
ВІДОМОСТІ ПРО ЛИМАНСЬКИЙ РАЙОН 
 

              Лиманський район розташований у степовій фізико – 

географічній зоні, у південно – східній частині Одеської 

області. Має вихід до Чорного моря, Куяльницького, 

Тилігульського, Великого та Малого Аджаликських  лиманів. 

Його площа становить 150 тис. га, або 4,5 відсотка від 

території області. Межує на півночі з Березівським, на заході 

– з Біляївським та Іванівським районами, східна межа 

омивається хвилями Тилігульського лиману, що є водною 

межею Одеської і Миколаївської областей. 

Комінтернівський район було утворено в 1923 році, 

до 1934 року районний центр – селище Комінтернівське – 

мало назву Антоно –Кодинцеве на честь свого засновника. У 

2016 році Комінтернівське перейменовано в смт. Доброслав, 

а Комінтернівський район – в Лиманський. 

Найактивніше тутешній причорноморський степ почали освоювати з середини XVIII ст. Селилися тут 

греки та болгари, серби і німці, які прибували на нові, ніким не займані землі, запорізькі козаки, які визволяли 

цей край від турецької неволі, кріпосні селяни, які втікали від поміщиків з північних та центральних областей 

України. 

Комінтернівське (нині Доброслав) заснував полтавський поміщик Антон Кодинець, який викупив 

близько тисячі десятин землі, перевіз кілька сімей, з яких і ведуть родовід теперішні доброславці.  

У с. Курісове розташовано замок родини Курисів, зведений на початку ХІХ ст. Іваном Курисом. Замок 

будувався у два етапи протягом століття, його унікальна 

архітектура є гармонійним поєднанням середньовічних 

англійських традицій, елементів готики та мавританського 

стилю.  

У районі знаходяться такі історичні пам’ятки: Свято – 

Іоанно – Усікновенський Храм, збудований у 1805 році в с. 

Іванове (с. Свердлове) та Храм Покрови Божої матері у с. 

Курісове  (с. Петрівка), чумацькі могили у Петрівському 

урочищі, Меморіальний комплекс пам’яті жертв Голодомору 

та політичних репресій в Україні у смт. Доброслав, 

етнографічний музей на території інформаційного центру в с. 

Зоринове, садиба художника М.Д.Кузнєцова в с. Степанівка 

та багато інших культурно – історичних і природних об’єктів. В районі села Кошари,  Сичавської сільради, 

розташовано цікавий археологічний пам'ятник — городище Кошари, який датується ІУ-ІП ст. до н. е. 

               На території району створено ландшафтний заказник 

місцевого значення «Каїрівський», ландшафтний заказник 

місцевого значення «Новомиколаївський», ботанічний заказник 

місцевого значення «Калинівський», орнітологічний заказник 

місцевого значення Тилігульський пересип, загальнозоологічний 

заказник загальнодержавного значення Петрівський, 

орнітологічний заказник загальнодержавного значення Коса 

Стрілка. 

Особливість економіко - географічного положення 

Лиманського району сприятливі кліматичні умови, розвинута 

мережа залізничних та автомобільних магістралей створюють 

високий рекреаційний потенціал Лиманського району, а також могутні перспективи у галузях аграрного 

виробництва , транспорту,  промисловості . 

У районі діють різного профілю:  сільсько – господарські, промислові, переробні, селянські 

(фермерські) господарства. 

На території району функціоную 29 загальноосвітніх шкіл, Петрівський державний аграрний технікум, 

15 дошкільних навчальних закладів, 2 дитячі музичні школи. Населення Лиманського району обслуговують і 

надають медико-санітарну допомогу 45 закладів. 

Кожен, хто завітає на Лиманщину, неодмінно захоче повернутися на ці напоєні щедрим сонцем землі, 

насолодитися степовими ландшафтами, послухати таємничий шепіт морських і лиманських хвиль, відчути 

атмосферу старовинних козацьких обійсть і вщерть наповнитися безмежною любов’ю привітних і щирих 

господарів, які радо зустрінуть кожного, хто ступить на цю благодатну землю. 


