
 

Іванівський район Одеської області  

Іванівський район розташований в центральній частині Одеської області. Районним 

центром є смт Іванівка, яке розташоване на відстані 72 км від міста Одеса.   

Район межує на південному сході з Комінтернівським районом, на південному заході 

з Роздільнянським районом, на заході з Ширяєвським та 

Великомихайлівським районами, і на півдні з Біляївським районом.  

Виникла Іванівка наприкінці XXIII століття на землі майора 

Баранова. який одержав у 1793 році 3,1 тис. десятин від царського 

уряду. В першій половині XIX століття населений пункт називався 

Малобаранівкою. В 1858 році власником Малобаранівки став шляхтич 

Ян Лемпер і містечко почали називати Янівкою. Після  революції з 

1920 по 1930 рік с. Янівка було центром ТарасоШевченківського 

району.  

Іванівський (Янівський) район утворений в 1924 році. Декілька разів він то 

укрупнювався, то розформовувався, а з 1966 року утворений в сучасних межах.  

З 1930 року, коли був створений Роздільнянський район с.Янівка стало відноситись 

до нього.  

А в період 1935-1941 років с. Янівка стало центром тепер уже Янівського району.  

В кінці грудня 1945 року Янівський район був перейменований в Іванівський. Село 

Іванівка перейменована в селище міського типу в січні 1962 році.  

З 1963 по 1966 рік в період територіальних реорганізацій в Одеській області смт  

Іванівка протягом 1963-1964 років належало до Комінтернівського району, а з 1965 по 1966 

рік – до Роздільнянського.  

В даний час, починаючи з січня 1967 року Іванівський район відновив свою 

діяльність і відновив свою роботу виконавчий комітет Іванівської районної ради.  

На території району є ряд населених пунктів, заснованих більше як 200 років тому, 

це: село Гудевичеве – засноване в 1788 році, с. Северинівка – 1789-1790 рр., село  Великий 

Буялик – в 2002 році святкувало своє 200-річчя, а село Знам’янка – у вересні 2006 року.  

Наймолодший населений пункт району – це смт Радісне, засноване 24 липня 1969 

року.  

Населення району складає 28,4 тис. мешканців, яке проживає в 46 населених 

пунктах.  

На землі Іванівській виросли люди, які стали відомі всьому світу. Огренич Микола 

Леонідович – видатний оперний співак, народний артист України, професор, з 1984 року 

ректор Одеської консерваторії ім. Нежданової, лідер товариства “Україна – Франція”. З 

1995 року – член координації ради Всеукраїнської музичної спілки, член правління фонду 

відродження, з 1997 року – член-кореспондент академії мистецтв, лауреат першої премії та 

володар Золотої медалі на міжнародному конкурсі ім. Чайковського в 1970 році.  

Дерев’янко Борис Федорович – журналіст, письменник, публіцист, член 

національної спілки письменників України, заслужений журналіст України, депутат 

Одеської міської ради, засновник газети “Вечірня Одеса”, ім’я якого викарбуване в 

барельєфі на стіні будинку преси в м. Одеса, де він працював чверть століття. Його іменем 

названо вулиці в м. Одеса та рідній Іванівці та присвоєно школі де він навчався. Його ім’я 

вибите на монументі, встановленому на Арлинчтонському цвинтарі (поблизу Вашингтона) 

в пам’ять  

  



  
 


