
Відомості про місто Ізмаїл  
  

Ізмаїл - місто на півдні Одеської області, найбільший український порт на р. Дунай. 

Розташований приблизно в 80 кілометрах від узбережжя Чорного моря. І по праву  

вважається найзеленішим містом в Україні (а може навіть і в Європі). Станом на 1 січня 2008 

року, населення міста становить 77 076 осіб. З них 43,7% - росіяни, 38% - українці, 10% - 

болгари, 4,3% - молдавани. Також в місті проживають вірмени, гагаузи, греки, євреї, румуни 

та ін.  

Дата заснування міста невідома. З 12 століття на місці Ізмаїла стояла фортеця,  

спочатку генуезька, а потім і турецька (з 16 століття). У 1569 р турецький султан поселив тут 

ногайців (тюркський народ).   

Місто мало важливе військово-стратегічне значення, в тому числі для російських  

військ. 5 серпня (26 липня за старим стилем) 1770 року його взяли російські війська під 

проводом генерала Н. В. Рєпніна, але в 1774 р по Кючук-Кайнарджійському мирному 

договору місто було повернуто Туреччині. 11-го грудня (22-го грудня за старим стилем) 1790 

р посилену фортецю, що вважалася тоді неприступною, штурмом бере О. В. Суворов. У 1791 

р по Ясському мирному договору місто знову передається Туреччині. І 14 вересня 1809 р 

фортеця знову була взята російськими військами, якими командував генерал Засс. Після 

виведення турецького гарнізону з міста в Ізмаїлі залишилося всього близько 4 тис. жителів.  

Ізмаїл був переданий Російською Імперією Молдавському князівству, васалу 

Туреччини, за Паризьким договором 1856 р. У 1861 р разом з усією Молдовою Ізмаїл 

увійшов до складу Румунії, що вважалася васалом Османської імперії. 13 квітня 1877 

м.Ізмаїл було зайняте російською армією в четвертий раз (без єдиного пострілу, так як 

Румунія не виконала зобов'язань перед Туреччиною і ще 4 квітня уклала з Росією договір про 

пропуск військ).  

За Берлінською угодою 1878 р. Румунія віддала назад Російській імперії частину 

Бессарабской території, що відійшла від Росії по Паризькому трактату, включаючи і місто  

Ізмаїл. У 1918 р. місто було окуповане Румунією, а в 1940 р. радянський уряд змусив Румунію 

повернути Ізмаїл разом з рядом інших територій. З липня 1941 р. по 26 серпня 1944 р. місто 

було під владою німецьких і румунських військ. Ізмаїл звільнили 25 - 26 серпня 1944 року.  

З 1940 по 1954 рр, до входження в Одеську область, Ізмаїл був адміністративним  

центром Ізмаїльської області.   

У місті Ізмаїл працюють 14 загальноосвітніх навчальних закладів комунальної 

форми власності, 2 школи обласного підпорядкування та 1 приватна школа «Стежинка». 

Найстаріша школа міста налічує вже понад 140 років з дня свого заснування. Перша школа 

була заснована у 1873 році, як 4-класна чоловіча гімназія. А вже у 1880 році відкрилась 

4класна жіноча гімназія. У 1901 році за кошти місцевих купців збудовано нове приміщення 

для жіночої гімназії, у якому й по сьогоднішній день навчаються учні ЗОШ № 2.  

Дошкільна освіта представлена 18 дитячими установами міста. З них 2 знаходяться  

на капітальному ремонті.  

У місті Ізмаїл працюють 4 позашкільні навчальні заклади: Палац дітей та юнацтва, 

Станція юних техніків, Станція юних натуралістів, Спортивно-оздоровчий центр. Ці заклади 

відомі не лише у місті та області, але й на Всеукраїнському рівні.   

Єдиний в Одеській області – Будинок Вчителя працює у місті Ізмаїл. Він був  

заснований у 1926 році на кошти вчителів. Спочатку він використовувався як невеличкий 

готель для приїжджаючих вчителів. Але згодом, Будинок Вчителя став осередком 

методичної та культурно-просвітницької роботи педагогів.  



 

Фото міста Ізмаїл:   
  

Свято - Покровський собор   
  

  

Палац дітей та юнацтва міста Ізмаїл   
  
  



 

  

Турецька мечеть, у якій розташована діорама штурму фортеці Ізмаїл.   
  

  

Діорама штурму фортеці Ізмаїл   



 

  

Жіноча гімназія, нині загальноосвітня школа № 2.   
  


