Відомості про Білгород-Дністровський район
Білгород-Дністровський район утворений 28 листопада 1957 року, налічує 57
населених пунктів, які входять до 24 сільських рад та однієї об’єднаної територіальної
громади.
В 1958 році було створено Білгород-Дністровський районний відділ освіти.
Адміністративним, господарським і культурним центром району є місто обласного
значення Білгород-Дністровський.
Район розташований у південно-західній частині Одеської області, 91 км від
обласного центру. На північному сході та на сході територія району обмежена водами
Дністровського лиману, на півдні – Чорного моря, на півночі межує з Молдовою і
Біляївським районом, на заході із Саратським і на східному заході із Татарбунарським
районами Одеської області.
Білгород-Дністровський район став рідним для більш як 60 народів, які збагатили
край культурою та традицією своїх націй.
В часи феодальної роздробленості Київської Русі Придністров’я входило до складу
Галицько-Волинського князівства, потім було захоплено татаро-монголами і пізніше турками. Довгих 328 років турецького гніту повністю спустошили колись квітучий край.
Потрібно було відроджувати землі. З метою украплення кордонів, поповнення
царської казни, уряд створює умови для планомірного заселення кордонів . Стали
з’являтися нові поселення переселенців з російських губерній ( с. Адамівка, с.Турлаки,
с.Руська Іванівка).
Значну частину населення складали вихідці з поневоленого турками Балканського
півострова: греки, серби, албанці, болгари, гагаузи.
З приєднанням Бессарабії до Росії ( 1806-1812 р.р.) збільшився потік євреїв із
західних губерній. В цей же час територію опановують і німці. На початку ХХ століття
німців нараховувалося близько 50тис. чоловік, які проживали у 24 колоніях (с. Андріївка,
с. Долинівка, с. Семенівка та ін..).
У 1822 році, на запрошення Олександра І, в наш район прибуває група французіввиноградарів із Швейцарії. Так була заснована І французька колонія в с. Шабо. Засновник
колонії – швейцарський ботанік, педагог Луї Вінсент Тардан був відмінним спеціалістом і
знавцем виноробства.
І зараз ТОВ « Промислово – технічний комплекс Шабо» - яскравий приклад
сучасного виноробного комплексу. За ініціативою Ради Європи Шабо занесене до карти
Європейських винних маршрутів.
Білгород-Дністровський район має багатий туристичний потенціал, землі якого
унікальні за набором рекреаційних факторів і відомі як чудові здравниці на узбережжі
Чорного моря. Території Миколаївської та Петрівської сільських рад – центри зеленого
туризму, які знайомлять гостей району зі звичаями бессарабських селян. Туристи пізнають
цікавий світ народних промислів: гончарство, національне мистецтво, вишивання тощо.
Одним із заповідних місць Білгород-Дністровського району є Дністровські плавні.
Саме тут розташовано ландшафтний заказник «Лиманський», в якому зібрано більшість
рідкісних видів тварин і рослин.
На території району розташовані пам’ятки історії та археології - курган "Попова
могила" (Черняховська культура ІІІ-ІV ст. до н.е.) в с. Біленьке, Дмитріївська Церква 1777
р.п. в с. Петрівка; Свято-Миколаївська церква 1911 р.п. в с. Миколаївка; Церква СвятоПреображенська 18 ст. в с. Приморське; Свято - Покровська церква 1850 р.п. в с. Руська
Іванівка; Свято-Миколаївська церква 1805 р.в с. Шабо.

