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                        Герб                                 Прапор 

Основні дані  

про Олександрівську селищну раду 
  

Країна: Україна 
Область: Кіровоградська 
Код КОАТУУ: 3520500000 
Населення: 25281 осіб 
Площа 1159  км² 

Щільність населення: 21.8 осіб/км² 

Тел. код: +380-5242 
Поштовий індекс: 27300-27346 
Природно-географічні та кліматичні 

умови: 
Клімат Олександрівської селищної ради 
помірно континентальний з чітким 
чергуванням пір року. Формується під 
впливом континентальних, 
трансформованих тропічних і арктичних 
повітряних мас. 

розташування Розташована на межі лісостепу і степу, 
у помірному поясі центральної частини 
України, на північному заході 
Кіровоградської області 

грунти  Переважають чорноземи потужні 
малогумусні із вмістом гумусу 5,0 % та 
середньогумусні із вмістом гумусу трохи 
більше 5,5 %. Значні площі тут займають 
чорноземи в різному ступені реградуровані, 
а також чорноземи опідзолені, темно-сірі 
опідзолені та сірі опідзолені ґрунти. 

корисні копалини Олександрівська селищна рада багата на 
мінерально-сировинні ресурси. У 
Бовтиській западині розташоване 
найбільше в Україні Бовтиське родовище 
горючих сланців з запасами сировини 3,0-



   
 

Інфраструктура Олександрівської селищної ради 
Дороги: 
 

Загальна протяжність автомобільних доріг 368,8 км, у т.ч:   
державного значення     137,6 км; 
місцевого значення        231,2 км 

3,7 млрд т.  
На Олександрівщині виявлено поклади 
бурого вугілля (Тясминське, Сентівське, 
або Родниківське, Ставидлянське родовища 
Дніпровського буровугільного басейну). 
Запаси бурого вугілля Ставидлянського 
родовища становлять близько 17,7 млн. т.  
У долинах Тясмина і його приток 
зустрічається торф. У західній частині 
знайдено ільменіт. 
Родовища піску є в Новій Осоті, Бірках, 
Соснівці, Стримівці, Цвітному, 
Омельгороді, Голиковому, родовища глини 
в Олександрівці, Новій Осоті, 
Єлизаветградківці, Несватковому, білої 
глини у Ставидлах, пісковику у Букварці, 
граніту у Поселянівці, Красносілці, 
Миколаївці та Розумівці. Розробляються 
лише родовища піску, глини, граніту. 

клімат  помірно-континентальний, помірно-теплий, 
з частими відлигами, а літо спекотне. 
Середня температура липня + 21 — 22 °C, 
січня —2 — 5 °C. Опади випадають 
найчастіше влітку і восени у вигляді дощів. 
Їх середньорічна кількість становить від 
450 до 520 мм. 

водні ресурси Водою на території селищної ради                        
зайнято 2091,7 га землі. Це річки і ставки. 
Густота річкової мережі становить 0,2-0,5 
км/км2 на півночі та 0,2-0,3 км/км2 на півдні. 

  

Адміністративно-територіальний устрій 
Адміністративний центр селищної ради смт Олександрівка 
Кількість селищ міського типу 3 
Кількість сіл 50 
Кількість  селищних територіальних громад  1 
Кількість селищних  рад територіальних 
громад 

1 
 

  

Відстань 
До найближчої залізничної станції 2 км 
Автошляхами:  
до м.Кропивницький 54 км 
до м.Києва 275 км 
Залізницею: -  
до м.Кропивницький -  
до м.Києва 245 км 



Газопроводи: всього 322,599 км., з них: 
високого тиску     81,01 км.; 
середнього тиску 71,467  км;  
низького тиску      170,122 км 

Кабельні лінії зв′язку                                 180  км 
 

Структура земельного фонду 
  

Загальна площа земель, га 115890 га 
з них:  
землі сільгосппризначення 85436,22 га 
ліси та лісовкриті площі 21756 га 
забудовані землі 3860,8 га 
землі під водою 2091,7 га 
Інші 2745,28 га 

 

Основні підприємства Олександрівської селищної ради 
 

Кількість юридичних осіб, усього 329 од. 

 

Промислові підприємства: 2 од. 

у т.ч. з переробки сільгосппродукції - 
 

Відомості про найбільші промислові підприємства: 

Назва підприємства Основний вид діяльності 

ДП «Олександрівське лісове господарство» Лісівництво та інша діяльність у лісовому 
господарстві 

Філія «Олександрівський райавтодор» ДП 
«Кіровоградський облавтодор» 

Будівництво доріг і автострад 

 

Відомості про найбільші агроформування: 
Назва підприємства Основний вид діяльності 

СТОВ «Агрофірма Ясенівська» Вирощування зернових культур (крім рису), 
бобових культур і насіння олійних культур 

СФГ «Дєдов» Вирощування зернових культур (крім рису), 
бобових культур і насіння олійних культур 

ФГ «Гусака  В. М.» Вирощування зернових культур (крім рису), 
бобових культур і насіння олійних культур 

ТДВ «Цибулівське ХПП» Вирощування зернових культур (крім рису), 
бобових культур і насіння олійних культур 

ТДВ «Фундукліївське ХПП» Вирощування зернових культур (крім рису), 
бобових культур і насіння олійних культур 

 
 
 
 
 

Об′єкти соціальної сфери: 

 Заклади освіти:  

Дошкільні заклади 10 од. 
Навчально-виховні  об’єднання 5 од. 
Дитячі позашкільні установи 2 од. 



Професійно-технічні навчальні заклади 1 од. 
Заклади охорони здоров′я:  
Лікарняні заклади 2 од. 
Лікарські амбулаторно-поліклінічні заклади 6 од. 
ФАПи 16 од. 
Аптечні заклади 10 од. 
Заклади культури:  
Клубні заклади 34 од. 
Бібліотеки 27 од. 
Музеї 2 од. 
Спортивні об’єкти: 97 од. 
Стадіони 1 од. 
Спортивні майданчики  32 од. 
Майданчики з тренажерним обладнанням 12 од. 
Майданчики з синтетичним покриттям 4 од. 
Тенісні корти 2 од. 
Стрілецькі тири 2 од. 
Спортивні зали  20 од. 
Футбольні поля 14 од. 
Приміщення фізкультурно-спортивного 
призначення 

10 од. 

Заклади соціального захисту: 4 од. 
Об’єкти торгівлі: 181 од. 

Заклади ресторанного господарства, усього 5 од. 
Заклади побутового обслуговування з надання 

послуг: 

 

перукарні 7 од. 
з ремонту взуття, одягу 3 од. 
з ремонту та технічного обслуговування 
транспортних засобів 

8 од. 

Готелі 1 од. 

Назва «Тясмин» Місткість 10 

АЗС/АГЗЗ 8 од. 
Ринки:  
непродовольчі  1 од. 
змішані 1 од. 

 

Контактна інформація 
Відділ економічного розвитку, інвестицій та 
комунальної власності 

27300, смт Олександрівка 
Кропивницького району 
Кіровоградської області вул. 
Незалежності України, 78 
Олександрівська селищна рада  
olex-econom-viddil@ukr.net 

________________________ 


