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День визволення України
«Тих днів у пам’яті не стерти і сьогодні…»

З нагоди 75-ї річниці визво-
лення України від фашистських 
загарбників на площі Компаніїв-
ки працівники Компаніївської 
селищної ради, трудові колек-
тиви підприємств, установ, 
організацій та громадськість 
селища згадали героїчний под-
виг українського народу та 
поклали квіти до Братської мо-
гили радянським воїнам. Хви-
линою мовчання вшанували 
світлу пам’ять загиблих воїнів 
та солдат, які загинули в боях 
за визволення України, та насе-
лення, яке постраждало від дій 
фашистських окупантів. Будемо 
пам’ятати і не забувати! Добра 

пам’ять про Вас завжди жити-
ме в наших серцях. Хочеться 
пригадати імена наших співвіт-
чизників, які своєю мужністю і 
безкорисною любов’ю до Бать-
ківщини, усіма силами, інколи 
ціною власного життя, набли-
жали день звільнення України 
від фашистської окупації. Друга 

світова війна принесла з собою 
таку безліч трагедій, віролом-
ства і зруйнованих доль, що до 
цих пір все людство із сумом 
і гіркотою згадує про ті далекі 
події, які торкнулися практично 
всіх на нашій спільній землі. Не 
можна висловити те, що відчу-
вали наші батьки і діди, матері 
і бабусі, на очах яких відбувався 
весь жах однієї з найкривавіших 
воєн на нашій планеті. У цей 
День ми приєднуємося до вша-
нування всіх, хто забезпечив це 
звільнення! З Днем визволення 
України!

Цього ж дня голова Ком-
паніївської об’єднаної селищної 

організації ветеранів при ОТГ 
Попова Жаннета Федорівна 
провела патріотичний урок «Їх 
подвиги в пам’яті вічні» для сту-
дентів І курсу Компаніївського 
коледжу ветеринарної медици-
ни БНАУ. Метою заходу було 
згадати події Другої світової 
війни та визволення України 
від німецько-фашистських за-
гарбників, вшанувати пам’ять 
загиблих воїнів, сприяти фор-
муванню у свідомості молоді 
вагомості перемоги для україн-
ського народу, прагнення бути 
патріотом своєї держави. Дякує-
мо Жаннеті Федорівні за прове-
дення змістовного уроку.



Фейлетон, що викликає сльози

Експрес-новини
На тридцять першій 

сесії Компаніївської се-
лищної ради восьмого скли-
кання депутатами виділено 
кошти у сумі 28 тис.грн. на 
заміну вікон та дверей на 
енергозберігаючі склопакети 
у приміщенні їдальні Пер-

шотравенської ЗШ І-ІІІ 
ступенів. 

Виконано поточний 
ремонт покрівлі даху 

Першотравенської школи. 
Найпроблемніші місця пло-
щею близько 200 м2 пере-
крито євроруберойдом. Це 
тимчасові дії, адже старий 
дах потребує реконструкції 
повністю, тому це питання 

залишається актуальним.

Завершено рекон-
струкцію котельні 

Першотравенської загаль-
ноосвітньої школи І–ІІІ сту-
пенів. Встановлено два нових 
твердопаливних котли для 
паливних гранул (пелетів); 
замінено мережу теплотраси 
від котельні до школи, облад-
нання та внутрішню мережу 
у будівлі; виконано поточ-
ний ремонт з влаштуванням 
складського приміщення для 
зберігання пелетів в котель-
ні. Проведено випробувальні 
роботи для введення об’єкта 
в експлуатацію. Кошторисна 
вартість будівництва 1 млн. 
488 тис. 600 грн., 1 млн. 447 
тис. грн. фінансується за ра-
хунок державної субвенції 
на розвиток інфраструктури 

ОТГ, 41 тис. 600 грн. - з 
місцевого бюджету.

На останній сесії 
селищної ради за-

тверджено Правила утри-
мання домашніх тварин на 
території Компаніївської се-
лищної ради, з якими можна 
ознайомитися на офіційно-
му сайті у розділі «Рішення 

сесій».

Приватна газета «Степо-
вий край» у номері 43 

надрукувала «фейлетон» під на-
звою «Священні собаки на ву-
лицях Компаніївки», що викли-
кало неоднозначні відчуття з 
приводу матеріалу, який висвіт-
лював даний «фейлетон». Тому, 
вважаємо за потрібне надати 
відповіді на питання, які звуча-
ли у статті та поставити кілька 
питань до редакції газети та до 
автора «фейлетону» Т. Дзеркаль 
щодо спотворених фактів, які 
містить даний допис. 1) Судячи 
зі статті, заходи по стерилізації 
безпритульних тварин, які про-
водяться на території громади, 
не зовсім влаштовують громад-
ськість, так як не вирішують 
проблем з даними тваринами, а 
навпаки, після стерилізації тва-
рини стають більш агресивними 
і знову ж таки заважають меш-
канцям своїм існуванням. Біль-
ше того, автор статті Т.Дзеркаль 
наводить приклади вирішення 
проблем з безпритульними тва-
ринами в інших країнах мето-
дом евтаназії, що категорично 
заборонено законодавством 
України (окрім чітко визначених 
причин) . Відповідно до ЗУ «Про 
захист тварин від жорстокого 
поводження» безпритульні тва-
рини – це домашні тварини, що 
залишилися без догляду люди-
ни, здатні розмножуватися поза 
контролем людини. Тому вини-
кає питання, можливо замість 
дороговартісних «фейлетонів» 
на сторінках газети «Степо-
вий край», більш корисно буде 
розміщувати роз’яснювальні 
матеріали щодо гуманного став-
лення до тварин та контролю за 
їх розмноженням, розміщувати 
правила поводження з домашні-
ми та безпритульними тварина-
ми, долучатись до збору коштів 
на підтримку безпритульних 
тварин на благодійних ярмар-
ках, проводити опитування гро-
мадян щодо способів вирішення 
існуючих проблем з безпритуль-
ними тваринами. 2) У всьому 
цивілізованому світі, небай-
дужі до проблем тварин люди, 
об`єднуються в зоозахисні ор-
ганізації і в такий спосіб шука-
ють шляхи вирішення питань 
співіснування людини та твари-
ни. У Компаніївській ОТГ також 
створено Ініціативну групу з ор-
ганізації допомоги безпритуль-
ним тваринам «Вірний друг» 
у липні 2019 року. До її складу 
входить 9 учасників, крім того, 
на сьогоднішній день в активі 
групи маємо до 20 осіб-волон-
терів, які на постійній основі чи 
одноразово надають підтримку 
фінансову, транспортом, про-
дуктами харчування. Ініціатив-

на група створила петицію до 
Компаніївської селищної ради 
(ОТГ) «Про виділення коштів 
для обладнання пункту та опла-
ти послуг по стерилізації без-
притульних тварин», які було 
виділено на сесії ради. Окрім 
того, проведено три благодій-
них ярмарки : у смт.Компаніївка 
на святкуванні Дня Незалеж-
ності України, у м.Мала Виска 
на «Фестивалі добрих практик» 
та у с.Першотравенка на рай-
онному святі театрального ми-
стецтва «Вересневі самоцвіти». 
Загалом на ярмарках було зібра-
но коштів у сумі 2770.00 грн. У 
соцмережі Facebook створено 
сторінку Ініціативної групи, де 
ми регулярно розміщуємо ма-
теріали про діяльність групи (до 
речі, дописи зі сторінки групи 
«Вірний друг» у ФБ містять по-
ловину матеріалів «фейлетону» 
у газеті «Степовий край», тому 
виникає питання, чи можемо 
ми претендувати на співавтор-
ство статті та гонорар, який 
потім витратимо на допомогу 
тваринам - це жарт , ми теж не 
проти жартів, як і автор «фейле-
тону»). 3) А тепер про найболю-
чіше. Реальні історії собак, які 
якось цинічно та іронічно були 
описані у «фейлетоні». Одна з 
них – трагічна. Збиту на трасі 
собаку горе-водій,після завдан-
ня тяжких травм, залишив по-
мирати на проїздній частині 
дороги, хоча згідно з нормами 
законодавства України, водій, 
який завдав своїм транспорт-
ним засобом шкоди тварині, 
зобов’язаний зупинитися, якщо 
тварина мертва – прибрати її 
з дороги, якщо жива – вжити 
всі заходи щодо надання їй до-
помоги, викликати поліцію та 
оформити ДТП. Скільки тва-
рина пролежала на дорозі – не 
відомо, але небайдужі люди, 
які стали свідками страждань 
собаки і знаючи,що у смт Ком-
паніївка існує зоозахисна група, 
повідомили про інцендент за 
телефоном (його номер знайти 
не складно, він розміщений на 
сторінці групи у соцмережі). 
Як треба було відреагувати 
на це повідомлення, судячи з 
нарікань автора статті??? За до-
помогою транспорту волонтерів 
( так, не Червоновершківським 
автобусом - бо це нонсенс), було 
організовано доставку собаки 
у м.Кропивницький у ветери-
нарну клініку «ЛюксVet», де їй 
відразу ж надали кваліфіко-
вану допомогу, яка коштувала 
1641.00 грн(це і обстеження,і 
утримання тварини на стаціо-
нарі, знеболювальні препара-
ти та харчування) . Того ж дня 
на сторінці Інгрупи у ФБ було 

організовано збір коштів на 
допомогу Найді (так записали 
собаку у клініці) і вже на ранок 
наступного дня було зібрано 
кошти у сумі 1300.00 грн.!!! Так. 
Є багато небайдужих людей, які 
не телефонували у клініку, як 
автор статті Т.Дзеркаль, а без-
посередньо зв’язувались з нами 
для надання допомоги. На поря-
тунок собаки не було витрачено 
бюджетні кошти громади, всі 
витрати компенсували кошти, 
які збирались для Найди. На 
жаль, травми Найди виявились 
несумісні з життям, навіть опе-
рація не допомогла б виріши-
ти проблем. Як можна таким 
«смакувати»??? Зі слів автора 
«фейлетону» : «може закінчили-
ся гроші, чи забули про неї бла-
годійники, чи й справді травми 
були несумісні з життям». Гроші 
не закінчилися, а благодійни-
ки не забудуть того дня ніколи, 
коли довелося прийняти те фа-
тальне рішення і чекати, поки 
відбудеться та страшна проце-
дура евтаназії, забирати твари-
ну з клініки у коробі… Це було 
дуже боляче.

Інша історія – зі щасливим 
кінцем, яка також не влаштува-
ла автора «фейлетону». Перша 
простерилізована собака Миш-
ка пройшла процедуру вакци-
нування і за допомогою соцме-
реж ми знайшли їй дім та нових 
господарів у смт.Компаніївка по 
вул.Набережна, про що пові-
домили на своїй сторінці у ФБ 
за допомогою допису та фото-
графій. І чим завинила Мишка з 
нелегкою долею безпритульної, 
що її , за версіями автора статті, 
«дарували на день народження, 
чи роздавали багаточисельному 
штату селищної ради»?!

Було б дуже добре, щоб 30-
50 безпритульних тварин на 
6000 мешканців громади (на 
одну таку тварину припадає 120 
жителів!) не відчували себе не 
потрібними. Сподіваємось, що 
редакція щотижневої приватної 
газети Компаніївького району 
“Степовий край» не залишиться 
осторонь проблем по органі-
зації допомоги безпритульним 
тваринам і погодиться на спі-
впрацю з Ініціативною групою 
«Вірний друг» та на сторінках 
газети надасть можливість для 
розміщення дописів Ініціа-
тивної групи - так би мовити з 
«перших вуст». Дуже важливо, 
щоб при публікуванні статей 
на зразок «Священні собаки на 
вулицях Компаніївки», врахову-
валась журналістська етика та 
морально-етичні цінності.

Ініціативна група з органі-
зації допомоги безпритульним 

тваринам #Вірний друг



#МОЛОДЬ  
у центрі уваги

Свято осені  
з казковими героями

В дитячих садочках Компаніївської ОТГ відбулося «Свято осені з 
казковими героями», в якому взяли участь діти старшої різновікової 
групи. Яскраві та оригінальні костюми дошкільнят та тематично деко-
рована кімната групи створили незабутню атмосферу. Діти порадува-
ли присутніх піснями, розповідали вірші про осінь, показували свою 
танцювальну майстерність. А глядачами казкового дійства були вихо-
ванці молодшої групи. Свято залишило гарні враження. Дуже приємно 
спостерігати, як дошкільнята розкривають свої таланти. Дякуємо ви-
хователям та музичним керівникам за організацію і підготовку свят-
кового заходу.

Представниці та представники Компаніївської громади 
взяли участь у молодіжному форумі активної молоді ОТГ 
Кіровоградщини «CARBON», який відбувся 26 жовтня у 
Помічнянській громаді, м. Помічна. Головна ідея форуму - 
об’єднати активних підлітків для обміну досвідом та поси-
лення ролі учнівської молоді у місцевому самоврядуванні. 
У програмі - мотиваційна сесія «Молодь в дії: успішні прак-
тики втілення молодіжних ініціатив та проєктів», «світове 
кафе» з розробки ініціатив, які команди-учасниці втілюва-
тимуть у своїй громаді протягом листопада, обмін ідеями. 
Захід втілився Молодіжною радою Помічнянської ОТГ та, як 
проєкт соціальної дії, був підтриманий Програмою «Активні 
громадяни» British Council Ukraine, регіональним партнером 
якої є Агенція сталого розвитку «Хмарочос». Партнер захо-
ду – «Голос громади у місцевому самоврядуванні» Програма 
DOBRE та Frame Studio Кропивницький.

9 листопада відсвяткувала своє 80-річчя 
голова Компаніївської об’єднаної  

селищної організації ветеранів при ОТГ 

Попова  
Жаннета Федорівна

Саме цього дня Жаннету Федорівну з ювілеєм 
привітав селищний голова Олександр Маслюков разом 
з працівниками селищної ради. Вручили іменинниці 
квіти, подарунок, побажали міцного здоров’я, щастя, 
добра, тепла та затишку в оселі, висловили найщиріші 
слова вдячності за сумлінну працю.

Слід відзначити ви-
сокий професіоналізм 
Жаннети Федорівни, 
незаперечні якості 
організатора, талант 
керівника, який викли-
кає заслужену довіру 
та повагу як серед 
ветеранів, так і серед 
молодшого покоління. 
Впродовж багатьох 
років опікується про-
блемами ветеранів. 
Вона - порядна, щира 
людина, активний гро-
мадський діяч.
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АКТУАЛЬНО
Вулицями Компаніївки

Сьогодні мова піде про вулицю Паркова 
(раніше носила назву вулиця Кірова). Коли 
в 1923 році село Компаніївка отримала ста-
тус районного центру, почав формуватися 
адміністративний цент села. Спочатку був 
закладений невеликий парк, а по обидва 
боки від нього почали зводити адміністра-
тивні будівлі. З одного боку був збудований 
двоповерховий будинок райкому компартії 
(сьогодні там технікум ветеринарної меди-
цини), з іншого боку були збудовані будин-
ки райвиконкому (зараз в цій будівлі центр 
дитячо-юнацької творчості), поліції, дру-
карні. Ось так почали формуватися вулиця 
Паркова і була вона зовсім короткою (між 
нинішніми вулицями Перемоги і Шевчен-
ка). Далі була просто грунтова дорога в на-
прямку села Сасівка. На місці нинішнього 
двоповерхового житлового будинку (біля 
районного Будигку культури) знаходився 
склад пально-мастильних матеріалів «Рай-
сільгосптехніки» або, як його називали 
«Нафтобаза», і розміщувався він на той час 
на виїзді з села. Так було майже до 1950 року. 
Вже після війни 1941-1945 рр. була прокла-
дена бруківка з центру села до автодороги 
Кіровоград-Бобринець. Поряд з бруківкою 
пролягала грунтова дорога, або, як її на-
зивали, «літняк», тобто для їзди в літній 
період. З обох боків дороги були посаджені 

лісосмуги. Якщо вже згадали про цю доро-
гу, то хочеться розповісти і про те, як була 
збудована автодорога Кіровоград-Бобри-
нець. Адже раніше грунтова дорога з Єли-
саветграда до Бобринця проходила через 
Компаніївку. І ось у 1941 році було виріше-
но побудувати дорогу з твердим покриттям 
з Кіровограда до Бобринця. Коли проекту-
вали дорогу, то вирішили піти в обхід Ком-
паніївки, по нинішнім міркам вийшла ніби 
об’їзна дорога. Таке рішення, мабуть, було 
прийнято з тих міркувань, що по рівному 
степу будувати дорогу було легше, ніж по 
населеному пункту. До того ж там дорогу 
не перетинали ні річки, ні глибокі балки. 
І ось в квітні місяці почалось будівництво 
дороги. Будували її, як кажуть, методом на-
родної будови. Вся дорога була розподілена 
на ділянки, які були закріплені за колгоспа-
ми. А колгоспів в ті часи було дуже багато. 
Наприклад, в Компаніївці тільки на одній 
вулиці було декілька колгоспів. Так от, ко-
жен колгосп на своїй ділянці повинен був 
прокласти бруківку. Жили будівельники 
прямо біля своїх ділянок, в куренях. Тех-
ніки майже не було. Каміння возили в ос-
новному кінними візками, а потім на місці 
молотами розбивали на камінь необхідно-
го розміру. Ентузіазму тих будівельників 
можна тільки позаздрити. Адже за 3 місяці 

дорога була майже збудована. Залишилось 
тільки збудувати невеликі містки через 
струмки та балки, на сучасній термінології 
– це водопропускні споруди. Але почалася 
війна. Тому добудувалась дорога вже під 
час окупації нашого району німецькими 
військами. А вже після війни, як сказано 
вище, з цією дорогою з’єднався і центр 
Компаніївки. І вже на початку 50-х років 
дорога почала, як кажуть, перетворюва-
тися на вулицю. З правої сторони, якщо 
їхати в напрямку з Компаніївки, почали 
зводитись житлові будинки, а з лівої – 
промислові підприємства (райоб’єднан-
ня, «сільгосптехніка», міжколгоспбуд, 
заготконтора). Між двох доріг (бруківки 
і грунтової) були висаджені дерева, в ос-
новному тополі. А вже на початку 70-х 
років обидві дороги були заасфальтовані 
і запроваджений односторонній рух в 
обох напрямках. В центральній частині 
теж відбулися зміни. В 1956 році була 
збудована Компаніївська середня школа, 
а в 1967 році – адмінбудинок райкому 
компартії та райвиконкому. Пізніше був 
зведений районний Будинок культури. А 
кілька років тому біля середньої школи 
на кошти мешканців всього району зведе-
но Монумент Патріотам України. Сьогод-
ні вулиця Паркова є однією з найкращих 
в селищі.

Олександр Мельников

Шановні працівники сільського  
господарства та  сільськогосподарського 

виробництва!
Прийміть щирі вітання з нагоди вашого професійного 

свята - Дня працівників сільського господарства України! Це 
свято людей, для яких безмежна шана до рідної землі визна-
чила не тільки професію, але й людську долю. Споконвічно 
напружена хліборобська праця була і залишається визна-
чальною складовою розвитку нашої держави, запорукою її 
процвітання. Без сумніву, і сьогодні ваша робота залишаєть-
ся найважливішою, оскільки саме від вашої праці залежить, 
що буде на столі у кожного українця. 

Аграрний сектор економіки є базовим у нашому районі, 
в якому працюють дбайливі господарі. Попри труднощі, ви 
зберігаєте високий рівень професіоналізму, щодня займає-
теся господарством, соціальними питаннями, інфраструк-
турою, наповнюєте бюджет, що дає можливість своєчасно 
виплачувати заробітну плату і проводити ремонти, покра-
щувати матеріально - технічну базу наших установ, шкіл, 
садочків, ФАПів. Але крім цього знаходите час і можливості 
допомагати вирішувати конкретні проблеми людей Ком-
паніївської об’єднаної територіальної громади. Хочеться 
окремо подякувати фермерським господарствам  «Кондра-
тенко», «Качинський», «Прищепа», «Родина», «Шеремет», 
«Смоляр», «Олійников», ПП «Добробут-А», адже ви робите 
все можливе для розвитку економіки нашої громади та її 
процвітання.

Керівництвом громади та жителями високо оцінено 
вклад кожного працівника сільського господарства, які за-
лишаються прикладом працьовитості і стійкості, вірності і 
відданості своїй справі.

Дякуємо вам за важ-
ку працю. Бажаємо мі-
цного здоров’я, щастя, 
благополуччя, злагоди 
і радості у ваших роди-
нах, благодатної ниви і 
щедрих врожаїв, мир-
ного неба та хай в усіх 
буде хліб і до хліба на 

столі!

Голубієвицька ініціативна група «Первоцвіт», староста Сергій Сав-
чук  разом з головою громадської організації «Університет третього 
віку «НАТХНЕННЯ» Поздняковою Фаїною Іллівною на святковому 
концерті у м. Кропивницький в Міжнародний День людей похилого 
віку.

Фотофакт


