
№ 3    25 лютого 2013рІнформаційно-аналітична газета 18 округу

 Квіти від жителів Іллінеччини

Хроніка одного дня на Іллінецькій землі
15 лютого народний депутат України Григорій Калетнік провів на Іллінеччині. Керівництво району запросило посадовця 

взяти участь у сесії районної ради. Тут же, в районному центрі парламентар виконав кілька почесних місій - передав меди-
цині Іллінецького краю нові легкові автомобілі, привітав зі святом воїнів-інтернаціоналістів, 

а свою депутатську зарплатню за два тижні віддав школі-інтернату

Вчинок, достойний 
наслідування

У залі Іллінецької районної 
ради цього дня зібрались не 
лише депутати. Серед 65 запро-
шених гостей - голови сільських 
та селищних рад, керівники під-
приємств та представники галузі 
охорони здоров’я. Одне з голо-
вних питань порядку денного - 
«Здоров’я нації». Під час свого 
виступу народний депутат вкотре 
наголосив, що, як і до виборів, так 
і тепер, є противником реформу-

вання меди-
цини методом 
с ко р оч е н н я 
її закладів. 
Жителів Да-
шева він за-
певнив, що 
в і д с т о ю в а -
тиме подаль-
шу роботу 
т амтешньої 
лікарні і зна-
йде шляхи 
відновлення 
ставки ліка-
ря-педіатра, 

який конче необхідний населе-
ному пункту з такою кількістю 
дітей. 

Дашівській школі-інтернату 
Григорій Миколайович передав 
свою зарплатню  за два тижні. 
«У зв’язку з неконституційним 
зривом відкриття роботи сесії 
Верховної Ради України, вважаю 
некоректним отримання заробіт-
ної плати народними депутата-
ми», - заявив він під час виступу. 
Сам народний депутат, допоки 
трибуна парламенту залишалася 
заблокованою, плідно працював 

у Комітеті з питань аграрної по-
літики та земельних відносин і 
встиг зареєструвати кілька зако-
нопроектів. 

Розчулена вчинком гостя ди-
ректор школи-інтернату Ніна 
Линник згадала і перший подаро-
ваний ним школі фотоапарат «Зе-
ніт», і новорічні подарунки педа-
гогам та дітям, і допомогу людям 
похилого віку. 

По закінченні сесії Григорій 
Миколайович виконав приємну 
місію: разом з керівництвом Іллі-
нецького району передав праців-
никам закладів охорони здоров’я 
медичний інвентар та вручив 
ключі від трьох легкових авто-
мобілів, якими відтепер сімейні 
лікарі діставатимуться до своїх 

пацієнтів.

Вічна шана  воїнам-
інтернаціоналістам

 Зустрічі з воїнами-інтернаціо-
налістами відбуваються не лише 
у лютому, того дня, коли з болем у 
серці згадуємо юних синів Укра-
їни, які віддали хто молодість, а 
хто і життя на війні за межами 
своєї держави. За останні роки 
підтримку від Григорія Калет-
ніка отримали 10 афганських 
організацій Вінниччини. Було 
профінансовано встановлення 
пам’ятників і меморіальних до-
щок, видавництво  книг пам’яті, 
надано адресну допомогу колиш-
нім солдатам, матерям та вдовам 

загиблих.
Цього ж дня в районному бу-

динку культури народний депутат 
зустрівся з афганцями Іллінеччи-
ни. Кожен з них отримав на згадку 
від гостя пам’ятний подарунок, а 
голова організації Василь Білозор 
- матеріальну допомогу на її роз-
виток.

«Я схиляю голову у вічній скор-
боті перед воїнами-афганцями, 
- звернувся народний депутат до 
присутніх у залі, -  бажаю хай бере-
же їх Бог і посилає мир на всій пла-
неті, щоб ми могли ростити наших 
дітей, онуків, бо ми живемо за тих, 
хто загинув у цій війні, за тих, хто 
залишився в інвалідних візках».

Тетяна ПОДОЛЯН  

Нове авто для 
школярів

Отримати свою першу спе-
ціальність у школі цілком ре-
ально. Нині чимала кількість 
середніх навчальних закладів 
має спеціалізацію. Вивчаючи 
загальноосвітні предмети, діти 
також отримують практичні 
навички, які знадобляться їм 
у дорослому житті. Водійські 
права разом зі шкільним атес-
татом пропонує своїм учням 
Немирівський навчально-ви-
ховний комплекс №2. Втім, ще 
донедавна, легкову машину для 
занять з «Автосправи» закладу 

Скоморошки відроджуються 
після пожежі

Страшні години пережило с. Скомо-
рошки, що на Оратівщині, коли 26 січня 
посеред ночі запалав п’ятиквартирний 
будинок. Йому було майже століття і в 
кожному помешканні - пічне опалення. За 
лічені години вогонь забрав скромне май-
но кількох родин. На щастя, ніхто з людей 
не постраждав, але серед зими одинад-
цятеро жителів села залишились без до-
кументів і засобів до існування. У серцях 
- розпач, за плечима - скрута.

 Сумна  звістка  швидко облетіла  усю 
Україну. Долею  людей сьогодні опікуєть-
ся  обласна і районна влада, які виділили 
грошову  допомогу.  Зібрала кошти і Ско-
морошківська  громада. Небайдужі одно-
сельці поділились одягом та необхідними 
для життя речами.

Одним з перших на людське горе від-
гукнувся Григорій Калетнік. Чужої біди 
не буває, а простягти руку підтримки 
- святий обов’язок кожного. Родинам по-
горільців було одразу надано грошову 

допомогу. Нині усі вони потроху будують 
нове життя і оговтуються від пережитого. 
Стареньких мешканців сумнозвісного бу-
динку забрали до себе родичі, а дві родини 
вже нині займаються придбанням житла у 
самих Скоморошках.

  Одна з постраждалих від пожежі - Зі-
наїда Анатоліївна Когутніцька - за кілька 
тижнів після події написала: «..... безмеж-
но вдячні Григорію Миколайовичу за тур-
боту. Одразу ж після пожежі у дочки , яка 
мешкає зі мною , народилася дівчинка. 
Ми зараз робимо усе можливе і не можли-
ве , аби створити усі умови для неї. Тому 
така допомога нам дуже відчутна....» 

Людям, які пережили страшну зустріч 
з вогнем, ми щиро бажаємо швидше за-
бути ту січневу ніч і відновити душев-
ний спокій. Також закликаємо всіх бути 
обачними і обережними з пічним опа-
ленням, за найменших сумнівів у їхній 
справності, одразу звертатись до фахів-
ців, аби сумна подія не мала повторення.

доводилось орендува-
ти.  Свої плани і мрії 
адміністрація школи 
неодноразово озвучи-
ла народному депутату 
Григорію Калетніку і 

знайшла в його особі цілковиту 
підтримку. Минулого року за-
вдяки йому у спортивний зал 
закупили нові сучасні тренаже-
ри. Далеко не кожна школа на-
віть обласного центру має таке 
професійне спорядження для 
занять фізкультурою. 

Тепер же у новому 2013 році 
меценат завітав до НВК №2 з 
особливим подарунком - новим 
автомобілем. Радість учнів та 
педагогів не мала меж, адже 
власними силами вони б ніколи 
не спромоглися профінансува-

ти таку покупку. 
Своя машина дасть змо-

гу більш якісно підготувати 
юнаків та дівчат до зустрічі зі 
справжньою дорогою, впевне-
на директор НВК№2 Тетяна 
Гудима. А оскільки у стінах 
НВК№2 навчаються діти із 
восьми населених пунктів Не-
мирівщини, то без перебіль-
шення можна сказати, що це 
- подія загальнорайонної ваги. 
Своєму доброму другу і благо-
дійнику  колектив навчального 
закладу вручив грамоту, а та-
кож урочисто присвоїв йому 
звання «Почесний член Ради 
школи». 

Дмитро СУБОТНІЙ

 Григорій Калетнік вітає 
воїнів-інтернаціоналістів 3 машини для медицини району Спасибі афганцям 

за мужність

Щаслива мить вручення автомобіля
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«Молочне питання» знову 

в центрі уваги

Молоко в Україні - не просто 
продукт, а окремий соціальний 
вимір. В сільській місцевості, де 
нині практично не залишилось 
промислових підприємств, утри-
мання корови означає наявність 
робочого місця і отримання «жи-
вих» грошей за продаж молока. 
Нюанс у тому, що відносини між 
молочарями і тими, хто скуповує 
у них сировину, ніяк не регламен-
товані. Тому й виходить, що ціна 
занизька, а то  й взагалі продукцію 
у людей виманюють без оплати. 

«Існує ще одна категорія біз-
несменів - та, яка хоче виробляти 
сир, масло, кефір взагалі без участі 
коров’ячого молока, - коментує си-
туацію народний депутат України 
Григорій Калетнік. -  Їм вигідно по-
ширювати чутки про низьку якість 
молока, виробленого у приватних 
домогосподарствах. Агітуючи за 
перехід на нові індустріальні техно-
логії, вони усвідомлюють, що на це 
піде не один десяток років і не один 
мільярд. Поки ж час йтиме, можна 

Невеликий екскурс у недалеке минуле: літо 2012 року пройшло, так би мовити, під знаком 
"молока". Говорилося про нього і в парламенті, і в пресі, і серед трудового люду. Ще б пак 

- наболіло! Селянам, які тримають велику рогату худобу, підприємливі заготівельники за мо-
локо звикли платити по півтори гривні, тоді як на прилавок супемаркету той самий продукт 
потрапляє з семикратною накруткою. Розроблений головою профільного комітету законопро-
ект про молоко отримав президентське вето. Втім, проблема залишилась, тож нині у Комітеті 

з питань аграрної політики та земельних відносин майже готовий новий документ - більш 
досконалий, з яким важко буде посперечатися.

голова аграрного комітету, а ось ме-
тоди досягнення мети - не досить ді-
єві. Як приклад, наводить статисти-
ку. У 1990 році українці споживали 
374 кг молока і молочної продукції 
в рік на одного споживача, сьогодні 
ж при активній рекламі ця цифра 
зменшилась вдвічі. Отже, проблема 
лежить в іншій площині. Перше пи-
тання – це виробництво доступної 

півельної ціни на молоко у розмірі 2 
гривні, на жаль, діяла лише до кінця 
минулого року. Однак, новий «мо-
лочний законопроект», який нині 
готують в Комітеті аграрної політи-
ки та земельних відносин, врахував 
цю норму. Його автор переконаний, 
що на цей раз знайти слабкі місця в 
документі і відкласти його у довгу 
шухляду опонентам не вдасться. 

торгівельній мережі, то парламен-
тар не вважає це вирішенням про-
блеми. Відповіддю на такі новації 
може стати подорожчання продук-
ції. Окремі стелажі дозволять собі 
лише великі супермаркети, а дрібні 
крамниці швидше за все просто від-
мовляться від певного виду товарів. 

Дмитро СУБОТНІЙ 

скуповувати молоко 
за безцінь і паралель-
но ввозити в Україну 
пальмову олію та інші 
штучні замінники. 
Україна щорічно ім-
портує від 400 тисяч 
до 200 тисяч тонн 
пальмового масла. Це 
нонсенс - молочної 
продукції виробляємо 
більше, ніж в державі 
є коров’ячого моло-
ка!»

кількості молочної продукції. Дру-
ге – її якість. Третє, і найважливіше 
– фінансова доступність даної про-
дукції для споживача.

Корінь зла - у посередниках, пе-
реконаний політик. 1 гривню на-
кручує той, хто забирає молоко без-
посередньо у виробника, зайвих 2-3 
гривні з’являються на ціннику між 
ланками «підприємство - торгівель-
на мережа». Забравши посеред-
ників, можна зробити продукцію 
більш доступною для споживача.

Наступне, не менш важливе пи-
тання – збільшити закупівельну 
ціну для тих, хто утримує корів. 
Сьогодні Україна виробляє удві-
чі менше молока, ніж кілька років 
тому, в зв’язку із втратою інтересу 
до його виробництва.

 Постанова Кабінету міністрів 
про встановлення мінімальної заку-

В законопроекті, як і його попе-
редній версії, чітко прописана схе-
ма розрахунків між торгівельними 
закладами, переробними підпри-
ємствами і виробниками молока, 
себто селянами. Для цього відведе-
но 14 днів. Крім того, переконаний 
голова Комітету, потрібно затвер-
дити на державному рівні типовий 
договір, який будуть укладати між 
собою сторони. У ньому має бути 
вказано обов’язковість і строк роз-
рахунків, а також проведення хі-
мічних аналізів сировини. Тоді й 
порожніх розмов про низьку якість 
не буде, і позиватися до суду можна 
буде у разі порушення прав.

Що ж до  ініціативи окремих 
колег по сесійній залі ввести 
обов’язкове маркування  молоков-
місних продуктів і їхнього роз-
міщення на окремих полицях у 

Активна 
молодь
Росоші

Свято спортивної слави від-
булося 19 січня у селі Росоша, 
що на Липовеччині. Це село 
може по праву пишатися своїми 
вихованцями – 80 спортсменів 
гідно представляють свою тери-
торіальну громаду на змаганнях 
районного та обласного рівнів. 
А справжньою мамою для них 
та організатором стала голова 
спортивного товариства Оле-
ся Гевко. Аби у дітей не згасав 
спортивний інтерес влаштувала 
для них і це свято.

Неодноразово підтримував 
спортивні проекти липівчан і 
народний депутат України Гри-
горій Калетнік. Не обійшов ува-
гою він і нинішній захід, адже 
переконаний, що талановита 
молодь має всебічно розвива-
тися, бо майбутнє нашої країни 
– за небайдужими активними 
людьми. Тому і сам докладає до 
цього чимало зусиль. Саме за 
ініціативи Григорія Калетінка 
влітку 2012 року створена фут-
больна школа «Бєланова-Блохі-
на», яка об’єднала талановитих 
дітей Вінницької області.

Кожному спортсмену поміч-
ники Григорія Калетніка вру-
чили особисті подарунки, а для 
територіальної громади музич-
ні вітання від імені народного 
депутата подарували народні 
улюбленці, учасники культур-
но-мистецького фестивалю «З 
любов’ю до батьківської зем-
лі» Дар’я Погребняк, Валентин 
Столярчук та Олександр Грудін.

Свої творчі таланти проде-
монстрували і спортсмени, ви-
являється вони ще й мають пре-
красні вокальні, хореографічні 
та театральні здібності. При-
ємно, що більша частина цих 
дітей нині - вихованці Вінниць-
кого національного аграрного 
університету, де ректором є 
Григорій Калетнік.

Організатор свята Олеся Гев-
ко щиро подякувала народно-
му депутату за підтримку та 
участь в організації заходу яка 
обєднує талановитих дітей Ві-
нницької області, сприяє попу-
ляризації активного дозвілля, 
займається відродженням спор-
тивних майданчиків та орга-
нізацією чемпіонатів на призи 
народного обранця.

Лядівський скельний монастир 
відзначатиме тисячоліття

Таких унікальних пам’яток 
архітектури, духовності та 
історії в Україні - одиниці. 
Ними потрібно пишатися, їх 
обов’язково слід підтримувати 
і берегти, аби потім ці благо-
датні святині оберігали нас від 
житейської суєти і невірних 
вчинків.  Кожен камінчик Ля-
дівської обителі розповідає про 
віки  гонінь і подвигів за христи-
янську віру. 

 Засновником монастиря вва-
жають Преподобного Антонія 
Печерського - великого подвиж-
ника, якому українці завдячують 
будівництвом Києво-Печерської 
Лаври. Йдучи від гори Афон че-
рез мальовничий подільський 
край, він, за переказами, зупинив-

ся на схилі біля Дністра і власно-
руч вирубав у кам’яній брилі пе-
черу. То був далекий 1013 рік.  

Потім були монголо-татарські 
набіги. Мир і спокій усамітнених 
келій порушувався багато разів. 
Стіни прадавнього храму не ви-
тримали десятиліть атеїстично-
го варварства - у 30-х роках 20 
століття більшовики підірвали 
Свято-Усікновенський і Свято-
Параскевінський храми. Уціліла 
лише скельна церква.

15 років тому на Подільський 
Афон (така друга назва Лядів-
ського  чоловічого монастиря) 
знову повернулись монахи і по-
чали відновлення святині. Обся-
ги запланованої і вже проведеної 
реставрації вражають вже тим, 
що майже все доводиться робити 
вручну  - монастир знаходиться 
у місці, до якого неможливо діс-
татися транспортом. Тож і важка 
техніка сюди не проїде.

Тисячолітній ювілей Лядів-
ської обителі цьогоріч відзнача-
тимуть на загальнодержавному 
рівні. І хоча головні урочисті за-

ходи заплановано на теплу пору 
року, вже нині до монастиря 
їдуть паломники. Серед  них і 
народний депутат України Гри-
горій Калетнік, який наприкінці 
січня побував у скельному храмі, 
вклонився святим місцям і при-
вітав братів по вірі із величним 
ювілеєм.

Богослужіння для нього та ін-
ших прочан того дня провели  ар-
хієпископ Могилів-Подільського 
і Шаргородський Агапіт та на-
стоятель монастиря архімандрит 
Антоній. 

У розмові зі священнослужи-
телями народний депутат наго-
лосив на важливості духовного 

виховання молоді і подякував їм 
за збереження таких безцінних 
пам’яток, які повертають народу 
його глибоку християнську сві-
домість, понівечену десятиліття-
ми нав’язаного атеїзму. 

Подарунком храму до тисячо-
літнього ювілею стали два великі 
церковні підсвічники, а митро-
политу Агапіту політик вручив 
мантію ручної роботи.

Тетяна ПОДОЛЯН

Нині у ЗМІ активно пропагуєть-
ся проект «3 молочні продукти в 
день». Її ініціатори стоять на тому, 
що потрібно інформувати населен-
ня про користь молочної продукції 
для здоров’я, а відтак спонукати до 
щоденного її вживання. Ідея такої 
пропаганди є правильною, вважає 

Риза для владики Агапіта
 Підсвічник, подарований 

храму

Настоятель монастиря 
архімандрит Антоній

Спортивне свято в Росоші
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Сільська медицина: 

звідки чекати допомоги?
Кілька років тому Вінниччину долучили до пілотного проекту з реформуван-
ня медичної галузі . Чи спитав тоді хтось з високоповажних реформаторів 
думку простої сільської людини, сільського лікаря, фельдшера про майбутні 

зміни? Як сприймуть люди новації ціною скорочення ліжкомісць, укрупнення 
медзакладів, зменьшення кількості ФАПів? Одні порадили хворим запастись 
терпінням, мовляв, «поживемо-побачимо»; інші - почали шукати шляхи по-

кращення ситуації, нехай навіть за рахунок власних зусиль і коштів.

Медично-діагностичний 
проект в дії

Недарма кажуть, що добрі ідеї 
літають в повітрі, однак лише на-
полеглива людина реалізує їх у 
життя. Медично-діагностичний 
проект, який стартував у червні 
2012 року, виник не спонтанно. 
Він став результатом глибокої 
аналітики, консультацій з місце-
вими урядниками, медиками, жи-
телями глибинки. До створення 
такого проекту народного депу-
тата України Григорія Калетніка 
спонукали численні звернення 
від людей. Було поставлене важ-
ливе завдання: в нинішніх склад-
них умовах, де все тримається 
здебільшого на голому ентузіаз-
мі, працювати на випередження 
захворювань. Отже зробити діа-
гностику регулярною, якісною і 
безкоштовною для населення. 
Відтак були сформовані виїз-
ні бригади  у складі терапевтів, 
сімейних лікарів, кардіологів, 
хірургів, гінекологів, ендокрино-
логів, лаборантів. В рамках про-
екту медицині області було пода-
ровано 10 реанімобілів з повним 
комплектом сучасного облад-
нання, 24 електрокардіографи, 
понад 2600 халатів. Забезпе-
чення машин паливом, а медиків 
- витратними матеріалами взяв 

на себе сам ініціатор проекту. За 
перші півроку діяльності виїзні 
бригади встигли двічі побувати 
у кожному, навіть найменшому 
і найвіддаленішому населеному 
пункті. Люди, які десятиліттями  
не мали комплексного обстежен-
ня, отримали змогу безкоштовно 
пройти УЗД, миттєвий аналіз на 
вміст цукру в крові, зробити кар-
діограму серця. 

Медично-діагностичний про-
ект триває і нині, оскільки не є 
тимчасовою акцією. Щокварталу 
бригади повертатимуться до кож-
ного села і лише аномальні погод-
ні умови цієї зими завадили вчас-
но розпочати третій тур об’їздів.  
Але відлига не за горами.

Погляд зсередини

Те, що люди швидко оціни-
ли зручність проекту для себе, 
не дивина. Однак і для самих 
медиків він став другим ди-
ханням. «Окрім всього іншого, 
ми безмежно вдячні за виїзний 
флюорограф, якого в нашому 
районі не було вже шість років. 
3,5 тисячі продіагностованих 
на ньому людей - це колосальна 
робота з попередження тубер-
кульозу. - Розповідає Леонід 
Герасименко, головний лікар 
Центру первинної медико-са-

нітарної допомоги Немирів-
ського району. - У селах Боблів 
та Ковалівка при допомозі Гри-
горія Миколайовича були вста-
новлені газові котли у місцевих 
медзакладах. Безпосередньо до 
лікувальної справи це нібито 
й не причетне, але до ФАПів 
вперше за тривалий час піш-
ли люди, бо там тепер тепло. 
Ось так крок за кроком можна 
відбудувати галузь охорони 
здоров’я в Україні, якщо, звіс-
но, ініціативних і небайдужих 
людей будуть не одиниці.»

Нові кроки назустріч 
медицині

Сонячного зимового ранку 29 
січня 2013 року на подвір’ї Не-
мирівської райдержадміністрації 
зібрались представники медичної 
галузі району. Тут же вишукува-
лись і чотири нові легкові авто-
мобілі. В урочистій атмосфері 
свята народний депутат, який того 
дня перебував на Немирівщині з 
робочою поїздкою, передав клю-
чі від машин лікарям с.Нові Обі-
ходи, с.Ситківці, смт. Брацлав та 
м.Немирів. Цей подарунок став 
логічним продовженням раніше 
започаткованого проекту і наступ-
ним кроком назустріч сільській 
медицині. Такі ж легкові машини 
для потреб сімейних лікарів народ-
ний депутат передав ще в чотири 

райони області: Оратівський, Ли-
повецький, Іллінецький та Погре-
бищенський. Загалом підтримці 
мецената автопарк галузі охорони 
здоров’я Вінниччини поповнився 
14 автомобілями.  

Яку роль грає легковик у робо-
ті сімейного лікаря дізнаємося на 
прикладі Брацлавської амбулаторії 
сімейної медицини, яка є найбіль-
шою в районі. Сім лікарів тамтеш-
нього медзакладу стоять на варті 
здоров’я жителів 14 сіл. На всю лі-
карську братію є лише 2 авто: одне 
- для об’їздів пацієнтів, друге - са-
нітарне, яке давно на ладан дихає.     

            «Кожен лікар відвідує на 
день в середньому по 5-6 пацієнтів, 
- розповідає Володимир Гусляков, 
завідувач Брацлавської амбулато-

рії сімейної медицини, - а ще 3- 4 
термінові виклики (коли сезон гри-
пу - і того більше)! Якщо машина у 
від’їзді з одним лікарем, то всі інші 
мусять йти пішки. Уявіть, про яку 
оперативність у роботі може йти 
мова?!»

Завідувач амбулаторії сідає за 
кермо і тремтячими від радісного 
хвилювання руками повертає ключ 
запалювання. Чотириколісний по-
дарунок видає гучний енергійний 
рик. Він вже готовий їхати на свій 
перший виклик, адже там, по селах, 
на нього з нетерпінням чекали 
не стільки лікарі, як пацієнти, 
яким потрібна професійна і го-
ловне вчасна допомога.  

Тетяна ПОДОЛЯН

Розвиток сільських територій - на часі

Вже другий рік поспіль в 
Україні популяризують дер-
жавну програму «Рідне село». 
Минулого літа на Вінниччині її 
особисто презентував міністр 
аграрної політики та продо-
вольства Микола Присяжнюк. 
Частиною цього стратегічно-
го механізму повинна стати і 
Програма розвитку сільських 
територій, розроблена науков-

цями Вінницького 
аграрного універ-
ситету під керів-
ництвом доктора 
економічних наук 
Григорія Калет-
ніка. До обгово-
рення алгорит-
му відродження 
українського села 
він запросив пра-
цівників райдер-

жадміністрацій, районних рад, 
сільських та селищних голів, ке-
рівників аграрних підприємств 
з усіх куточків Вінниччини.

Село неможливо відродити без 
підтримки індивідуальних гос-
подарств, які сьогодні виробля-
ють близько 60% валової сіль-
госппродукції.  Держава повинна 
взяти курс на середньотоварних 
та дрібнотоварних виробників, 

а Програма розвитку сільських 
територій якраз і покликана до-
помогти їм більш ефективно ви-
користовувати  потенціал рідної 
землі і отримувати від того при-
буток. 

Головними кроками на шляху 
її реалізації має стати вирішення 
проблеми зайнятості сільського 
населення, розвиток тваринни-
цтва, підтримка малих підпри-
ємств та мікрокредитування на 
вигідних умовах. 

Науковцями Вінницького на-
ціонального аграрного універси-
тету вже розроблено спеціальну 
літературу, а невдовзі на базі 
коледжів запрацюють консуль-
тативні пункти, де безкоштовно 
можна буде отримати інформа-
цію з юридичних, економічних і 
господарських питань.

Наступним щаблем розвитку 

аграрного бізнесу в України є 
об’єднання дрібних та середніх 
виробників у кооперативи. Мож-
ливо, хтось скаже, що це є по-
верненням до минулого, адже ще 
кілька десятиліть тому саме та-
кою була форма господарювання 
на селі. Однак, лише у такий спо-
сіб можна досягти сталого пози-

тивного ефекту. Це єдиний шлях 
до підвищення конкурентоздат-
ності та прибутковості ведення 
малого сільськогосподарського 
бізнесу. На початковому ж етапі 
держава має фінансово підтри-
мати кооперативний рух на селі. 

Тетяна ПОДОЛЯН

Авто для роботи сімейного лікаря

Реанімобіль під час виїзного огляду

Презентація програми розвитку 
сільських територій

 Обговорення з громадськістю
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Чемпіонат з футзалу об’єднав спортсменів Немирівщини

На цілих чотири тижні Не-
мирівський районний спортивний 
комплекс став меккою для футбо-
лістів з усього району. Тут 20 січня 
2013 року стартував Чемпіонат з 
футзалу під патронатом народного 
депутата України Григорія Калетні-
ка. До змагань долучилася 21 тери-
торіальна громада. Кожна з них на-
правила свою команду, щоб довести: 
спорт на селі не просто є, а розви-
вається і має шанс на перспективне 
майбутнє. Звісно, за умови підтрим-
ки небайдужих меценатів. Загалом 
участь у Чемпіонаті взяли понад 300 
спортсменів.

Спортивні двобої відбувалися у 3 
етапи під пильним оком найкращих 
суддів та тренерів Немирівщини. 

Фінальний тур-
нір провели 16 
лютого. У ході 
азартної і напру-
женої боротьби 
за м’яч визначи-
лися чотири ліде-
ри. Переможцем 
змагань став ФК Фінальна гра Чемпіонату

 «Нагородження переможців» Футбольний авангард Немирівщини

«ПОДІЛЬСЬКИЙ БАЛ-2013»
Ще не згасли світлі спогади сту-

дентів-учасників «Подільського 
балу-2012», який було започаткова-
но було в минулому році у ВНАУ, а 
вже цьогорічні  Король і Королева 
«Подільського балу - 2013» Олек-
сандр Тавровський та Анастасія 
Коваль готуються до казкової подо-
рожі у м. Львів. 

Яскраві враження про свято ви-
шуканої краси та елегантності «По-
дільський бал - 2013»,  яке відбулося 
12 лютого, напередодні Дня Святого 
Валентина, зібрали в урочистій залі 
Вінницького національного аграрно-
го університету понад 250 студентів 
та викладачів.  Довгоочікувана подія, 
до якої ретельно готувалися у Центрі 
культури та дозвілля, ще раз довела, 
що студенти ВНАУ – еліта аграрного 
краю.        

Започаткувавши «Подільський 
бал» у 2012 р. за підтримки ректора 
Григорія Миколайовича Калетніка, 
юнаки та юнки, які навчаються у Ві-
нницькому національному аграрному 
університеті, зрозуміли, що вміють 
поєднувати корисне і прекрасне. 
   Святково прикрашена зала захо-
плено приймала елегантно вбраних 
дам і кавалерів, що парами прибу-

ли на свято.  На бал були запрошені 
шановані гості: ректор університету 
Григорій Калетнік, проректори, ди-
ректори інститутів, декани факуль-
тетів, студентський актив ВНАУ та 
університетів міста. Ректор ВНАУ 
щиро привітав конкурсантів свята і 
запрошених. Григорій Миколайович 
наголосив, що студенти Вінницького 
аграрного є  найкрасивішими, най-
привабливішими, високоосвічени-
ми і гарно вихованими людьми, які 
активно проявляють свою життєву 
позицію, демонструють вміння ово-
лодівати знаннями, є талановитими 
учасниками художньої самодіяльнос-
ті та спортивних секцій. 

Вдячні студенти-учасники цього-
річного балу  подарували 
Григорію Миколайовичу 
ексклюзивний годинник з 
логотипом університету, ви-
готовлений випускником 
навчального закладу Юрієм 
Кобзаренко. «Годинник - це 
символ того, що час невпин-
но йде, змінються поколін-
ня студентів. Та любов до 
рідного ВНАУ залишиться 
в серцях випускників наза-
вжди. За підтримки ректора 

Григорія Миколайовича Калетніка у 
стінах рідного університету більшість 
студентів мають змогу розвивати та 
удосконалювати свої здібності й та-
ланти», - сказав учасник балу студент 
3 курсу фінансово-економічного фа-
культету Олександр Юрченко. 

За звання переможців конкурсу 
«Подільського балу - 2013» змагалися 
19 пар. Протягом місяця під керівни-
цтвом директора Центру культури та 
дозвілля Дар’ї Погребняк  студенти 
готувалися до свята: працювали з 
хореографом-постановником Юлією 
Волошиною, обговорювали сценарій, 
репетуар та дрес-код.  

Звання «Король і Королева Поділь-
ського балу» виборола пара  Анастасії 

Коваль  та Олександра Тавровського 
(№13). «Найекстравагантіною па-
рою» було обрано Марію Іщенко та 
Вадима Васильчука (№18). 

Приємно, що «Найромантичнішою 
парою» стала чарівна Вікторія Лисен-
ко з міста Іллінці та Віталій Сивирин-
ський (№14). 

Члени журі відзначили виступи та-
лановитих студентів Інни Балацької 
з села Росоша та її партнера Косого 
Тимофія (пара № 16), Ревнюка Івана з 
смт. Турбів та Любасюк Тетяни (пара 
№17). Пристрасним латино-амери-
канським танцем порадували присут-
ніх незрівнянні Олександр Юрченко, 
що проживає у с. Жорнище та його 
чарівна партнерка Коваль Діана (пара 
№1)

У святковому дійстві  також взяли 
участь кращі творчі колективи ВНАУ, 

які своєю майстерністю довершили 
вишукану атмосферу балу: народний 
естрадно-духовий оркестр, ансамбль 
гітаристів, тріо «Карамель», солісти 
університету. 

Одним із захоплюючих моментів 
свята був виступ народного ансамблю 
естрадного танцю «Посмішка» з м. 
Гайсин (керівник - Алла Поздоровкі-
на). Колектив був особливим гостем 
свята, адже більшість його учасників 
планують стати студентами саме цьо-
го навчального закладу.  

Ведучі балу Дар’я Погребняк та 
Олександр Грудін на високому рівні 
провели свято і вірять, що «Поділь-
ський бал - 2013» запам’ятається кож-
ному учаснику і гостю, як неповторна 
мить хвилюючих студентських років.

Дар’я ПОГРЕБНЯК

Ректор Григорій Калетнік та переможці балу
Вікторія Лисенко та 

Віталій Сивиринський
Інна Балацька та
Тимофій Косой

Тетяна  Любасюк та
Іван  Ревнюк

Діана Коваль та
Олександр Юрченко

Подарунок ректору від 
талановитих студентів Гості свята - ансабль «Посмішка» м. Гайсин

Шановні читачі!

Найкращі рішення приходять під час діалогу, тому редакція газети пропонує Вам стати учасниками 
постійної рубрики «Віртуальна приймальня». Питання, які найбільше хвилюють або потребують про-
фесійного роз’яснення, ви можете порушити у листах до народного депутата України Григорія Калет-

ніка. Ваші відгуки, пропозиції і запитання надсилайте на електронну адресу nash_18@mail.ru, поштову 
адресу: м.Вінниця, вул.Соборна, б. 72. Ви також можете передати повідомлення через представників 

народного депутата у своєму районі. Гарантуємо, що жодне звернення не залишиться без уваги.

смт.Брацлав, почесне друге місце 
посів ФК «Агро-Аспра» з с.Кірово. 
Ці спортсмени особливо вразили 
суддів та гостей своє блискавичніс-
тю та енергією. Команда є наймо-
лодшою за віком серед учасників 
Чемпіонату. Усім гравцям - до 25 
років. Третє місце у змаганнях вибо-
роли футболісти з с.Ковалівка, а по-
чесне четверте - ФК «Спиртзавод» з 
м.Немирів.

Переможців було нагороджено 
кубками і грамотами, а членів ко-
манд золотими, срібними та бронзо-
вими медалями відповідно. За здобу-
те четверте місце команда отримала 
грамоту та пам’ятний футбольний 
м’яч. Нагороди переможцям вручи-
ли помічник - консультант народно-

го депутата України Калетніка Г.М . 
Матієнко М.С., начальник відділу з 
питань фізичної культури та спорту 
райдержадміністрації Мохник В.А. 
та голова районної федерації футбо-
лу Гоцуляк Е.Ф.

Організатори турніру не залиши-
ли поза увагою і особливо яскравих 
у ч а с н и к і в 
Чемпіонату. 
Сувеніри на 
згадку про 
з м а г а н н я 
о т р и м а л и 
п е р е м о ж ц і 
н о м і н а ц і й 
«кращий за-
х и с н и к » , 

«кращий бомбардир», «кращий во-
ротар», «кращий гравець» та «кра-
щий суддя». Організаторам чем-
піонату, тренерам та засновникам 
команд було вручено подяки народ-
ного депутата України.

Наступною вагомою спортивною 
подією на Немирівщині став турнір 

серед команд ветеранів, приуро-
чений до Дня захисника Вітчизни. 
Свою чудову фізичну форму 23 лю-
того продемонстрували вболіваль-
никам спортсмени, яким більше 35 
років. Для спорту, як і для кохання, 
вікових обмежень не існує.

Тетяна ДОВГАНЬ


