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Святковий марафон

Малеча завжди рада гостям

Урочиста мить відкриття 
дитсадка «Калинонька»

Перше костюмоване свято
 для дошкільнят

Духмяним короваєм зустрічаємо 
шанованого гостя

Від святого Миколая і аж до Василя 
українці живуть в особливому благо-
датному піднесенні: дарують один од-
ному щирі побажання добра і здоров’я 
у Новому році, готують для рідних та 
близьких сюрпризи, зі світлою радіс-
тю в серці славлять народження свого 
Спасителя Ісуса Христа.

Цей святковий час народний депутат 
України Григорій Калетнік традиційно 
вже багато років поспіль присвячує зу-
стрічам з людьми. Енергії і наснаги до-
дає йому спілкування із земляками, зо-
крема малечею, яка вітає гостя піснями, 
віршами, колядками та щедрівками і, 

звісно, власними творчими доробками. 
Він же ніколи не приїздить з порожніми 
руками. 29 600 подарунків від народного 
депутата отримали колективи 179 шкіл 
та 107 дошкільних установ. Сюрпризи 
було вручено не лише дітям а й педаго-
гам та всім працівникам - охоронцям. 
Ласощі і новорічні набори з усім необ-

хідним помічники благодійника 
доставили у будинки для само-
тніх людей похилого віку та ба-
гатодітні родини, які вже давно 
знаходяться під його особистою 
опікою.

День святого Миколая приніс 
щасливе хвилювання жителям 
с.Красненьке, що на Іллінеччи-
ні. Колектив місцевої школи із 

вдячністю згадує освітню акцію, 
у рамках якої навчальному за-
кладу було подаровано новий 
комп’ютер. Тепер же, школа 
отримала в комплект до нього 
принтер. «Добре, що така над-
звичайно уважна людина є депу-
татом від нашого округу. Вже чо-
тири роки поспіль він особисто 
або через своїх помічників вітає 
нас з днем Святого Миколая, - по-
ділилася враженнями директор 
школи Галина Брижак, - а до того 
ж, ніколи не обділяє увагою учас-
ників бойових дій, вдів ветеранів, 

дітей війни. Його добрі справи 
ніяк не прив’язані до виборів, 
бо він робить їх від душі».

Того ж дня в Красненькому 
відкрили і довгоочікуваний ди-
тячий садочок. Жителі села і 
самі досі не розуміють, як так 
вийшло, що 10 років тому до-
пустили закриття цього важ-
ливого елемента місцевої інф-
раструктури. Всі ці роки він 
стояв пусткою, а молоді батьки 
бідкалися, що не мають куди 
прилаштувати свою малечу. 

Про поновлення роботи дошкільного на-
вчального закладу врешті решт загово-
рила велика сільська громада. Так само 
дружно стали до роботи. Кошти для «Ка-
линоньки» збирали звідусіль. Втім, для 
остаточної комплектації не вистачало ще 
25 тисяч гривень. Григорій Калетнік одра-
зу відгукнувся на прохання людей, відтак 

для потреб садка були виділені необхід-
ні кошти. Йому ж і довірили перерізати 
червону стрічку на дверях нововідкри-
того закладу. 35 малят відтепер будуть 
гратися і навчатись у теплі і комфорті.

Привітав народний депутат не лише 
своїх виборців у вісімнадцятому окру-
зі. Напередодні Нового року побував у 
навчальних закладах Томашпільщини, 
став учасником ІІ обласного фестивалю 

народного мистецтва «Різдвяне диво». 
Творчі колективи, які відроджують і по-
пуляризують самобутнє українське мис-
тецтво різдвяного співу, поздоровив зі 
святами та вручив їм подарунки.

Кожен зміг відчути увагу і турботу, а 
також силу єднання на рідній батьків-
ській землі.

Тетяна ПОДОЛЯН 
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мораторій на продаж землі подовжено...

з другої спроби
20 листопада 2012 року. Ранкове пленарне засідання Верховної Ради поволі наближається до опівдня. 
На розгляд народних обранців виноситься епохальне питання - проект закону за №11315 про Внесен-
ня змін до Земельного кодексу України. Суть у тому, щоб не дозволити відчужувати землі сільсько-
господарського призначення, принаймні доти, доки всі норми і обмеження не будуть досконало про-
писані. Втім, голосування за цей проект перетворюється на театр абсурду, «проти» продовження 

мораторію раптово голосують опозиціонери.

Кому Україна - не рідна?

Результати копіткої роботи Комітету 
з питань аграрної політики та земель-
них відносин на пленарному засідан-
ні озвучує регіонал Валерій Бевзенко. 
Народним депутатам пропонується 
підтримати пропозицію компетент-
них фахівців щодо подовження мора-

ретроспектива подІї

торію на купівлю-продаж 
найбільшого державного 
багатства, а Кабінету Мі-
ністрів доручити у 6-мі-
сячний термін розробити 
і винести на розгляд Вер-
ховної Ради проект Закону 
про обіг земель сільсько-
господарського призна-
чення.

Із зали лунають різні тер-
міни майбутнього морато-
рію: 2014,  2015,  2016... 
Здавалося б: що може бути 
легше, ніж проголосувати 
за неньку-Україну і довес-
ти народу свій глибокий 
патріотизм?! Втім, жодна 
з поправок не знаходить 
схвального відгуку в сер-
цях нечисленних народних обранців. 
Як влучно зауважує радикал Ляшко:  
«одна людина бігає з картками за де-
сятьох - 50 чоловік вирішують  долю 
України». 

«Проти» подовження мораторію на 
найближчі три роки раптово  голосу-
ють 28 представників ВО «Батьків-
щина» (22 взагалі не натиснули кноп-
ки і жодна людина не сказала «за»), 
15 НУНСівців.

 Позафракційний Микола Томенко 
з жахом констатує продажність тих, 
хто обіцяв селянам вберегти земель-
не питання від свавілля; натомість дя-
кує голові аграрного комітету Григо-
рію Калетніку і визнає, що «чільний 

представник партії регіонів зайняв 
виважену позицію».  

Після численних виступів і пафос-
них реплік справа так і не зрушила з 
місця - проект не прийнято. Глухі до 
проблем українського села депутати 
розходяться на перерву. Повернення 
до першого читання для України - 
найгірший сценарій, бо ж означає, що 

вже з квітня може запуститися махо-
вик продажу аграрних угідь. Ця но-
вина вмить облетіла усі ЗМІ і селя-
ни з гіркотою в душі констатували: 
«Нас в черговий раз зрадили»…

Як Калетнік землю рятував

Голова профільного комітету Григо-
рій Калетнік на пленарне засідання 
того дня відрядив заступника, позаяк 
сам перебував у відрядженні. Втім, 
почувши про провал доленосного 
законопроекту, терміново виїхав до 
Києва. Вже о 16.30 він стоїть за три-
буною Верховної Ради і просить у спі-
кера повернутися до проекту №11315 

і «підтримати пролонгацію морато-
рію на продаж землі до 2016 року». 

Він як ніхто знає важливість і 
ціну цього питання для України, 
як і знає, що не має права зрадити 
довіру виборців і залишитьсь осто-
ронь – в цю мить і в цьому залі ви-
рішується доля України – із цією 
переконаністю і твердістю у пра-

вильності свого рішення він 
звертається до своїх колег.

Випадок, власне, небувалий 
в історії парламенту, адже  від-
хилене поіменним голосуван-
ням питання вдруге ставиться 
на розгляд. Калетнік говорить 
натхненно і зі стовідсотковим 
знанням справи, зауважує, що 
в тексті має тричі зазначатись 
термін мораторію, аби присік-
ти будь-які обхідні шляхи для 
нечистих на руку ділків. Чи то 
його особистий авторитет по-
діяв на народних обранців, чи 
совість таки нагадала їм про 
себе, але 269 присутніх у залі 
проголосували «за». 

Так чи інакше, на найближ-
чі три роки можемо зітхнути з 

полегшенням - українська земля вря-
тована. 

Резюме від автора:  Чи існує ко-
ректна назва для групи людей, які 
зранку демонструють одну позицію, 
а ввечері іншу, вирішувати читачеві. 
Прикро, що й досі на «барикадах» і 
в парламенті лунають зовсім проти-
лежні гасла.  Але дякувати Богу, що 
сьогодні серед депутатів є люди, які 
не зрадили своїй позиції. З цієї історії 
випливає єдиний висновок: дивіться, 
добрі люди, не на політичний колір 
діяча, а на його конкретні справи. 

Тетяна ДОВГАНЬ

Довіру людей не можна зраджувати
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Липовеччина і Оратівщина 

зустріли сюрпризами
Вже кілька років поспіль напередодні Нового Року народний депутат України Григорій 
Калетнік свої парламентські канікули проводить на окрузі, щоб зустрітись з людьми 

рідного краю, привітати їх зі святами і навзаєм отримати щирі теплі емоції. Цьогоріч 
привітання від нього отримали навчальні заклади Немирівського, Іллінецького, Погре-

бищенського, Томашпільського, Липовецького та Оратівського районів. У двох останніх 
Григорій Миколайович особисто побував 28 грудня і був глибоко розчулений тим гарячим 

сердечним прийомом, який підготували місцеві громади. 

 Ранок народного депутата розпочався у 
загальноосвітній школі №3 м.Липовець. 
Григорій Калетнік привіз у дарунок дітям 
і колективу навчального закладу солодощі, 
сувеніри та святкову програму, підготов-
лену учасниками художньої самодіяльнос-
ті Вінницького національного аграрного 
університету. Яким же було здивування 
гостей з Вінниці, коли їх запросили на по-
чесні місця у глядацькій залі. Діти вирі-
шили озвучити свої привітання першими. 
Людині, яка стільки років опікується спра-
вами їхньої школи, учні присвятили вірш; 
а в якості новорічного подарунку вручили 
оригінальну ялинку, виконану у техніці бі-
сероплетіння. 

Не меншим сюрпризом для народно-
го депутата стало спілкування з великою 
шкільною родиною Липовецької СЗОШ 
№2. Діти та педагоги зустріли свого гостя 
гучними і радісними оплесками у тому са-
мому спортзалі, який було відремонтова-
но і наповнено новим інвентарем завдяки 
його фінансовій підтримці. 

«Діти завжди щирі у своїх симпатіях, 
вони почали плескати у долоні щойно за-
чувши кроки в коридорі, бо завжди радіють 
візитам Григорія Миколайовича. - Розпо-
відає директор школи Дмитро Черепашук. 
- А для нас, працівників школи, велика 
честь приймати вітання особисто від такої 
людини. Ми раз за разом переконуємося в 
тому, що не помилились і обрали до парла-
менту справді мудрого, енергійного і голо-
вне порядного політика».

Старшокласники, скориставшись на-
годою отримати інформацію з перших 
вуст, засипали питаннями щодо вступу до 
ВНАУ. Квартет «Галант» та віртуоз-акор-
деоніст Олександр Грудін для школярів 
стали живим взірцем тих можливостей, 
які відкриває університет перед своїми 
студентами. Талант цих народних улю-
бленців вповні розкрився саме під час на-
вчання. Як приклад, сьогодні обдарований  
музикант Олександр Грудін має можли-
вість вдосконалювати свою майстерність 
на унікальному професійному інструмен-
ті, який було придбано завдяки підтримці 
ректора університету Григорія Миколайо-
вича. Спортивному та духовному розвитку 
молоді він завжди приділяє велику увагу, 
в чому і запевнив майбутніх абітурієнтів.

Приємну несподіванку піднесли народ-
ному депутату гостини у стінах Липо-
вецької школи №1. Дізнавшись про приїзд 
тут зібралась громада людей, що мешкає 
по вул.Ломоносова. Наприкінці минулого 
року вони звернулися до парламентаря з 
проханням допомогти розв’язати болю-
че питання нестачі питної води. Ця про-
блема віднедавна на особистому контролі 
Григорія Калетніка, позаяк кожен третій 
населений пункт живе із такою бідою. А 
мешканці вул. Ломоносова уже зітхнули 
з полегшенням, оскільки на проведення 
водогону завдяки Григорію Миколайови-
чу були виділені кошти і сьогодні вода є у 
кожному тамтешньому дворі. 

Останнім пунктом святкової поїздки в 

округ стала невеличка школа у селі Яки-
мівка, що на Оратівщині. І тут також на 
бажаних гостей чекала радісна малеча та 
вдячні дорослі. Річ у тім, що з року в рік 
з настанням морозів діти замерзали на 
уроках через протяги у старих зношених 
вікнах. Особливо важко доводилось ма-
леньким першачкам, які часто хворіли і 
пропускали заняття. Тож, незадовго до 1 
вересня до Григорія Калетніка звернула-
ся вчителька молодших класів з прохан-
ням допомогти. Відповідь не забарилася. 
В школі встановили сучасні герметичні 

склопакети і тепер діткам тепло та ком-
фортно. Педагогічний колектив зібрався, 
щоб подякувати благодійнику за увагу і 
добре серце, натомість отримав від гостя 
новорічні подарунки. Свято продовжилося 
хороводом навколо ялинки та мелодійни-
ми українськими колядками. 

Тетяна ПОДОЛЯН

Майбутні абітурієнтки ВНАУ

Колядники школи с. Якимівка
Оратівського району

Квартет «Галант» 
та Олександр Грудін

Солодкі подарунки до Нового року

Зібралась вся шкільна родина
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Дід мороз і Снігурка завітали до 
літніх людей у фронтівці

Святковим настроєм з однаковою 
непідробною щирістю палають як 
дитячі серця, так і душі людей, чиї 
скроні вибілила життєва мудрість. 
Тому й не дивно, що схвильовані по-
смішки засяяли на обличчях стареньких 
мешканців Фронтівського стаціонарно-
го відділення територіального центру 
соціального обслуговування, коли на 
порозі з’явились Дід Мороз та Снігу-
ронька з мішком подарунків. Поряд з 
цими казковими персонажами пожиль-
ці центру впізнали своїх давніх добрих 
знайомих - помічників народного депу-
тата України Григорія Калетніка. 

В пам’яті підопічних стаціонар-
ного відділення ще живуть спога-
ди про жовтневу зустріч, коли вони 
отримали подарунки і привітання 
до дня людей похилого віку. Тепер 
же для 24 пацієнтів влаштували 
справжнє веселе свято. Річ у тім, 
що більшості з них важко вільно 
пересуватись, відтак увага та мож-
ливість поспілкуватись для кожного 
старенького є великою радістю, яка 
зігріває серце. Гості відвідали усі пала-
ти центру та вручили приємні і корисні 
подарунки: теплі зимові речі та солодо-
щі.  А мешканці відділення подякували 

благодійнику та його помічникам за пі-
клування і побажали «Многая літа!»
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«Передноворічні старти»: азартно, корисно, цікаво

Спортивний азарт і любов до здо-
рового способу життя зібрали у залі 
Іллінецької ДЮСШ учасників між-
районних змагань та представників 
школи футболу Бєланова-Блохіна. 
Турнір отримав назву «Передноворічні 
старти» невипадково, позаяк відбувся 
не задовго до найбільшого свята року. 

Піднесенням наповнили урочисте від-
криття змагань промови поважних гос-
тей. Юним футболістам передали ві-
тання від президента школи Григорія 
Калетніка, який побажав всім цікавої за-
хопливої гри.

У спортивному протистоянні цього дня 
зійшлися молоді команди «Юність» та 
«Зміна» з м.Іллінці (тренер Максим Ка-
мінський) та «Дашів» з смт.Дашів ( тре-
нер Олексій Грінчук). Змагалися у вправ-
ності забивати голи хлопчаки 2001-2002 
року народження і, попри юний вік, усі 

продемонстру-
вали дорослу за-
хопливу гру.  До 
останніх хвилин 
кожного матчу 
тривала інтрига. 
Втім, фортуна 
цього дня була 
більш прихиль-
ною до «Зміни», 
яка і здобула пе-
ремогу. Друге і 
третє місце від-
повідно посіли 

«Юність» та «Дашів».  Кожна команда 
отримала від представників школи фут-
болу кубки, грамоти та солодкі призи. 

Погодні умови завадили взяти участь у 
змаганнях команді «Колос» з с.Кальник  
та «Факелу» з Липовця. Однак спортс-
мени сподіваються, що проявлять себе 
з найкращої сторони на майбут-
ньому турнірі, який запланова-
но на січень 2013 року. На нього 
запросять також спортсменів із 
сусідніх Черкаської та Київської 
областей. Це додасть змаганням 
особливої гостроти, переконані 
організатори.

В цілому ж школа футболу Бє-
ланова-Блохіна  за пів року свого 
існування зробила великий про-
рив у сфері дитячого та люби-
тельського спорту Вінниччини. 
Для юних команд регіону заку-

плено нові футбольні м’ячі, проводиться 
ремонт спортивних приміщень, віднов-
лення майданчиків, відроджено колись 
потужний рух дворових футбольних ко-
манд. 

«Ми прагнемо відірвати підлітків від 
комп’ютерних ігор та телевізора і повер-
нути обличчям до спорту, як це було ра-
ніше. - Коментує діяльність школи її за-
сновник Григорій Миколайович. - Лише 
спорт може подарувати дитині здоров’я і 
прищепити їй командний дух, тому такі 
дружні турніри ми будемо проводити ре-
гулярно».

Також у планах школи футболу Бєла-
нова-Блохіна - організація майстер-кла-
сів і зустрічей з видатними спортивними 
особистостями, аби юним футболістам 
було на кого рівнятися. 
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Щира увага зігріває серця

Таланти розкриваються під час гри

Футбол - спорт справжніх чоловіків


