


ОДЕСЬКИЙ ВЕЛИКОФОНТАНСКІЙ МАЯК 
 
 
              Історія маяка вкрай цікава. Ще в середині 1800-х дворянин Олександр Теутул мав нерухомість в місті, 
а в 1808-1810 рр. отримав аж 50 десятин «в урочищі Великого Фонтану». Перед чумною епідемією 1812-го він вже 
розмістив садівництво на цих ділянках і тому офіційно отримав у власність. Рік-другий по тому на хуторі Теутула 
влаштували традиційний пікнік і деякі мореплавці переплутали розведене на високому березі багаття з маяковим 
вогнем. Сталася корабельна аварія, яка спричинила жертви. Засмучений землевласник пожертвував значну ділян-
ку землі для влаштування храму і при ньому маяка. 
 
Перший одеський маяк був встановлений на плато мису Великий фонтан в 1827 році і з тих пір він вказує ко-
раблям, що надходять в одеський порт дорогу до Південній Пальмірі. Маяк будувався одночасно з церковними 
будівлями на гроші Свято-Успенського монастиря з 1814 року. 
 
Велику ділянку землі (25 десятин) під будівництво монастиря і маяка було цілеспрямовано подаровано монасти-
рю молдавським дворянином Теутулом (Тевтулом). Щедрий дар був продиктований особливими обставинами: 
землевласник мимоволі став винуватцем смерті людей, які слідували на кораблі в Одесу і взяли розведені на березі 
гостями Тіетула багаття за вогні маяка та розбилися об прибережні скелі. 
 
Значна частина землі, ще 25 десятин, була виділена скарбницею. Будівництво маяка велося під керівництвом ін-
женера Ю.В.Гаюі. Висота вогню маяка над рівнем моря 201 фут (1 фут дорівнює 0,3048 м), причому вежа маяка 
мала від заснування до вентилятора ліхтаря 92 фути. Маяк був видний в море на дуже великій відстані. Під час ту-
манів при маяку включалася парова сирена системи Сан-Галлі, що служила для виробництва сигналів. 
 
Вічний бич одеських берегів - зсуви, змусив згодом перенести маяк далі від обриву, осучаснити і вдосконалити кон-
струкцію. 10 вересня 1901 року новий маяк був встановлений на тому ж плато, але значно далі від обриву. Причо-
му, занедбаний старий маяк ще довго залишався на краю обриву і був розібраний в 1920-х годах. Висота нового ма-
яка була 77 футів, а висота вогню над рівнем моря досягала 212 футів. 



ОДЕСА ВЕЛИКИЙ ФОНТАН, ДАЧА КОВАЛЕВСЬКОГО 

              Існує легенда, нібито Рішельє, спростовуючи чутки, які поширилися серед наближених Катерини II про 
те, що місце для забудови майбутнього міста вибрано невдало - мало прісної води, прорік по французьки: «Assez 
d'eaeu». У перекладі ця фраза означає: «Води досить». Якщо її написати російськими буквами (Асседо), а потім 
прочитати справа наліво, то вийшла криптограма розшифровується як «Одеса». Важко зараз повірити в правдо-
подібність цього факту, як, втім, і спростувати його, але навіть в разі достовірності аж ніяк не можна погодитися 
з таким поспішним висновком герцога, бо в Одесі з самого початку дійсно не вистачало прісної води. Не могли 
задовольнити потреби у воді населення Одеси суда і обози, які прибували до міста, або, як тоді говорили, фонта-
ни. Вони представляли собою струмочки, що вибилися з глибин і збігали по прибережних схилах до моря (біля 
цих джерел виникли три хутора - Малий, Середній і Великий Фонтани). Але і фонтани були не дуже-то рясні. Як 
видно з газети «Одеський вісник» за 1831 рік таблиці, в якій наводилося кількість води з найголовніших джерел 
в околицях Одеси, джерело «Великий Фонтан» давав 840 бочок води на добу (кожна бочка вміщала в себе 30 ві-
дер води), «Рашковский » - 602, два ключа «Середнього Фонтатана» - 659 бочок. 
 
У 30-х роках позаминулого століття Одесу забезпечувала водою також Артезіанська свердловина, прорубані в 
Водної балці на глибину близько 100 метрів (прообраз нинішніх з надбудованими бюветами).
 
Вже незабаром після заснування міста стало ясно, що тільки спорудження водопроводу може вирішити пробле-
му водопостачання. Думка створення в Одесі водопроводу не вгасала протягом багатьох десятиліть ХIХ століття. 
Хто тільки не збирався «нагріти руки» на водопостачанні: тут і французький інженер Шатільон, і паризька ком-
панія братів Флош, і якийсь інженер Галон і багато інших. Але просунути справу хоч скільки-небудь вперед їм не 
вдалося. 
 
Більш рішуче підійшов до цього питання місцевий підприємець - французький емігрант Пишон, який розбагатів 
в Одесі на виготовленні пудри (його ім'я носять Пішонівська вулиця і Пішонівська провулок ). Пішон приступив 
до робіт у 1834 році в компанії з відставним ротмістром Віттенберзі. Проте на будівництво водонапірної башти у 
большефонтанского джерела почалася тільки в 1845 році. Через чотири роки, в 1849 році, Пишон помер, і в ком-
панію з Віттенберга увійшов предпріімчевий таганрозький купець Тимофій Ковалевський. 
 
Так званий водопровід Ковалевського був прокладений в лютому 1853 року від джерела, розташованого в 12 вер-
стах від міста. Спочатку водопровід приніс Ковалевському славу: купцеві навіть присвоїли звання почесного гро-
мадянина міста. Правда, не всім одеситам фонтанская вода припала до смаку - її непренебрежітельно охрестили 
машинною. Незабаром фінансові справи Ковалевського похитнулися, підприємець наклав на себе руки - кинув-
ся з вежі на скелю. Ще довгі роки після загибелі Ковалевського височіла на крутому морському березі 45-метро-
ва туру-вежа. Вона служила для судноводіїв орієнтиром і була включена в лоцію Чорного і Азовського морів.Ни-
ні вежі немає і в помині, але до сих пір місцевість, де вона перебувала, називають дачею Ковалевського.
 



  
СНІДАНКИ            BREAKFAST

ЯЄЧНЯ
з беконом

домашньою ковбаскою
і томатоми

-150-
FRIED EGGS
“sunny-side-up” 

with bacon, homemade sausages 
and tomatoes

СИРНИКИ-ПАЛЯНИЧКИ
з родзинками  

в супроводі 
журавлиного джема 

та сметани
-160-

COTTAGE CHEESE 
PANCAKES

with raisins 
served with sour cream 

and cranberry jam

РИБНИЙ ВІДДІЛ            FISH STARTERS
  

ХАМСА ПРЯНА
чорноморський анчоус
BLACK SEA ANCHOVY

-140-

подається 
з картоплею
та тостами 

served
with potato
and toasts

ЦАЦА
чорноморська феріна 

TZATZA fish of fishermen

-120-

 смажена
у фритюрі
подається

з білим
соусом

fried
ferina
served

with white
sauce

ФОРШМАК
традиційна 

єврейська закуска 
з оселедця з яйцем

 яблуком та цибулею
подається з тостами
смаженою картоплею 
та бочковими огірками

-150-

FORSHMAK
traditional jewish appetizer 

of salted herring, egg
apple and onion

served with toasts, fried potato 
and pickled cucumbers



  
             ПЕРШІ СТРАВИ            STARTERS

 БАБАГАНУШ 
BABAGANUSH

-120-

з запеченого 
баклажану 
на вугіллі

присмачені 
тахіни

та прянощами
з додаванням

часнику

baked
chopped
eggplants

on charcoal
with tahini

spices
garlic

 ПЕРЕЦ ПЕЧЕНИЙ
BAKED BELL PEPPER

-120-

болгарський 
перець запечений

на вугіллі
маринується

 в меду
з часником
подається

з овечою бринзою

baked
bell pepper
on charcoal

in honey
with garlic

served 
with brynza

(cheep cheese)

ІКРА З БАКЛАЖАНІВ 
EGGPLANT CAVIAR

-120-

запечені
на вугіллі

баклажани
з перцем

приправлені 
часником 

і томатами

baked
on charcoal
eggplants

bell pepper
with garlic

and tomatoes

 ХУМУС 
мезе з нуту

 з кунжутної пастою
часником і лимонним соком

подається з пітою
-110-

HUMUS
meze of mashed chickpea

with tahini, olive oil
garlic and lemon juice

served with pita

МЕЗЕ ПО-ОДЕСЬКИ
 

ODESSA STYLE MEZE
all types of meze

humus, forshmak, babaganush
baked sweet pepper

eggplant caviar

всі види мезе на одній дошці
хумус, ікра з баклажанів

форшмак, бабагануш
перець печений

-550-

ЦИМЕС

TZIMES
red beans 

with cracklins 

із червоної квасолі 
зі шкварками

-160-



             САЛАТИ            SALADS
  

-120-

ФОНТАНСЬКИЙ 
FOUNTAIN SALAD

-160-

томати мікадо 
огірки, кінза

заправляється 
на вибір 

оливковою олією 
або сметаною

mikado tomatoes
cucumbers

cilantro
dressed olive oil
or sour cream
by your choice

 БАЗАРНИЙ  
PRIVOZ SALAD

-150-

з трьох видів 
томатів
з кропом 

и часником

three kind
of tomatoes
with herb
and garlic

ДРУЗІ ГРЕКИ 
ILLINIKA FRIENDS

овочевий 
салат 

з сиром Фета

vegetables salad 
with 

Feta sheese

ЦЕЗАР ОТТОНА
CAESAR CLASSIC

із Айсберга 
з куркою 

перепелиними 
яйцями

Пармезаном 
та грінками

  of Iceberg lettuce 
with fried chicken

quail eggs
Parmesan cheese 

and croutons

-150-



             САЛАТИ            SALADS
  

КРАБОВИЙ 
CRAB

-360-

 крабове м’ясо
копчений вугорь 

тигрова 
креветка 
авокадо

з руколою
та ікрою Тобіко

crab meat
smoked eel
tiger prawn
and avocado
with arugula

and 
Tobiko caviar

ДАЧА КОВАЛЕВСЬКОГО 
KOVALEVSKY’S

GARDEN HOUSE

-190-

салат з рапанів 
та руколи 

з майонезом 
або 

оливковою олією 
на ваш вибір

salad of rapana 
and arugula

dressing 
by your choice 
by mayonnaise 

or olive oil

ЗАМОРСЬКИЙ 
CAPTAIN CUSTO

-320-

мікс салату 
з 

морепролуктами 
заправляється 

оливковою олією

salad mix 
with 

seafood
dressing 

by olive oil



          РІДКІ СТРАВИ        SOUPS
  

                 
  

-190-

СУП IЗ МОРЕПРОДУКТIВ 
SEAFOOD SOUP

-220-

вершковий суп 
з морепродуктами 

creamy soup 
with seafood

СОЛЯНКА 
СТАРОСВІТСЬКА

 мікс копченого м’яса з маслинами
бочковими огірками та лимоном 

у супроводі сметани 

-150-
SOLYANKA

  smoked meat mix with olives 
pickled cucumbers and lemon 

served with sour cream

ОКРОШКА
OKROSHKA

 холодний 
суп 

на вибір 
на кефірі 
або квасі

-110-

cold soup
on kvass 
or kefir
by your 
choice

готується 
на вогні 

в казанку 
з трьох 

видів риби 

cooked 
in the pot 

on fire 
from three kind 

of fish 

ЮШКА РИБАЛЬСЬКА
FISHERMAN`S UKHA



             ПАСТА            PASTA
  

-240-

 ПАСТА З МОРЕПРОДУКТАМИ 
SEAFOOD PASTA

-160-

з кальмарами
креветками 
та мідіями 

в томатному соусі 
з вином 

та сиром Пармезан

with squids
shrimps 

and mussels 
in tomato sauce 

with wine 
and Parmesan cheese

СПАГЕТТІ КАРБОНАРА
SPAGHETTI CARBONARA

з підчеревком 
в вершковому соусі
з яєчним жовтком 
та сиром Пармезан

with bacon 
in creamy sauce 
with egg yolk 

and Parmesan cheese



МОРСЬКІ ГАДИ            SEAFOOD           
  

                                 

-240-

 КАЗАНОК МІДІЙ
MUSSELS IN THE POT

- у винному
- у вершковому

- з Дор Блю

- in wine
- in cream

- with Dor Blue

  

are prepared on coals
served with wine 
and creamy sauce

-420

                                 

-290-

РАПАНИ
RAPANA

у вершковому соусі in creamy sauce

 МІДІЇ НА ПРОТИВНІ 1КГ
MUSSELS ON A BAKING TRAY 1 KG 

готуються на вугіллі
подаються з винним 

та вершковим соусами

-120-

 РАЧКИ ЧОРНОМОРСЬКІ
BLACK SEA SHRIMPS /KRILL

cмажені з часником 
або відварені

з лавровим листом 
і запашним перцем

fried with garlic 
or boiled with bay leaf 

and allspice
by your choice



                 
  

            РИБА                  FISH           

 

БИЧКИ
GOBBIES

  

 cмажена
 з овочами гриль

 fried
with grilled vegetables

 СКУМБРIЯ
MACKREL

на вогні
з овочами гриль

on fire
with grilled vegetables

-220-

з соусом тар-тар with tartar sauce

БАРАБУЛЬКА
BARABULKA

-320-

-240-



  
             НА ВОГНІ            ON COAKS

ШАШЛИК
SHASHLICK

porkсвинина 

-240-

-210-

курятина chicken

ЛАВАШ
LAVASH

ОВОЧІ ГРИЛЬ
GRILLED VEGETABLES

-95- -140-

лаваш
із зеленню
томатами

і сиром
Сулугуні

lavash
with herbs
tomatoes

and Suluguni
cheese

баклажани 
кабачки 

томати, гриби 
 перець, цибуля

eggplant, zucchini 
tomatoes, 

mushrooms, 
bell pepper, onion

КОВБАСКИ ДОМАШНІ 
HOMEMADE SAUSAGES

 зі свинини 
та яловичини
або iз курки

pork-beef
or chicken 

-260-



  
              СТРАВИ НА КОМПАНІЮ   FOR MANY HAPPY PEOPLE

МЕЗЕ ПО-ОДЕСЬКИ
MEZE ODESSA STYLE

-550-

всі види мезе
на одній дошці

хумус
форшмак

бабагануш
ікра із баклажанів 

перець печений

all kind of meze
hummus

eggplant caviar
forshmak

babaganush
baked bell pepper

ОДЕСЬКИЙ СТІЛ
ODESSA CUISINE

-1800-

латкеси кабачкові 
перець печений

цимес, ікра щуки 
бички, форшмак 

мідії чорноморські 
рапани, рачки 

цаца

zucchini latkes
baked bell pepper
tzimes, pike caviar

fried gobies
forshmak

Black sea mussels 
rapana, rachki 

tzatza



             ДЕСЕРТИ            SWEETS
  

ШТРУДЕЛЬ
STRUDEL

-130-

ЯБЛУЧНИЙ APPLE

 з ванільним 
соусом 

та морозивом

with vanilla
sauce

and ice-cream

-130-

ВИШНЕВИЙ CHERRY

 з ванільним 
соусом 

та морозивом

with vanilla
sauce

and ice-cream

НАПОЛЕОН
-120-

NAPOLEON

МОРОЗИВО 150 гр

ICE-CREAM 150 gr

ВАНІЛЬ VANILLA

ШОКОЛАД CHOCOLATE

-110-

СОРБЕТ
SORBET

-110-

МАНГО MANGO



             ЧАЙ  КАВА                            TEA  COFFEE
  

                                 

-55-

ЧАЙ             TEA
чорний
зелений

фруктовий
трав`яний
бергамот

black
green
fruit

herbal
bergamot

 

 зі свіжою м'ятою
з бутонів троянд

з імбиром
з кедровими горішками

with fresh mint
with buds of roses

with ginger
with pine nuts

-65-

ХОЛОДНИЙ ЧАЙ      ICED TEA  
на основі чорного
або зеленого чаю

з гренадином
кавуновим або персиковим

сиропами

based on black
or green tea

with grenadine
melon or peach

syrup

-65-

COFFEE
КАВА

еспресо 
американо 
без кофеїну 

доппіо 

espresso
americano 

decaf
doppio

                                 

-45-

КАВА З МОЛОКОМ
COFFEE WITH MILK

еспресо з молоком
або вершками 

капучіно
латте

espresso with milk
or cream 

cappuccino
latte

-55-

по-грецьки
афогато

фредо
фредо капучіно

фраппе з молоком
глясе

 фраппе

greak coffee
affogato
freddo

freddo capuccino
frappe with milk

glace
frappe

ХОЛОДНА КАВА
ICED COFFEE

-65-



            ВИНО            WINE
  

РЕГІОНАЛЬНЕ ВИНО 
REGIONAL WINE

ДОМАШНЄ ВИНО 
  ПРИВАТНОЇ ВИНОРОБНІ 

«ФРУМУШИКА»

HOMEMADE WINE
PRIVATE WINERY
«FRUMUSHIKA»

Cabernet Sauvignon  

ШАБО SHABO

Cabernet 

-95/430-

Chardonnay 

Sauvignon Blanc  

red dry white dry

red dry white dry

Chardonnay -150/730-

-95/430-

IТАЛIЯ
ITALY

ЧИЛI 
CHILE

-150- -730-

red dry

Bardolino
Cizarini

  Chianti 
Cizarini 

white dry

 

 

Soave 
Cizarini

Pinot Grigio 
Cizarini

red dry

Carmener
Casa Verde 

  Merlot
Casa Verde 

  

white dry

Sauvignon Blanc
Casa Verde 

 Chardonnay
Casa Verde 

  



            ВИНО            WINE
  

ІГРИСТЕ ВИНО 
SPARKLING WINE

УКРАЇНА
UKRAINE 

Shabo 

ІТАЛІЯ 
ITALY

Prosecco 

 

brut

semisweet, rose semidry, brut 

    rosso sweet, bianco semisweet

Fragolino 
Sizarini 

-450-

-150/720-

-130/620-

SANGRIA

на білому або червоному 
вині

з фруктами

 on red or white
wine

with fruits

-120/660-

безалкогольна на білому
або червоному

вині з фруктами

 on red or white
nonalcoholic wine

with fruits

-120- 
GLUHWEIN

 на білому або червоному
вині зі спеціями
та  фруктами

 on red or white
wine with spicy

and fruits

-120-

 on red or white
nonalcoholic wine

with spicy and fruits

-120-

SANGRIA nonalcoholic

 
GLUHWEIN nonalcoholic

0,З л 0,З l

0,З/2 л 0,З/2 l

безалкогольний
на білому або червоному

вині зі спеціями
та  фруктами

0,25 л 0,25 l

0,25 л 0,25 l



            ПИВО            BEER
  

РОЗЛИВ 
DRAFT

Pilsner

-65/85-

0,33/0,5

Blackbird Porter
0,33/0,5

-65/85- ПЛЯШКА 
BOOTLE

-120-

Leffe dark 

-120-

Corona

-120-

 n/a 

-120-

Ноegaarden blonde 

ГЛЕЧИК ПИВА 

Pilsner

-290- -290-

Blackbird Porter
2 liters 2 liters

DRAFT



  
            ПИВО            BEER

ДО ПИВА 
FOR BEER

сухарики житні

рачки чорноморські

rue rusks

-55-

black sea shrimps/krill

-120-

арахіс peanuts

-50-

фісташки pistachios

-120-

свинячі вушка

-95-

pork ears 



АЛКОГОЛЬ            ALCOHOL
  

НАСТОЯНКИ
BITTERS

медовуха
хреновуха
перцовка
імбирна

тминівка
клюковка

medovukha/honey
khrenovukha/horseradish

pertsovka/pepper
ginger

tminovka/caraway
klyukovka/cranberry

-55-0,05 35-40˚

НАЛИВКИ
 HOMEMADE LIQUERS

 полуниця
лимончелло

вишнева
спотикач

на смородині

strawberry
limoncello

cherry
spotykach

on black currant

-55-0,05 ≥15˚

ДОХРЕНІЩЕ 
 DOKHRENISHCHA
будь-яка 

настоянка 
на вибір

в графині з собой
0,5 л / 1 л

-440/690-

any bitter
to your choice

in carafe
0,5 l / 1 l

БАГАТО ПОТРОХУ
A LOT OF MUCH BY LITTLE

набір 
домашніх 
настоянок

7 шт по 0,05

-310-

a set 
of homemade

bitters
7 pcs of 0,05

БАГАТО ПОБАГАТО 
 A LOT OF MUCH BY MUCH

набір
домашніх
настоянок

12 шт по 0,05

-530-

a set 
of homemade

bitters
12 pcs of 0,05

 САМОГОН
MOONSHINE

-55-0,05 48˚



  
           АЛКОГОЛЬ          ALCOHOL

ГОРІЛКА
VODKA

Khortytsa ICE

-55-0,05 40˚

Khortytsa De luxe

-75-0,05 40˚

Finlandia

-95-0,05 40˚

Grey Goose
Kosher vodka

-130-0,05 40˚

-55-0,05 40˚

ВИНОГРАДНА
GRAPE

Rakia Gold

КОНЬЯК&БРЕНДІ
COGNAC&BRANDY

Shabo VS

-70-0,05 40˚ 

Shabo VSOP

-90-0,05 40˚

Sarajishvilli 3*

-95-0,05 40˚

Sarajishvilli 5*

-110-0,05 40˚

REGIONAL

GEORGIA

FRANCE

Hennessy VS

-210-0,05 40˚



ВІСКІ            WHISKEY

 SCOTLAND

Chivas Regal 12

-210-0,05

-135-0,05

 IRELAND

Jameson 

Bushmill`s 

-145-0,05

-135-0,05

AMERICA

Jack Daniels 

 

Jim Bim

-130-0,05

Johnnie Walker
red label 

Johnnie Walker
black label 

-135-0,05

-210-0,05



АЛКОГОЛЬ            ALCOHOL

Beefeater 

Jagermeister Becherovka Bacardi

Captain Morgan Dark Baileys Malibu

Sauza gold Jose Cuervo

-90-

0,05

-75-

0,05 0,05

-75-

-110-

0,05

-110-

0,05 0,05

-110-

-120-

0,05

-110-

0,05 0,05

-110-



  

Shpritz Aperol

Aperol
Prosecco

tonic
orange

-145-

Mojito

rum
mint, lime

mineral water
brown sugar

-145-

КОКТЕЙЛІ            COCKTAILS

Blood Mary

vodka, tomato juice
Tabasco,Worcester

lemon, black pepper
salt, selery, olives

-145-

Boulevardier

bourbon
red vermouth

Campari
orange

-145-

Longisland Iced Tea

rum, teqiula, vodka
jin,  Triple Sec liquor

Pepsi, mint,lemon juice

-195-

Margarita

tequila
Triple Sec liquor

lemon juice

-145-



БЕЗАЛКОГОЛЬНІ 
              НАПОЇ                  

 

 

NONALCOHOL
              BEVERAGES              

мінеральна вода
з газом/без газу 

0,5л

-65-

боржомі borjomi

-90-
пепсі pepsi

-55-

 

-110-

-35-

СІК ФРЕШ
FRESH JUICE

апельсиновий
грейпфрутовий

orange
grapefruit

СІК
 JUICE

апельсин
вишня
томат
яблуко

orange
cherry
tomato
apple

морс ягідний,
компот 

з смородини
cranberry morse
currante compote

-45-

НАПОЇ
BEVERAGES

 

 

класичний
на основі
апельсина

лимона
і лайма

classical
fresh juice of

orange
lemon

and lime

-80/300-

ягідний по сезону
лавандовий
імбирний

базиліковий

berry season
lavender
ginger
basil

ЛИМОНАД
  LEMONADE

-80/300-

 

 

-80-

МОХІТО АНТІРОМ
MOJITO ANTIRUM

М’ЯТНИЙ ФРАППЕ
MINT FRAPPE

-110-

2 l

2 l0,3 л

ванільний
банановий

шоколадний
карамельний

vanilla
banana

chocolate
caramel

-110-

МОЛОЧНИЙ КОКТЕЙЛЬ
MILK SHAKE


