
№ 8   13 серпня 2013рІнформаційно-аналітична газета 18 округу

Звітую своїм виборцям
Щоліта в середині липня ті, кому народ делегував право створювати закони і відтак 

регулювати економічні, соціальні, політичні процеси в державі, йдуть на канікули. 
Цей вільний від парламентської роботи час кожен народний обранець використовує 
на власний розсуд. 

Хтось присвячує його науковій діяльності, хтось опрацюванню спірних законодав-
чих моментів, аби нову сесію зустріти при повній готовності; комусь до вподоби со-
нячне узбережжя заморських країв.

Я ж щиро радію з того, що майже півтора місяця можу присвятити спілкуванню 
з виборцями свого вісімнадцятого одномандатного мажоритарного округу - людям, 
які висловили мені довіру і чиї сподівання у жодному разі не можу похитнути. Для 
мене це можливість почути про омріяне і наболіле з перших вуст, вислухати поради 
і критику, взяти на контроль вирішення певних проблем. Енергії і наснаги додають 
мені свята у колі земляків: їхні ювілеї, відкриття нових соціально важливих об’єктів, 
таких як ФАПи, садочки, релігійні споруди. Вважаю для себе честю шанс допомогти 
фінансово таким позитивним починанням, адже найчастіше для того, щоб зруши-
ти глибу з мертвої точки,  достатньо лише маленького доброзичливого поштовху.

З повагою,                      
народний депутат України 

Григорій Калетнік

Протягом липня 2013 року осо-
бисто та за допомогою своїх по-
мічників взяв участь у 16 заходах 
на території Липовецького, Іллі-
нецького, Оратівського, Немирів-
ського та Погребищенського райо-
нів, які входять до одномандатного 
мажоритарного виборчого округу 
№18. Учасниками цих зустрічей 
стали понад 3,5 тисячі подолян. 

Разом з обласним керівництвом 
відвідав виїзні засідання в райо-
нах округу, де очільники районних 
державних адміністрацій звітува-
ли за виконання роботи за перше 
півріччя поточного року.  Вважа-
ючи це своїм обов’язком, як на-
родного депутата, поінформував 

виборців про свою діяльність та 
власне бачення перспектив розви-
тку краю. 

Також взяв участь в урочистому 
зібранні з нагоди Дня працівників 
споживчої кооперації у м.Іллінці 
та привітав з професійним свя-
том колектив управління праці та 
соціального захисту населення у 
м.Липовець. Обом колективам від 
мене вручено подарунки за сум-
лінну працю на благо людей. 

На базі дитячого табору «Друж-
ба» у с.Коржівка Немирівського 
району провів зустріч з педагога-
ми, вихователями та юними подо-
лянами. Нині питання, пов’язані 
з дитячим харчуванням, оздоров-

ленням, організацією навчання, 
виховання і дозвілля є вкрай важ-
ливими, тому вивчати їх необхідно 
не заочно, а на практиці, врахову-
ючи побажання і зауваження тих, 
хто безпосередньо працює у цій 
сфері. 

Прийом громадян у нефор-
мальній атмосфері відбувся у 
с.Грабовець Немирівського райо-
ну під час святкування дня села, 
у с.Леухи Іллінецького району на 
урочистостях з нагоди Івана Купа-
ла, у м.Немирів під час зустрічі з 
активом району та в м.Липовець 
під час зустрічі з громадою мі-
крорайону Кам’янка. Понад 600 
подолян у різний час отримали 

можливість задати запитання та 
висловити власну точку зору, не 
виїжджаючи зі свого населеного 
пункту до офіційної приймаль-
ні народного депутата. Питання, 
які найбільше цікавили людей 
обов’язково знайдуть відобра-
ження у подальшій законотворчій 
діяльності. А це - ціни на молоко 
та іншу продукцію аграрного сек-
тору, продаж землі, оплата паїв, 
вступ до вищих навчальних за-
кладів, захист індивідуального 
сільськогосподарського товарови-
робника від свавілля посередників 
та власників великих торгівельних 
мереж, медична реформа тощо.

В Немирові протягом липня за 
моєї підтримки проведено район-
ний чемпіонат з футболу серед ко-
манд 1 та 2 ліги. За моєї фінансової 
підтримки у с.Якимівка Оратівсько-
го району завершено тривале бу-
дівництво церковної трапезної, яка 
віднині слугуватиме духовним по-
требам сільської громади. Вітання 

та подарунки отримали художники-
організатори районної виставки ста-
ровинних ікон у м.Оратів, присвяче-
ної 1025 річниці Хрещення Русі.

Привітання з визначними поді-
ями в житті надійшли на адресу 
майже 800 жителів округу, у тому 
числі матерів-героїнь, багатодітних 
родин, ветеранів війни і праці, дов-
гожителів краю.

В усіх п’ятьох районах округу 
успішно завершився третій етап 
медично-діагностичного проекту, 
який був започаткований влітку 
2012 року і постійно перебуває під 
моїм особистим контролем. Я й 
надалі забезпечуватиму виїзні бри-
гади лікарів усім необхідним для 
проведення оглядів, машини - па-
ливно-мастильними матеріалами, а 
медичну техніку - витратним спо-
рядженням, аби у роботі проекту не 
було перебоїв. Вважаю таку роботу 
найбільш ефективним методом 
збереження здоров’я наших про-
стих сільських людей.
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Брати участь у засіданнях міс-
цевих рад та обговорювати успіхи, 
плани і проблеми краю разом з ке-
рівниками районів та самоврядцями 
- ефективний напрямок діяльності 
народного обранця-мажоритарни-
ка. Лише так можна тримати руку 
на пульсі життя своїх виборців, 
бути до них ближчим, сприяти со-
ціальному розвиткові того округу, 
чиї інтереси представляєш у парла-
менті. Цю точку зору сповідує і на-
родний депутат України Григорій 
Калетнік

16 липня він разом з головою об-
ласної державної адміністрації Іваном 
Мовчаном, головою обласної ради 
Сергієм Татусяком та їхніми заступни-
ками взяв участь у виїзних нарадах, на 
яких заслуховувались звіти піврічної 

Співпраця з органами 
місцевої влади

діяльності голів РДА в Оратівському, 
Іллінецькому та Немирівському райо-
нах. Кожен посадовець звітував перед 
керівництвом області та громадою 
району про підсумки соціально-еко-
номічного розвитку Заслуховувались 
здобутки і проблемні питання медич-
ного забезпечення, освітянської галузі, 
житлово-комунальної сфери, рівень 
розвитку підприємництва, рівень до-
ходів населення, розмір заробітної 
плати, забезпечення населення до-
ступним житлом, стан жнив, середні 
розміри врожаїв зернових, розрахунок 
по оренді землі, стан матеріального 
забезпечення закладів культури, обла-
штування сміттєзвалищ та обговорю-
вались можливі шляхи їх вирішення..

Григорій Калетнік виступив перед 
присутніми та висловив свої думки з 

обговорюваних питань. Він відмітив, 
що прогрес є невпинним у тих райо-
нах, де районне керівництво співпра-
цює з територіальними громадами, а 
самі жителі мають активну життєву 
позицію. Зауважив також, що лише 
тандем між головою РДА та головою 
районної ради, а не перетягування по-
вноважень на себе, здатне давати ва-
гомі результати, які йдуть на користь 
жителям області.

На нараді Г.Калетнік проінформував 
присутніх про спільну діяльність разом 
з керівництвом райдержадміністрації, 
районної ради, сільських та селищних 
територіальних громад районів. Також 
розповів про хід роботи медично-діа-
гностичного проекту «Доступна ме-
дицина - в кожен дім», роботу школи 
футболу «Бєланова-Блохіна», роботу 
із різними соціальними верствами на-
селення щодо вітання з професійни-
ми святами, Новорічними святами, 
про надання матеріальних допоміг на 
лікування, у складних життєвих об-
ставинах, у зв’язку з надзвичайними 
обставинами (пожежами тощо), на об-
лаштування та ремонт шкіл, садочків, 
ФАПів, спортивних майданчиків тощо.

Дмитро СУБОТНІЙ

Бути матір’ю -
героїнею непросто, але 

почесно 

Яна Вікторівна Сосок, 35-річна мати, 
удостоєна високого звання Матері-герої-
ні, бо ж разом зі своїм чоловіком виховує 
вісьмох дітей. Родину по праву можна 
назвати взірцевою, адже всі діти, від най-
меншого до найстаршого, трудолюбиві та 
ввічливі. Всьому цьому їх навчають бать-
ки, в очах яких щира турбота про свою 
малечу.

Яскравого сонячного дня напередодні 
Дня сім'ї до їхньої оселі завітала помічник 
народного депутата України Григорія Ка-
летніка, начальник управління праці та со-
ціального захисту населення Лідія Тітенко, 

Погребищенський 
район пишається 

багатодітними мамами
Одразу три жительки с. 

Кур’янці Погребищенського райо-
ну удостоїлися високого почесно-
го звання матері-героїні за подвиг 
народити і достойно виховати 
молоде покоління українців. Мати 
багатодітну родину насмілюється 
далеко не кожне подружжя, адже 
це накладає на пару велику відпо-
відальність не лише перед рідними 
людьми, а й перед суспільством. 
Ганну Антонівну Півник, Вален-
тину Володимирівну Завертайло та 
Анастасію Павлівну Зуйчук це не 
злякало. Сім'ї усіх трьох жінок сво-
го часу поповнилися п'ятьма діточ-
ками. Нині матері-героїні можуть 
пишатися молодим поколінням по-
долян, адже уже радіють успіхам 
онуків, правнуків і навіть праправ-

нуків. Указом Президента Украї-
ни унікальних жительок   Кур’я 
нців нагородили медалями. З 
цієї нагоди для них влаштували 
концерт за участі самодіяльних 
колективів рідного села. Вітання 
з високою і почесною нагородою 
матері-героїні отримали не лише 
від односельців, а й від імені на-
родного депутата України Гри-
горія Калетніка. Він побажав 
унікальним мужнім подолянкам 
завжди залишатися для своїх 
земляків взірцем мудрості, пра-
целюбства та любові, адже голо-
вне покликання жінки на цьому 
світі - дарувати тепло підрос-
таючому поколінню та берегти 
родинне вогнище.

Тетяна ПОДОЛЯН

8 липня в Україні відзначають День сім'ї. Це особливе свято 
з'явилося в офіційних календарях лише минулого року і покликане 

вкотре привернути увагу до родинних цінностей, до прагнень моло-
дих батьків та захисту материнства і дитинства. Адже немає в 

житті нічого більш важливого, аніж тепло рідних сердець. 
сільський голова Іванецької сільської 
ради Тетяна Дорош та депутат районної 
ради Олег Яцунський. Гості подякували 
батькам за бездоганне виховання дітей, 
за сміливість мати велику родину і до-
стойно виконувати свої зобов'язання 
по відношенню до неї. В подарунок від 
Григорія Калетніка, який з особливою 
турботою ставиться до таких унікаль-
них родин, подружжя отримало елек-
тропіч, набір каструль та посуду, а також 
сердечні побажання злагоди, здоров'я і 
радості від кожної днини.

Дмитро СУБОТНІЙ

Івана Купала - свято 
давніх народних звичаїв

Івана Купала – одне з найулюбленіших народних свят, пов’язане з автентичними українськи-
ми обрядами та піснями, оповите таємничим легендами й переказами. Найбільш яскраво та 
незабутньо воно відзначається саме у сільських населених пунктах, де й до сьогодні бережуть 
традиції і звичаї пращурів, передають їх своїм дітям і онукам. Кожне, навіть маленьке, село 

впевнено заявляє, що саме у них - найбільш яскрава і весела програма святкування. А втім, усіх 
подолян об'єднує спільна риса - душевна щира ґречність, з якою зустрічають кожного гостя. 

Ось на такому колоритному народному 
святі у мальовничому селі Леухи Іллінець-
кого району на запрошення його жителів 
разом з головою райдержадміністрації Во-
лодимиром Ящуком та головою районної 
ради Олегом Дмитриком побував народ-
ний депутат України Григорій Калетнік. 
Весела, строкато вдягнена громада, від 
малого до літнього, того дня зібралася на 
березі річки Сороки.  

Люди радо зустрічали шанованих гос-
тей духмяними хлібами, українською 
піснею та смачними стравами, пригото-
ваними дбайливими руками леухівських 
господинь. Цікаву концертну програму з  
виконанням купальських пісень підготу-
вали учасниці народного, самодіяльного 
фольклорно-етнографічного вокального 
ансамблю «Ластівка». Додали гарного на-

строю виконанням запальних українських 
мелодій учасники аматорського колективу 
"Леухівські музиченьки", порадували май-
стерною грою юні музиканти духового ор-
кестру - учні місцевої школи. Загалом було 
зрозуміло, що це не якийсь показовий за-
хід, адресований високим посадовцям. 
Жителі села щиро закохані в пісню, яка до-
помагає їм жити, трудитись і за будь-яких 
обставин залишатися непоборними опти-
містами. А учасниками художньої само-
діяльності в Леухах є і дорослі, і молодь, 
і діти, у цьому, безперечно, значна заслуга 
директора будинку культури Олександра 
Музики.  

Григорій Миколайович разом з керів-
никами району привітав усіх присутніх зі 
святом, побажав міцного здоров’я, добра, 
щастя, благополуччя, подальшого розви-

тку і розквіту рідного села.
У легкій неофіційній атмосфері на-

родний депутат провів і своєрідний не-
формальний прийом громадян. Кожен міг 
підійти до парламентаря, висловити своє 
бачення тих процесів, що відбуваються у 
державі, озвучити власну точку зору, про-
блеми, побажання, звернутись по допомо-
гу. Серед питань, які обговорювались: ціни 
на молоко, продаж землі, навчання дітей у 
вищих навчальних закладах та інші. Такі 
зустрічі, на думку Григорія Калетніка, є 
більш ефективними, аніж навіть "кабінет-
на" розмова. Далеко не кожен виборець, 
особливо на селі, у вирі буденних турбот 
може знайти час, щоб написати листа чи 
поїхати до приймальні.  

 Івана Купала в Леухах вийшло на славу. 
Тетяна ПОДОЛЯН

30 липня у рамках проведення підсумків соціально-економічного розвитку Ли-
повецького району за І півріччя 2013 року у районному будинку культури відбулись 
звітні збори за участю голови обласної державної адміністрації Івана Мовчана, заступ-
ника голови обласної ради Ігоря Кревського, їх заступників, керівників департаментів, 
головних управлінь, управлінь та відділів облдержадміністрації та райдержадміні-
страції, територіальних органів міністерств та керівництва району. Обговорювались 
зміни в галузі охорони здоров’я, в освітянських закладах району, стан розрахунків за 
молоко, будівництво житла, забезпеченість жителів району питною водою. Участь у 
них взяв і народний депутат України Григорій Калетнік. У своїй промові він зауважив: 
"У Верховній Раді вирішується ряд питань, з якими звертаються до мене жителі ра-
йону – мої виборці і такі зустрічі дають змогу в реальному часі приблизитись до по-
дій, які відбуваються в районі та сприяти вирішенню певних проблем. Новий формат 
роботи обласної влади є досить ефективним та прогресивним."

Райони звітують за перше 
півріччя
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Мовою цифр...
Третій етап медично-діагностичного проекту розпочався одночасно у 

п'ятьох районах Вінниччини 4 червня 2013 року і тривав майже два міся-
ці. Найдовше у Немирівському районі -  до 24 липня. На Липовеччині він 
завершився 15 липня, на Іллінеччині - 12 липня, на Оратівщині - 11 липня, 
у Погребищенському районі - 3 липня. Загалом бригади медиків здійснили 
132 виїзди до населених пунктів, не залежно від їхнього розташування чи 
кількості мешканців. До складу бригад, як і раніше, увійшли кардіологи, 
ендокринологи, офтальмологи, хірурги, гінекологи, сімейні лікарі та лабо-
ранти. Було оглянуто та надано професійні консультації 7707 жителям По-
ділля.  Витрати лише на медичні засоби, які необхідні для проведення ана-
лізів та обстежень на сучасній медичній апаратурі, склали понад 36 тисяч 
гривень, 13 з половиною тисяч гривень пішло на пальне для реанімобілів. 
Реакцією на проект стали численні подяки від пацієнтів та самих медиків. 

Реалії медично-діагностичного проекту

Жителю Костянтинівки врятували життя
Рятувати людей в критич-

них ситуаціях і від прихованих 
недуг - святий обов'язок тих, 
хто дав клятву Гіппократа. 
Але для того, щоб цей процес 
був ефективним, лікарям тре-
ба створити умови, за яких  
вони зможуть вчасно діста-
тися до пацієнта і матимуть 
увесь необхідний арсенал засо-
бів для порятунку людського 
життя. Так вважає народний 
депутат України Григорій Ка-
летнік. 

     У червні 2012 року за його 
ініціативи на Вінниччині стар-
тував унікальний медично-діа-
гностичний проект «Доступна 
медицина – в кожен дім». Ме-
дицині області було переда-
но 11 сучасних реанімобілів 
"Pegaout". Бригади лікарів по-
чали об`їжджати село за селом, 
проводячи безкоштовні огляди 
населення. Їх сформували та-
ким чином, аби до складу уві-
йшли кардіолог, офтальмолог, 

ендокринолог, гінеколог, хірург, 
сімейний лікар і педіатр. Забезпе-
чення витратними матеріалами для 
аналізів і оглядів, а також бензином 
для постійних поїздок взяв на себе 
Григорій Калетнік. Завдяки цьому 
лише минулого року медично-діа-
гностичний проект двічі побував у 
кожному, навіть найвіддаленішому 
пункті, а нинішнього літа відбувся 
вже третій етап проекту. Народний 
депутат пообіцяв, що так буде по-
стійно.

     Саме у момент чергового пе-
ребування машини швидкої у селі 
Костянтинівка стався нещасний 
випадок. Реанімобіль з бригадою 
проекту прямував до лежачої хво-
рої, аж раптом біля сільського став-
ка йому назустріч вибігли стриво-
жені люди. Вони просили у медиків 
термінової допомоги, оскільки по-
топельник, якого щойно витягли з 
води, не подавав ознак життя.

      Рятувати постраждалого взя-
лися лікар УЗД-діагностики Мико-
ла Сушко та сімейний лікар Лілія 

Рябищук. З важким пацієнтом було 
проведено увесь комплекс заходів 
першої невідкладної допомоги, а 
далі бригада прийняла рішення 
доправити його у Турбівську місь-
ку лікарню, адже переїзду до Ли-
повця, де знаходиться районний 
медичний центр, він би просто не 
витримав. Дорогою до Турбова у 
потопельника ще двічі зупинялося 
серце та лікарі мужньо і професій-
но долали ці кризові для здоров'я 
пацієнта моменти.

      Постраждалий Андрій Біль-
ський не пам'ятає подробиць не-
щасного випадку, не може збагну-
ти, якої миті втратив контроль над 
ситуацією і почав тонути. Навряд 
чи він наважиться знову наблизи-
тися до водойми, яка ледь не від-
правила його на той світ. Все, що 
може сказати чоловік, так це слова 
подяки за врятоване життя лікарям 
та особисто ініціатору медично-
діагностичного проекту Григорію 
Калетніку. 

      Лікарі Турбівської міської лі-

карні визнають: пацієнта врятувало 
те, що на місці події опинився саме 
сучасний реанімобіль. Він оснаще-
ний найновішою технікою, яка до-
зволяє надавати допомогу прямо на 
колесах. Врятованому чоловікові та 
бригаді швидкої помічники народ-

ного депутата вручили пам'ятні 
подарунки. А медично-діагнос-
тичний проект має всі шанси ста-
ти прикладом для всієї України, 
позаяк така практика приносить 
реальні позитивні результати.

Тетяна ПОДОЛЯН

Дякуємо за унікальний медичний проект
Білий колір лікарського халата – це 

колір чистоти і вірності клятві Гіппо-
крата. Пшеничний колосок – це сим-
вол життя і добробуту. Білий халат із 
зображенням на ньому пшеничного 
колоска – це символ відданості людям, 
обраній справі. Дійсно, великі ініці-
ативи починаючи з окремих кроків, а 
широкі дороги з маленьких, сільських 
стежинок…

     Наш дружній колектив Зозівської 
амбулаторії ЗПСМ дякує Григорію 
Миколайовичу Калетніку за його до-

брі справи і турботу про батьківську зем-
лю, її людей. Дякуємо за те, що приділяє-
те свою увагу не лише великим лікарням 
із чисельним штатом і значною кількістю 
пацієнтів, а й не оминаєте наші сільські, 
маленькі колективи, піклується про про-
стих сільських трударів. Ми хочемо, щоб 
наші Зозівчани мали міцне здоров'я, тому 
вдячні за медико – діагностичний проект, 
за приїзд кваліфікованих спеціалістів. І 
бажаємо Вам, шановний Григорію Мико-
лайовичу, доброго здоров'я, любові, пова-
ги і довіри людей за добрі і щирі справи.

У нас одне покликання – 
служити людям

Колектив Росошанської АЗПСМ, що на Липовеч-
чині, щиро дякує народному депутату Калетніку Гри-
горію Миколайовичу за халати, отримані в подару-
нок, і бажає депутату міцного здоров′я, невичерпної 
життєвої енергії та подальших здобутків у благород-
ній справі служіння людям.

Спасибі за доброзичливу медицину
Жителі селища Погребище щиро вдячні народному 

депутату Григорію Калетніку за надані нам послуги 
виїзної амбулаторії з кваліфікованими спеціалістами. 

Бажаємо Вам доброго здоров'я та успіхів у повсяк-
денній депутатській роботі. 

з повагою жителі селища Погребище (К.Крук, 
В.Ящук, Н.Лесик, Г.Табарчук, Г.Лавренчук, 
Н.Гаврищук, м.Цегельнюк).

Вітаємо ювілярів Сіль землі нашої
Немало у нашому краї людей, багатих на земну мудрість, що її дарують прожиті довгі літа. Щомісяця на адресу юві-

лярів надходять вітання від імені народного депутата. Ніщо так не додає сил та енергії, як усвідомлення того, що про 
тебе пам'ятають та щира увага. Тож і редакція газети "Наш Вісімнадцятий" приєднується до побажань міцного 

здоров'я, ясного розуму та душевного спокою шановним іменинникам.

 Погребищенський район  вітає 
з 90-літтям жительку с.Андрушівка 
матір-героїню Верещаку Є.М., яка 
усе своє життя пропрацювала спо-
чатку трактористом, а потім дояр-
кою у рідному колгоспі. Нині має 
дев'ятьох онуків та п'ятьох правну-
ків.  90-ряччя відсвяткувала у липні 
також жителька с.Чапаївка Кунда 
О.Є. Жінка пережила голод, під час 
війни була вивезена на примусові 
роботи до Німеччини, а працею в 
мирний час заслужила орден Трудо-
вого Червоного Прапора. Виростила  

5 дітей, нині має 10 онуків 
і 9 правнуків. 90 виповни-
лося також Петрійчук Я.І., 

жительці с. Бабинці, в минулому - 
передовику буряківничої ланки міс-
цевого сільскогосподарського під-
приємства та жительці с.Адамівка 
Пеценчук Є.Г. Свої 90 при доброму 
гуморі зустріла і жителька Погре-
бища Кравченко А.Д. За сумлінну 
працю у молоді роки на підприєм-
ствах рідного краю ювілярку було 
нагороджено золотим годинником, а 
нині жінка пишається успіхами сво-
їх дітей, онуків та правнуків. 95-ий 
день народження відзначила у липні 
і довгожителька с.Морозівка Мимо-

ход С.А.
Немирівський район вітає з 

95-літнім ювілеєм Косенко М.Д., 
жительку с.Кірове. Порядна і дуже 
доброзичлива до людей подолянка 
виростила п'ятеро дітей, а найкращі 
роки життя віддала праці у рідному 
колгоспі.  Своє дев'яносторіччя у 
липні відзначила жителька с.Сажки 
Сидоренко Г.І. Доля ювілярки була 
непростою: під час голодомору 
поховала матір та трьох рідних їй 
людей; пережила війну, тяжко пра-
цювала на будівництві у Донбасі у 
післявоєнні роки. Нині має повагу 
від односельців та любов від близь-
ких людей.

Липовецький район вітає з 
80-річчям Гончарук О.А. Жінка 
найкращі роки молодості віддала 
колгоспу, працювала дояркою. Сво-

єї родини у іменинниці немає, тож 
вона радіє турботі небайдужих зем-
ляків і щиро вдячна за ту увагу, яку 
отримує від людей.  
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Вітаємо іменинників!
Кащук Сергій Юрійович  
21 ПЗ 02.07.1994 м. Липовець
Недомовний В’ячеслав Вікторович 
51 М 02.07.1991 смт. Оратів
Баран Іванна Василівна  
21 Т 02.07.1993 м. Немирів
Березюк Галина Григорівна 
44 ОА 03.07.1984 м. Липовець
Коренко Руслан Анатолійович 
31 МК 04.07.1990 с. Ковалівка
Чулий Ярослав Васильович 
11 КМО 05.07.1994 м. Погребище
Бараболя Олег Михайлович 
51 МОА 05.07.1991 с. Косаківка
Куртанич Юлія Василівна  
М ЕК 05.07.1991 с. Перинки
Дерман Роман Олександрович 
11 М 06.07.1994 с. Хороша
Копитко Віталій Васильович 
11 Т 06.07.1984 смт. Турбів
Вугляр Василь Сергійович  
12 Т 06.07.1995 с. Іллінецьке
Дмитренко Яна Олександрівна 
41 ФК 07.07.1991 с. Плисків
Волощенко Ірина Миколаївна 
13 МЗЕД  08.07.1995 с. Очеретне
Мандибура Вадим Ігорович 
21 МЗЕД  08.07.1994 с. Слобідка

Добрий ранок 
Встала ранком я на ганок

І сказала: «Добрий ранок!»
Сонцю, полю і долині
Та малесенькій дитині. 

Чарівна квітка
Квітка у лісі вночі розцвіла,
Дивна вона – вона чарівна.

Ти лиш до неї тихенько схились
І побажанням своїм поділись.

Поки додому ти з лісу прийдеш,
Мрія здійсниться – ти геть не 

моргнеш.

         

Художниця

Я художниця маленька
І малюю все гарненько.
Хатку, столик і димок,
Та малесенький лужок.

Намалюю все, що хочеш!
Спробуй також. Ти так зможеш?

 Дячук Діана, 6 клас
 с. Приборівка

Моєму роду
Не знаю, де узяти слів крилатих,
Бо ж передати всю любов берусь
До Батьківщини, матінки і тата,
До дідуся, що в Львові, й двох бабусь.

Чи завиває люта хуртовина,
Чи сяє сонце, чи дощі ідуть – 
Я серцем через відстані й кордони
Лечу туди, де так на мене ждуть.

Мій древній рід – історія народу.
Шляхетність польська, і козацький гнів,
І тупіт з-під копит татарських коней
Сплелись навіки воєдино в нім.

Тут вірування волохів містичні
В німецьку пунктуальність улились,
Російське «а» та українське «Будьмо!»
Злітали з уст і піднімались ввись.

Я не хвалюся, ні, я лиш горжуся
Своїм корінням крицевоміцним…
Чи маю право ним я не пишатись?
Чи ж можна не захоплюватись ним?

Усе в житті минає, все проходить,
Та є одне, що зіркою сія:
Це найдорожчі, найрідніші люди,
Мій оберіг – моя міцна сім’я. 

                                                 Дудюк 
Ірина 9-Б, 

 Іллінецька 
ЗОШ І-ІІІст. №1

Чернецька Ольга Юріївна  
65 ОА 08.07.1991 м. Немирів
Гурська Марина Сергіївна  
34 ОА 09.07.1993 с. Зозів
Стенянська Вікторія  
51 ЕК 09.07.1991 с. Зяньківці
Чоботок Іван Вя’чеславович 
31 ПіВ 10.07.1993 с. Андрушівка
Аннікова Наталія Миколаївна 
33 Т 13.07.1985 м. Іллінці
Рибачук Марина Григорівна 
51 АМ(маг.) 13.07.1991 с. Стрільчинці
Павлюк Олена Миколаївна  
42 МОА 14.07.1992 с. Новофастів
Боднюк Сергій Петрович  
53 М 15.07.1991 с. Паріївка
Ненич Вадим Олександрович 
41 М 15.07.1991 м. Липовець
Когут Оксана Володимирівна 
31 КРМ 15.07.1993 м. Немирів
Бригас Євген Вікторович  
31 ЕО 17.07.1990 с. Кам’яногірка
Балацька Інна Ігорівна  
31 ЕК 19.07.1993 с. Росоша 
Бессарабець Максим Іванович 
52 М 20.07.1991 м. Липовець
Даниленко Інна Іванівна  
11 КМО 20.07.1994 с. Ординці

Захарчук Віталій Васильович 
11 ЕК 21.07.1995 с. Семенки
Дзірун Олександр Сергійович 
21 М 21.07.1994 с. Кальник
Дробаха Сергій Васильович 
41 М 22.07.1991 с. Ковалівка
Чернюк Микола Станіславович 
31 ПіВ 22.07.1993 с. Кам’яногірка 
Кудина Альона Іванівна  
42 Т 23.07.1991 с. Яструбинці
Алєксєєнко Оксана Вікторівна 
11 ММС 25.07.1994 с. Райгород
Тимощук Юлія Олександрівна 
45 ОА 26.07.1993 с. Бухни
Яцкова Діна Василівна  
35 ОА 28.07.1994 с. Чуків
Поліщук Яна Анатоліївна  
35 ОА 29.07.1994 с. Бугаків
Карплюк Станіслав Валерійович 
11 ФК 30.07.1995 с. Нова Прилука
Маруненко В’ячеслав Олександрович 
32 М 30.07.1993 с. Городок
Василенко Олександр Андрійович 
21 МП 31.07.1993 м. Погребище
Дишкан Олександр Олександрович 
34 ОА 31.07.1994 с. Вербівка

Про добре починання вірян с.Якимівка, що на Оратівщині, та їхнього священика ми 
вже розповідали на шпальтах газети (див. №5 "Наш вісімнадцятий"). Мрія про від-

новлення церковної трапезної в приміщенні занедбаної колишньої шкільної їдальні на-
решті здійснилася. Як кажуть в народі: з миру по нитці... А всім від того користь.  

12 липня, у день, коли право-
славна церква вшановує пам’ять  
першоверховних апостолів Петра і 
Павла  в селі Якимівка Оратівсько-
го району  відбулося урочисте від-
криття церковної трапезної. Свято 
розпочалося спільною молитвою 
отця Ярослава  - настоятеля місце-
вої парафії, священиків,  гостей та 
сільських вірян.

Ще  донедавна  ця будівля зна-
ходилась поза опікою, тому по-
ступово вийшла з ладу: покрівля 
зносилася, а вікна дивилися у 
світ пусткою. Ідею прилаштувати 
приміщення для потреб громади 

У Якимівці завершили 
толоку

панотець озвучив людям і одразу 
почав шукати тих, хто б допоміг 
втілити плани в життя. Спільними 
зусиллями справу зрушили з міс-
ця. Нині жителі Якимівки мають  
просторе затишне приміщення, в 
якому  збираються організовувати 
різноманітні зустрічі  для молоді, 
парафіян, проводити виступи, при-
свячені релігійним святам. Є плани 
щодо відкриття у стінах трапезної 
дитячої недільної школи. Одним 
словом, колишні руїни тепер слу-
житимуть благим починанням. 

 Отець Ярослав висловив вдяч-
ність усім тим, хто має чисте сер-

це і  долучився  до реставрацій-
них робіт: небайдужим землякам, 
спонсорам та особливі слова по-
дяки прозвучали на адресу народ-
ного депутата України Григорія 
Калетніка, який став одним із ме-
ценатів будівництва. Присутні на 
урочистостях  помічники депутата 
передали  подарунок громаді Яки-
мівки та  від його імені побажали 
якимівчанам і надалі виявляти таку 
ж соціальну активність та згурто-
ваність. Вона ж бо є запорукою 
розвитку не лише свого села, а й 
держави в цілому.

Дмитро СУБОТНІЙ 

Шана до ветеранів - 
обов’язок кожного

 В Україні ветерани війни і пра-
ці – особлива категорія громадян, 
бо всі ми знаємо, яким непростим 
є життєвий шлях цих людей. Ве-
терани - люди активні. Вони бе-
руть постійну участь у житті 
громади, вихованні молоді, дітей. 
До всіх своїх чеснот, мають ще 
й велику скромність. Роки випро-
бували їх на міцність, виробили 
в них високі моральні якості – 
справедливість, чуйність, добро-
ту, порядність. Вони терпляче 
сприймають труднощі, з якими 
стикається українська держава 
в нинішніх умовах. Тому, напевне, 
так цінують ті посильні кроки, 
які вона робить назустріч літнім 
людям. Однак, по-справжньому 
щиро сприймається та увага, яка 
адресується ветеранам не на-
передодні визначних державних 
свят, а протягом року.

    Пам'ятаючи про велику ра-
дість, яку дарує літнім людям живе 
спілкування,  за дорученням на-
родного депутата України Григорія 
Калетніка, помічник народного де-
путата, начальник управління пра-
ці та соціального захисту населен-
ня Лідія Тітенко разом із сільським 

головою с. Попівки Лідією Слобо-
дянюк відвідали родину ветеранів 
праці Довгалюк, яка мешкає у селі 
Вернянка. Приводом для відвідин 
стала приємна подія - подружжя 
відсвяткувало золоте весілля - пів 
сотні літ разом. Цю пару шанова-
них людей добре знають односель-
ці. Кажуть земляки, що Довгалюки 
- взірець працелюбства, хлібороби, 
для яких шана до рідної землі - 
це щедрі врожаї на нивах, квітучі 
сади та сімейний затишок. У Во-
лодимира Івановича за плечима 
понад 40 років невтомної праці, з 
яких майже 26 років - на тракторі у 
господарстві. Станіслава Сидорів-
на 36 років теж віддала місцевому 
сільськогосподарському підприєм-
ству. І сьогодні трудяться без зупи-
ну. Чоловік доглядає бджіл, гово-
рить: «Без них не уявляю життя». 
Разом з дружиною виховали сина 
Анатолія, який сьогодні з особли-
вою любов’ю піклується про своїх 
стареньких батьків. Пишається по-
дружжя трьома онуками. Секрет 
щастя, зізнаються обоє, у повазі 
один до одного та родинних цін-
ностей. Без цієї простої істини до 
золотого весілля не доживеш.


