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     Ніхто не забутий – ніщо не забуте

Велич свята Перемоги не згасає з плином літ. Щороку з по-
чуттям глибокої шани та вдячності низько вклоняємося рат-
ному подвигу захисників, вшановуємо доблесть ветеранів, які 
власним життям подарували нам право вільно жити на своїй 
землі. 

8 травня 2020 року, у День 
пам’яті та примирення селищ-
ний голова Олександр Маслю-
ков разом з головою селищної 
організації ветеранів при ОТГ 
Поповою Жаннетою Федорів-
ною завітали до сивочолого 
ветерана Другої Світової вій-

ни Хільченка Василя Гуровича, 
привітали його зі святом Пере-
моги і побажали міцного здо-
ров’я. Приділити увагу, поспіл-
куватися, передати своє тепло 
тим людям, які пережили війну, 
які є прикладом мужності та 
відваги, - це наш обов’язок. 

Також, з нагоди 75-ти річчя 
Перемоги представником Ком-
паніївської селищної об’єднаної 
організації ветеранів вручено 
продуктові набори членам цієї 
ж організації, яким понад 80 
років. Мало залишилося в жи-
вих героїчних учасників Другої 
світової війни. З кожним роком 
їх невблаганно стає все менше і 
менше. На весь Компаніївський 
район залишилося лише два ве-
терана. Та всі, хто здобував Пе-

ремогу, навічно залишаться у 
вічній пам’яті нащадків, а згад-
ка про них передаватиметься з 
покоління в покоління.

9 травня у Компаніївці 
пам’ять про полеглих героїв 
Другої світової війни вшану-
вали хвилиною мовчання та 
покладанням квітів до Брат-
ської могили з дотриманням 
карантинних вимог. Також з 
нагоди святкування річниці 
Перемоги відбулася традицій-
на акція - пов’язання черво-
них маків на карту України в 
центральному сквері селища, 
як символу  пам’яті жертв  
війни. Квітки маку власноруч 
виготовили працівники Ком-
паніївського ЦДЮТ, за що їм 
щиро дякуємо.

Від усього серця бажаємо 
ветеранам міцного здоров’я 
і довголіття, добра і радо-
сті, благополуччя і затишку в 
оселі. Низько вклоняємось та 
висловлюємо  глибоку шану й 
безмежну подяку за одержану 
Перемогу.

Компаніївці 245
Дорогі земляки,  
гості селища!

Щиро вітаємо вас з 
чудовим святом – 245-ою 
річницею з дати засну-
вання Компаніївки! День 
народження селища – це 
свято всіх, хто тут на-
родився і виріс, хто приї-

хав колись, щоб залишитися  назавжди. Ми близь-
ко до серця сприймаємо труднощі буднів селища, 
переживаємо невдачі та складні часи. Але й щиро 
радіємо успіхам, пишаємося нашими здобутками, з 
гордістю розповідаємо друзям про нього. Усі досяг-
нення, якими багате наше селище, складаються зі 

щоденної праці, знань і талантів його мешканців. 
Ми можемо пишатися тим, що тут народжують-
ся і зростають покоління людей, які змінюють і по-
кращують його обличчя. Разом ми не просто єдина 
громада, а велика і дружня родина, яка прагне ство-
рити зручні й комфортні умови для життя. Нехай 
мир та добробут живуть на кожній вулиці, у кож-
ному домі, у кожній оселі та кожному серці!

Міцного здоров’я, родинного щастя, благопо-
луччя і здійснення найзаповітніших мрій. Нехай ко-
жен наступний день буде зігрітий добром і теплом, 
повагою та порозумінням рідних і близьких. А Ком-
паніївці - процвітання, стабільності та розвитку. 
З Днем народження, рідна Компаніївко!

Цього року, у зв’язку із пандемією COVID-19 
святкових масових заходів до Дня селища не буде. 
Cвяткування переноситься на дату річниці утво-
рення ОТГ, за умови сприятливої епідемічної ситу-
ації в країні.



Кому дякувати за воду  
з брудом і сміттям у подвір’ях?

Кожного разу, коли трапляється надзвичайна ситуація, люди 
сподіваються, що хтось про вирішення проблем подбає — і 
водночас активно сварять тих, хто, на їхню думку, став причи-
ною неприємностей. Як правило, і сподівання, і провину покла-
дають на органи влади.

А насправді іноді винні хо-
дять поруч з нами. І той, хто сьо-
годні заплющує очі на порушен-
ня елементарних правил, завтра 
буде страждати й нарікати на 
долю, владу... але не на справж-
ніх винуватців.

Природа «подякува-
ла» за нехлюйство

Люди, які будували Ком-
паніївку, створили у ній пре-
красну дренажну систему. Купа 
рівчаків для водовідведення — 
це гарантія, що вода не йтиме у 
подвір’я, не стоятиме на троту-
арах після холодних осінніх до-
щів, не стане причиною павод-
ків навесні чи після літніх злив.

Та деякі люди вирішили, що 

дренажна система призначена 
для сміття. І в результаті щедра 
травнева злива, яку так чекали 
(хоч і в менших обсягах) аграрії, 
принесла не тільки таку жадану 
вологу на поля та городи, але й 
купу сміття людям на подвір’я. 
Вся Компаніївка обговорювала 
інцидент на вулиці Садовій, де 
сміття з дренажної труби винес-
ло водою до людських помеш-
кань, до лікарні, в інші людні 
місця.

Брудна вода зі сміттям, би-
тим склом та іншими відходами 
життєдіяльності потрапила не 
лише до подвір’їв, городів, але й 
до хат, погребів, а головне - кри-
ниць! Чи варто було економити 
на вивезенні сміття, щоб потім 

це сміття отак вигрібати? 
Поки працівники комуналь-

ного підприємства та ДСНС 
ліквідовували наслідки него-
ди по вулиці Садова, вправні 
хлопці за власної ініціативи, які 
проживають по вулиці Набе-
режна, - Демченко Андрій, Іва-
нов Матвій, Гриценко Данило, 
Марлян Віктор, розчистили від 
сухого гілля та сміття балку на 
своїй вулиці. Щиро дякуємо не-
байдужим хлопцям та всім, хто 
долучився до ліквідації наслід-
ків стихії.

Прочищена дренажна 
система — спосіб зберег-

ти дороги й тротуари
За часів Радянського Союзу 

всі системи водовідведення бу-
дували біля доріг і тротуарів. 
Вода стікала рівчаками, не під-
миваючи асфальт, не вимива-
ючи плитку на тротуарі. Саме 
завдяки дренажній системі 

тривалий час служать дороги й 
доріжки. І кожен, хто забиває 
дренажну систему, робить свій 
внесок у руйнування інфра-
структури.

Залишатимемось 
байдужими чи будемо 

ставитися  
до Компаніївки свідомо?

Компаніївська селищна рада 
нещодавно почала штрафувати 
людей, які висипали сміття до 
дренажної системи, виносили 
його у балки чи інші місця, не 
призначені для його збережен-
ня.

«А що, всі так роблять!» — 
обурюються оштрафовані.

Чи всі висипають сміття де 
попало — то ще питання.

А от страждають від дій не-
свідомих громадян точно всі. 
Тож коли бачите, що хтось ви-
сипає сміття у балках чи дре-
нажних системах, знайте, що ці 
люди шкодять конкретно вам!

Давайте ми будемо дбати 
про наше рідне селище — і Ком-
паніївка та її прекрасна природа 
віддячать нам сторицею!
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Без «лінійки» на «Останній дзвінок»  
і випускного балу

Наближається закінчення навчального року-2020, друга 
половина якого проходила в складному режимі каран-
тину. Сьогодні, у зв’язку з протипандемічними захо-

дами, що застосовуються в країні, перед батьками та 
випускниками постало питання: а чи буде в цьому році 

проводитися традиційний «останній дзвоник» і «випуск-
ний вечір»? Міністерство освіти підготувало роз’яснення з 
приводу фінішування навчального року у 2020 році. Про це 

повідомляє пресслужба Міносвіти.

Згідно з повідомленням Міністерства, 
школам необхідно почати підготовку до 
закінчення навчального року, незважаючи 
на карантин, який перевів процес навчан-
ня на дистанційний рівень. Виконувачка 

обов’язків голови Міносвіти Любомира 
Мандзій повідомила, що міністерство «го-
тує школи до різних варіантів розвитку 
подій, щоб завершити навчальний рік мак-
симально ефективно».

Так, у Міносвіти підготували лист про 
організацію оцінювання в умовах дистан-
ційного навчання. У листі описані особ-
ливості процесу закінчення навчального 
року-2020, куди входять як оцінювання 
учнів молодшої школи, так і рекомен-
дації щодо організованого завершення 
навчального року, пов’язаного з випуск-
никами. Крім того, Міносвіти в листі 
підкреслило, що не рекомендує у зв’язку 
зі складними епідеміологічними обстави-
нами через COVID-19 проводити масові 
заходи, зокрема — останні дзвінки та ви-
пускні вечори.
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БЕЗПРИТУЛЬНІ СОБАКИ: 
проблема та її вирішення

Проблеми, пов’язані з наявністю безпритульних тварин, ак-
туальні не лише для Компаніївки, а й для будь-якого населеного 
пункту нашої країни. Бездомні тварини являють собою загрозу 
безпеці населення: вони є переносниками різних інфекційних 
захворювань, нападають на перехожих, завдають збитків при-
ватним господарствам, бо змушені красти курчат та іншу до-
машню птицю. Особливу небезпеку безпритульні собаки стано-
влять для дітей, адже для них навіть собака невеликого розміру 
— таки велика. Однак і дорослим людям мало радості зустрітися 
з агресивною зграєю.

Самим собакам безпритуль-
не існування, голодне й холод-
не, також подобається значно 
менше, ніж життя в родині.

Проблема є. І заперечувати її 
не можна.

В Україні є законодавча база 
щодо поводження з безпри-
тульними тваринами та ре-
гулювання їх чисельності, але 
як завжди - немає фінансуван-
ня. Є світовий досвід успішного 
вирішення таких питань, але в 
нас немає відповідного рівня 
культури утримання власниць-
ких тварин. 

У багатьох країнах світу 
діють муніципальні притулки. 
Проте у тих же країнах влас-
ники мають сплачувати подат-
ки за утримання тварин, а самі 
тварини чиповані, тому завжди 
відомо, чия це тварина опини-
лася на вулиці — і за недбале 
виконання обов’язків власника 
можуть покарати.

В Україні бюджет не має 
окремих цільових надходжень 
для вирішення проблеми тва-
ринної безпритульності.

Яка форма поводження з 
безпритульними тваринами є 
більш ефективною та прийнят-
ною для мешканців селища з 
урахуванням сьогодення? Ось 
тут думки розділилися:

1. Приспати, труїти тощо... 
Реальне вирішення пробле-
ми – знищення безпритульних 
тварин. Можна довго дискуту-
вати про найбільш «гуманний» 
спосіб, та суть від того не змі-
ниться. Законодавство забо-
роняє жорстоке поводження, а 
селищна рада діє суто в межах 

чинного законодавства.
2. Стерилізувати та утриму-

вати у притулку, прилаштовую-
чи до нових господарів. Гуман-
на альтернатива приспанню. 
Для успіху необхідна одномо-
ментна стерилізація настіль-
ки великої частки популяції, 
щоб народжуваність не могла 
перевершити природну смерт-
ність. І стерилізувати треба не 
лише бродячих тварин — про 
обмеження розмноження ма-
ють подбати й господарі, адже 
більшість бродячих собак були 
домашніми цуценятками.

До недоліків стерилізації на-
лежить той факт, що тварина 
може все-одно когось вкусити. 
Тому оптимальним рішенням є 
все-таки прилаштування при-
датних для цього тварин в ро-
дину, де вони стануть для лю-
дей корисними чотирилапими 
друзями.

В умовах України найкра-
ще зарекомендували себе бла-
годійні притулки для тварин, 
створені активістами чи інші 
ініціативи від зоозахисників. 
Це не значить, що влада стоїть 
осторонь вирішення проблеми. 
Наприклад, у Компаніївці є ГО 
«Вірний друг». 12 травня 2020 
року за рахунок коштів місцево-
го бюджету Компаніївської ОТГ 
та за підтримки ГО «Кіровоград-
ська організація захисту тварин 
‘БІМ» в особі голови Дорош Ка-
терини, ветлікаря Сухацького 
Олександра було проведено опе-
рації по стерилізації шести со-
бак -чотири з них безпритульні, 
проживають біля території од-
ного з підприємств, дві собачки 

були безпритульними та стали 
домашніми. Тварин позначено 
бірками, провакциновано від 
сказу, внесено до «Реєстру сте-
рилізованих та вакцинованих 
безпритульних тварин». 

Компаніївськеа селищна 
рада підтримувала й буде надалі 
підтримувати цих благородних 
людей. Адже на сьогодні з бюд-
жету селищної ради виділити 
кошти на створення притулку 
нереально, бо притулок — це не 
тільки приміщення, але й робо-
та доглядальників, ветеринарів, 
кошти на харчування та вете-
ринарні послуги. За рік набігає 
солідна сума. З якої статті зня-
ти ці кошти? Може, підвищити 
плату за перебування дітей у 
садочках? Може, підвищити 
тарифи на компослуги? Може, 
відмовитися від освітлення 
якоїсь вулиці? Коли ходитиме 
громадський транспорт, можна 
буде задля створення притулку 
відмовитися від пільгових пе-
ревезень. Варіантів багато. Не-
хай ті, хто вимагають у соцме-
режах створення комунального 
притулку, як в Європі, чесно 
скажуть і про те, як ці притулки 
фінансуються в Європі — або 
виносять пропозицію, з якої 
статті витрат селищної ради ці 
кошти зняти.

...Всі люди поділяються на 
дві категорії — ті, хто вимагає 
від влади вирішити пробле-
му і ті, хто готові допомогти 
власними зусиллями, при-
чому без особливих зусиль. 
Активісти ГО «Вірний друг» 
зробили свій внесок. Селищна 
рада доклала трохи фінансів. 
Закликаємо всіх небайдужих 
також підтримати ініціативу. 
Наприклад, можливо в когось 
є непотрібні матраци, ков-
дри, простирадла, приймемо з 
вдячністю. Контактні номери 
телефонів: 0689960382 Світла-
на; 0969349780 Наталія.

Бо розмови в інтернеті допо-
магають дуже мало. А громада 
— велика сила!

Експрес-новини
На виконання Програми 

місцевих стимулів для ме-
дичних працівників сільсь-
кої місцевості КНП «Центр 
первинної медико-санітарної 
допомоги Компаніївської рай-
онної ради» на 2020-2022 роки 
, затверджену рішенням сесії 
районної ради від 12 березня 
2020 року №439, з бюджету 
Компаніївської селищної ради 
перебачено фінансування 
(оплата праці медперсона-
лу (фельдшера) Живанівсь-
кого та Першотравенського  
ФАПів) травень-грудень 
2020р. - 58832,00 грн. 

***

На останній сесії селищ-
ної ради виділено кошти на 
централізовані заходи з ліку-
вання хворих на цукровий 
та нецукровий діабет КНП 
«Компаніївська центральна 
районна лікарня Компаніївсь-
кої районної ради Кіровоград-
ської області» - 20000,00 грн. 
(придбання інсуліну).

***
Шановні жителі громади! 

Доводимо до вашого відома, 
що в Компаніївській селищній 
раді діє велика кількість ін-
струментів громадської участі, 
за допомогою яких ви можете 
активно брати участь у житті 
своєї громади, вирішенні ак-
туальних питань, проблем, які 
турбують вас, вашу вулицю, 
ваш населений пункт. Одним 
з таких інструментів громад-
ської участі є Електронні пе-
тиції.

Електронна петиція – ко-
лективне електронне звер-
нення (ініціатива), розміщене 
на веб-сайті Компаніївської 
селищної ради (http://www.
kompanievska-selrada.gov.ua) 
для голосування громадян, 
яке за умови набрання необ-
хідної кількості голосів (75 го-
лосів), обов’язкове до розгля-
ду на найближчому засіданні 
сесії Компаніївської селищної 
ради. Сьогодні подати пети-
цію може кожен мешканець 
громади. 

Більш детальнішу інфор-
мацію ви можете знайти на 
офіційному веб-сайті Ком-
паніївської селищної ради в 
розділі «Електронні петиції».
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1 червня в Україні і світі відзначається  
радісне і веселе дитяче свято –  

Міжнародний день захисту дітей
День захисту дітей – це 

нагадування суспільству 
про необхідність захища-
ти права дитини, щоб усі 
діти росли щасливими, 
навчалися, займалися улю-
бленою справою і в май-
бутньому стали чудовими 
батьками та свідомими 
громадянами своєї країни. 
Вітаємо малечу нашої гро-
мади з прийдешнім свя-
том!

Вулицями  
Компаніївки

Сьогодні ми завершуємо нашу уявну подо-
рож вулицями Компаніївки на вулиці Садовій. 
Як вже повідомлялось в попередній публікації 
першою вулицею на правобережній частині 
селища була вулиця Набережна. Так от, коли 
вона була забудована, почали зводити оселі на 
вулиці Садовій. Забудова вулиці починалась 
біля провулка, де знаходиться гніздо лелеків, і 
йшла в північному напрямку майже до сучасної 
лікарні. Спочатку була забудована одна сторо-
на вулиці, потім протилежна. Пізніше вулиця 
була забудована і в протилежному напрямку, 
але тільки з однієї сторони, тому що тут від-
стань від вулиці Садової до вулиці Набережної 
була невелика. Та вже в наш час була забудова-
на і протилежна сторона вулиці. А ось в пів-
денному напрямку від будівлі селищної ради 
вулиця Садова була забудована дещо пізніше, і 
тільки з правої сторони. Протилежна сторона 
вулиці була забудована вже в 70-х роках мину-
лого століття. На вулиці Садовій знаходиться 
Центральна районна лікарня, будівництво якої 
почалось після того, як в 1923 році Компаніївка 
стала районним центром. Перші будівлі лікарні 
почали зводити за межею селища. Але пізні-
ше вулиця Садова продовжилась в північному 
напрямку майже до лісу. Після відновлення в 
1965 році Компаніївського району була зведена 
сучасна двоповерхова будівля районної лікар-
ні. Треба відзначити, що частина вулиці Садо-
вої від центру селища до лікарні була вкрита 
бруківкою. Зараз ця частина вулиці заасфаль-
тована, а решта проїжджої частини - бруківка. 
В нічний час вулиця повністю освітлюється.

Олександр Мельников
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Куди зникає вода?

У басейнах головних водних артерій України – через безсніжну зиму та від-
сутність дощу – склалася несприятлива гідрологічна ситуація. Іншими словами, 
брак опадів призвів до того, що у річках та водосховищах мало води. І дорікання 
місцевій владі про слабкий напір води мешканців вулиць Тополина, Молодіжна, 
Сонячна та інших, є недоречними. 

За словами начальника селищного 
комунального підприємства Віктора 
Максименка, технічних проблем з ма-
гістральним водогоном та насосною 
станцією немає і система працює на 
повну потужність. Відсутність же води 
на вищезгаданих вулицях може бути зу-
мовлена лише природними факторами. 
І якщо вулиці, які розташовані в низині 
ще мають добрий тиск води у кранах, то 
«протиснути» на ті, які розміщені вище 
немає чого. Води просто не вистачає … 

Для багатьох країн світу, в тому числі 
і для України чисті прісні води є цінним 
та все більш обмеженим природним ре-
сурсом. При цьому за дослідженнями 
науковців майже третина води в побуті 
витрачається марно. Тому, вже зараз по-
стає питання перегляду свого спожива-
цького відношення до водних ресурсів, 
переходу на ощадливе використання 
прісної води, в тому числі економне спо-
живання питної води у побуті.

Для мешканців нашого селища, які 
прагнуть зробити свій внесок в збере-
ження водних ресурсів, наводимо реко-
мендації щодо економного споживання 
питної води у побуті:

• Не залишайте водопровідні крани 
відкритими без необхідності. Періодич-
не виключення крана при чищенні зубів 
або голінні дозволить заощадити до 500 
літрів в тиждень.

• Використовуйте менший струмінь 
води. При сильному струмені за хвилину 
витікає 10-15 літрів води.

• Приймайте душ, а не ванну. Таким 
чином ви зменшите використання води 
у 5-7 разів. Душова насадка, виконана у 
вигляді щітки, якою можна митися під 
час приймання душу, дозволяє еконо-
мити від 20 % споживаної води. Зеконо-
мити воду також можна за допомогою 
використання економічного розсіювача 
з меншим діаметром отворів.

• Відремонтуйте або замініть всі не-
справні крани, вентилі і труби. Кран, з 
якого крапає вода на кухні або у ванній 
кімнаті витрачає від 400 до 600 літрів 
води в місяць, а підтікаючий бачок туа-
лету до 2000-4000 літрів.

• Не мийте посуд під проточною во-
дою. Якщо мити посуд у раковині, води 
йде у чотири - п’ять разів менше. Якщо 
є можливість, користуйтеся посудомий-
ною машиною, так зекономите близько 8 
тисяч літрів води на рік.

• Не розморожуйте продукти під 
проточною водою. Перекладіть їх зазда-
легідь з морозильної камери в холодиль-
ник.

• Миття машини за допомогою відра 
замість шланга значно зменшить витра-
ти води.

• Для поливу квітників та газонів ви-
користовуйте дощову воду.

Вітаємо  
з Днем вишиванки!


