Савранський район розташований на півночі Одеської області, на відстані 220км від
обласного центру. Район межує з Кіровоградською і Миколаївською областями, Любашівським і
Балтським районами Одеської області. Має зручний заїзд з автобану Київ-Одеса. Савранський
район можна назвати своєрідною візитною карткою Одещини для тих, хто з північної частини
мандрує до перлини Чорного моря по Київській трасі.
У Савранському районі налічується 21 населений пункт, який підпорядкований селищній і
десяти сільським радам. За національним складом у районі проживає 95% населення – українці.
Савранський район засновано 7 березня 1923 року. Особливо значимим для Савранщини є
24 серпня 2010 року її культурна спадщина збагатилась вагомими здобутками. Віднині район має
власний прапор та герб, а в центрі селища височить погруддя Великого Кобзаря. На прапорі
Савранщини замайоріли жовті, білі та блакитні кольори, а у центрі на зеленому тлі зображено
золотий дуб, що разом із річкою символізують головне багатство нашого краю.

Савранщина – північна перлина Одеської області, мальовнича, огорнена тінню
багатовікових лісів та омита могутніми хвилями Південного Бугу й оповита п’янкою
степовою свіжістю земля. Савранщина – це край лісів, річок і озер, край партизанської
слави. Це земля, щедро обдарована, природною красою. На території району 32тис.га
орних земель, 11,5тис.га дубового та соснового лісу, близько 600га зайнято лісозахисними
смугами, в надрах землі знаходиться золотоносна руда, запаси граніту, піску, глини.
Савранський ліс є заказником і охороняється законом. Він прекрасний в будь-яку
пору року, а особливо восени, коли достигають ягоди, горіхи, коли дуже багато грибів. Ліс
багатий на дикого звіра: кабана, зайця, лисицю, вовка, куницю, білку.
З лісу населення
Савранщини має все: і паливо, і матеріал на будівлі, і харчі.

Неподалік від села Слюсареве росте великий «Віковий дуб» – ботанічна пам’ятка природи
місцевого значення, висота якого 26 метрів, діаметр стовбура в найширші його частині – 1,5 метра.

Кожен, хто тут буває, вважає своїм обов’язком доторкнутися до дуба, аби в такий спосіб
зарядитися енергією віків. Біля дуба стоїть табличка, яка вказує на дату народження цього дерева
–
1425 рік.

Маючи славу зеленої перлини регіону, Савранський район славиться своїми водними
ресурсами. Три річки протікають на території району: Південний Буг, Савранка та її ліва притока
Яланець. На річці Савранка, неподалік від траси,
є «Острів кохання», назва якого говорить
сама за себе. Найбільша гордість, звісно ж, Південний Буг – третя за величиною ріка країни.
Всюди, де пролягає її шлях, око милує живописна природа.
У 1950 році на Бузі була споруджена одна з перших міжколгоспних гідроелектростанцій.
Штучно зведена дамба обумовила і зміни природного середовища. Відтоді це місце вабить
туристів, науковців і просто охочих помилуватися навколишньою красою. Нині на території
колишньої ГЕС розкинулась база відпочинку «Південний Буг» з відповідною інфраструктурою.
Споконвіку води річок давали життя нашим пращурам: годували рибою, зволожували
посіви, крутили млини. Вони і нині є незмінними оберегами усього Савранського району. Окрім
річок, села Савранщини багаті на ставки та озера.

