ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН
У зв’язку із проведенням
відповідно до постанови
Всеукраїнського Центрального виконавчого комітету (ВУЦВК)
навесні 1923 року адміністративної реформи в березні був
створений
Бірзульський район Балтського округу. Отже,
1923 рік став відправною точкою в історії району. У травні
1935 року в пам’ять 10-ї річниці від дня загибелі
Г.І. Котовського Бірзулу було перейменовано в Котовськ.
12 травня 2016 року відповідно до Закону України "Про
засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів
в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки", враховуючи пропозиції, подані органами
місцевого самоврядування, та рекомендації Українського інституту національної пам’яті,
Верховна Рада України своїм рішенням № 1353-VIII
постановила перейменувати місто Котовськ у Подільськ,
а район відповідно – в Подільський.
Подільський район розташований в північно-західній
частині Одеської області на південних відрогах
Подільської височини, на водорозділі річок Ягорлик і
Тилігул (на фото: річка Сухий Ягорлик в районі села
Коси).
Серед пам’ятників с. Липецького є вцілілий храм св. Архангела
Михаїла, єдиний у районі постійно діючий храм, (навіть при
Радянській владі). Дотепер невідомо, коли був закладений храм, але
відомо, що дзвіниця, яка і досі збереглася, була збудована у XVI ст.
На початку ХХ ст. в трьох кілометрах південніше села
Липецького ієромонах Інокентій (Іван Левізор) заснував монастир –
печеру «Райський сад». В 1906 році тут побудовано багато надземних
приміщень, а також 90 підземних келій, в яких можна було
розмістити більше як 5 тис. чол. В 1921 р. на місці « Райського саду»
була утворена комуна «Від тьми до світла», нині це с. Казбеки
(колишнє село Куйбишевське)
Липецької сільради.
Про ті
далекі часи нагадують відроджені в 80-х роках колодязі,
купіль та каплиця, а також художній твір одеського
письменника Леся Гоміна «Голгофа».
Окрасою села Федорівки та одночасно архітектурною
пам’яткою району є храм Різдва Пресвятої Богородиці.
Історія храму пов'язана з Раєм Інокентія Балтського і
навіть існує підземний хід, який їх з’єднує.
На території селища Борщі розташований ботанічний пам’ятник
природи півночі Одещини «Казковий», який утворений згідно з
Указом Президента України від 08 вересня 1993 року. Територія
ботанічного пам’ятника природи складає 0,6 га у межах
Борщівського НВК №2 І-ІІІ ст. Садивний матеріал був завезений з
Одеського ботанічного саду. Тут висаджено 15 видів хвойних,
19 видів листяних дерев,
38 видів кущів, 13 видів ліан.
Насадження
представляють
рослинний світ Південної та
Північної Америки, Японії,
Китаю, Південно-Східної Азії, Південної Європи, Криму,
Кавказу та інших територій світу.
Окрасою району є також природно-ландшафтна
пам’ятка «Дід-пастух» (скульптура-джерело в околиці
села Нестоїта).

