ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
ПРО РАЙОН
Геральдичні знаки:
Герб
Компаніївського
району являє собою
два срібних козацьких
списи із синіми зі
срібною
лиштвою
значками ділять у перекинуту крокву
щит на червону та зелену частини, у
четвертому полі – золотий ореол –
змієїд, що нападає.
Прапор
Компаніївського району являє собою прямокутне полотнище
(співвідношення сторін 2:3) з червоного та двох зелених
трикутників, розділених синьою з білою облямівкою ламаною
смугою, спущеною з верхніх кутів на середину нижнього краю, ширина смуги
дорівнює 1/10 ширини прапора.
Зображення герба і прапора Компаніївського району затверджені рішенням
Компаніївської районної ради від 2 вересня 2004 року № 285.
Загальна характеристика району
Компаніївський район розташований в південній степовій частині
Кіровоградської області, територія району межує: з північної сторони – з
Кіровоградським районом, зі сходу – з Новгородківським і Долинським районами, з
південної – з Бобринецьким районом та із заходу – з Новоукраїнським районом.
Дата заснування району – 1965 рік. Адміністративним і культурногосподарчим центром району є селище міського типу Компаніївка, яке
розташоване в 35 км від обласного центру міста Кіровограда.
Територію
району
перетинає
автодорога
державного
значення
Олександрівка – Кіровоград – Миколаїв.
Загальна площа району складає 967 км2, в тому числі сільськогосподарські
угіддя – 864 тис.км2.
На території району розміщено 52 населені пункти: смт Компаніївка,
с.Громадське, с.Живанівка, с.Лужок, с.Гарманівка, с.Трудолюбівка, с.Семенівка,
с.Вільянівка, с.Губівка, с.Лозуватка, с.Волошки, с.Дружба, с.Мар’ївка, с.Зелене,
с.Тернова Балка, с.Нечаївка, с.Криничувате, с.Золотніцьке, с.Першотравенка,
с.Володимирівка, с.Вишнівка, с.Гордіївка, с.Петрівка, с.Інженерівка, с.Наглядівка,
с.Павлівка, с.Полтавка, с.Вербове, с.Долинівка, с.Сасівка, с.Софіївка, с.Покровка,
с.Червоновершка, с.Роздолля, с.Братерське, с.Червона Слобода, с.Березнегувате,
с.Бузова, с.Богодарівка, с.Грізне, с.Коневе, с.Коротяк, с.Морквина, с.Голубієвичі,
с.Антонівка,
с.Кременчувате,
с.Малоконеве,
с.Виноградівка,
с.Травневе,
с.Ромашки, с.Водяно.
Територія району розташована у степовій зоні, ландшафт - хвиляста
рівнина, в західній частині - відроги Придніпровської височини. Найбільші річки Інгул, Сугоклея Комишувата і Саваклей. Ґрунти головним чином чорноземні,
основні корисні копалини - глина, пісок, будівельний камінь. В гранітних виходах
біля с. Лозуватки геологи і аматори знаходять гранати.
Місцевий степ -

різнотравно-типчаково-ковиловий, серед дерев поширені ясени та в’язи, чагарники
утворюються шипшиною, тереном, крушиною та кизильником. Район має п’ять
природно-заповідних об’єктів - Долинівсько-Покровський ландшафтний заказник
(села Долинівка та Покровка), ботанічна пам’ятка Тернова Балка (с. Зелене),
геологічна пам’ятка - Інгульська Жила (с. Інженерівка), заповідні урочища
Розлитий Камінь (с. Софіївка) та Келеповське (с. Покровка). Урочище Розлитий
Камінь - єдине місце в області, де росте тюльпан гранітний - рідкісна квітка, яка
занесена в Червону книгу України. У Долинівсько-Покровській балці відмічений
дуже рідкісний птах – орел-змієїд, також занесений до Червоної книги України.
Населення району станом на 1 березня 2006 року становила 16,7 тис. осіб.

Видатні люди Компаніївського району
На благодатних степових Компаніївських землях зросли письменники
Ю.Яновський, В.Близнець. Наша земля виплекала творчу родину Кононенків, а
саме, відомого поета-пісняра Олексія Кононенка, поета Сергія Кононенка,
художника Віктора Кононенка, який у 2003 році став лауреатом премії імені Івана
Огієнка в номінації „Мистецтво”.
На знак вшанування письменника – земляка Юрія Яновського на його
батьківщині в селі Нечаївка та з нагоди 70-річчя від дня народження було відкрито
літературно-меморіальний музей, де зберігається 379 експонатів, організовуються
виставки, літературні вечори, проводяться екскурсії.
При Першотравенській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів діє музей
В.Близнеця.
Барахтій Віктор Іванович, 26.09.1938 року народження, має почесне
звання “Заслужений працівник сільського господарства України”.
З 1981 по 2002 рік працював головою правління колгоспу ім. Дзержинського
(з 2000 року – виробничий сільськогосподарський кооператив “Колос”)
Компаніївського району, Кіровоградської області.
Очолюване ним господарство стало одним з кращих сільськогосподарських
підприємств району та області, визнаним лідером у справі впровадження нових
технологій та форм організації праці.
Завдяки високій культурі землеробства господарство визначене, як
насінницьке. Спеціалізується на вирощуванні високоврожайних гібридів
соняшника. Має високі здобутки і в тваринництві, спеціалізується на виробництві
свинини.
Барахтій В.І. неодноразово обирався депутатом районної ради,
користується заслуженим авторитетом серед жителів селища Компаніївки та
району.
Судорженко Родіон Григорович, 26.05.1937 року народження. З 1960 року
по 2000 рік працював бригадиром тракторної бригади колгоспу “Комуніст”
Компаніївського району, Кіровоградської області.
За сумлінну і добросовісну працю нагороджений Орденом Леніна, Орденом
Дружби народів, багатьма медалями, удостоєний почесного звання “Заслужений
працівник сільського господарства України”.
Хоменко Володимир Іванович, 25.08.1957 року народження, з 1976 року
працює вчителем математики і інформатики Компаніївської ЗОШ І-ІІІ ступенів.

У 1998 році за вагомий внесок у розвиток національної освіти, впровадження
сучасних методів навчання і виховання молоді присвоєне почесне звання
“Заслужений вчитель України”.
Лещенко Любов Василівна, 14.01.1955 року народження, з 1976 року
працює вчителем історії і правознавства Компаніївської загальноосвітньої школи ІІІІ ступенів.
У 1999 році за високий професіоналізм, вагомий внесок у розвиток
національної освіти, впровадження сучасних методів навчання і виховання молоді
Указом Президента України присвоєно почесне звання “Заслужений вчитель
України”.
Вернигора Володимир Порфирович, 21.10.1923 року народження, з 1960
по 1989 роки працював головою колгоспу “Комуніст” Компаніївського району.
У 1966 році удостоєний звання Героя соціалістичної праці.

