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Кадиївка, село моє рідне,
Тобі вже багато є літ,
Живи, розвивайся, квітками вбирайся
Бо в тебе прекрасний є рід…
На відстані п’яти кілометрів проходить шлях на північ з
Ярмолинець через давнє село Кадиївка, яке розташоване в низині, три
кілометри над рівнем моря.
Сама природа обдарувала цю місцевість розкішною зеленню
долин, багатими родючими землями, великими запасами
підґрунтовими прісними водами.
Місцевість Кадиївки була заселена дуже давно. Перша згадка про
село датується 1686 роком. Однак поселення виникло набагато
раніше. Про це свідчать археологічні знахідки при добуванні піску на
пагорбі біля церкви першого кладовища: людські кістки, черепи,
ритуальні прикраси, старовинні монети та інші речі побутового та
ритуального вжитку.
Історичні архівні дані свідчать про те, що першим поселенцем
цієї місцевості був Мартин Катун. Пізніше від цього прізвища і пішла
назва села Кадиївка. Легенда гласить, що дружина Мартина народила
двох доньок. Одна ще маленькою померла від тифу, друга вийшла
заміж і вибула із села. Так зникло прізвище першого поселенця. Зате
назва села залишилася на віки.
Завдяки природньому розташуванню, село дуже активно
розросталося, збільшувалася чисельність його населення.
Приваблювала поселенців придатна родюча земля та багато води
В низині протікала невелика річка, яка брала свій початок у західній
частині села, з глибокого ряду зарослі високого очерету. Цей чудовий
витвір природи дарує протягом довгих років цілющу живу воду. Ця
вода бурхливо виринає із якоїсь невидимої глибини, разом із водою
на поверхню виринає білий пісок із морськими ракушками, а глина
навколо джерела має голубий колір. Вода дуже холодна і прозора,
Характерна своїми смаковими якостями. Можна припустити
вирогідну гіпотезу про те, що десь на значній глибині під землею
знаходиться величезне озеро чи ріка, котрі на протязі тисячоліть, під
впливом природних перетворень і явищ зникли з поверхні землі…
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Бібліотека Заснована в 1924 році. Діяла до ІІ-ї
Світової війни, згодом в 50-х роках оновила свою
роботу.З 1977 року є у складі Ярмолинецької
централізованої бібліотечної системи. 37 років
пропрацювала бібліотекарем Домінік Раїса Петрівна та зробила
значний внесок у формувані фонду. В 2012 році книгозбірня набула
статусу сучасної бібліотеки, оснащено двома комп’ютерами та
Інтернет – зв’язком. Знаходиться за адресою : вул. Перемоги, 6.
Завідуюча
бібліотекою
з
1995
року
Чайка А. М.

Джерело під назвою «Очерет» знаходиться за селом,
існує гіпотеза, що вода витікає із глибин підземного
глибинного озера. Вона має дуже своєрідні смакові
властивості. Не так давно в 2010 році була збудована
капличка, де щороку на П’ятидесятницю священик
освячує воду.
Дошкільний навчальний заклад «Калинка» був
побудований у 1959 році. Згодом у 90-х роках із
розвалом колгоспу приміщення було в занедбаному
стані, тому дитячий садочок перейшов у друге
приміщення де, створені належні умови для дітей.
Знаходиться ДНЗ за адресою: вул.. Перемоги,5а

Клуб був побудований у селі в 1956 році, розрахований
на 150 місць. До цього часу молодьзбиралася у
пристосованому приміщенні. Знаходиться сільський
клуб за адресою: вул. Перемоги, 5
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Крикливий Леонід Станіславович народився у селі
Кадиївка в 1934 році, наразі проживає у м. Бар
Вінницької області, автор книги «Так ми жили», де
розповідається про життя, побут, трагічні, героїчні та
трудові звершення кадиївчан у ХХ столітті.

Музей історії села Кадиївка створений у 80-х
роках минулого століття,де зібрані різноманітні
експонати життя і побуту , що відображають
історичне минуле села із давнини до теперішнього
часу. Знаходиться музей у приміщенні сільської
школи за адресою: вул. Шкільна,1

Поха Дмитро Григорович – (1941 2014) відомий
хлібороб, неодноразово обирався депутатом до
районної та обласної ради, кавалер Ордена Леніна та
Трудового Червоного прапора, нагороджений багатьма
медалями , значками «Переможець соціалістичних
змагань» різних років.

Пам’ятник загиблим воїнам односельчанам у
ІІ-ій
Світовій
війні
(1939-1945рр.)
був
реконструйований у меморіальну плиту у 2010 році.
На мраморі викарбовані прізвища та імена воїнів
визволителів села Кадиївка та села Слобідки-Кадиївської.
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Пам’ятник
жертвам
Голодомору
був
встановлений у центрі села у 2009 році. Щороку
проходять вшанування жертв штучного голоду
(1932-1933)рр..

СТОВ «Хорост-плюс» (колишня птахофабрика), побудована у
1975 роціі і мала назву «Міжрайонна Ярмолинецька птахофабрика», в
1991 році перейменовано на радгосп. З 2005 року – господарство
приватне, займається птахівництвом, рослинництвом, орендує
земельні паї навколишніх сіл.
Директор
- Козак Анатолій
Сергійович. Місце знаходження с. Кадиївка, вул.. Польова, 8

Топоніми назв сільської місцевості:

-

- Поле «Коло дуба» називається тому, що в
полі росте великий дуб, якому вже декілька
століть
- Поле «На могилі» назва пішла від часів
турецької навали, коли йшли бої на цій території
то турки хоронили своїх воїнів.
Поле «Аеродром» ,під час ІІ Світової війни поле було
пристосоване під військовий аеродром.
-Долини : Биркова, Сойкова, Канарова, назви пішли від
прізвищ землевласників, котрі володіли землею до
колективізації.
-Ставок «Панський», назва пішла від першого власника, котрий
викопав цього ставка
-Вулиці
« Шкільна» - тому,що на цій вулиці знаходилося
проміщення першої школи восьмирічки, яка почала діяти після
раволюції
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«Загребельна» брала свій початок за греблею ставу
«Лисівка» - вулиця зовсім невеличка, та має закручену
форму, неначе лис закрутив хвостом
«Хутора» - після колективізації колгоспникам почали
роздавати землю під новобудови
«Горбова» - назва пішла від гоба, на якому бере свій
початок вулиця
«Куток » - вулиця знаходилася у самому кутку села, на
окраїні.
-

Храм української Православної церкви Київського
Патріархату відкрито у 2003 році. Церква
знаходиться за адресою: провул. Перемоги, 1..

Храм
української
Православної
Свято
Миколаївської церкви відкрито у 2005 році.
Священик Отець Іоан. Великий внесок
в
організації церкви жительки села Крикливої В.С.
1942 року народження, та її дочки Курган Л.
Адреса : вул. Паремоги, 6а.

Фельшерсько – акушерський пункт у селі
Кадиївка розпочав свою роботу у повоєнний час.
Одним із перших лікарів – фельдшерів був
Кривошия С. Ф., котрий більше 50 років оберігав
здоров’я селян. Тепер ФАП знаходиться у
приміщенні адмінбудинку села за адресою: Вул. Перемоги, 6
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Школа у селі діяла ще у дореволюційний період,
знаходилася у невеличкому пристосованому
приміщенні. У 1970 році збудовано нову школу,
розраховану на 192 учні. Зараз Кадиївська
загальноосвітня школа 1-2 ступенів знаходиться за
адресою вул. Шкільна,1
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