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Дорогі земляки! 
Шановні виборці!

За роки незалежності 
в Україні пройшло бага-
то виборчих кампаній. 
Всі вони були непро-
стими, напруженими, 
обнадійливими і висо-
коемоційними.

Виборча кампанія 
2014 року кардинально 
відрізняється від інших 
тому, що проходить у 
найважчий для України 
час. Іде війна. Градус 
посіяної ненависті се-
ред людей досягає своєї 
критичної межі.

Але ми мужній, силь-
ний і мудрий народ. 
Наша любов до бать-
ківської землі, вірність 
пам’яті наших славет-
них попередників укра-
їнського роду, надасть 
нам сили подолати і ці 
важкі випробування.

Моє рішення щодо 
участі в цих виборах да-
лось мені дуже складно.

Я розумів і сьогодні 
вже відчуваю скільки 
безпідставних звину-
вачень, бруду і навіть 
безсоромної брехні зву-
чить на мою адресу і на 
родину.

Наскільки пропаганда 
з екранів телебачення 

та сторінок газет зомбує 
свідомість, що, навіть, 
люди, які добре мене 
знають і бували дома, 
побачивши сюжет по 
телебаченню не впізна-
ють, що вони там були.

Наче якась пелена на-
кидається людям на очі. 
Всі шукаємо правду, але 
чути її і вірити в неї не 
хочемо. Це важко, але 
життя має продовжу-
ватись. Час – головний 
суддя. Він все розста-
вить на свої місця.

За всі роки нашої 
співпраці, я все робив, 
щоб Ваші запити та 
накази були виконані. 
Щоб діткам вручити 
гостинці, щоб підтри-
мати ветеранів, чорно-
бильців, афганців, щоб 
зміцнювалася матері-
ально-технічна база. 
Щоб удосконалювалось 
законодавство. Саме 
тому дорога з Верхо-
вної Ради стелилась для 
мене через територіаль-
ні громади округу до 
Університету і навпаки. 
Буду чесним і відвер-
тим перед Вами. Не все 
ми встигли і, як прави-
ло, проблем залишаєть-

Завершення та пуск в експлуатацію газогону

Зустріч із воїнами-афганцями

ся багато, але й згадати 
є багато про що і це гріє 
серце та надихає роби-
ти добро.

І я буду працювати 
з Вами. Іншого шля-
ху в мене немає. Я на-
родився на цій святій 

землі, тут народились 
мої батьки. Всі най-
кращі роки своєї праці 
присвятив розвитку Ві-
нниччини, її територі-
альних громад. Ніколи 
не відсиджувався в сто-
лиці чи за кордоном і не 

збираюсь.
Адже з кожним роком, 

коли стаєш старшим 
по-справжньому від-
чуваєш силу любові до 
Батьківщини, до людей, 
з якими так багато зро-
блено, досягнуто і пере-
жито.

Переконаний, що тра-
диційна агітація, яка 
проводиться під час 
виборів у теперішній 
час, є аморальною. Всі 
дороги уквітчані біл-
бордами, з екранів теле-
візорів ллються замовні 
сюжети, проплачені со-
тнями мільйонів дола-
рів, а в цей час студенти, 
молодь, люди діляться 
своєю стипендією, пен-
сією, зарплатою на під-
тримку наших патріотів 
на Сході.

Я щиро вірю, що у ве-
ликому потоці неправди 
і правди Ви розбере-
тесь. 

Два роки тому ми 
склали з Вами спільно 
програму дій на 5 років.

Розраховую, що ми 
виконаємо її і багато 
зробимо в ім’я розви-
тку нашої багатостраж-
дальної держави, рідної 
нам Вінниччини.

Слава Україні!

З повагою, вірою, 
надією та вдячністю 
Григорій КАЛЕТНІК   

НАШ КАНДИДАТ - НАШ ДЕПУТАТ
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У Вінницькому аграрному заклали парк 

«Патріотизму, миру та єднання»
32-у річницю від заснуван-

ня Вінницький національний 
аграрний університет відзна-
чив багатолюдною студент-
сько-викладацької родиною. 
Почесними гостями заходу 
стали військовослужбовці, які 
воювали в зоні АТО та пере-
бувають на лікуванні, а також 
члени сімей загиблих у війні на 
Сході України.

Урочистості розпочали вико-
нанням гімну та вшануванням 
хвилиною мовчання загиблих.

Першим із вітанням до при-

сутніх звернувся президент 
університету, доктор еконо-
мічних наук, професор Гри-
горій Калетнік: «32 роки… Це 
той час, за який маленький стру-
мок під назвою «Вінницький фі-
ліал Української  сільськогоспо-
дарської академії» розгорнувся 
у велетенську річку під назвою 
«Вінницький національний 
аграрний університет» – осе-
редок аграрної освіти і науки 
із сучасною матеріально-техніч-
ною базою, розлогою мережею 
філій та наукових центрів, ши-
роко відомий не лише в Україні, 
але й за кордоном. З року в рік 
ми на сходинку вище підніма-
ємося у своєму розвитку. Ми 
успішно пройшли акредитацію 
та отримали сертифікати з 30-ти 
напрямів підготовки та спеці-
альностей. Університет отримав 
сертифікат про акредитацію на 
10 років. Наші студенти здо-
буватимуть звання офіцерів і 
опановуватимуть військову під-
готовку, прямо в стінах вузу. 

Університет продовжує бути 
привабливим для абітурієнтів. 
Це довела цьогорічна вступна 
кампанія. Завдяки новим спеці-
альностям в аграрну родину у 
2014 році влилось 1439 юнаків 
та дівчат. Престиж університету 
доводить і минулорічний рей-

тинг. З-поміж українських ву-
зів аграрного спрямування наш 
університет сьогодні посідає 2-е 
місце. Це – наші спільні здобут-
ки, за що щиро вдячний кожно-
му».

Керівник вузу не оминув на-
годи і привітав професорсько-
викладацький колектив із Днем 
працівника освіти. Подякував за 
професійність, працелюбність, 
терпіння і любов, з якою викла-
дачі сіють зерна науки в душі 
молодого покоління.

Між вітаннями чарувала гос-

Керівники університету разом із дітьми загиблих та 
бійцями АТО кущем калини започаткували 

будівництво парку «Патріотизму, миру та єднання»

тей бездоганним виконанням 
хореографічних постановок та-
лановита молодь університету. 
Не залишила байдужим нікого 
пісня у виконанні колишнього 
студента Валентина Столярчу-
ка, в якій лунав заклик «Прими-
ріться, сини: Україна благає!»

Головними гостями мітингу 
були ті, хто на собі відчув біль та 
горе неоголошеної війни, яка за-
раз триває на Сході Україні. Це 
– військові, які воювали в АТО 
та після поранення повернулися 

Флеш-моб 623 студентів «Єдина, неділима Україна» 

на лікування, члени їх сімей та 
сім’ї загиблих. Були серед патрі-
отів і студенти нашого універси-
тету.

«Ми схиляємо голови перед 
вашим подвигом і пишаємося. 

Ви – справжні патріоти, герої 
українського народу!» – звер-
нувся до них Григорій Мико-
лайович і запевнив, що сім’ї 
учасників АТО колектив Ві-
нницького національного аграр-
ного університету підтримува-
тиме системно. Основну роль 
в цьому виконуватимуть про-
фесорсько-викладацький склад 
та члени створеної студентської 
громадської організації «Патрі-
отизм, мир та єднання». Вони 
допомагатимуть патріотам та 
їхнім сім’ям у вирішенні їх про-

блем. Григорій Миколайович 
подякував молоді за їх активну 
позицію та небайдужість до долі 
країни.

«Україна переживає складні 
часи як в економічному, так і 
суспільно-політичному житті. 
Серце і душу кожного з нас крає 
страшне слово АТО. Ніколи не 
виплачуться від сліз очі матерів, 
які ростили, плекали своїх синів, 
а тепер із молитвою і тривогою 
у серці благають Бога, щоб по-
вернулися їхні діти живими і не 

- Тамара Розвора:
Я - мати бійця, якому випало на долю захищати Україну. Про-

сила його поступити та отримати вищу освіту. Син поступив. 
Зараз він на четвертому курсі ВНАУ,  служить у 95-й  аеромо-
більній бригаді. Я вірю, що завдяки материнським молитвам, 
діти повертають-
ся додому жи-
вими.   Дякую, 
що тепер ми всі 
разом із колек-
тивом вузу і мені  
не доведеться 
самотужки  ви-
рішувати про-
блеми, збирати в 
зиму сина…

- Наталя Білошкурська: 
Григорій Калетнік - став на захист вдів загиблих ягуарівців. 

Ніхто інший з народних депутатів навіть не запропонував свою 
підтримку, а Григо-
рій Миколайович 
не лише виділив ма-
теріальну допомогу, 
він зараз займається 
нашими проблемами, 
бо держава залишала 
вдів та дітей загиблих 
бійців АТО сам на сам 
із обіцянками. 

- Ольга Долінська: 
Я вирішила приїхати на свято, бо нас запросив Григорій Ми-

колайович. Він дуже хороша і чуйна людина. Не забуває про 
нас і всіляко допо-
магає. Такі зустрічі 
дають нам із сином 
сил жити.

- Ольга Мушта: 
Дякую за такі зу-

стрічі. Якби не пів-
торарічний сино-
чок, не знаю якби 
пережила це горе...

ушкодженими.
І їхня велика гордість, що ви-

ховали таких патріотів, які ладні 
здоров’я і життя віддати аби за-
хистити рідну батьківську зем-
лю, відстояти її незалежність і 

соборність. Дай Боже, щоб на-
стала омріяна година, яка прине-
се мир і спокій в Україні, і щоб 
ми зустріли своїх синів, батьків, 
братів, коханих - українських 
патріотів на мирній батьківській 
землі, у рідних домівках», - ска-
зав під час вітального слова Гри-
горій Миколайович.

Яскравою кульмінацією стало 
урочисте закладання капсули із 
Посланням майбутнім поколін-
ням і висаджування куща кали-
ни – символу України. Згодом 
на цьому місці виросте «Парк 
патріотизму, миру та єднання». 
Парк матиме форму карти 
України і нагадуватиме іс-
торію боротьби українського 
народу за свою соборність і не-
залежність. Досаджуватимуть 
його та доглядатимуть за наса-
дженнями будуть усі наступні 
покоління студентів Вінницько-
го аграрного. Честь висадити 

перше деревце випала дітям 
героїв АТО  – Валентину До-
лінському, Юрію Ліпському, 
Насті Білошкурській. Допома-
гали малечі студент-учасник 
АТО Віталій Вжещ, студенти 
Максим Васильков, Вадим Ки-
рилюк, голова студради Ольга 
Ящишена, голова профкому сту-
дентів Владислава Бондаренко 
та президент університету Гри-
горій Калетнік.

Патріотичного звучання уро-
чистостям додав студентський 
флеш-моб. Тримаючи у руках 
жовто-блакитні кульки, молодь 
вишикувалась на місці майбут-
нього парку у формі карти Укра-
їни. На знак миру та єдності 
під вигуки «Одна, єдина, віль-
на Україна!» юнаки та дівчата 
випустили в ясне осіннє небо 
жовто-блакитні кульки та білих 
голубів.

Тетяна ПОДОЛЯН

Слово гостей
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Діалог із Григорієм Калетніком

Що Ви думаєте за постійний 
процес виборів у державі? При 
цьому невдоволеність людей 
всеодно збільшується?

За 23 роки незалежності перед 
очима людей змінюються депута-
ти, міністри, губернатори, Прези-
денти, Прем’єри. Але змінюють-
ся прізвища, назви партій, а суть 
їх роботи не змінюється. В цьому 
бачу головну причину.

Проходять навіть революції. От 
була помаранчева. Скажіть, хто 
міг в Україні залишитись байду-
жим до основних лозунгів цієї 
революції: «Закон один для всіх», 
«Багаті поділяться з бідними». І 
що? Впровадили лозунг в жит-
тя?! Як сталося насправді можна 
переконатись, якщо подивитись 
статистику. Які були статки тих, 
що тоді стояли на трибуні і ви-
голошували ці дуже правильні 
лозунги станом на 2004 і які їх 
статки станом на 2014 рік. Поді-
лились? Чи примножили?

Хіба міг народ далі терпіти 
корупцію, хабарництво останніх 
років?! Я постійно приїздив з 
округа і говорив партійним вож-
дям, що міліція, суди, всі прак-
тично правоохоронні органи ста-
ли не правоохоронними, а 
бізнес-охоронними. Кожна 
служба, міністерства вве-
ли посади «смотрящих» і 
поки з ними не розрахуєш-
ся, ти нічого ніде не вирі-
шиш, ні в реєстратора, ні в 
суді, ні в прокуратурі. Кру-
гом треба заплатити хабар. 
Змінилась влада, прийшли 
нові міністри, губернато-
ри, інспекції, чиновники 
і що?! Як сьогодні людям 
не збурюватись, якщо все 
це продовжується далі? І навіть 
у більших розмірах. Ось і відпо-
відь. Потрібно не відьом шукати, 
а всім чиновникам, нинішнім і 
бувшим, дійсно відкрити карти. 
Всім скинути маски перед наро-
дом. 

Вийти на правдиві і чесні сто-
сунки. Щоб слова «правда і чес-
ність» були не брендом і техноло-
гіями, а відповідальністю перед 
Богом і людьми. 

Тобто, Ви говорите, що один 
із головних чинників, який ви-
вів людей на майдан – це коруп-

ція, яка продовжу-
ється у виконанні 
нових чиновників?  

Це не тільки я так 
говорю. Вам відомі 
конкретні публікації 
в офіційних джере-
лах про хабарництво 
і непомірно завище-
ні ціни на військове 
обмундирування, на 
пальне для армії, що 
виливається в сотні 
мільйонів і навіть мі-
льярдні бариші. Це 
вже навіть не коруп-
ціонери – це мародери. Законом 
про Бюджет знято гроші з виплат 
багатодітним сім’ям, з харчуван-
ня учнів, із захищених статей 
пільгових категорій, зарплат і 
пенсій, щоб підвищити боєздат-
ність армії і патріотів-захисників 
країни, а вони наживаються на 
цьому?!

Критикуючи і звинувачуючи 
«попєрєдніков» стають самі таки-
ми самими «попєрєдніками» для 
наступних.

Я переконаний, нам потрібне 
національне примирення.

Нам потрібно погодитись з 

тим, що Україна – це величез-
на європейська держава, яка 
має дуже непросту історію. Хто 
б з ким не воював (Петро І зі 
шведами, Гітлер зі Сталіним), 
а бої проходили на українських 
землях. Значна частина укра-
їнських територій десятками 
років знаходились під владою 
інших країн. Це не могло не 
зробити свій відбиток на мен-
талітет людей цих територій. 
Тому, потрібно проводити вива-
жену, дипломатичну, обдуману і 
розумну політику, а не залякуван-

нями та багнетами приводити до 
присяги.

 Нам необхідно встановити 
мир. Добитись миру дуже важли-
во. Ми не маємо права поступи-
тись територіальною цілісністю, 
але й не маємо права губити люд-
ські життя. Я робив і буду робити 
все від мене залежне, щоб встано-
вити мир.

Лунають гармати, коли пере-
стають говорити дипломати… 
Здається, так твердить мудрий 
вислів. Ослабленій, у всіх від-
ношеннях, країні потрібен мир. 
І наша українська мудрість твер-

дить, що поганий мир 
кращий гарної війни.

ЗМІ висвітлюють хід 
виборів на округах, ро-
блять прогнози. По 18 
округу, де балотуєтесь, 
кандидати друкують 
масу агітації. Як за-
вжди, кожен себе хва-
лить і обов’язково бру-
дом поливає опонентів. 
А де Ваша агітація? 

Моя агітація - це мої 
конкретні справи після 

виборів.
Так склалось, що обраний де-

путат, після виборів, займається 
тільки собою і забуває про свої 
обіцянки виборцям.

Я ж людям дав слово ще коли 
обирався перший раз у 2002 році 
по цьому округу, що, в разі вияв-
лення мені довіри, я буду постій-
но зі своїми виборцями. Тому, на-
віть коли в 2007-2010 рр. я не був 
депутатом, люди пам’ятають, що 
я зустрічався на окрузі з людьми, 
з керівниками підприємств, сіль-
ських рад, установ та організацій. 
Допомагав окремим громадянам 
в лікуванні, працевлаштуванні та 
інших проблемах.

Мій виборець – це той, хто у 
своєму виборі оцінює зроблене.

Я обійшов і зустрівся з людьми 
майже у всіх селах і райцентрах. 
Після виборів сформував про-
граму на 5 років. Всі питання, які 
поставили виборці, всі обіцянки, 
які я їм дав, систематизував і при-
ступив до виконання.

В яких громадах і що встиг зро-
бити за 2 роки, прозвітував. Все 
інше я виконаю в наступні роки. 
Навіть незалежно від результатів 
виборів.

Вас докоряють за закони 16 
січня. І хоч вони, за 4 дні після 

прийняття, були ска-
совані, але на них по-
стійно посилаються?

Народна мудрість 
говорить, що час – го-
ловний суддя. Час роз-
ставляє все на свої 
місця. І хоч пройшло 
ще дуже мало часу, але 
на сьогодні вже можна 
знайти хоч якесь ро-
зуміння, наскільки не 
об’єктивними є звину-
вачення тому,  що серед 
законів, прийнятих за 
період з лютого по жов-

тень, багато норм, які вмонтовані 
з цих законів у нову нормативно-
правову базу. Навіть найбільш 
резонансний закон про заочне 
кримінальне провадження і 
той 253 голосами прийнятий      

7 жовтня вцілому і пішов на 
підпис Президенту. 

Воно і не може бути по-іншому. 
Це об’єктивні речі тому, що такі 
закони діють в тих країнах Єв-
ропи, куди ми з вами направи-
лись. Наш курс - євроінтеграція. 
Значить і своє законодавство ми 
маємо гармонізувати із європей-
ським. Різниця тільки в тому, що 
там знають зміст законів і їх до-
тримуються, а в нас знають тіль-
ки назву. Навіть ті, хто годинами 
з екранів телевізорів говорять про 
ці закони, на прохання назвати 
хоча б одну норму з них, впада-
ють в амнезію.

А стосовно Вашого докору 
щодо членства в «регіонах», то я 
вже раніше пояснював, що своє 
перебування в партії я припинив 
заздалегідь до лютневих подій, 
ще в 2013 році. І це не фарбуван-
ня до партій нової влади, це мої 
внутрішні переконання. У Партію 
регіонів мене привела ідея, закла-
дена в статуті партії, щодо міцних 
територіальних громад, яким з 
центра передаються фінансові 
ресурси і право 
обирати місце-
вих керівників, 
включаючи суд-
дів та контроль 
за діяльністю 
правоохоронних 
органів.

4 роки моєї 
роботи на посаді 
голови Вінниць-
кої обласної ради 
давали право 
мені оцінити 

важливість і необхідність такої 
децентралізації влади. Але, коли я 
виступив із критикою, що самий 
важливий пункт програми партії 
не виконується, мене перемісти-
ли в списки кандидатів в депута-
ти на 190 місце. І, звичайно, що в 
депутати я не потрапив. Саме за 
ці не депутатські роки 2007, 2008, 
2009, 2010 роки я захистив док-
торську дисертацію. Був обраний 
ректором Вінницького державно-
го аграрного університету. У 2009 
році, перебуваючи на моє запро-
шення в університеті, Президент 
України В.А. Ющенко підписав 
Указ про присвоєння навчально-
му закладу найвищого статусу – 
національний. 

Паралельно за цих 4 роки роз-
вивався і мій приватний бізнес. 
На собі відчував недосконалість 

законодавства 
для розвитку 
сільських тери-
торій і аграр-
них підпри-
ємств. 

Тому, ставши 
народним де-
путатом і очо-
ливши Комітет 
з питань аграр-
ної політики та 
земельних від-
носин, мною 
було написано 

більше 97 законопроектів, 50 з 
яких – стали законами і голосува-
ли за ці законопроекти депутати 
всіх фракцій парламенту.

Чому ж Вас критикують?  
Тому, що немає таких законів, 

які влаштовували б усіх. 
Переконливий приклад: три 

роки не може набрати 226 голо-
сів мій законопроект про сплату 
1 % від нормативно-грошової 
оцінки землі до бюджетів місце-
вих територіальних громад з усіх 
сільгоспземель, крім земель інди-
відуального сектора. Тобто, якщо 
біля села є 1000 га землі в оренді 
– це кожного року 100 тис. грн. в 
бюджет сільської ради для школи, 
ФАПу, дитсадка, розвитку соці-
альної сфери.

Всі про це говорять, підтри-
мують. Сільські, селищні голови 
взагалі сприймають на «ура». А 
крупні землевласники, латифун-
дисти, через керівників фракцій, 
чиновників, міністерств тормо-
зять і не дають прийняти цей за-
кон у ВРУ.

Продовження на 4 сторінці

Президент школи футболу Г. Калетнік 
із світовою зіркою  українського футболу 

І. Бєлановим

Найблагородніша та найпочесніша місія 
сільських трудівників - годувати народ України

Люди вдячні за відновленні пам’ятники Наше майбутнє

Автомобіль швидкої допомоги 
для сільської медицини
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З минулого,  через сьогодення, у майбутнє

Дякую за щастя!
Шановний Григорій Миколайо-

вич! Звертається до Вас жителька 
міста Немирів. Хочу висловити 
Вам подяку. На моєму шляху в 
житті виявились серйозні трудно-
щі і у 2012 році я пережила тяжку 
операцію. На той час я потребува-
ла фінансової допомоги і зверта-
лась до Вас по допомогу. Із Вашою 
та Божою допомогою я пережила 
весь цей жах. Але все закінчилось 
добре, операція пройшла успішно, 

Слова вдячності

зараз я почуваю себе чудово, вийшла заміж, народила синочка Ан-
дрійка. Дякуючи Вам, Вашій небайдужості до людського горя, я 
стала найщасливішою людиною в світі, створивши свою сім’ю.

Я і моя родина, мої батьки, висловлюємо Вам велику вдяч-
ність.

Хай Бог благословить Вас на всі Ваші Благі діла.
З шаною та повагою до Вас,
жителька міста Немирів Інна Головенько

Ветеранське спасибі 
З великою вдячністю і повагою 

до Вас звертається жителька с. 
Черемошне Погребищенського 
району, учасник Великої вітчиз-
няної війни Омельчук Ірина Яків-
на. Я хочу від себе особисто і від 
усіх учасників  війни, учасників 
бойових дій та учасників трудо-
вого  фронту, висвітлити подяку 
за Вашу людяність, синівство до 
таких людей як я і багато інших 
моїх земляків. Щорічно, продовж 
багатьох років, Ви не забуваєте 
про нас.

Початок на 3 сторінці
Якщо в них достатньо 

ресурсу на такому рівні бло-
кувати прийняття закону, 
потрібного для села, то ор-
ганізувати критичні сюжети 
на телебаченні, газетах чи в 
інтернет-виданнях – це вза-
галі для них копійки. В біль-
шості, у власників цих теле-
каналів та сайтів є по 100 
тисяч і до півмільйона гек-
тарів землі, мають палаци, 
готелі, фабрики в країнах 
Європи. Але критику вони, 
чомусь, адресують дрібним 

Шановний Григорію Миколайовичу, я як людина військова, 
маю за обов’язок подякувати Вам особисто за тверду руку до-
помоги, яку відчув з Вашого боку, перебуваючи на лікуванні 
після поранення у військовому госпіталі. Справа честі віддати 
Вам шану, адже я твердо переконався, що Вам небайдужі долі мо-
лодих хлопців, які перебувають в зоні АТО і ціною свого здоров’я 
та життя слугують нашій Батьківщині. Ваше слово депутата не роз-
ходиться з ділом, а це найважливіша риса людини. 

Нехай щастить Вам на життєвій ниві та збуваються всі ваші добрі 
задуми і плани.

 При можливості, хочу через газету «Наш вісімнадцятий» подя-
кувати і жителям села Росоша за увагу до моєї родини та матеріаль-
ну підтримку.
Старший прапорщик, 
Лялюцький Юрій Миколайович, с.Росоша

і середнім сільгосппідприємствам, 
які, до речі, найбільше допомага-
ють селам.

Чому у нас вже 8-й раз вибо-
ри, а відповідальний, професій-
ний парламент сформувати не 
можемо?

 Шалені кошти ви-
кидаються держа-
вою на вибори. Ко-
жен раз голосуючи, 
люди сподіваються, 
що в Раду прове-
дуть професіоналів, 
які будуть працю-
вати над законами, 
а не влаштовувати 
звичайний цирк, не 
відчуваючи відпові-
дальності перед на-
родом?

На мою думку, 
тому, що існують виборчі техно-
логії. Саме технології нав’язують 
людині, як наркотик, прихильність 
до обіцянок кандидата. При цьому 
на задній план відходить портрет 
самого кандидата, що він зробив, 
чим він займався? Чи він патріот, 
чи просто під вибори обмотався 
прапором України? Обіцяв, що бу-
дете отримувати зарплату в 1000 
євро і набудую поліклінік і вже 
сподобався. Судіть самі, якщо кан-
дидат обливає брудом і брехнею 
своїх опонентів, займається чор-
ним піаром, то, ставши депутатом, 
він не зміниться.

Тому, дорогі мої виборці, і 
з’являються в парламенті ті, хто 
своєю поведінкою позорить за-
конодавчий орган країни і демон-
струє зневагу до народу. Ті, хто 
працює на фінансово-промислові 
групи, на кримінальний бізнес.

На жодних виборах Ви не бачи-
ли моєї дороговартісної телевізій-
ної реклами, біл-бордів, маси агі-
тації тому, що уроки спілкування 
з людьми, з Вами, вказують інший 
правильний шлях використання 
ресурсу. Я роблю конкретні справи 
на окрузі.

І в законодавчій діяльності Вам 
не соромно за мене. Найбільша 
кількість законопроектів і законів. 
Ніколи свою правду не доказував 
кулаками.

А в нинішній час, замість агіта-
ції, я всі кошти використовую на 
підтримку бійців в зоні АТО, пора-

неним, на підтримку родин.
Всі кандидати, партії, разом 

із своїми агітаторами, їздять по 
селах, райцентрах, розказують 
які мають бути пенсії, зарплати, 
щоб голосували за них. Ви ж за-
йняті науковою конференцією.

Є декілька причин. Перше – це 
те, що я постійно зустрічаюсь з 
людьми нашого 18-го виборчого 
округу до виборів, виконуючи їх 
накази, звернення, нашу спільну 
програму. Тому хочу вірити, що 
більшість виборців будуть орієнту-
ватись на фактичні справи, а не на 
обіцянки.

Друге – це той стан економіки 
в країні, коли дефіцит однієї скла-
дової – енергоресурсів – створює 
масу проблем.

Ціни на дизельне паливо, бен-
зин, газ ростуть в геометричній 
прогресії.

За одну тонну пального треба 
віддати 8 тонн пшениці. Ціна на 
добрива, засоби захисту зводить 
нанівець працю сільського трудів-
ника.

Не обходять стороною енерге-
тичні та економічні проблеми, без-
посередньо, і освітянську галузь. 
Урядом рекомендовано, з метою 
економії енергоносіїв, навчання 
проводити інтенсивно до зимніх 
місяців. З перших днів ми бачимо, 
яке це величезне навантаження на 
молодь, на дітей у школах, на ви-
кладачів.

Тому вчені нашого Вінниць-
кого національного аграрного 
університету, разом із відомими 
вченими і практиками України, 
поставили ціль розробити в най-
коротші терміни технології, сис-
теми машин та обладнання, які 
дали б можливість виробляти 

та використовувати 
пальне, аналогічне 
нафтовому.

Тільки не з нафти, 
якої у нас нема, а з 
сільськогосподарської 
сировини, якої у нас 
достатньо. І яку ми 
майже за безцінь про-
даємо за кордон. 

Ми хочемо озброїти 
індивідуальні домогос-
подарства установка-
ми, які будуть переро-
бляти всі господарські 
відходи в такий потріб-

ний і дефіцитний сьогодні продукт 
– біогаз.

Науковцям відпрацювати по-
трібно кожну деталь. Мають 
бути стійкі штами бактерій, має 
бути просте і доступне, по цінах, 
обладнання, має бути високое-

нергетична сирови-
на. Необхідно навчи-
ти, врешті, людей, 
фермерів, підприєм-
ців користуватись та 
відповідним чином 
дообладнати технічні 
засоби.

Альтернативними 
джерелами енергії я 
займаюсь не один рік. 
Маю патенти та науко-
ві праці. За одну з яких, 
за рішенням Націо-
нальної академії наук 

України, я став лауреатом Держав-
ної премії.

Я знаю як зробити Україну ба-
гатою і процвітаючою. Ми країна 
з величезним потенціалом. Пріо-
ритет, до речі, потрібно дати і за-
хистити виробничників і вироб-
ництво. Нинішній курс долара уже 
зробив всіх вдвічі біднішими.

Саме професіонали науки і ви-
робництва вирішать проблему 
енергетичної безпеки України, а 
значить і її майбутнє.

Програма, запропонована мною, 
зробить не лише енергетично неза-
лежною країну, а й принесе тисячі 
робочих місць на Вінниччину.

Щоденно науково-дослідний по-
тенціал нашого Університету спря-
мований на стратегічно важливі 
розробки. Ми маємо підняти голо-
ви і відкинути комплекс меншо-
вартості країни – сьогодні Україна 
може стати однією з перших у сві-
ті з виробництва альтернативних 
джерел енергії.

Я вийшов із родини сільських 
трударів, йшов по землі і не від-
ривався від неї все життя. Немає 
мирнішої і благороднішої профе-
сії, ніж ростити хліб. Тому миро-
любивість і мудрість нашого по-
дільського роду я ніс і буду нести 
по життю на користь моєї країни 
і її народу.

Прошу Бога миру, спокою і до-
бра для України, її працьовитого та 
мудрого народу!

Розмовляла Каріна Маєвська

Медично-діагностичний проект «Доступна 
медицина - в кожен дім»

Патріотичний культурно-мистецький проект 
«З любов’ю до батьківської землі»

Діалог із Григорієм Калетніком

Працюючи все своє життя фельдшером села, я зустрічала різних 
людей, різних керівників. Не раз були зустрічі із депутатами різних 
рівнів, бувало наобіцяють чого хочеш, а потім забули і кінці в воду.

 Про риси характеру Ваші, Григорій Миколайович, можна 
сказати інше - повага до простих людей, якщо пообіцяли зна-
чить зробите. Ви дійсно гідні представляти наші інтереси у Вер-
ховній Раді.
З повагою, Омельчук Ірина Яківна, 
с. Черемошне Погребищенського району


