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протистоїть поширенню страшної хворо-
биCOVID-19. Одним з найдієвіших засобів 
проти розповсюдження вірусу є дотримання 
умов карантину та самоізоляція. В нашій 
державі згідно рішення Уряду карантинні 
заходи впроваджено до 24 квітня. Цього року 
одне з найвеличніших релігійних свят — Ве-
ликдень — припадає на 19 квітня, тобто 
на період карантину. Саме тому, шановні 
мешканці Компаніївської громади, звертає-
мося до вас із проханням дотримуватися 
заходів безпеки та режиму карантину через 
небезпеку захворіти наCOVID-19. Наполег-
ливо рекомендуємо відкласти відвідування 
церкви та кладовищ у період Великодніх 
свята та поминальних днів. Залишайтеся 

вдома для того, щоб запобігти скупченню 
людей, а відтак і можливому поширенню 
коронавірусу. Компаніївською селищною ра-
дою завезено пісок на територію кожного 
з кладовищ об’єднаної громади для упоряд-
кування могил. Та все ж зробити це варто 
пізніше, коли мине небезпека, а вшанувати 
пам’ять близьких людей можна і вдома. І це 
буде справжнім проявом віри і сили.

Зокрема про це йдеться і у зверненні 
Предстоятеля Православної церкви Украї-
ни митрополита Єпіфанія, який дописом на 
своїй сторінці у Facebook закликав вірян до-
тримуватися правил карантину. Предсто-
ятель наголосив, що добровільне прийнят-
тя тягаря самообмеження не вважається 
проявом слабкості.

«Коли ми залишаємося по своїх оселях, 
то це не через слабкість, а через силу нашої 
віри, тому що тим самим ми подаємо при-
клад своїм ближнім, що ми дбаємо про них, і 
свідчимо про те, що наші оселі також є міс-
цем молитви», – заявив Єпіфаній. 

З Великоднем!
Благодаті  
кожній родині!
Миру та  
затишку Україні!

Олександр Маслюков



Протидіємо пандемії COVID-19
Органи місцевого самоврядування, окрім запроваджених Урядом карантин-

них заходів, долучаються до протидії поширенню коронавірусу на території Ком-
паніївської об’єднаної територіальної громади. 

• Так, 19 березня на сесії Компаніївсь-
кої селищної ради депутатами було 
прийнято рішення про внесення змін 
до селищного бюджету на 2020 рік. Від-
повідно до нього було виділено 80 тис. 
грн. (з них 30 тис. грн. - кошти бюджету 
Софіївської сільської ради) на виконання 
протиепідемічних заходів щодо попе-
редження розповсюдження та поширен-
ня на території Компаніївської громади 
коронавірусної хвороби. На ці кошти 
придбано:два дезінфекційних апарати 
та засоби для санітарної обробки авто-
бусних зупинок, дитячих майданчиків, 
місць громадського користування;необ-
хідне медичне обладнання (медич-
ний відсмоктувач), експрес-тести, 
захисний одяг, маски, рукавички для 
медичних працівників КНП «Центр 
первинної медико-санітарної допом-
оги Компаніївської районної ради», 
захисний одяг та засоби індивіду-
ального захисту для працівників 
Компаніївського районного сектору 
Управління ДСНС України у Кірово-
градській області. 

• Окрім цього, власним коштом 
керівництва Компаніївської селищ-
ної ради придбано біотуалет, який 
встановлено у окремо обладнаному 
приміщенні (боксі) відділення лікар-
ні на випадок виявлення хворих на 
коронавірус. Слід зазначити, що на 
території Компаніївського району се-
ред протестованих підозрюваних на 
COVID-19 осіб хворих не виявлено. 
Також селищний голова Олександр 
Маслюков разом з керівництвом СФГ 
«Олійников» придбали 10 захисних 
костюмів та 5 літрів дезінфікуючо-
го розчину для медичних працівників.
Закликаємо всіх небайдужих посильно 
долучатися до заходів боротьби з епі-
демієюта захисту медперсоналу.

• З метою недопущення поширення 
коронавірусної інфекції в населених пун-
ктах об’єднаної територіальної громади 
працівниками комунального підприєм-
ства «Благоустрій смт Компаніївка» 
проводиться робота з дезінфекції у гро-
мадських місцях. Зокрема, спеціальним 

розчином обробляються дитячі, спор-
тивні майданчики, фасади продоволь-
чих магазинів, зупинки громадського 
транспорту, лавки та під’їзди багатоквар-
тирних будинків. Працівниками Ком-
паніївської селищної ради проводяться 
інформаційно-роз’яснювальні заходи 
для жителів громади, вручаються пам’ят-
ки про самоізоляцію прибулим з-за кор-
дону громадянам. Заради вашої безпеки 
і безпеки ваших рідних - без нагальної 
потреби не виходьте на вулицю, зали-
шайтеся вдома!

Також просимо звернути увагу, що у 
період карантину перебування дітей і до-

рослих на ігрових та спортивних майдан-
чиках категорично заборонено! 

Закликаємо дотримуватися всіх ре-
комендацій Міністерства охорони здо-
ров’я та наполегливо рекомендуємо 
жителям утримуватися від відвідування 
підприємств, установ та організацій без 
нагальної потреби, вирішувати питання 
дистанційно. Будьте свідомими та зай-
вий раз не наражайте на небезпеку себе 
та оточення!
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Спеціально  

для поціновувачів  
палаючого сухостою

Верховна Рада підвищила штрафи за підпал 
сухостою у 18 разів!

Депутати Верховної Ради України прийня-
ли законопроєкт №2339 «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України з ме-
тою збереження довкілля (щодо посилення 
відповідальності за дії, спрямовані на забруд-
нення атмосферного повітря та знищення або 
пошкодження об’єктів рослинного світу)». 
«За» проголосували 328 народних депутатів.

Прийнятий проєкт закону суттєво підви-
щує розміри штрафів за забруднення атмос-
ферного повітря, знищення або пошкодження 
об’єктів рослинного світу, порушення вимог 
пожежної безпеки в лісах та самовільне випа-
лювання сухої рослинності або її залишків.

Згідно із законом, відтепер штраф за за-
бруднення повітря становитиме від 30 тис. 600 
грн до 61 тис. 200 грн або загрожуватиме обме-
женням волі терміном до трьох років.

• Знищення або пошкодження лісових ма-
сивів, зелених насаджень навколо населених 
пунктів, вздовж залізниць, а також стерні, 
сухих дикоростучих трав, рослинності або її 
залишків на землях сільськогосподарського 
призначення вогнем караються штрафом від 
91 тис. 800 грн до 153 тис. грн.

• Порушення вимог пожежної безпеки в 
лісах - тягне за собою накладення штрафу на 
громадян від 1 тис. 500 до 4 тис. 590 грн і на 
посадових осіб - від 4 тис. 590 грн до 15 тис. 300 
грн. Якщо це ж призвело до виникнення лісо-
вої пожежі або поширення її на значній площі, 
- штраф від 4 тис. 500 грн до 15 тис. 300 грн для 
громадян та від 10 тис. 710 грн до 18 тис. 360 
грн.

• Випалювання стерні, пасовищ, ділянок із 
степовою, водно-болотною та іншою природ-
ною рослинністю, рослинності або її залишків 
та опалого листя на землях сільськогосподар-
ського призначення, у смугах відводу авто-
мобільних доріг і залізниць, у парках, інших 
зелених насадженнях та газонів у населених 
пунктах без дотримання порядку, встановле-
ного центральним органом виконавчої влади, 
що забезпечує формування державної політи-
ки у сфері охорони навколишнього природно-
го середовища - карається штрафом від 3 тис. 
60 грн до 6 тис. 120 грн для громадян та 15 тис. 
300 до 21 тис. 420 грн для посадових осіб.

Якщо ті ж дії вчинені в межах територій та 
об’єктів природно-заповідного фонду, штраф 
становитиме від 6 тис. 120 до 12 тис. 240 грн.

Завершальний етап  
ремонту однієї  

з центральних вулиць  
Компаніївки

Як і планувалося, у другому кварталі завершиться капітальний ремонт дороги 
вулиці Вишнева відповідно до проведеного тендеру у системі публічних закупівель 
«ProZorro». За сприятливих погодних умов до кінця поточного місяця підрядник 
завершить ремонтні роботи. Нагадуємо, що після його завершення всі пошкоджені 
тротуари буде відновлено.
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Безкоштовні набори  

продуктів  
незахищеним  

верствам  
населення

З 3 квітня 2020 року корпорація «АТБ» та Міністерство со-
ціальної політики запустили спільний благодійний проєкт 
адресної допомоги соціально незахищеним верствам на-

селення у вигляді продуктових наборів і товарів повсякденного 
споживання. Цей проєкт реалізується і в нашій громаді.  Згідно 
зі списками сформованими територіальним центром соціально-
го обслуговування Компаніївського району працівники селищ-
ної ради та старости вже почали доставляти безкоштовні набори 
адресатам по території громади. Благодійну допомогу отримають 
місцеві жителі віком від 80 років, малозабезпечені сім’ї, одинокі 
люди похилого віку та інші представники соціально незахищених 
верств населення, що мешкають у Компаніївській ОТГ. Адресатів у 
списку дуже багато і доставити пакунки з продовольчими набора-
ми одразу всім – фізично неможливо, але кожен, хто належить до 
цієї категорії, обов’язково їх отримає. Просимо з розумінням по-
ставитися до ситуації. Всі небайдужі жителі, фермери, підприємці 
також можуть долучатися до акції та попіклуватися про літніх лю-

дей, які знаходяться у зоні найвищого ризику інфікування. Зараз, 
як ніколи, вони потребують нашої уваги та турботи.

Освітній процес триває попри карантин
В рамках карантинних заходів навчальні заклади Компаніївсь-

кої громади працюють в дистанційному режимі. Освітяни разом 
з учнями опановують інструменти дистанційного навчання. 
Заробітна плата педагогічних працівників на період карантину 
збережена та виплачується вчасно. Враховуючи ситуацію, яка 
спричинена епідемією, для нас важливо зберегти пріоритет у ро-
звитку освіти.

Карантин впливає на багато процесів, які відбуваються в 
Україні, зокрема і на бюджет. Незважаючи на «канікули», со-
ціально відповідальні платники податків сплачують податки та 
орендну плату, за що їм дякуємо. Звертаємо увагу, що у Поста-
нові №211 уточнено, що до 24 квітня 2020 р. заборонено роботу 
суб’єктів господарювання, яка передбачає приймання відвіду-
вачів, зокрема закладів громадського харчування (ресторанів, 
кафе тощо), торговельно-розважальних центрів, інших закладів 
розважальної діяльності, закладів культури, торговельного і по-
бутового обслуговування населення.
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Вулицями  
Компаніївки

Сьогодні ми переходимо на правобережну 
частину нашого селища, яка колись була се-
лом Комишуватою. Перші хати тут з’явились 
на нинішній вулиці Набережній. Як і на ліво-
бережній частині, першими мешканцями тут 
були переселенці з лівобережної України після 
військової реформи 1775 року. Треба відзна-
чити, що нинішню вулицю Набережну почали 
заселяти навіть трохи раніше, ніж лівобережну 
частину. Мабуть, пов’язано це з тим, що пра-
вий берег має більш пологий схил, тому є кра-
щі умови для утримання городів. Починалась 
вулиця трохи далі від сучасної греблі і йшла 
в північному напрямку майже до останнього 
провулку перед сучасною лікарнею. Спочат-
ку хати будували з однієї сторони з городами 
до річки, а вже коли була збудована одна сто-
рона, почала забудовуватись і протилежна. В 
південному напрямку від греблі вулиця почала 
забудовуватись дещо пізніше. А в північному 
напрямку далі від вулиці (де сьогодні переїзд 
на Залісся) в 1889 році поміщик Микола Ми-
колайович Бракер збудував паперову фабрику. 
Папір на ній виробляли з ганчір’я та соломи. 
Треба відзначити, що це було одне з потужних 
підприємств в регіоні. За рік на фабриці ви-
робляли 12 тисяч пудів обгорткового паперу, 
а станом на 1940 рік було вироблено 2 тисячі 
тонн. Фабрика працювала до війни 1941-1945 
рр., а під час окупації Компаніївки німецьки-
ми військами була зруйнована. Відзначимо 
й те, що Наталя Бракер (вірогідно дружина 
М.М. Бракера) в ті часи відкрила в Компаніїв-
ці першу учбову ткацьку майстерню. А те-
пер чому ж все-таки правобережну частину 
села назвали Комишуватою, та ще й не селом, 
а «деревней». Саме таку назву і зустрічаємо в 
архівних матеріалах. Ось наприклад священ-
ник компаніївської Свято-Покровської церкви 
Миколай Миколайович Усаневич мав друко-
вані праці. Одна з них називалась «Религиоз-
но-нравственные чтения в селе Компанеевка 
и деревне Камышеватой Елисаветградскогоу-
езда». Зверніть увагу, Компаніївка називалась 
селом, а Комишувата деревней. В Україні сіль-
ські поселення здавна називались селами, а 
ось «деревни» були в Росії, тому що хати там 
будували з дерева, звідси і назва «деревня». 
Тому, мабуть, перші поселенці на правому бе-
резі були вихідцями з Росії, хоч і переселилися 
вони, як і козаки-компанійці, з лівобережної 
України (нинішнього Запоріжжя). Піддається 
логіці і назва «Камышеватая». Наша невеличка 
річка, мабуть, в ті часи, як і зараз, була поросла 
очеретом. А слово «очерет» на російську мову 
перекладається як «камыш». От і вирішили 
назвати і річку, і поселення Комишуватою. Це 
вже потім нашу річку назвали Сугоклеєю. А в 
наш час річка має назву Сугоклея-Комишувата, 
мабуть, тому, що річок з назвою «Сугоклея» в 
Кіровоградській області є декілька. А щодо ву-
лиці Набережної, то в наш час вулиця продов-
жилась в північному напрямку майже до лісу. 
В 1956 році на цій вулиці місцевим колгоспом 
був збудований млин. Тривалий час проїзна 
частина вулиці була грунтовою. А в 70-х роках 
минулого століття вулиця повністю вкрилась 
бруківкою. Сьогодні вулиця Набережна —одна 
з найдовших в селищі.

Олександр Мельников
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Актуально

Роз’яснення щодо нових  
обмежувальних заходів  

на період карантину 
Прийняті постановою №211 нові норми обмежувальних заходів викликали в 

українців безліч запитань. Тому надаємо роз’яснення щодо найбільш поширених 
запитань.

ЧОМУ ЗАПРОВАДИЛИ ПРАВИЛО 
НОСИТИ З СОБОЮ ДОКУМЕНТИ, 
ЩО ПОСВІДЧУЮТЬ ОСОБУ? 

Наявність у людини документів до-
зволить перевірити, чи не мусить вона 
бути на самоізоляції або в обсервації. 
А також це дасть можливість органам 
правопорядку застосовувати адміністра-
тивну відповідальність для порушників 
правил карантину.

ЧИ МОЖНА ХОДИТИ ПО ВУЛИЦІ 
БЕЗ МАСКИ? 

В постанові №211 сказано, що в усіх 
громадських місцях ви маєте бути в мас-
ці чи респіраторі. Громадське місце - ча-
стина будь-якої споруди, яка доступна 
або відкрита для населення, в тому чис-
лі за плату (під’їзди, підземні переходи, 
стадіони; парки, сквери, дитячі майдан-
чики, стадіони, зупинки громадського 
транспорту, ліфти, державні установи, 
медичні установи та інше). Але! Перелік 
громадських місць може бути розшире-
ний органами місцевої влади. 

НАВІЩО ЗАПРОВАДЖУЄТЬСЯ 
ОБОВ’ЯЗКОВИЙ МАСКОВИЙ РЕ-
ЖИМ? 

Ви можете не знати, що є переносни-
ком вірусу, проте можете наражати на 
небезпеку інших.

ЧИ МОЖУТЬ МЕНЕ ОШТРАФУ-
ВАТИ ЗА ПОХІД В ПАРК ЧИ ВІДСУТ-
НІСТЬ МАСКИ? 

Можуть. За порушення правил ка-
рантину – штраф від 17 тис. грн до 34 
тис. грн. А якщо ви порушуєте санітарні 
правила та норми щодо запобігання ін-
фекційним захворюванням, може бути й 
кримінальна відповідальність.

ЧИ ЗАКРИВАЮТЬ ЦЕРКВИ НА 
ПЕРІОД КАРАНТИНУ? 

Уряд не закриває церкви, проте ма-
сові та релігійні заходи заборонені. Ми 
закликаємо всіх українців залишатися 
вдома на період карантину. 

ЧИ БУДЕ ПОЛІЦІЯ СТОЯТИ НА 
ВХОДАХ В ПАРКИ? 

Контроль за дотриманням правил ка-
рантину в публічних місцях буде здійс-
нювати МВС та Нацгвардія.

ЧИ МОЖНА ХОДИТИ ПО ВУЛИЦІ 
ВТРЬОХ? 

Вулицею можна пересуватися лише 
вдвох. Виняток – супроводження дітей 
незалежно від їх кількості.

ЧИ МОЖНА ХОДИТИ В ПАРК ЧИ 
СКВЕР?

Ні, відтепер – не можна. Відвідування 
парків, скверів, зон відпочинку, лісопар-
кових та прибережних зон забороняєть-
ся. Це дозволяється лише у випадку, 
якщо вам потрібно вигуляти домашню 
тварину, або через службову необхід-
ність.

ЧИ ПРАВДА, ЩО МАГАЗИНИ, 
БАНКИ ТА АПТЕКИ МАЮТЬ ЗАБЕЗ-
ПЕЧУВАТИ ВІДВІДУВАЧІВ МАСКА-
МИ АБО РЕСПІРАТОРАМИ?

Ні, це неправда. Установи та мага-
зини, робота яких дозволена у період 
карантину, мають лише контролювати, 
щоб відвідувачі перебували у будівлях та 
на території закладів виключно в масках 
та респіраторах. Обов’язок забезпечення 
себе масками покладається на відвіду-
вачів.
Дотримуйтесь рекомендацій та 

будьте здорові!


