ДОДАТОК 3
А. ПЕРЕЛІК УСТАНОВ РЕЛІГІЙНОГО КУЛЬТУ, МЕТРИЧНІ
КНИГИ Я К И Х З Б Е Р І Г А Ю Т Ь С Я
У ДЕРЖАВНОМУ АРХІВІ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

При укладанні переліку використані архівні документи, краєзнавча та довідкова

література, усна історія (свідчення краєзнавців та старожилів Одеси). У зв’язку з
відсутністю метричних книг та достатньої кількості документів по історії релігійних
установ відомості щодо кожної церкви не є вичерпними.

Православні церкви / Православные церкви
Назва

Архангело-Михайлівська
церква жіночого
монастиря, Михайлівська
монастирська церква

Архангело-Михайлівська
церква на Молдаванці,
Михайлівська (АрхангелоМихайлівська, Архістратига
Михаїла) церква на Молдаванці

Благовіщенська церква
при Благовіщенському
сирітському домі Жіночого
благодійного товариства
Богородична церква при
Стурдзівській богодільні,
Скорбященська церква при
Стурдзівській громаді
сердобольних сестер, Всіх
скорбящих радості церква при
лікарні сердобольних сестер
Стурдзівської богодільні, Ікони
усіх скорбящих радості церква

Ботанічна СвятоМиколаївська церква,
Свято-Миколаївська церква у
Ботанічному саду,
Миколаївська у Ботанічному
саду церква, Ботанічна церква

Назва церкви рос. мовою
Архангело-Михайловская
церковь женского
монастыря, Михайловская
монастырская церковь

Адреса та примітки
на розі вул. Маразліївської і
Троїцької /
Чичеріна / Успенської, 4;
зруйнована

Архангело-Михайловсквя
церковь на Молдаванке,
Михайловская (АрхангелоМихайловская,
Архистратига Михаила)
церковь на Молдаванке

Михайлівська площа, 1
(у період окупації та перші
післявоєнні роки знаходилася у пристосованому
приміщенні за адресою:
вул. Михайлівська, 18);
зруйнована, відновлена у
приміщенні, яке належало
храму
вул. Мечникова, 132 / пров.
Високий, 24 (Чумна гора);
за радянських часів
перебудована під іншу
установу, тепер відновлена

Благовещенская церковь
при Благовещенском
сиротском доме Женского
благотворительного
общества
Богородичная церковь при
Стурдзовской богадельне,
Скорбященская церковь
при Стурдзовской общине
сердобольних сестер, Всех
скорбящих радости
церковь при больнице
сердобольных сестер
Стурдзовской богадельни,
Иконы всех скорбящих
радости церковь
Ботаническая Свято-Николаевская церковь, СвятоНиколаевская церковь в
Ботаническом саду,
Николаевская церковь в
Ботаническом саду,
Ботаническая церковь
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у кварталі між вул. Канатною, Семінарською та пров.
Матросова (пров. Трушевський, 2; вул. Канатна);
зруйнована

Вознесенська міщанська
церква – див. Вознесенська
церква при Інвалідному
будинку Одеської міщанської
громади

Вознесенська церква на
Слобідці-Романівці,
Вознесенська Ново-Слобідська
церква

Вознесенська церква при
Інвалідному будинку
Одеської міщанської
громади, Вознесенська
міщанська церква, Міщанська
церква

Воскресенська церква
(жіночого монастиря) на
Середньому Фонтані,
Середньофонтанська
Воскресенська церква (в період
окупації та у післявоєнний час
до закриття і на теперішній час
– Церква Марії Магдалини у
Маріїнському жіночому
монастирі)

Всіх святих на Старому
(Першому) міському цвинтарі
церква - див. Староцвинтарна
Усіх Святих церква

Всіх скорбящих радості
церква при лікарні
сердобольних сестер
Стурдзівської богодільні - див.
Скорбященська церква при
Стурдзівській громаді
сердобольних сестер

Входоієрусалимська (Входу
господня в Єрусалим) церква
на (Тираспольській) Другій
Заставі

Вознесенская мещанская
церковь – см. Вознесенская
церковь при Инвалидном
доме Одесского
мещанского общества
Вознесенская церковь на
Слободке-Романовке,
Вознесенская
Новослободская церковь

Вознесенская церковь при
Инвалидном доме
Одесского мещанского
общества, Вознесенская
мещанская церковь,
Мещанская церковь

Воскресенская церковь
(женского монастыря) на
Среднем Фонтане, Среднефонтанская Воскресенская
церковь (в период оккупации и послевоенное время
до закрытия и по негодняшнее время – Церковь
Марии Магдалины в
Мариинском женском
монастыре)
Всех Святых на Старом
(Первом) городском
кладбище – см. Старокладбищенская Всех Святых
церковь
Всех скорбящих радости
церковь при больнице
сердобольных сестер
Стурдзовской богадельни
– см. Скорбященская
церковь при Стурдзовской
общине сердобольних
сестер
Входоиерусалимская
(Входа
господня
в
Иерусалим) церковь на
(Тираспольской)
Второй
Заставе
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вул. Ширшова, 20 (20а) / у
радянський період – вул.
Наліч-на / (СлобідкаРоманівка, 2 / вул.
Романівська );
зруйнована,
відновлюється
на перехресті вулиць
Тираспольської, Колонтаївської, Старопортофранківської, Мечникова
(вул. Колонтаївська,1 /
вул. Старопортофранківська,
біля ринку);
зруйнована, з 2010 року готується проектна документтація щодо відновлення
храму
9 станція Фонтану;
у радянський період
перебудована під іншу
установу, тепер відновлена

початок вул. Дальницької,
кінець вул. Стовбової
(Тираспольська / ІІ Застава / ;
вул. Стовбова, 2а);
зруйнована

Георгіївська церква при
Одеському
юнкерському
училищі
Грецька
Свято-Троїцька
церква,
Троїцька
церква,
Святої Трійці (грецька) церква

Григоріє-Богословська
церква при Одеському
міському училищі, Церква
святителя Григорія Богослова і
мучениці Зої

Дмитрівська (Дмитра

Ростовського) новоцвинтарна
(на ІІ кладовищі) церква,
Новоцвинтарна СвятоДмитрівська (Дмитрівська)
церква

Дмитрівська церква
Херсонсько-Одеського
єпархіального дому
Ікони усіх скорбящих радості церква – див. Скорбященська церква при Стурдзівській
громаді сердобольних сестер

Іоакінфiвська церква
Одеського розподільного
пункту (Штабу 1-го відділу
Морської оборони)

Казанська (пересипська)
церква, Казанської ікони
Божої Матері церква (на
Пересипу)

Каратинно-Портова
Св. Миколая і Всіх
Російських Святих церква див. Миколаївська Портова
церква

Кафедральний собор в ім‘я
Преображення Господня,
Преображенський (СпасоПреображенський)
кафедральний собор, Собор,
Кафедральний собор (до 1808
р. – Миколаївська церква,
Миколаївська соборна церква)

Кирило-Мефодіївська
церква при Кадетському
корпусі

Георгиевская церковь при
Одесском
юнкерском
училище

Італійський бульвар, 3;
будинок зберігся,
церква не відновлена

Греческая Свято-Троицкая
церковь,
Троицкая
церковь, Святой Троицы
(греческая) церковь
Григорие-Богословская
церковь при Одесском
городском училище,
Церковь святителя
Григория Богослова и
мученицы Зои
Дмитриевская (Дмитрия
Ростовского) новокладбищенская (на ІІ кладбище)
церковь, Новокладбищенская Свято-Дмитриевская
(Дмитриевская) церковь
Дмитриевская
церковь
Херсонско-Одесского
епархиального дома

вул. Катерининська, 55;
діюча, не була зруйнована

Иконы всех скорбящих Радости церковь – см. Скорбященская церковь при
Стурдзовской общине
сердобольных сестер
Иоакинфовская церковь
Одесского распределительного пункта (Штаба 1-го
отдела Морской обороны)
Казанская (пересыпская)
церковь, Казанской иконы
Божьей Матери церковь
(на Пересыпи)

вул. Старопортофранківська,
18 (або 18а);
за радянських часів
перебудована під іншу
установу, тепер відновлена
ІІ християнське кладовище,
Чорноморська /
Люстдорфська дор.;
діяла постійно

вул. Жуковського, 38 (36 );
будинок зберігся, церква не
відновлена

вул. Новосельського, буд., 46,
за іншими даними – буд., 34;
церква не відновлена
на розі вул. Чорноморського
козацтва, 14 та Церковної /
Московська, 14;
за радянських часів
перебудована під іншу
установу, тепер відновлена

Каратинно-Портовая Св.
Николая и Всех Российских Святых церковь – см.
Николаевская Портовая
церковь
Кафедральный собор во
имя Преображения Господня, Преображенский
(Спасо-Преображенский)
кафедральный собор,
Собор, Кафедральный
собор (до 1808 г. – Николаевская церковь, Николаевская соборная церковь)
Кирилло-Мефодиевская
церковь при Кадетском
корпусе
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Соборна площа, 3
(пров. Соборний, 12)*;
Зруйнований,
відновлений

Фонтанська дорога, 10;
будинок зберігся, церква не
відновлена

Кирилло-Мефодиевсквая
Кирило-Мефодіївська
церква при Одеському церковь при Одесском
духовном училище
духовному училищі
Константино-Еленовская
Костянтино-Єленівська
церковь
на Большом
церква
на
Великому
Фонтане,
Церковь Святых
Фонтані,
Церква
Святих

вул. Мечникова, 74;
за радянських часів
перебудована під іншу
установу, тепер відновлена
16 ст. Великого Фонтану;
зруйнована

Костянтина та Єлени

Константина и Елены

Лікарняна церква Різдва
Христова, Церква Різдва

Больничная церковь Рождества Христова, Церковь
Рождества Христова при
городской больнице (городовом госпитале), Христорождественская церковь
Николаевская карантиннопортовая церковь, Карантинно-Портовая Св. Николая и Всех Российских Святых церковь, Портовая Николаевская церковь, Церковь Одесского батальона
карантинной стражи
Николаевская церковь в
Ботаническом саду – см.
Ботаническая СвятоНиколаевская церковь
Николаевская церковь –
см. Кафедральный собор
во имя Преображения
Господня
Николаевская церковь на
Пересыпи по Балтской
дороге

вул. Пастера, 5а / Херсонська,
5 (3), (Перша міська лікарня,
вул. Херсонська, 1);
за радянських часів
перебудована під іншу
установу, тепер відновлена
на місці сучасного Одеського
морського вокзалу: вул.
Приморська, 6 (причал №17);
на честь зруйнованого храму
побудовано СвятоМиколаївський храм
(каплицю) на території
сучасного морського вокзалу

Николаевская церковь при
Доме трудолюбия,
Церковь трудолюбия
Святителя Николая

Будинок Працелюбності ,
вул. Одарія, 11 (вул. Лісна,
Куяльницька дорога, 1);
за радянських часів
перебудована під іншу
установу, тепер відновлена
у кварталі між вул. Канатною, пров. Матросова, просп.
Шевченка, просп. Гагаріна /
вул. Канатна, 87, у
Ботанічному саду;
Будівлі сирітського будинку
частково збереглися, церква
не відновлена, конкретне
розташування церкви під час
існування не відоме

Христова при міській лікарні
(міському шпиталі)

Миколаївська карантиннопортова церква,
Карантинно-Портова Св.
Миколая і Всіх Російських
Святих церква, Портова
Миколаївська церква, Церква
Одеського батальйону
карантинної варти

Миколаївська у Ботанічному
саду церква – див. Ботанічна
Свято-Миколаївська церква

Миколаївська церква – див.
Кафедральний собор в ім‘я
Преображення Господня

Миколаївська церква на
Пересипу по Балтській
дорозі
Миколаївська церква при
Будинку працелюбності,
Церква працелюбності

Миколаївська церква при
міському сирітському
будинку Одеси

Николаевская церковь при
городском сиротском доме
Одессы

Михайлівська (АрхангелоМихайлівська, Архістратига
Михаїла) церква на Молдаванці – див. Архангело-Михайлівська церква на Молдаванці

Михайловская (АрхангелоМихайловская, Архистратига Михаила) церковь на
Молдаванке – см. Архангело-Михайловсквя
церковь на Молдаванке
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Балтська дорога, 30;
зруйнована

Михайлівська монастирська
церква – див. АрхангелоМихайлівська церква жіночого
монастиря

Михайлівська церква при
Михайло-Семенівському
сирітському будинку
Жіночого благодійного
товариства
Міщанська церква – див.
Вознесенська церква при
Інвалідному будинку Одеської
міщанської громади

Новоцвинтарна СвятоДмитрівська (Дмитрівська)
церква – див. Дмитрівська
(Дмитра Ростовського)
новоцвинтарна (на ІІ
кладовищі) церква

Михайловская монастырская церковь – см. Архангело-Михайловская
церковь женского
монастыря
Михайловская церковь
при Михайло-Семеновском сиротском доме Женского благотворительного
общества
Мещанская церковь – см.
Вознесенская церковь при
Инвалидном доме Одесского мещанского
общества
Новокладбищенская Свято-Дмитриевская (Дмитриевская) церковь – см. Дмитриевская (Дмитрия Ростовского) новокладбищенская
(на ІІ кладбище) церковь

молитовний будинок – див.
Церква Покрова Святої
Богородиці

Одеська Старообрядческая
церковь Покрова Святой
Богородицы, Старообрядческий молитвенный дом –
см. Церковь Покрова
Святой Богородицы

Олександринська церква
при 2-му міському
дівочому училищі

Александринская церковь
при 2-м городском
девичьем училище

Одеська Старообрядницька
церква Покрова Святої Богородиці, Старообрядницький

Олександринська церква Александринская церковь
при 4-й чоловічій гімназії, при 4-й мужской гимнаЦерква мучениці Олександри
при 4-й чоловічій гімназії

Олександринська церква
при Одеському інституті
благородних дівиць
(при інституті Імператора
Миколи І)

Олександро-Невська при
Імператорському
Новоросійському
університеті церква,

територія сучасного підприємства ВАТ «Одеський консервний завод дитячого харчування,» пров. Високий, 22;
зруйнована

зии, Церковь мученицы
Александры при 4-й
мужской гимназии
Александринская церковь
при Одесском институте
благородных девиц (при
институте Императора
Николая І)

Університетська церква

Александро-Невская при
Императорском
Новороссийском
университете церковь,
Университетская церковь

Олександро-Невська
тюремна церква

Александро-Невская
тюремная церковь

Олександро-Невська церква Одеського військового

Александро-Невская церковь Одесского военного
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будинок ЗОШ № 26 (вул.
Старопортофранківська, 32);
будинок зберігся, церква не
відновлена
будинок Одеського музею
західного та східного мистецтва, вул. Пушкінська, 9;
будинок зберігся, церква не
відновлена
сучасний корпус Одеського
національного морського
університету,
вул. Мечникова, 34, (Старопортофранківська, 111);
будинок зберігся, церква
відновлена
будинок головного корпусу
Одеського національного
університету імені
І.І. Мечникова, вул. Петра
Великого (Дворянська), 2;
будинок зберігся, церква не
відновлена
Люстдорфська / ВеликоФонтанська дорога;
будинок зберігся, храм на
стадії відновлення
вул. Пироговська, 2;
за радянських часів

шпиталю (в період окупації

1941-1944 рр. та в
післявоєнний час до закриття
– Церква Марії Магдалини)

Олександро-Невська
церква при Одеському
комерційному училищі
ім. Імператора Миколи І
Олександро-Невська церква при притулку піклування про неімущих (збудована
на кошти купця Ф.С. Сутягіна в
1889 р.; у 1903 р. влаштована у
новій будівлі притулку на кошти, зібрані графом П. П. Шуваловим)

госпиталя (в период оккупации 1941-1944 гг. и в
послевоенное время до
закрытия – Церковь
Марии Магдалины)
Александро-Невская
церковь при Одесском
коммерческом училище
им. Императора Николая І

перебудована під клуб
Одеського військового
шпиталю, тепер відновлена

Александро-Невская церковь
при приюте призрения неимущих (построена на средства купца Ф.С. Сутягина в
1889 г.; в 1903 г. устроена в
новом здании приюта на
средства, собранные графом
П.П. Шуваловым)

будинок Одеської обласної
санітарно-епідеміологічної
станції, вул. Старопортофранківська, 8;
будинок зберігся, церква не
відновлена

Олексіївська церква

(до 1888 р. - ОлександроНевський молитовний
будинок)

Алексеевская церковь (до
1888 г. – АлександроНевский молитвенный
дом)

Петропавлівська церква

Петропавловская церковь

Покровська домова церква
графа Толстого

Покровская домовая
церковь графа Толстого

Покровська церква
виправного притулку
малолітніх злочинців
Покровська церква,
Покровська Єдиновірна
церква

Покровская церковь
исправительного приюта
малолетних преступников

Портова Миколаївська
карантинна церква - див.

Портовая Николаевская
карантинная церковь – см.
Николаевская Портовая
церковь
Преображенский кафедральный собор – см. Кафедральный собор во имя
Преображения Господня

Миколаївська Портова церква

Преображенський
кафедральний собор – див.
Кафедральний собор в ім‘я
Преображення Господня

Різдво-Богородицька церква на Слобідці-Романівці,
церква Різдва Богородиці
на Новій Слобідці

Покровская церковь,
Покровская
Единоверческая церковь

Рождество-Богородичная
церковь на СлободкеРомановке, церковь
Рождества Богородицы на
Новой Слободке
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вул. Преображенська, 8;
будинок зберігся, церква не
відновлена

пл. Олексіївська / Олексіївська площа / площа
Кагановича /, 15а;
зруйнована, відновлюється
на місці зруйнованого храму
квартал між вул. Майстерною, Ясинською,
Мечникова, Ленінградською
(вул. Петропавлівська);
зруйнована
вул. Преображенська, 9, на
розі вул. Софіївської;
будинок зберігся у
перебудованому вигляді,
церква не відновлена
Люстдорфська / Фонтанська /
Велико-Фонтанська / дорога,
15
на розі Олександрівського
просп. та вул. Жуковського
(просп. Олександрівський,
11), в період окупації
знаходилася у пристосованому приміщенні (вул.
Княжеська, 1); зруйнована

Слобідка-Романівка / вул.
Різдвяна / Церковна площа,
19;
збереглася, діяла постійно

Свято-Андріївська церква
при Одеській духовній
семінарії, Церква Святого
Апостола Андрія Первозваного
при Одеській духовній
семінарії

Свято-Духівська церква (~ до
1917-1918 рр. — Воскресенська
церква 60-го Замосцького
полку)

Свято-Миколаївська церква
у Ботанічному саду - див.
Ботанічна Свято-Миколаївська
церква

Серафимівська церква на
ІІІ християнському
кладовищі
Сергіївська церква при
Одеському Сергіївському
артилерійському військовому
училищі

Середньофонтанська
Воскресенська церква – див.
Воскресенська церква
(жіночого монастиря) на
Середньому Фонтані

Свято-Андреевская
церковь при Одесской
духовной семинарии,
Церковь Святого Апостола
Андрея Первозванного
при Одесской духовной
семинарии
Свято-Духовская церковь
(~ до 1917-1918 гг.
Воскресенская церковь
60-го Замосцского полка)
Свято-Николаевская церковь в Ботаническом саду –
см. Ботаническая СвятоНиколаевская церковь
Серафимовская церковь на
ІІІ христианском кладбище

ІІІ християнське кладовище;
зруйнована

Сергиевская церковь при
Одесском Сергиевском
артиллерийском военном
училище
Среднефонтанская
Воскресенская церковь –
см. Воскресенская церковь
(женского монастыря) на
Среднем Фонтане

Фонтанська дорога, 4

Скорбященська церква при Скорбященская церковь
при Стурдзовской общине
Стурдзівській громаді
сердобольних сестер, Всех
сердобольних сестер, Всіх
скорбящих радості церква при
лікарні сердобольних сестер
Стурдзівської богодільні, Ікони
усіх скорбящих радості церква,
Богородична церква при
Стурдзівській богодільні

Старообрядницький
молитовний будинок
громади – див. Церква
Покрова Святої Богородиці

Староцвинтарна Усіх
Святих (Усіхсвятська)
церква, Всіх святих на
Старому (Першому) міському
цвинтарі церква

Головний корпус Одеського
державного аграрного університету, вул. Канатна, 99;
до 1905 р. знаходилася на розі
вул. Жуковського та Олександрійського просп. (сучасний Палац культури ім. Л.
Українки); відновлена
територія сучасного Одеського технічного коледжу,
вул. Балківська, 52-54 (біля
Дюківського саду, колишні
казарми); зруйнована

скорбящих радости церковь при больнице сердобольных сестер Стурдзовской богадельни, Иконы
всех скорбящих радости
церков, Богородичная
церковь при Стурдзовской
богадельне
Старообрядческий
молитвенный дом – см.
Церковь Покрова Святой
Богородицы

Старокладбищенская Всех
Святых (Всехсвятская)
церковь, Всех Святых на
Старом (Первом)
городском кладбище
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вул. Базарна, 2а
(Бєлінського, 2);
за радянських часів
перебудована під іншу
установу, тепер відновлена

Преображенський парк /
парк Ілліча /
(вул. Мечникова, 53);
зруйнована, не відновлена,
поруч з місцем розташування храму побудовано каплицю Дмитра Солунського і
оголошено збір пожертв на
відновлення храму

бригади (Військовий собор)

Стефановская церковь 4-й
стрелковой («Железной»)
бригады (Военный собор)

Стрітенська церква (на
Новому базарі)

Сретенская церковь (на
Новом базаре)

Троїцька церква – див.

Троицкая церков – см.
Греческая Свято-Троицкая
церковь
Университетская церковь –
см. Александро-Невская
при Императорском Новороссийском университете
церковь
Успенская церковь,
Успенский собор,
Успенская Единоверческая
церковь

Стефанівська церква 4-ї
стрілецької («Залізної»)

Грецька Свято-Троїцька церква

Університетська церква –
див. Олександро-Невська при
Імператорському Новоросійському університеті церква

Успенська церква,
Успенський собор,
Успенська Єдиновірна церква

Успенський
чоловічий
монастир
Храм Покрова Святої Богородиці Одеської старообрядницької громади – див.
Церква Покрова Святої
Богородиці

Успенский
мужской
монастырь
Храм Покрова Святой
Богородицы Одесской
старообрядческой общины
– см. Церковь Покрова
Святой Богородицы

Хрестовоздвиженська
церква на Пересипу

Крестовоздвиженская
церковь на Пересыпи

Церква мучениці
Олександри при 4-й
чоловічій гімназії – див.

Церковь мученицы
Александры при 4-й
мужской гимназии – см.
Александринская церковь
при 4-й мужской гимназии

Олександринська церква при
4-й чоловічій гімназії

Церква Одеського
батальйону карантинної
варти – див. Миколаївська
карантинно-портова церква

Церква Покрова Святої
Богородиці, Храм Покрова
Святої Богородиці Одеської
старообрядницької громади,
Старообрядницька церква
Покрова Святої Богородиці,
Старообрядницький
молитовний будинок

Церковь Одесского
батальона карантинной
стражи – см. Николаевская
карантинно-портовая
церковь
Церковь Покрова Святой
Богородицы, Храм Покрова Святой Богородицы
Одесской старообрядческой общины, Одесская
Старообрядческая церковь
Покрова Святой Богородицы, Старообрядческий
молитвенный дом
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територія сучасного Нового
ринку (Новобазарна площа);
зруйнована

вул. Преображенська, 70
(на розі вул. Преображенької та Успенської);
за радянських часів перебудований під іншу установу,
відновлений у роки румунонімецької окупації
16 ст. Великого Фонтану
(с. Великий Фонтан)

пл. Ярмарочна / Ярмарочна
площа, 1 (вул. Лиманна, 3);
відновлена за адресою:
Херсонська дорога

на місці будинку ЗОШ № 118
(вул. Преображенська, 75);
зруйнована

Церква Різдва Христова при
міській лікарні (міському
шпиталі) – див. Лікарняна
Різдва Христова церква

Церква святителя Григорія
Богослова і мучениці Зої –
див. Григоріє-Богословська
церква при Одеському
міському училищі

Церква Святих Костянтина
та Єлени – див. КостянтиноЄленівська церква на Великому
Фонтані

Церква Святого Апостола
Андрія Первозваного при
Одеській духовній семінарії
– див. Свято-Андріївська
церква при Одеській духовній
семінарії

Церковь Рождества
Христова при Городской
больнице (городовом
госпитале) – см.
Больничная церковь
Рождества Христова
Церковь святителя
Григория Богослова и
мученицы Зои – см.
Григорие-Богословская
церковь при Одесском
городском училище
Церковь Святых
Константина и Елены – см.
Константино-Еленовская
церковь на Большом
Фонтане
Церковь Святого Апостола
Андрея Первозванного
при Одесской духовной
семинарии – см. СвятоАндреевская церковь при
Одесской духовной
семинарии

Вірменські церкви / Армянские церкви
Вірменська
Апостольська
церква у м. Одесі

Армянская Апостольская
церковь в г.Одессе

вул. Катерининська, 69, на
розі вул. Базарної

Римо-католицькі церкви (костели) / Римско-католические церкви (костелы)
Назва церкви

Римо-католицька церква
(костел) Успіння Божої
матері у м. Одесі
Римо-католицька парафіяльна церква (костел) міста
Балти Подільської губернії
Римо-католицька церква
(костел) с. Красна,
Бессарабія
Римо-католицька парафіяльна церква (костел) с.
Мангейм Одеського повіту
Херсонської губернії

Название церкви
Римско-католическая
церковь (костел) Успения
Божьей матери в г.Одессе

Адреса та примітки
вул. Катерининська, 39 (33)

Римско-католическая приходская церковь (костел)
города Балты Подольской
губернии
Римско-католическая
церковь (костел) с.Красна,
Бессарабия

тепер - м. Балта
Одеської області

Римско-католическая
приходская церковь (костел)
с. Мангейм Одесского уезда
Херсонской губернии
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тепер – с. Красне
Тарутинського району
Одеської області
тепер - с. Михайлівка
Роздільнянського району
Одеської області

Римо-католицька церква
(костел) с. Северинівка
Одеського повіту
Херсонської губернії

Римско-католическая
церковь (костел) с.
Севериновка Одесского
уезда Херсонской губернии

тепер - с. Северинівка
Іванівського району
Одеської області

Євангелічно-лютеранські та реформатські церкви (кірхи)
Назва церкви

Название церкви

Адреса та примітки

ЛЮТЕРАНИ / ЛЮТЕРАНЕ

Херсонська губернія / Херсонская губерния
Євангелічно-лютеранська
церква Св. Павла у м. Одесі
(німецька кирха)
Євангелічно-лютеранська
парафіяльна церква с.
Бергдорф Тираспольського
повіту Херсонської губернії
Євангелічно-лютеранська
парафіяльна церква с.
Глюксталь Тираспольського
повіту Херсонської губернії
Євангелічно-лютеранська
парафіяльна церква с.
Гофнунгсталь
Тираспольського повіту
Херсонської губернії
Євангелічно-лютеранська
парафіяльна церква с. Кассель
Тираспольського повіту
Херсонської губернії
Євангелічно-лютеранська
парафіяльна церква с.
Нейфрейденталь Одеського
повіту Херсонської губернії
Євангелічно-лютеранська
парафіяльна церква
с.Фрейденталь Херсонської
губернії

вул. Новосельського, 68
(Лютеранський пров., 2)
Евангелическо-лютеранская
приходская церковь
с. Бергдорф Тираспольского
уезда Херсонской губернии
Евангелическо-лютеранская
приходская церковь
с. Глюксталь Тираспольского
уезда Херсонской губернии
Евангелическо-лютеранская
приходская церковь
с. Гофнунгсталь
Тираспольского уезда
Херсонской губернии
Евангелическо-лютеранская
приходская церковь в
с. Кассель Тираспольського
уезда Херсонской губернии
Евангелическо-лютеранская
приходская церковь
с. Нейфрейденталь Одесского уезда Херсонской
губернии
Евангелическо-лютеранская
приходская церковь
с. Фрейденталь Херсонской
губернии

тепер – с. Колосове
Григоріопольського району
Придністров’я (Молдова)
тепер - с. Глинне
Григоріопольського району
Придністров’я (Молдова)
тепер - с. Цебрикове
Іванівського району
Одеської області

тепер – с. Комаровка
Григоріопольського району
Придністров’я (Молдова)
тепер – с. Маринове
Березівського району
Одеської області

з початку ХХ ст. –
с. Миколаївка Миколаївської
волості Одеського повіту,
тепер –
с. Мирне Біляївського
району Одеської області

Бессарабська губернія / Бессарабская губерния
Євангелічно-лютеранська
парафіяльна церква с. Арциз
Акерманського повіту
Бессарабської губернії

Евангелическо-лютеранская
приходская церковь
с. Арцыз Аккерманского
уезда Бессарабской
губернии
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тепер – с. Арциз
Арцизського району
Одеської області

Євангелічно-лютеранська
парафіяльна
церква
с.
Бенкендорф
Акерманського
повіту Бессарабської губернії
Євангелічно-лютеранська
парафіяльна церква с.
Ейгенгейм Бессарабської
губернії

Євангелічно-лютеранська
парафіяльна церква с. Клястіц
Акерманського
повіту
Бессарабської губернії
Євангелічно-лютеранська
парафіяльна церква с. Посталь
Акерманського
повіту
Бессарабської губернії
Євангелічно-лютеранська
парафіяльна церква с. Сарата
Акерманського повіту
Бессарабської губернії
Євангелічно-лютеранська
парафіяльна церква с.
Тарутине Акерманського
повіту Бессарабської губернії
Євангелічно-лютеранська
парафіяльна церква с. Албота
Бессарабської губернії
Євангелічно-лютеранська
парафіяльна церква с. ФерШампенуаз 1 Акерманського
повіту Бессарабської губернії
Євангелічно-лютеранська
церква с. Ново-Сарата
(Гнаденталь) Акерманського
повіту Бессарабської губернії
(ад’юнктура ФерШампенуальської парафії)

Евангелическо-лютеранская
приходская церковь с.
Бенкендорф Акерманско-го
уезда Бессарабской
губернии
Евангелическо-лютеранская
приходская церковь с. Эйгенгейм Акерманского уезда
Бессарабской губернии

Евангелическо-лютеранская
приходская церковь с.
Клястиц Аккерманского
уезда Бессарабской
губернии
Евангелическо-лютеранская
приходская церковь
с. Посталь Аккерманского
уезда Бессарабской
губернии
Евангелическо-лютеранская
приходская церковь с.
Сарата Аккерманского уезда
Бессарабской губернии
Евангелическо-лютеранская
приходская церковь с.
Тарутино Аккерманского
уезда Бессарабской
губернии
Евангелическо-лютеранская
приходская церковь с. Албота Бессарабской губернии
Евангелическо-лютеранская
приходская церковь с. ФерШампенуаз-1 Аккерманского уезда Бессарабской
губернии
Евангелическо-лютеранская
церковь с. Ново-Сарата
(Гнаденталь) (Аккерманского уезда Бессарабской
губернии (адъюнктура ФерШампенуальского прихода)

тепер - с. Долинське
Білгород-Дністровського
району Одеської області

тепер – с. Волонтирівка
Штеван-Водського району
Республіки Молдова та с.
Миколаївка-Новоросійська
Саратського району
Одеської області
тепер – с. Весела Долина
Тарутинського район
Одеської області

тепер - с. Долинське
Білгород-Дністровського
району Одеської області

тепер – пгт Сарата
Саратського району
Одеської області
тепер – пгт Тарутине
Тарутинського району
Одеської області

тепер Албота де Сус
Тараклійського району
Республіки Моддова
тепер – с. Новий Шампонос
Арцизського району
Одеської області

тепер – с. Долинське
Арцизького району Одеської
області

Катеринославська губернія / Екатеринославская губерния
Євангелічно-лютеранська
парафіяльна церква с.
Йозефсталь (Йосипівка)
Олександрівського повіту
Катеринославської губернії

Евангелическо-лютеранская
приходская церковь
с. Иозефсталь (Иосифовка)
Александровского уезда
Екатеринославской
губернии
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тепер – с. Новоселівка
Новомосковського району
Дніпропетровської області

Євангелічно-лютеранська
парафіяльна церква м.
Олександрівськ
Катеринославської губернії
(філія Йозефстальської
парафії)
Євангелічно-лютеранська
парафіяльна церква с.
Людвігсталь
Олександрівського повіту
Катеринославської губернії
Євангелічно-лютеранська
парафіяльна церква с.
Розенфельд Олександрівського
повіту Катеринославської
губернії-

Евангелическо-лютеранская
приходская церковь м.
Александровск Катеринославской губернии (филиал
Иосифстальсой)

м. Запоріжжя

Евангелическо-лютеранская
приходская церковь в
с. Людвигсталь Александровского уезда Екатеринославской губернии
Евангелическо-лютеранская
приходская церковь в
с. Розенфельд Александровского уезда Екатеринославской губернии

тепер – с. Карла Лібкнехта
Розівського району
Запорізької області

тепер – с. Павлівка НовоМиколаївського району
Запорізької області

Таврійська губернія / Таврическая губерния
Євангелічно-лютеранська
парафіяльна церква м.
Бердянськ Таврійської губернії
Євангелічно-лютеранська
парафіяльна церква м. НейШтутгарт Таврійської губернії

Евангелическо-лютеранская
церковь в с. Бердянск
Таврической губернии
Евангелическо-лютеранская
церковь в с. Ней-Штутгарт
Таврической губернии

тепер – м. Бердянськ
Запорізької області
У радянський період до 1941
р. – Канада 1 (Перше
Канадське)
Михайлівського/Молочансь
кого (Гальбштадського,
Пришибсько-Молочанського
району Запорізької /
Дніпропетровської області,
тепер – с. Надгірне
Прилиманського району
Запорізької області

РЕФОРМАТИ / РЕФОРМАТЫ
Євангелічно-Реформатська
церква у м. Одесі
Євангелічно-реформатська
церква с. Нейдорф
(Карманове) Тираспольського
повіту Херсонської губернії

Евангелическо-Реформатская церковь в г. Одессе
Евангелическо-реформатская церковь с. Нейдорф
(Карманово) Тираспольского
уезда Херсонской губернии

Херсонська дорога, 2
тепер – с. Караманово
(Карманово)
Григоріопольського району
Придністров’я (Молдова)

ПРОТЕСТАНТСЬКІ РЕЛІГІЙНІ ГРУПИ / ПРОТЕСТАНТСКИЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ ГРУППЫ
Друга Одеська громада
Євангелічних християн

Вторая Одесская община
Евангельских христиан
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Іудейські релігійні установи / Иудейские религиозные учреждения
Назва
Одеський міський рабинат

Название
Одесский городской
раввинат

Синагога у м. Балті
Синагога єврейської колонії
Абазівка Балтського повіту
Подільскої губернії

Синагога в г. Балте
Синагога еврейской
колонии Абазовка Балтского
уезда Подольской губернии

Синагога с. Піщана Балтського
повіту Подільскої губернії

Синагога с.Песчана
Балтского уезда Подольской
губернии

Адреса та примітки
Канцелярія міського рабина
м. Одеса, вул. Ямська, 104 (на
1901 р.)
м. Балта
тепер – с. Коритне
Балтського району Одеської
області;
не існує
тепер - с. Піщана
Балтського району Одеської
області

Мечеті
Назва
Мечеть м. Одеси, Татарська
мечеть, Магометанська
молельня

Название
Мечеть г. Одессы, Татарская
мечеть, Магометанская
молельня

Адреса та примітки
вул. Мечникова
(магометанське /
мусульманське / кладовище;
у складі Першого міського /
старого / кладовища)
не існує

Б . П Е Р Е Л І К У С Т А Н О В Р Е Л І Г І Й Н О Г О К У Л Ь Т У МІСТА
О Д Е С И , Я К І Н Е В Е Л И М Е Т Р И Ч НІ К Н И Г И
АБО ЦІ КНИГИ НЕ ЗБЕРЕГЛИСЯ
Православні церкви і каплиці / Православные церкви и часовни
Назва
Андріївська церква при
монастирі на Святій горі Афон

Название
Андреевская церковь
монастыря на Святой горе
Афон

Архангело-Михайлівська
церква при сирітському домі
купця Михайла Романовича
Гладкова (Наталії Гладкової –
вдови М.Р.Гладкова)
Введенська церква (Введення
Богородиці у храм при
Касперівській громаді сестер
Червоного Хреста) (у путівнику

Архангело-Михайловская
церковь при сиротском доме
купца Михайла Романовича
Гладкова (Наталии Гладковой – вдовы М.Р.Гладкова)
Введенская (Введения Богородицы в храм при Касперовской общине сестер
Красного Креста) церковь
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Адреса та примітки
вул. Пантелеймонівська, 58/
Лейтенанта Шмідта /
Земська, 24;
у радянський період
пристосована під іншу
установу, тепер відновлена
вул. Успенська, 2;
зруйнована

Італійський бульвар / вул.
Маріїнська; будівля
збереглася, церква не
відновлена

«Одесский чичероне» на 1914 р.
значиться як церква на честь
Касперівської ікони Божої
Матері)
Воскресенська церква 60-го
Замосцького полку
Катерининська церква
на 1796 р. значиться в архівній
справі під № 58 опису 3 фонду 37,
але метрична книга
відсутня(записів немає)
Іллінська церква на дачі
Г.Г.Маразлі (Школа садівництва
та городництва)
Іллінська церква при монастирі
на Святій горі Афон,
Іллінський монастир, собор
пророка Іллі
Маріє-Магдалиненська церква
при дитячому притулку
відомства імператриці Марії
Федорівни, Маріїнська церква
Миколаївська (на честь Святих
Миколи Мірлікійського і
мучениці Аріадни) церква при
богодільні грецького
благодійного товариства,
Миколаївська церква
колишньої грецької богодільні
(тепер – Храм Іоанна
Кронштадського)
Миколаївська церква на
Платонівському молу

(в путеводителе «Одесский
чичероне» на 1914 г. значится как церковь во имя
Касперовской иконы Божьей
Матери).
Воскресенская церковь 60
Замосцского полка
Екатерининская церковь
на 1796 г. значится в архивном
деле № 58 описи 3 фонда 37, но
метрическая книга
отсутствует (записей нет)
Ильинская церковь на даче
Г.Г.Маразли (Школа садоводства и огородничества)
Ильинская церковь при
монастыре на Святой горе
Афон, Ильинский
монастырь, собор пророка
Ильи
Марие-Магдалининская
церковь при детском приюте
ведомства императрицы
Марии Федоровны,
Мариинская церковь
Николаевская (во имя Святых Николая Мирликийского и мученицы Ариадны)
церковь при богадельне
греческого благотворительного общества, Николаевская церковь бывшей греческой богадельни (теперь –
Храм Иоанна Кронштадского)
Николаевская церковь на
Платоновском молу

Миколаївська церква при
Одеській 2-й чоловічій гімназії

Николаевская церковь при
Одесской 2-й мужской
гимназии

Олександро-Невська церква у
фортеці

Александро-Невская
церковь в крепости

Олександро-Невська церква
при Одеському казенному
училищі
Олександро-Невська церква с.
Чубаївка

Александро-Невская
церковь при Одесском
казенном реальном училище
Александро-Невская
церковь с. Чубаевка
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Див.: – Свято-Духівська
церква
Катерининська площа
недобудована, розібрана

Французький бульвар, 52,
територія сучасного
санаторія «Одеса»; церква не
відновлена
вул. Пушкінська, 79 (77);
діюча церква

Італійський бульвар
(вул. Старопортофранківська, на розі
Маріїнської)
зруйнована
пров. Удільний, 1
/ Французький бульвар; у
радянський період
пристосована під іншу
установу; тепер відновлена

територія Одеського морського торговельного порту;
зруйнована
Головний корпус Піденноукраїнського державного
педагогічного університету
ім. К.Д. Ушинського (вул.
Старопортофранківська, 28);
будівля збереглася, церква не
відновлена
нині територія парку ім.
Т.Г.Шевченка;
була закладена близько 1794
р., але будівництво не
відбулося
вул. Ямська, 85; зруйнована
м. Одеса, Чубаївка / між 6-ою і
7-ою ст. Великого Фонтану /

Олексіївська церква при 5-й
чоловічій гімназії

Алексеевская церковь при
5-й мужской гимназии

Павло-Наталіївська церква при
училищі сліпих (у період
окупації 1941-1944 рр. та перші
післявоєнні роки до закриття –
Церква Віктора та Віссаріона /
університету / , тепер – Церква
Адріана і Наталії )

Павло-Наталиевская церковь
при училище слепых (в период оккупации 1941-1944 гг.
и первые послевоенные годы
до закрытия – Церковь Виктора и Виссариона / университета / , теперь – Церковь
Адриана и Наталии)
Пантелеймоновское подворье Афонского монастыря
(на святой горе Афон)
На территории подворья 2
храма: 1.
Пантелеймоновская
(верхняя) церковь
2. Свято-Дмитриевская
(нижняя) церковь
Свято-Дмитриевская
церковь при Одесском
епархиальном женском
училище
Феодосие-Юлиановская
церковь при епархиальной
Одесской богадельне (во имя
Святителя Феодосия
Углицкого и мученицы
Юлиании)
Крестовая Дмитревская церковь при Архиерейском доме, Крестовая архиерейская
(митрополитская) церковь
Церковь 7-ми мучеников
(предположительно, что в
период оккупации 1941-1944
гг.и первые послевоенные
годы до закрытия и в
настоящее время – Спасо Преображенская церковь на
Ленпоселке)
Церковь при школе Анатра

Пантелеймонівське подвір'я
Афонського монастиря (на
святій горі Афон)
На території подвір'я 2 храми:
1. Пантелеймонівська (верхня)
церква
2. Свято-Дмитрівська (нижня)
церква
Свято-Дмитрівська церква при
Одеському єпархіальному
жіночому училищі
Феодосіє-Юліанівська церква
при єпархіальній Одеській
богодільні (на честь Святителя
Феодосія Углицького і
мучениці Юліанії)
Хрестова Дмитрівська церква
при Архієрейському будинку,
Хрестова архієрейська
(митрополитська) церква
Церква 7-ми мучеників
(вірогідно, що в період окупації
1941-1944 рр.та перші
післявоєнні роки до закриття та
по теперішній час – СпасоПреображенська церква на
Ленселищі)
Церква при школі Анатра

Каплиці / Часовни
Каплиця на території ринку
«Привоз» (за радянських часів
офіційна назва – «Октябрьский
рынок»)
Каплиця на Старому
кладовищі
Каплиця на Дмитрівському
кладовищі

Часовня на территории
рынка «Привоз» (в советское
время официальное
название «Октябрьский
рынок»)
Часовня на Старом
кладбище
Часовня на Дмитриевском
кладбище
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вул. Гімназична /
Пантелеймонівська, 13;
будівля збереглася, церква не
відновлена
Французький /
Пролетарський / бульвар, 44
(46); у радянський період
пристосована під іншу
установу; тепер відновлена

вул. Новорибна / Чижикова
/ Пантелеймонівська, 66-68;
у радянський період
пристосована під іншу
установу; тепер відновлена

вул. Успенська, 4а; будівля
збереглася, церква не
відновлена

вул. Софіївська, 7а (7);
будівля збереглася, тепер –
дит. садок №99
м. Одеса, Ленселище
(Преображенське селище,
с. Леніне); діюча; метричні
книги не збереглися

сучасна територія Іверського
монастиря (Шкільний
аеродром)
територія ринку «Привоз»;
існувала в період окупації
1941-1944 рр., зруйнована у
1950-х роках
Преображенський парк /
парк Ілліча; зруйнована
Одеса, Дмитрівка, вул.
Дмитра Донського;
відновлюється

Римо-католицькі церкви (костели) і каплиці / Римско-католические церкви
(костелы) и часовни
Костел Святого
Климента (Новий
костел)

Костел Святого Климента
(Новый костел)

Католицька Каплиця
(молитовний будинок)
Антонія Падуанського
під Жеваховою горою

Часовня (молитвенный дом)
Антония Падуанского под
Жеваховой горой

Костел Св. Петра
(французський),
Французька церква

Костел Св. Петра
(французский), Французька
церква

Станція «Одеса-Товарна, вул.
Балківська, 209;
зруйнована, у теперішній час відновлена як каплиця Св. Климентія
у колишньому будинку
священика
У документах на 1960 р. йдеться
про православну церкву по 13-му
Чорноморському провулку № 43
(ймовірно, це будівля колишньої
каплиці А.Падуанського);
католицька громада звернулася до
міськради щодо відновлення
храму
вул. Гаванна, 3;
діяв у радянські часи і тепер

Протестантські релігійні установи /
Протестантские религиозные учреждения
Англіканська церква

Англиканская церковь

вул. Осипова (Ремесленная);
довгий час була у приміщенні
будинку Вагнера на вул.
Дерибасівській

Караїмські релігійні установи / Караимские религиозные учреждения
Одеська караїмська
кенаса

Одесская караимская кенасса

вул. Троїцька, 29 /
вул. Ришельєвська
зруйнована

Укладачі: Желясков С.А.,
Герасимова С.М., Корецька О А.
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