ШАНОВНІ ЗЕМЛЯКИ!
Сьогодні наш край переживає складні часи. Нам усім потрібно створювати нову державу, в якій кожна
людина буде відчувати себе захищено, вільно і заможно.
Добробут громади починається із зусиль кожного громадянина. Не варто думати, що хтось вирішить за
нас наші проблеми і проведе необхідні зміни без нашої участі. Справжню незалежність потрібно вибороти
у боротьбі, а достаток приходить тільки після наполегливої праці.
Ви знаєте, що наша команда “За конкретні справи” не один рік працює для людей Хмельниччини. Ми
довели, що можемо змінити життя наших міст і сіл на краще. За нами сотні відремонтованих шкіл, відновлених дитячих садків і закладів охорони здоров'я. Наша команда — це сотні тисяч людей в усіх районах
Хмельницької області, які прагнуть змін на краще, щоб жити в достойних умовах. Ми знаємо, як допомогти
нашому краю реалізувати свій величезний потенціал та стати справжнім європейським регіоном.
Саме тому ми вирішили створити першу в історії партію жителів Хмельницької області - “За конкретні
справи”. Ця партія дуже відрізняється від усіх інших.
По-перше, в ній не буде жодного політикана. Критерій для справжніх лідерів один - конкретні справи
для громади. Відремонтовані дороги, водогони, школи, лікарні - це те, що може перевірити та побачити
кожний. Ми об'єднуємо лише однодумців, простих людей, які готові своїми діями довести, що Хмельниччина може стати найкращою областю в Україні.
По-друге, ми єдина партія, яка представляє інтереси виключно Хмельниччини. Всі інші партії є заручниками політики столичних лідерів. Більшість із них наша область цікавить лише під час виборів, коли
потрібна підтримка народу. Потім обіцянки забуваються, а люди тут, на місці, залишаються з нереалізованими планами і розчаруваннями. Необхідно змінити цю ситуацію. Відповідальність за розвиток області мають взяти на себе місцеві потужні лідери, які не кидають слів на вітер, які вважають Хмельницьку область
своєю рідною землею.
По-третє, ми хочемо зробити владу дійсно народною. Ми йдемо на місцеві вибори для того, щоб створювати і відбудовувати. За нас говорять наші конкретні справи. Ми чесно дивимося людям в очі. Протягом
трьох років нашої роботи на Хмельниччині було реконструйовано, відремонтовано, оновлено сотні соціально важливих об’єктів в галузях освіти, медицини, культури й спорту. Будемо це робити й надалі.
Сьогодні нам, як ніколи, потрібна допомога всіх жителів нашої області. Тому запрошуємо небайдужих
земляків, тих, хто справді готовий працювати задля розвитку рідної землі, приєднуватися до великого кола
однодумців і патріотів.
Створимо майбутнє разом!
Політична партія “За конкретні справи” - це сильні лідери, потужна команда, якісні зміни.
З повагою, Олександр Герега,
народний депутат України, лідер партії “За конкретні справи”

не за бюджетні кошти
ЗА ТРИ РОКИ НА
ХМЕЛЬНИЧЧИНІ

збудовано: найбільший в Україні спортивний комплекс європейського зразка у Городку; в обласному центрі відкрито новий
спортивний комплекс;
замінено: 10,1 тис. вікон та 838 дверей у
навчальних та виховних закладах;
оновлено покрівлю: 45 житлових багатоповерхових будинків та 60 об’єктів соціально-культурного призначення;
реконструйовано: 58 соціально важливих об’єктів;
відремонтовано: 113 об’єктів;
забезпечено матеріали: 182 школи, 174
дошкільні заклади, 231 ФАП, 197 будинків
культури, 99 релігійних храмів;
надано: 8 одиниць спецтехніки, 4 автобуси, 10 автомобілів швидкої допомоги;
оздоровлено: 3 тис. дітей на узбережжі
Чорного моря;
охоплено поїздками на спортивні змагання, до християнських святинь, у Карпати,
до столиці та історичних місць України - понад 25 тис. виборців.

ЛІДЕРИ - ПРО ПАРТІЮ
АНДРІЙ ШИНЬКОВИЧ:
«ЧАС ВИМАГАЄ ВІД НАС ЄДНОСТІ»
Ініціатори створення політичної партії
“За конкретні справи” - представники різних
національностей, релігійних конфесій, різного соціального статусу, професій та віку.
Саме прості і працьовиті мешканці Хмельниччини, авторитетні підприємці і депутати, громадські діячі і волонтери спонукали
нашого лідера Олександра Герегу та нас,
його соратників, створити в цьому році політичну силу. Сьогодні нас вже десятки тисяч однодумців. Ми з 2012 року, утворивши
громадську організацію “За конкретні справи”, працюємо в усіх сферах життєдіяльності Хмельниччини. Але нинішнє виборче
законодавство ставить однією з вимог – участь у політичному житті через політичну партію. Втім для нас, однодумців, об’єднатись у політичну
партію стало природнім процесом, адже, крім активності в конкретних
справах, нас об’єднують спільні світоглядні цінності. Серед них чільне
місце займають соціальна справедливість, демократичні принципи формування влади, соціально орієнтоване ведення бізнесу, прагнення європейських стандартів. І в основі усього цього - непохитна любов до всього українського з нашими традиціями, культурною спадщиною, мовою,
мистецтвом та повага до всіх, хто любить українську землю й працює в
ім’я України. Нас об’єднує прагнення до змін в усіх сферах життя людини. Ми вкрай занепокоєні ситуацією в країні і в тому числі в економічній
та соціальній сферах Хмельниччини. Водночас ми належимо до тих людей, які не стоять осторонь проблем, а шукають шляхи їх вирішення. Ми
не чекаємо, а діємо. Ми здійснюємо зміни своєю наполегливою працею
і громадянською позицією, але вважаємо, що зміни можливі за умови
виваженого підходу, поступального процесу і миру, громадської єдності і
доброзичливого ставлення один до одного, незалежно від бачення шляхів розвитку країни. Ми впевнені, що позитивні, масштабні і кардинальні
зміни можливі тільки за умови припинення кровопролиття і руйнації. Ми
впевнені, що дві революції, які відбулися в Україні, достатньо вплинули
на свідомість громадян, пробудивши почуття патріотизму та гідності. І
сьогодні час консолідації нації, час еволюційних поступальних перетворень. Створення політичної партії “За конкретні справи” – це можливість
для усіх мешканців Хмельниччини стати одним цілим. Час вимагає від
нас єдності на засадах земляцтва, любові до Поділля, прагнення працювати заради майбутнього наших подільських дітей. Запрошуємо усіх до
лав нашої партії. Віримо, що результат нашої спільної роботи залежить
виключно від щирості прагнень, відданості у праці та непохитності у вірності курсу України на європейський вектор, демократичні цінності та
верховенство права.

УЛЯНА ТКАЧЕНКО:
«БУДЕМО ПРАЦЮВАТИ ДЛЯ
РОЗБУДОВИ РІДНОГО КРАЮ».
Команда «За конкретні справи»
уже багато років турбується про розвиток молодого покоління Хмельниччини. Із цією метою постійно відбувається реконструкція існуючих
та будівництво нових спортивних
об’єктів, виділяється адресна матеріальна допомога молодим талантам. Діти та молодь в Україні завжди
були поза увагою політиків, бо вони
не можуть забезпечити їм перемогу
на виборах. Тільки дійсно небайдужим людям, таким, які є в команді
«За конкретні справи», важливо розвивати майбутній потенціал країни
– наших дітей, вкладати кошти в їх
розвиток, покращувати умови для їх навчання та відпочинку.
Ми вважаємо, що:
Надання освіти має відповідати найкращим світовим стандартам, а це потребує додаткового фінансування, реконструкції
та належного матеріального забезпечення освітніх закладів. Ми
зобов’язані створити такі умови, аби дітям дійсно хотілось навчатися.
Необхідно забезпечити достатнє фінансування програм зі збереження здоров’я дітей, розвитку сімейної медицини, фізичної
культури та спорту, розширення доступної мережі гуртків та секцій для розвитку здібностей дітей.
На Хмельниччині має бути створена системи виявлення талантів, їх стимулювання і забезпечення гарантій розвитку. Тільки
таким чином громадянське суспільство буде розвиватися, а молодь матиме перспективи.
Молоді люди мають працювати у своїй країні, а не шукати щастя за кордоном. Для цього їх потрібно забезпечити роботою та
гідною зарплатою. Команда «За конкретні справи» й надалі концентруватиме увагу на вихованні здорового покоління українців,
підтримці та розвитку дитячо-юнацьких спортивних закладів.
Будемо разом працювати задля розбудови рідного краю, задля
щасливого майбутнього наших дітей.

АНДРІЙ ШУТЯК:
«СПРАВЖНЮ НЕЗАЛЕЖНІСТЬ
УКРАЇНА ЗДОБУВАЄ ЛИШЕ
ЗАРАЗ»
Українці є розумною, вихованою та
працьовитою нацією. Але за 24 роки незалежності ми так і не навчилися відрізняти фахівців від пройдисвітів, талановитих підприємців від злодіїв, меценатів
від спекулянтів, результативних політиків від популістів. На сьогодні мусимо
докорінно змінити цю ситуацію і нарешті
розпочати ефективно працювати, щоб
не згинути під гусеницями російських
танків.
Зміцнення обороноздатності країни
та якісне оснащення вітчизняної армії є одним із ключових пріоритетів
діяльності команди «За конкретні справи». Я, як офіцер Збройних Сил
України, пройшовши службу в АТО, можу стверджувати, що українська
армія повинна комплектуватися виключно на контрактній основі. У зоні
бойових дій мають перебувати професійні військові за власним бажанням. Добровільні батальйони мають сформувати кістяк новітньої української армії, а не примусово розформовуватися. Головним завданням
держави є забезпечення наших військових зброєю та бойовим спорядженням найкращих світових стандартів, а не відправляти на фронт
людей без належної підготовки та амуніції. Воїни на передовій повинні
вірити державі і знати, що у разі поранення їм буде гарантовано якісне
лікування. Ганебним для сьогоднішньої влади є те, що гроші на лікування бійцям АТО збирають рідні за допомогою різних благодійних та
волонтерських організацій.
Протягом півтора року команда «За конкретні справи» матеріально
допомагає вітчизняній армії, проблеми якої очевидні і зрозумілі. Переконаний, що у співпраці з іншими патріотичними командами ми швидко
вирішимо більшість із них. Скрутні часи вимагають рішучих та дієвих
професіоналів у місцевих радах, до складу яких мають увійти люди,
ознайомлені з усіма негараздами й потребами конкретних територій
та бачать реальні шляхи розв’язання цих проблем. Зважаючи на особливості регіону, команда «За конкретні справи» зібрала навколо себе
саме таких людей.

НЕОНІЛА АНДРІЙЧУК:
«ХМЕЛЬНИЧЧИНА ПОТРЕБУЄ
СИЛЬНОЇ КОМАНДИ
ПРОФЕСІОНАЛІВ».
Нове, світле, європейське
майбутнє не прийде саме по собі.
Хмельниччина вимагає конкретних справ, сильної команди професіоналів. Ми чітко розуміємо,
з чого варто починати зміни. Насамперед, потрібно забезпечити
умови для залучення інвестиційних ресурсів в основні галузі економіки та сфери господарської
діяльності області з метою будівництва та реконструкції підприємств, відкриття нових робочих
місць, забезпечення зайнятості
населення, будівництва та ремонту доріг. Необхідна дієва протекція вітчизняного виробника, забезпечення державної підтримки розвитку села. Команда «За конкретні справи» виступає за розширення свободи підприємницької діяльності. Малий
і середній бізнес має стати в авангарді економічного розвитку
країни, середній клас – основою її соціальної структури. Підприємницька діяльність має бути безпечною, із мінімальними
ризиками. Органи влади повинні забезпечити сприятливі умови для відкриття нових підприємств, створення нових робочих
місць. Команда «За конкретні справи» втілюватиме в життя
власну спеціалізовану програму державної підтримки сільського господарства, яка полягає в регулюванні закупівельних цін
на молоко та м’ясо, створенні спеціалізованих банків, спроможних надавати дешеві кредити для розвитку АПК. Хмельниччина – колиска політичної партії «За конкретні справи». Нам
тут жити і працювати, це – наша земля, за яку ми відповідаємо
перед нащадками.

У К Л ІН ТОБ І , С ОЛД АТ Е У К РА ЇН И!
ПРОЕКТ ЗАКОНУ УКРАЇНИ ПРО
ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ
«ПРО СТАТУС ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ,
ГАРАНТІЇ ЇХ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ»
(щодо першочергового безкоштовного забезпечення санаторно-курортним лікуванням інвалідів війни,
які брали участь в антитерористичній операції)
Законопроект розроблено з метою врегулювання на законодавчому рівні питання щодо першочергового безплатного забезпечення санаторно-курортними путівками інвалідів війни з числа осіб, які
брали безпосередню участь в антитерористичній операції у період
її проведення.
За даними Ради національної безпеки України, з початку проведення антитерористичної операції на Сході України було поранено
близько 5 тисяч військових. Орієнтовно 10% з них можуть мати інвалідність. Тому є нагальна потреба у санаторно-курортному лікуванні тих людей, що брали участь в антитерористичній операції на
Сході України, протидіючи російсько-терористичним військам.
Відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» право на безкоштовне щорічне забезпечення санаторно-курортним лікуванням мають ветерани
війни (учасники бойових дій, інваліди війни, учасники війни) та
особи, на яких поширюється чинність цього Закону. Інваліди війни
мають право на безоплатне позачергове щорічне забезпечення санаторно-курортним лікуванням з компенсацією вартості проїзду до
санаторно-курортного закладу і назад.
Надання можливості інвалідам війни з числа осіб, які брали
участь в антитерористичній операції на Сході України, на забезпечення санаторно-курортним лікуванням насамперед із числа позачерговиків надасть право інвалідам-учасникам антитерористичної
операції на Сході України отримати гідне санаторно-курортне забезпечення на державному рівні.
Прийняття Закону України дозволить забезпечити соціальний
захист інвалідів війни - учасників антитерористичної операції на
Сході України.
Народний депутат України			
О.В. ГЕРЕГА
Народний депутат України		
А.В. ШИНЬКОВИЧ

41 батальйон отримав допомогу
від команди «За конкретні справи»

З допомогою наданих генераторів
освітлюються блиндажі військовослужбовців

УЧАСНИКИ АТО ОЗДОРОВИЛИСЬ
У САНАТОРІЇ ХМІЛЬНИКА
- Ми, чоловіки, не фанера, а броня, тому захищати свої сім’ї та рідну
землю повинні йти, не задумуючись, – так говорить 23-річний Максим Ковальчук із Білогір’я. За рік проведення антитерористичної операції йому,
разом з односельцем Іллею Васюком (який молодший на рік), у гарячих
точках довелось побувати не раз. Що таке війна, хоч і не оголошена, юнаки добре знають. А подивитись, як то кажуть, у вічі смерті вирішили без
мобілізації – добровільно, ще рік тому.
- Коли повернувся додому на чергову ротацію (відпустки дали декілька місяців), хотів лише якомога більше часу провести із сім’єю, адже
будував її, перебуваючи на «війні». І дружина навіть не завжди знала, де
саме я знаходжусь: не хотів, щоб турбувалась. Приємним сюрпризом
для нас став дзвінок з приймальні «За конкретні справи», коли повідомили, що маємо можливість оздоровитись у санаторії Хмільника.

Безкоштовну путівку на десятиденне перебування в оздоровчо-лікувальному закладі отримали четверо відважних білогірчан – Ілля Васюк,
Максим Ковальчук, Ростислав Мисюк та Василь Цикунов. Завдяки комплексним процедурам хлопці сьогодні почуваються краще не лише фізично, а й психологічно.
- Важка амуніція, постійні фізичні навантаження та відсутність відпочинку – дають про себе знати. Тож приємним став той факт, що ми
отримали можливість покращити здоров’я. Регулярний масаж, радонова вода, постійні увага та консультації спеціалістів – відіграли свою
роль. Зараз почуваємось набагато краще, – ділиться враженнями Максим Ковальчук.
Андрій Шинькович, народний депутат України:
«Те, що хлопці пожертвували своїми сім’ями, залишили рідні домівки,
ризикували власним життям заради миру в нашій державі – не повинно залишитись поза увагою. Ми маємо створити в країні усі необхідні
умови, аби вони та їхні рідні, як і всі українці, почували себе соціально
захищеними. Адже той крок, на який вони наважились, це ще один доказ
того, що патріотизм - не в гаслах, а в конкретних справах кожного. А
найголовніше, ми маємо докласти максимум зусиль, аби назавжди припинити те, що сьогодні носить страшну назву «АТО».
Політична партія «За конкретні справи» постійно підтримує діалог з
тими, хто сьогодні боронить мир в Україні. Регулярно сприяє у наданні
необхідної допомоги хлопцям на Сході: це й засоби безпеки, і дизпаливо,
і рації, і багато іншого з того, чого потребують захисники. А до кінця року
у санаторії Хмільника заплановано оздоровлення більше 70-ти бійців із
різних районів області.

Автомайдан розвіз допомогу
у найнебезпечніші блок-пости

Цей блиндаж збудовано
із матеріалів наданих ГО
«За конкретні справи»

Наші захисники дякують
за надану допомогу

КОНКРЕТНІ СПРАВИ
БІЛОГІРЩИНА
Білогірську районну лікарню було збудовано на початку 90-х років.
Тож не дивно, що і медперсонал, і пацієнти мали останніми роками
не кращі умови для лікування. Одним із найпроблемніших було дитяче відділення. Його приміщення потребувало капітального ремонту,
але грошей на суттєві зміни ніяк не вистачало. Сьогодні відділення
отримало нове життя. У палатах проведено сучасний ремонт, встановлено зручні меблі, відремонтовано санвузли.
Іван РІЗАК,
заступник головного лікаря Білогірської ЦРЛ:
«Пацієнти та лікарі нашого закладу неодноразово наголошували, що дитяче відділення
потребує ремонту. Відрадно, що зараз маємо чудові умови для лікування маленьких пацієнтів. Це і ремонт в палатах, і гарні меблі,
і сучасні санітарні вузли для діток. Завдяки
політичній силі «За конкретні справи» у дитячому відділенні Білогірської ЦРЛ лікування
проходить в умовах європейського рівня».

КРАСИЛІВЩИНА
Юним спортсменам ДЮСШ, що у селі Антоніни Красилівського району, літо 2015 року запам’ятається надовго. Адже з червня вони мають
можливість тренуватися в оновленому залі школи. Хорошу справу для
тих, хто віддає перевагу здоровому способу життя, зробила команда
«За конкретні справи». Сьогодні у різних секціях ДЮСШ займається
понад 270 юних спортсменів. Вони не просто тренуються, а й виїжджають на змагання районного та обласного значення, намагаються
конкурувати з іншими спортивними командами України. Нове сучасне
покриття спортивного приміщення, якісний ремонт та інвентар не можуть не тішити і тренерів.
Олена СТАНДАРЧУК,
тренер секції з гандболу:
«У нас були такі умови для тренувань, що важко вже було на все це дивитися. Куди тільки не
зверталися: і у благодійні фонди, і в громадські
організації, і до депутатів різного рівня. Усі
розводили руками. Пощастило нам із народним
обранцем та політичною силою, яку він представляє. Команда «За конкретні справи» обіцяла і створила для дітей і для нас справжню
казку та сучасні умови для тренувань».

ВІНЬКОВЕЧЧИНА
Отець Михайло, настоятель Свято-Воскресенського храму смт Віньківці, Благочинний Віньковецького району:
Із командою «За конкретні справи» ми знайомі
всього кілька років. До цього часу багато хорошого
доводилося чути про цю організацію, але навіть не
уявляв, що такі масштаби благодійної діяльності
взагалі можливі. Рішення про благодійну допомогу
тут приймаються дуже швидко, будівельні бригади
працюють професійно, робота виконуються якісно.
Одразу видно, що команда «За конкретні справи» –
професійні та благородні люди, які справді хочуть
допомагати, а не робити політику на благодійності.
Адже гаслами – добро людям не зробиш. Добрі люди славляться конкретними справами, а не пустими гаслами. Біда наших політиків – обіцянки. Команда «За конкретні справи» говорить мало, а робить багато. Цього я хочу
побажати усім політичним силам. Сьогодні роботи уже підходять до кінця.
Сиротинець матиме 3 житлових поверхи та велику ігрову кімнату на четвертому. Сподіваємось, що уже цього року на території храму лунатиме дзвінкий дитячий сміх. Плануємо взяти на виховання 30 дівчаток. Вважаємо, що
саме жінки є духовними берегинями української нації. Якщо жінці змалечку
прищеплювати любов до всього прекрасного, то з часом вона передасть цю
любов своєму чоловікові, дітям та онукам. Житимуть дівчатка по двоє у комфортабельних кімнатах. Також діти матимуть змогу хлюпатись у басейні. Їм
буде організовано повноцінне харчування, забезпечено усі можливості для
фізичного та духовного розвитку. Завдяки підтримці команди «За конкретні
справи» діти матимуть європейські умови проживання та нарешті отримають власний дім, якого досі не мали, турботу і любов. Вони дарують щасливе дитинство та віру в добро.

ІЗЯСЛАВЩИНА
На сьогоднішній день матеріально-технічне становище в охороні
здоров`я не можна назвати навіть задовільним. У зв`язку з обмеженим
фінансуванням, реформуванням галузі на сучасному етапі та важким
періодом у країні покращити його в межах нашого фонду неможливо.
Галузь охорони здоров’я, як національний пріоритет, знайшла сьогодні підтримку у засновників партії «За конкретні справи», що в цілому
вплинуло на позитивні досягнення медицини на Хмельниччині. Так, у
минулому році Плужнянська АЗПСМ Ізяславського району отримала
автомобіль швидкої допомоги. Даний автомобіль задіяно для підвезення хворих на гемодіаліз до м. Шепетівки, а їх в Ізяславському районі на обліку шестеро.
О.О. Агапій,
головний лікар Ізяславської ЦРЛ:
«Сьогодні галузь медицини, як ніколи, потребує додаткових капіталовкладень. І такі депутати, як Олександр Герега та Андрій Шинькович,
допомагають у покращанні матеріально-технічної бази наших лікувально-профілактичних закладів. Приємно, що не лише в нашому районі відчутні зміни у галузі медицини. Багато медичних
закладів Хмельниччини отримали таку ж суттєву допомогу від ГО «За конкретні справи».

ПОТРІБНІ ЛЮДЯМ
ЯРМОЛИНЕЧЧИНА
Турботу команди «За конкретні справи» відчули учні та педагоги
Ярмолинецького навчально-виховного комплексу. Тут завершено
ремонтні роботи у трьох напрямках. Найперше, за словами директора Володимира Постовіта, заклад потребував негайної заміни
даху, бо старий, який слугував уже більше 25 років, протікав. Тому і
звернулась дирекція школи до громадської приймальні депутата із
проханням посприяти у вирішенні цієї вкрай важливої для закладу
проблеми. Тож розпочато було ремонтні роботи саме зі встановлення нової покрівлі школи, загальною площею 3,5 тис. кв. м, та
монтування системи водовідведення. Треба зазначити, що так само
було замінено дах і у приміщенні технологічного ліцею. Відремонтовано також і спортзал площею 300 кв. м. Було замінено підлогу
зі встановленням спецпокриття, оновлено стелю, панелі, освітлення, облаштовано сучасні роздягальні, туалет, душову та тренерську
кімнати. По завершенні будівельних робіт зал буде обладнано сучасним спортивним інвентарем.
В актовій залі - також ремонт. Тут вже встановлено підвісну стелю зі світильниками, на черзі - шпаклювання стін, заміна панелей
та облаштування сцени. Така робота, спрямована у майбутнє, знайшла щиру підтримку не лише в освітян, а й загалом серед жителів
райцентру.

ТЕОФІПОЛЬЩИНА
Нещодавно дитячий садок «Зіронька», що у Теофіполі, повністю
змінив своє обличчя. Він став світлим, теплим та затишним. Аварійну
покрівлю у дошкільному навчальному закладі замінено на нову, сучасну. Також утеплено фасад приміщення «Зіроньки». Ці роботи було
зроблено за сприяння політичної сили «За конкретні справи». Майже
два місяці тривав ремонт дитячого садка. Відтепер діти виховуватимуться у комфортних умовах.
Ольга ТАРАСОВА,
завідуюча ДНЗ «Зіронька»:
«Коли увага деяких лідерів політичних сил
прикута до проблем наймолодших українців –
маємо надію на майбутнє. Бо від того, у яких
умовах виховуватимуться та навчатимуться діти, таким вони бачитимуть навколишній
світ і таким буде їхнє світосприйняття. У нашій «Зіроньці» відтепер приємно працювати,
виховувати та навчати маленьких українців».

ДУНАЄВЕЧЧИНА
Ці три 60-квартирні будинки у селищі Дунаївці, по вул. Лермонтова 5,7 і 9, напевно, вже ніхто не назве осоружними витворами радянської епохи чи штамповкою бездарних архітекторів. Віднедавна ці будівлі набули сучасного вигляду, а мешканці
квартир отримали надійний захист від нищівних морозів, хурделиць і дощів, від яких так довго потерпали. Наразі тривають завершальні роботи, і вже за тиждень оновлені три будинки, мов
у машині часу, повернуться з епохи радянського застою у час
бурхливих інновацій ХХІ століття. А допомогла жителям селища
відчути позитивні зміни команда «За конкретні справи», яка відгукнулась на прохання людей посприяти у вирішенні проблем з
утепленням будинків та ремонтом дахів. Протягом кількох років скарги жителів цих багатоквартирних будинків ігнорувалися
чиновниками від влади різних політичних прапорів - ця «гра у
глухого» дратувала й обурювала. На щастя, Олександр Герега
не забарився з довгоочікуваною допомогою. Вже цієї зими мешканці трьох багатоквартирних будинків по вулиці Лермонтова не
відчуватимуть у своїх домівках нещадного холоду, житимуть у
теплі і затишку, водночас, матимуть гарну нагоду заощаджувати
свої витрати з сімейного бюджету на обігрівання квартир. А це,
погодьтесь, у теперішній час – дуже важливо!

ЧЕМЕРОВЕЧЧИНА
Наразі освітня галузь Чемеровеччини залишається домінуючою складовою
у переліку конкретних справ, про що свідчать факти. Відтак, виразним прикладом роботи для дошкілля району став Чемеровецький ДНЗ№2 «Червона калина», після капітального ремонту якого (а це кількамільйонний проект) здійснюється закупівля меблів та інвентарю на суму майже півмільйона гривень. Своє
25-річчя у жовтні цього року заклад зустріне у найкращих умовах. Крім того,
усунуто аварійність даху в Чемеровецькому ДНЗ «Дзвіночок». Об’ємні ремонтні
роботи (заміна 102 вікон, капітальний ремонт 6 санітарних кімнат та даху) виконано у Чемеровецькому НВК №2. Здійснюється заміна горищного перекриття
в Сокиринецькій ЗОШ I-IIIступенів. Повністю забезпечено фарбою навчальні та
дошкільні заклади району.
Світлана Павлишена, депутат районної ради:
«Сутністю політичної сили «За конкретні справи» залишатимуться якісні зміни, які містять у собі
глибокий зміст нового майбутнього. А це наші діти.
Умови, в яких вони формуватимуться, як особистості, змінюються сьогодні. І цим позитивним змінам
сприяє саме нове бачення таких свідомих людей, як
Олександр Герега. Взяти хоча б Чемеровецький НВК
№1. Заміна даху, капітальний ремонт спортивного
залу, шести санвузлів, облаштування фасаду, проведення геодезійних робіт по відведенню води для облаштування бруківкою шкільного подвір’я - чималий
ряд суттєвих змін задля комфортних умов навчання,
безпеки наших дітей, естетичного виховання, а відтак - формування української нації».

ЗАРАДИ ДІТЕЙ
У ЩАСЛИВІЙ КРАЇНІ
ДИТИНСТВА

ДЕРЖАВНИЙ РЕКОРД ДО ДНЯ КОНСТИТУЦІЇ

Вже 4 роки поспіль народний депутат України Олександр Герега
не перестає дивувати своїх виборців. Масштабність його проектів на
Хмельниччині все збільшується. Традиційним стало святкування Міжнародного дня захисту дітей, який щороку відзначається 1 червня. І не
дивно, що малеча чекає цього свята з нетерпінням. Адже діти знову
зможуть безкоштовно покататися на веселому паровозику, пострибати
на батутах, насолодитися концертом. І щороку у райцентри області народний депутат запрошує відомих артистів. Цьогоріч вже вдруге малечу
розважав відомий хореограф Амадор Лопес. Майстер-клас у вигляді
флеш-мобу захопив енергією усіх танцюристів. Не менш вражаючим
був загальний Майданс, у якому танцювали більше 500 дітей із восьми
районів Хмельниччини та міста Нетішин. Та це все було наприкінці свята. А протягом дня - море різноманітних заходів та подій. А ще більше

«Держава починається з Конституції!» – під таким гаслом народні
депутати України Олександр Герега та Андрій Шинькович спільно з політичною силою «За конкретні справи» влаштували незабутнє патріотичне дійство до Дня Конституції України та Дня молоді. Учасники колективів художньої самодіяльності з усіх куточків області зібралися у
Красилові. Свято розпочалось із патріотичної ходи містом. Сам фестиваль мав назву «Єдина мати! Єдина родина! Єдина Україна!».

– позитивних емоцій, гарного настрою та дитячого сміху. Працювало
багато безкоштовних атракціонів, а тим часом хлопчики та дівчатка брали участь у дитячій спартакіаді та мистецько-танцювальних конкурсах.
Народні депутати України Олександр Герега та Андрій Шинькович
разом зі своїми помічниками з ГО «За конкретні справи» подарували
дітям незабутні зустрічі. Зокрема, унікальне караоке з переможцем конкурсу «Голос країни-2014» Ігорем Грохоцьким. А завершився казковий
вечір у веселковій дитячій столиці не менш феєрично. Під час виголошення підсумків і нагородження переможців спортивних і творчих турнірів Олександр Володимирович зробив учасникам заходу ще один незабутній подарунок – літні подорожі на берег Чорного моря.

Андрій ШИНЬКОВИЧ, народний депутат України:
«Дуже приємно сьогодні бачити стільки талановитих подолян.
Впевнений, що тут, у Красилові, зібралися справжні патріоти. Ті, які
Україну люблять серцем, а не на словах. Сьогодні Україна переживає
чи не найважчі часи, і ми повинні змінити все, докорінно. Повинні змінити свою свідомість, свій стиль життя і ставлення до сьогодення.
Наша команда «За конкретні справи» на чолі з Олександром Герегою
стануть помічниками кожному, хто хоче працювати на благо громади, на благо нашої України».
Фольклорні гурти, ансамблі та колективи районних осередків культури намагались приємно вразити журі - душу вкладали у свої виступи,
аби любов до України відчув кожен присутній. Окрім хореографічних,
вокальних і театральних композицій, усі учасники фестивалю та гості
свята взяли участь у встановленні рекорду України. 1777 людей вголос зачитали 132-у і 133-ю статті Конституції, де йдеться про територіальний устрій України. Цей рекорд занесений у книгу рекордів України.
Ще більше емоцій та вражень отримали всі присутні від майстер-класу
відомого хореографа Амадора Лопеса та гурту “Rumbero’s”. На завершення святкового заходу понад 1000 юних танцюристів взяли участь у
загальному Майдансі «Молодь єднає Україну».
Тим часом визначились лідери фестивалю: п′ять колективів зі Старокостянтинова, Летичева, Волочиська, Полонного і Красилова показали найвищий рівень підготовки. Вони отримали головний приз – путівку
на Чорне море.

ТРИ ТИСЯЧІ ДІТЕЙ ОЗДОРОВЛЕНО НА МОРІ
Наймасштабніший
за
всю історію Незалежності
України проект для дітей,
організований народним
депутатом України Олександром Герегою та політичною силою «За конкретні справи», триває.
Впродовж літніх місяців
минулого і цього років на
узбережжя Чорного моря
для відпочинку та оздоровлення Олександр Герега
запросив майже 3 тисячі
дітей. І якщо в минулому
році у с. Коблево Миколаївської області відпочивали діти з чотирьох районів
Хмельниччини, то цьогоріч
на море поїхали юні подоляни з 13 районів нашої
області та м. Нетішин. Бо
команда політичної сили

«За конкретні справи» не
ділить дітей на чужих і
своїх. Оскільки розуміє,
що кожній дитині потрібна
максимальна увага і любов
з боку держави та усіх небайдужих людей.
Цьогоріч під час шестиденного
відпочинку
діти купалися, засмагали, подорожували, відвідували місцевий аквапарк, а
головне – знайомилися з
однолітками із сусідніх районів, спілкувалися, ділилися враженнями від відпочинку. Усі ті, хто відпочивав
у Коблево, – переможці
спортивних, пісенних, танцювальних конкурсів і фестивалів, організованих і
реалізованих партією «За
конкретні справи».

Уляна
Ткаченко,
координатор
літнього
проекту, помічник
народного депутата України
Олександра Гереги:
«Ми переконані, що за перемогу
має бути заслужена нагорода. Відтак,
талановиті та обдаровані діти Хмельниччини, які стали переможцями у
спортивних, пісенних і танцювальних змаганнях, отримали можливість
відпочити й оздоровитися на березі
Чорного моря. Звичайно, важко було
обрати кращих, але своєю творчістю
і талантом ці діти впевнено заявили
про себе. Вони не дають нам, дорослим, забувати про них – майбутнє
української нації».

В ІМ’Я УКРАЇНИ
ОНОВЛЕНА ОСВІТА - ОНОВЛЕНА КРАЇНА
ОСВІТА – ГАЛУЗЬ, ЯКУ ВИЗНАЧЕНО ПРІОРИТЕТНОЮ В ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЗА КОНКРЕТНІ СПРАВИ».
ЗА ОСТАННІ РОКИ КОЖЕН ОСВІТНІЙ ЗАКЛАД ЯРМОЛИНЕЦЬКОГО, ЧЕМЕРОВЕЦЬКОГО, ДУНАЄВЕЦЬКОГО
ТА ГОРОДОЦЬКОГО РАЙОНІВ ОТРИМАВ ЗНАЧНУ ДОПОМОГУ У ВИГЛЯДІ КАПІТАЛЬНИХ ТА ПОТОЧНИХ РЕМОНТІВ,
БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ, ШКІЛЬНИХ МЕБЛІВ, НАЙСУЧАСНІШОГО НАВЧАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ,
МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ДОШОК ТОЩО. ЦЕ ДАЛЕКО НЕ ПОВНИЙ ПЕРЕЛІК ТІЄЇ РОБОТИ, ЯКУ ЗДІЙСНИЛА КОМАНДА
«ЗА КОНКРЕТНІ СПРАВИ» ДЛЯ СВОЇХ ЮНИХ ЗЕМЛЯКІВ. МИНУЛОГО РОКУ РОБОТА ТАКОЖ ПОШИРИЛАСЯ ЩЕ НА
ЧОТИРИ РАЙОНИ ОБЛАСТІ: КРАСИЛІВСЬКИЙ, ІЗЯСЛАВСЬКИЙ, БІЛОГІРСЬКИЙ, ТЕОФІПОЛЬСЬКИЙ ТА М. НЕТІШИН.
Слова народного депутата України Олександра Гереги: «Працювали, працюємо, будемо працювати!» вселяють віру у те, що попереду ще
дуже багато конкретних справ.
Минулого року в День Знань святкувала початок нового навчального
року і своє друге народження Городоцька загальноосвітня школа №4.
Протягом 10 місяців тривала масштабна реконструкція цього
навчального закладу. Завдяки народному депутату України Олександру
Герезі школа отримала другий подих, вона оновилася, набула сучасного європейського обличчя, стала дуже красивою. Тут створено якісні і комфортні умови для навчання, діти мають можливість здобувати
знання, пізнавати життєву мудрість та професійно розвиватися. Все у
новому навчальному закладі створено з великою любов’ю до дітей і повагою до вчительського колективу.
Оскільки ЗОШ №4 набула нового статусу, то в ній відкрито спеціалізовані класи: «Бізнес-клас» та клас «Юних захисників Вітчизни».
Відтак, уже протягом року в Городку діє навчальний заклад з прекрасними класними кімнатами, чудовими актовим та спортивним залами,
харчовим блоком із сучасними приладами для приготування їжі. Наразі
триває облаштування шкільної території сучасною бруківкою у вигляді
українського орнаменту. Усе це зроблено, щоб діти, навчаючись у цій
школі, зростали розумними й здоровими, а потім - успішно розвивали
нашу державу.

Олександр ГЕРЕГА:
«Ця школа є одним із елементів оновлення нашої країни – це
справжній храм Знань. У нашої команди є одне правило: спочатку
створи умови, а тоді запитуй про результат. Ми зробили перший
крок – створили умови для навчання, щоб дітям приємно було здобувати знання. Цьому закладу ми, дійсно, дали новий подих. І це
результат нашої колективної праці. Я переконаний, що Городоцька
ЗОШ №4 виховає для нашої держави гідних громадян, які прославлятимуть не лише рідну Альма-матір, а й усю Україну. Я хочу, щоб
у Хмельницькій області ми створили в усіх освітніх закладах такі ж
умови для навчання і виховання дітей. І ми докладемо для цього
максимум зусиль, щоб це стало реальністю».
Оксана Дроник,
директор Городоцької ЗОШ №4:
«Наша школа оновилася після ремонту, який відбувся за сприяння народного депутата Олександра Гереги. Здійснено не лише
капітальний ремонт усього навчального закладу, маємо тепер і
комп’ютерні класи, і п’ять мультимедійних дошок, і нові шкільні
меблі у кожному класі. Матеріально-технічна база школи значно покращилася».

110 ТОНН ФАРБИ ДЛЯ НАВЧАЛЬНИХ
ЗАКЛАДІВ ХМЕЛЬНИЧЧИНИ
ЗА СПРИЯННЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЗА КОНКРЕТНІ СПРАВИ» ПОНАД 600
ОСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ ХМЕЛЬНИЧЧИНИ ОТРИМАЛИ ЛАКОФАРБОВІ МАТЕРІАЛИ.
Ще з самого початку роботи організації «За
конкретні справи» галузь освіти було визначено
пріоритетною в її діяльності. Бо ж засновники та
актив переконані, що майбутнє держави залежить від того, наскільки освіченою буде нація.
Підростаюче покоління має навчатися та виховуватися в комфортних європейських умовах.
Однією із проблем облаштування приміщень
тривалий час було придбання фарб для проведення ремонтів у загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах. Ці потреби не враховували державні видатки, неохоче викладали

гроші із сімейних бюджетів на шкільну фарбу і
батьки. Аби дитячі садочки, школи, гімназії, ліцеї
були належно відремонтовані, а матеріальнотехнічна база відповідала вимогам сьогодення,
другий рік поспіль команда «За конкретні справи», очолювана народними депутатами України
Олександром Герегою та Андрієм Шиньковичем, передає для ремонту навчальних закладів
водоемульсійну й інші фарби різних кольорів
та розчинники. Загалом, 305 загальноосвітніх
навчальних закладів і 294 дитячих садочки вісьмох районів Хмельниччини та міста Нетішин
отримали 110 тонн лакофарбових матеріалів
для косметичного ремонту напередодні початку
нового навчального року.
Відтак, приміщення шкіл і дитячих садочків
ремонтують, фарбують та білять, щоб в оновлених класах вітати школярів та вихованців дошкільних навчальних закладів 1 вересня.
Самі ж освітяни зазначають, що така допомога їм вкрай необхідна. Особливої підтримки
сьогодні потребують навчальні заклади у сільській місцевості.
Бедриковецька школа I-III ступенів Городоцького району, яка наступного року святкуватиме
50-річний ювілей, також отримала значну допо-

могу. Минулого року у школі було встановлено 22
сучасних енергозберігаючих вікна, замінено покрівлю у навчальному корпусі та шкільній їдальні,
цього року так само надано необхідні фарби.
Валентина Семенюк,
директор Бедриковецької ЗОШ:
«Наш навчальний заклад майже готовий до
нового навчального року, ще залишився невеликий об’єм робіт. Ми отримали усі необхідні
матеріали для ремонту від ГО «За конкретні
справи». Фарба, яку надали, – якісна, рівною
основою лягає на поверхню. Тож, ефект від
фарбування – довготривалий. З радістю чекаємо наших учнів до школи. Побільше би таких політичних сил, які не словом, а справами
демонструють свою турботу про дітей».

МАЙБУТНЄ НАЦІЇ - ЗДОРОВІ ДІТИ
ГОЛОВНА СПОРТИВНА ПОДІЯ РОКУ З ВАЖКОЇ
АТЛЕТИКИ ВІДБУДЕТЬСЯ У ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ
З 7 по 12 вересня у
Хмельницькому під патронатом президента ФВАУ
Олександра Гереги у новому спортивному клубі
«Епіцентр» відбудеться
Чемпіонат України з важкої
атлетики 2015.
На першості країни визначаться найсильніші
спортсмени, які представлятимуть Україну на
майбутньому Чемпіонаті
світу у США в листопаді
цього року. У масштабних
національних змаганнях
візьмуть участь понад 350
важкоатлетів та тренерів із
23 областей України.

Почесними гостями Чемпіонату України з важкої атлетики 2015 стануть перші особи найавторитетніших
спортивних установ країни - Міністерства молоді та спорту України і Національного Олімпійського Комітету.
Серед спеціально запрошених гостей найвідоміші важкоатлети країни: Олімпійський чемпіон Олексій Торохтій, Олімпійська чемпіонка Наталія Скакун, Олімпійська призерка Ольга Коробка, бронзова призерка Олімпійських ігор з важкої атлетики, Чемпіонка Європи Юлія Калина, чемпіонка Європи, призерка Чемпіонату світу з
важкої атлетики Юлія Паратова.
Для всіх бажаючих відвідати змагання - вхід вільний. На глядачів чекають вражаючі виступи найсильніших
важкоатлетів країни, автограф-сесії відомих спортсменів, розважальні дійства та конкурси з подарунками у
перервах змагань. Також у рамках Чемпіонату України відбудуться урочистості з нагоди 120-річчя важкої атлетики в Україні. На подію запрошені титуловані ветерани важкої атлетики, зіркові спортсмени країни, представники міжнародних Федерацій важкої атлетики та багато інших почесних гостей.
Не пропустіть головну важкоатлетичну подію року в місті Хмельницькому –
Чемпіонат України з важкої атлетики 2015!
Найбільший спортивний комплекс
України - у Городку

Хмельницький СК «Епіцентр» готується
до Чемпіонату України з важкої атлетики

Олександр УСИК,
вихованець СК «Епіцентр»,

Чемпіон ХХХ Літніх Олімпійських ігор у
Лондоні, Чемпіон Світу, Чемпіон Європи:
«Олімпійська медаль є найвищою нагородою у спорті. І коли я її отримав,
то можете уявити, що я на той час
відчував. Це і хвилювання, і гордість, і,
звичайно, вдячність. Бо без підтримки
та допомоги лідера організації «За конкретні справи» Олександра Гереги, без
команди тренерів і помічників не було б
ані мого поєдинку, ані українського гопака, який бачили, мабуть, в усіх куточках
планети. Я гордий, що гімн моєї Батьківщини пролунав тоді на весь світ. Повірте, для кожного спортсмена це
найщасливіша мить у житті. Адже для мене країна, де я народився, де провів
дитинство, моя сім’я і бокс – це понад усе. Я українець і цим пишаюся. А ще –
пишаюся, що є у нас люди, готові підтримати талановиту молодь, вітчизняний спорт. Якщо команда «За конкретні справи» одним із пріоритетів своєї
діяльності вбачає саме такий напрямок – така команда, дійсно, турбується
про людей та про свою країну».

Олексій ТОРОХТІЙ,
вихованець СК «Епіцентр»,

Олімпійський чемпіон ХХХ Літніх ігор
у Лондоні, віце- президент Федерації
важкої атлетики України:
«Для мене було за честь представляти Хмельниччину на Олімпіаді в
Лондоні. Я міг лише мріяти про олімпійське золото, а завдяки підтримці
сильної команди «За конкретні справи» я його виборов. Організація «За
конкретні справи» опікується сотнями перспективних спортсменів по
всій Україні. Уже сьогодні вони є переможцями багатьох престижних спортивних змагань. Це – майбутні Олімпійські та чемпіони світу.
Але команда «За конкретні справи» підтримує не лише великий спорт. Тисячі
юнаків та дівчат, людей різного віку мають нині унікальну можливість займатись спортом задля зміцнення та відновлення здоров’я у найсучасніших
умовах, за допомогою досвідчених фахівців, на базі спортивних комплексів
та клубів, відкритих на теренах України та, зокрема, на Хмельниччині. Тож,
звертаюся до молоді - не упустіть свій шанс!».

