
 

Відомості про місто Чорноморськ 
      Чорноморськ (до 17 лютого 2016 - Іллічівськ) - місто обласного значення в Одеській області, 

відоме як один з найбільших портів України. Розташоване у передмісті Одеси (на відстан 29 км) 

, на правому березі Сухого лиману та на узбережжі Чорного моря.  

      Хоча Чорноморськ і молоде місто, але територія, на якій розташоване місто, має 

багатовікову історію. Найдавнішим відомим місцем облаштування людей на території 

Чорноморська є поселення Старе Бугове, розташоване на березі моря. До грудня 1791 року - 

дати офіційного входження краю до складу Російської імперії - Буго-Дністровське межиріччя 

входило до складу Золотої Орди, Великого Князівства Литовського, Польського Королівства, 

Кримського ханства, Османської імперії. У 1790-1793 рр. землі міста входили до складу 

території Чорноморського козачого війська. Наприкінці XVIII ст. та на початку XIX ст. тут 

оселилися греки, албанці, молдовани та німці. По морському узбережжю і по правому берегу 

Сухого лиману були розкидані так звані Бугові хутори. Їхнє походження пов'язане з конкретною 

історичною особою - бойовим офіцером, греком за національністю, Андрієм Бугою, що володів 

тут орними землями і побудував на свої кошти у 1814 році першу будівлю церкви Успення 

Божої Матері в Олександрівці. Жителі хуторів займалися переважно риболовлею. У 1896 році 

на хуторі Бугове вже було 10 дворів, працювали кілька рибних заводів.  

     Після встановлення радянської влади, у 1927 році, хутір Бугове був перейменований в 

Іллічівський. У 1950 році було прийнято рішення про будівництво великого суднобудівного 

заводу. У серпні 1952 року селище, в якому проживало 3000 людей, було зараховане до категорії 

селищ міського типу і отримало назву Іллічівськ. 

     У 1957 році на Сухому лимані було розпочато будівництво торговельного порту, який було 

відкрито 5 серпня 1958 року. 12 квітня 1973 р. Іллічівську надали статус міста обласного 

підпорядкування. До складу міської ради входять також: селище міського типу Олександрівка 

(колишнє грецьке поселення Арнаутівка), село Бурлача Балка (утворене в кінці XVIII століття 

запорізькими козаками і вільними людьми), село Малодолинське (колишнє німецьке поселення 

Клейн-Лібенталь або Мала Акаржа). 

    З того часу місто дуже змінилося. Чорноморськ - компактне місто, що швидкими темпами 

розбудовується. Місто має чітке зонування території: промислові райони розміщені уздовж 

лиману, житлові райони - уздовж моря, між ними широка смуга зелених насаджень, площа яких 

становить 325 га. Уздовж південного берега лиману простягнулися десятки причалів Морського 

торговельного порту "Чорноморськ". Приморська зона міста впорядкована. У ній розміщені 

парк, пляж. На узбережжі моря є численні бази відпочинку.       

     Нещодавно місту було надано статус міста-курорту, що стало великим стимулом для 

розбудови і реконструкції рекреаційних зон. У місті розвивається пляжний туризм. Велика увага 

приділяється дозвіллю та відпочинку. Пляжі, які простягнулися на 12 кілометрів уздовж моря, 

підтримуються в чистоті й порядку. З 2010 року Центральний комунальний пляж Чорноморська 

отримує «Блакитний прапор»- європейський сертифікат чистоти та благоустрою. Крім того, 

Чорноморськ має ще декілька престижних нагород Ради Європи. 

      Визначні місця міста: Музей образотворчих мистецтв  ім. О. Білого, Виставкова зала, Центр 

культури і мистецтв, Приморські сходи, Чорноморський маяк, пам'ятник засновнику Морського 

торговельного порту  Чорноморськ — Олександру Євгеновичу Данченку. 

    Асоціацією спортивних журналістів України у 2015 р. Чорноморськ названо 

«найспортивнішим містом України». Місто стало базою для щорічних зборів кількох 

національних збірних команд України. Чорноморська – місто фестивалів. З 2016 року у 

Чорноморську проводиться відомий фестиваль «Коктебель джаз». Крім того, протягом кількох 

років у  місті проводиться фестиваль хорових колективів «Серпневий заспів», арт-фестиваль 

«Провинция у моря», BlackSeaMetal фестиваль, дитячі фестивалі «Мелодії Чорного моря», 

«ВиватМарін», ярмарки хенд-мейда «Комільфо» та «МОА» та інші знакові події. 

     З 1977 року у Чорноморську видається газета Чорноморської міської ради «Черноморский 

маяк». Інші засоби масової інформації: «Ильичевец» (видається морським портом), «04868», 

«Вечерний Ильичевск» та ін. Працює телерадіокомпанія «ІТ-3». 

     Міста-побратими Чорноморська – Нарва (Естонія), Бейоглу (район Стамбула, Туреччина), 

Маарду (Естонія), Карадазький район м. Баку (Азербайджан), Тчев (Польща) та ін. 


