
 

Ізмаїльщина – це один із найбільших і найбільш розвинутих в 

сільськогосподарському і соціально – культурному плані регіонів Одеської області. Це 

багатонаціональний край, де компактно проживають українці, молдовани, болгари, росіяни, 

гагаузи, цигани, білоруси. Розташований на півдні області , в Придунайській низині, 

Ізмаїльський район межує зі сторони річки Дунай з Румунією, а на заході, сході і півночі – 

з Ренійським, Болградським, Арцизьким і Кілійським районами Одещини.  

До 1959 року район називався Суворовським і входив до складу Ізмаїльської області. 

Районним центром в цей період було селище Суворове. У 1954 році, після скасування 

Ізмаїльської області, територія району перейшла до складу Одеської області. 21 січня 1959 

року районній центр було перенесено до м. Ізмаїл, а Суворовський район перейменований 

на Ізмаїльський.  

Завдяки різноманітному природному середовищу, багатству тваринного та 

рослинного світу, численним природним озерам: Ялпуг, Кугурлуй, Катлабух, Китай, 

Саф’яни, Дунайському біосферному заповіднику, островам Татару, Великий та малий 

Даллер і Кислицький Ізмаїльський район є унікальним та неповторним місцем. 

Ізмаїльщина багата пам’ятками історії, археології,архітектури. В селі Стара 

Некрасівка , де проживають нащадки донських і запорізьких козаків, височить архітектурно 

– скульптурна споруда в формі обеліска, увінчана довгоголовим орлом. Монумент 

встановлений у 1857 році на честь наукового подвигу, здійсненого російськими, 

шведськими і норвезькими геодезистами по вимірюванню 280 – кілометрової дуги 

меридіана, що з’єднує Стару Некрасівку і норвезьке поселення Хамерфест. Не менш 

відомий у Придунавї Трубаївський курган, що знаходиться біля озера Саф’яни, де в 1790 

році був штаб генералісимуса О.В. Суворова. Звідси він віддав наказ про штурм фортеці 

Ізмаїл. Обеліск споруджено в травні 1950 року. 

Ізмаїльський район традиційно сільськогосподарський. На його території 

зареєстровано 608 сільськогосподарських підприємств всіх форм власності. Основний 

напрямок сільськогосподарської спеціалізації району зерно-м'ясо-молочний з розвиненим 

виробництвом винограду, соняшнику, плодів, овочів та риби. 

Район має розвинену освітню галузь, до складу якої входять 17 дошкільних,19 

загальноосвітніх та 2 позашкільних навчальних закладів. Специфікою закладів освіти 

району є їх багатомовність. Із 19 шкіл 5 функціонують з українською мовою навчання, 9 – 

з російською мовою навчання і 5 – зі змішаними мовами навчання: молдовською та 

українською і російською та українською. У 6 школах вивчається рідна болгарська мова. 

На території району функціонують заклади обласного підпорядкування: 

Утконосівська спеціальна загальноосвітня школа – інтернат І-ІІ ступенів та Суворовський 

професійний аграрний ліцей. Для соціально – незахищених категорій дітей в смт. Суворове 

функціонує Центр соціальної психологічної реабілітації дітей. 

Ізмаїльський район має розвинену мережу культурних закладів , на базі яких 

працюють 29 самодіяльних колективів з почесним званням «Народний». Їх виконавча 

майстерність широко відома не тільки в Україні, а й за її межами. 
 

 


