
Відомості про Красносільську об’єднану територіальну громаду 

 

        Село засновано німецькими переселенцями з Баден-Вюртембергу в 1807 році під 

назвою Гюльдендорф нім. Güldendorf — Золоте село). 

         Німці освоювали масиви цілинних земель, вирощували хліб, робили вино, 

народжували та ростили дітей. Золотим називали село за те, що на родючих ґрунтах 

колосилися золоті хліба, зростали сади, виноградники.   

         В 20-ті роки XX століття в селі утворюються перші колективні господарства, які 

об’єднують бідняків села, лише десять родин. 

         На початку 1930 року було створено ТСОЗ (товариство спільної обробки землі). Цього 

ж року утворили і два колгоспи – колгосп ім. Ернста Тельмана   та колгосп ім. Рози 

Люксембург.         Напередодні війни обидва колгоспи були багатими, матеріально міцними 

господарствами. В селі було відкрито початкову школу, викладання в якій велося німецькою, 

а потім російською мовами. 

         Тяжким випробуванням для мешканців села стала Велика Вітчизняна війна 1941-1945 

рр.   

         В ході Одеської операції 8 квітня 1944 року частинами 49 Гвардійської стрілкової 

дивізії 5 ударної армії, якою командував генерал – полковник Цветаєв В.Д. було звільнено 

село Гільдендорф. 

         Після звільнення села, в цьому ж 1944 році було створено Гільдендорфську сільську 

раду і відносилась вона до Приміського району м.Одеси. Першим сільським головою її став 

Блаженчук Андрій Іванович. 

         В лютому 1946 року село Гільдендорф перейменовано на село Красносілка, що означає 

«Красиве село». Аналогічно і перейменовано назву сільської ради – Красносільська сільська 

рада Приміського району м.Одеси. 

         В 1950 році два колгоспи об’єдналися в один під назвою «Победа» (Перемога). В 1959 

році було вирішено створити на базі колгоспу радгосп «Одеський» овочево – молочної 

спеціалізації. 

         У 1963 році Приміський район Одеси було ліквідовано, а Красносілка увійшла до 

складу Комінтернівського району Одеської області. 

         З 1977 року на території  села базується спеціалізована бригада окремого 

радіотехнічного полку. 

         На території с. Красносілка розташоване Красносільське лісництво, яке засноване                            

50 років тому, ТОВ «Будпромбутпослуги», ПП «Стимул», Красносільський дитячий будинок 

– інтернат, Красносільська амбулаторія, Красносільська ЗОШ І-ІІІ ст., відділення зв’язку,                     

ВАТ «ГСКБ Грунтомаш», МПП «Гармаш»,  ТОВ «Берег», ТОВ «Академія відпочинку»,  

МПП «Універсал»,  13 магазинів, 12 торгових павільйонів, 3 кафе.  В 2015 році 

Красносільську сільську раду реорганізовано  в об’єднану територіальну громаду, в склад 

якої ввійшли населені пункти: Красносілка, Ілічанка (перейменована із села Іллічівка), 

Корсунці, Переможне, Кубанка, Новокубанка    і приєднане до громади село Іванове 

(перейменоване із села Свердлове).       

         Красносілка є центром сільської ради. Територія села складає - 1324,44 га, населення 

– 5187 чол. Відстань від села Красносілка до районного центру 41 км, до міста Одеси – 5 

км, до залізничної станції «Куліндорове» – 2 км. 

 

 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D1%86%D1%96_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD-%D0%92%D1%8E%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


