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І ХМЕЛЬНИЧЧИНА
СТАНЕ ЗРАЗКОМ
ДЛЯ ІНШИХ
ОБЛАСТЕЙ!

В

ін разом із дружиною Галиною створював і
розвивав власний бізнес, який з часом став
великою компанією «Епіцентр К», де працюють понад 30 000 людей і обсяг якої складає
більше 1% від загального ВВП країни. Все це завдяки
розуму, професійному хисту, наполегливості і вмінню
бачити перспективу. Утверджуючись у житті і роботі,
ніколи не забував про свою маленьку батьківщину і
земляків. Допомагав завжди чим міг. А згодом вирішив вивести свою меценатську діяльність на новий
рівень і створив громадську організацію, об’єднавши
навколо себе команду однодумців, які разом почали ще
потужніше і ефективніше працювати для людей. Протягом кількох років було зроблено безліч конкретних
справ. На їх рахунку відремонтовані лікарні, школи,
дороги, відновлені дитячі садки, збудовані спорткомплекси, підтримка ветеранів, дітей-сиріт, незахищених
сімей. Важливо, що вони це робили і роблять не під вибори, а системно й відповідально, показуючи конкретними
діяннями, що життя міст і сіл може ставати кращим.
Сьогодні громадська організація дала початок новій
партії з однойменною назвою «За конкретні справи», відмінність якої полягає в тому, що нею не керують «зверху», не
дають вказівок зі столиці, команда партії – це жителі Хмельниччини, представники місцевої громади, люди, які знають і
люблять подільський край. Це команда, яка маючи величезний
багаж досвіду, здатна вирішувати проблемні питання регіону,
зробити область привабливою для інвестицій і для туризму, за
безпечити соціальні гарантії, розвивати економіку, інфраструктуру,
аграрний сектор, підприємництво, виробництво, а це нові робочі
місця, нові надходження до бюджету.
Хмельниччина має стати зразком для інших, щоб згодом такий досвід
господарювання можна було б поширювати по всій країні.
Команда Олександра Гереги має на меті працювати саме так, бо вона
професійна, адже до лав партії входять: економісти, виробники, військові,
науковці, медики, вчителі, аграрії… Це - справжні патріоти, авторитетні та знані
своїми добрими ділами люди, порядні, грамотні, ініціативні, за якими підуть ті,
хто прагне надати нашим містам і селам європейське обличчя.
Придивіться до них, прислухайтесь і обирайте не за красиві обіцянки, якими так
щедро годують вас у черговий раз, а за конкретні справи, які зробив кожен із них.
Адже, як говориться у Святому письмі, по ділах нас судитимуть. Тож судіть по ділах!

ІНФО-ЛІНІЯ:
0-800-21-27-27
(всі дзвінки безкоштовні)

вул. Грушевського, 59,
м. Городок, Хмельницька обл.

СПІЛЬНІ ДІЇ ЯКІСНІ ЗМІНИ

КОМАНДА КОНКРЕТНИХ СПРАВ -

Галина ГЕРЕГА,

співголова політичної партії «За конкретні справи», голова громадського
об’єднання «Український інститут дослідження екстремізму»

Андрій
ШИНЬКОВИЧ,
народний депутат України,
один із лідерів партії
«За конкретні справи»:

«Головна причина дефіциту професіоналів у владі – це
відсутність команди. Тому ми зібрали в одну команду активних, небайдужих і професійних людей, які мають авторитет, користуються повагою у територіальних громадах
і разом будемо піднімати Хмельниччину на вищий щабель
економічного, соціального і культурного розвитку.
Працюючи у Верховній Раді, ми з Олександром Володимировичем Герегою відчули гостру потребу у конструктивній
та динамічній вертикалі взаємодії рад – від Верховної Ради
України до обласного рівня і від обласного – до рівня села.
Її відсутність призвела до непідготовленої адміністративнотериторіальної реформи, яка поставила багато громад на місцях
у досить складну ситуацію. А якщо взяти законопроект про
освіту, то він фактично є руйнівним. Складається враження, що
ті, хто у профільному міністерстві розробляли його, взагалі не
знають, що таке сільська школа і які у неї проблеми. А для чого,
скажіть, ліквідовувати методкабінети освітян?.. Ми – проти
і свого доб’ємось. Їх потрібно залишити, але осучаснити. Це
мають бути центри новітніх технологій і прогресивних методів
навчання. Адже ЗНО показало, що саме з цих причин сільські
діти недостатньо підготовлені і відрізані від вищої освіти.
Звичайно, освітянську галузь треба реформувати, але не
шляхом впровадження 12-ти років навчання чи укрупнення
шкіл початкового навчання. Це лише додасть проблем. Початкові школи мають бути в кожному селі, а, починаючи з п’ятого
класу, можна укрупнювати. Але спочатку - забезпечити учнів
теплими автобусами. Щоб діти не ходили по кілька кілометрів
пішки. Там має бути нормальне харчування і невеличкий гуртожиток, де учні могли б переночувати у разі негоди. Словом,
все треба робити розумно, з огляду на перспективу.
Ми розробили низку документів про збільшення надходжень
у місцеві бюджети. Один із них – підтримка власного виробника. Зокрема, про мораторій на експорт деревини. Адже від нас
вивозять дерево за копійки, а потім продають тут дорогі меблі
з нашої ж сировини. Не можна бути сировинним придатком.
Також зробимо все, щоб встановити пільги на оплату за користування електроенергією для мешканців тридцятикілометрової
зони навколо ХАЕС. За таких обставин вже тепер 16 підприємців мого округу готові відкрити меблеві цехи.
Це всього пару прикладів із того, на чому ми акцентували увагу, напрацьовуючи пакет законодавчих ініціатив,
пов’язаних прямо чи опосередковано із Хмельниччиною. Для
їх якнайшвидшої реалізації хочемо підсилити місцеві ради
можливостями, об’єднати зусилля громад і Верховної Ради,
щоб тут, на місцях, люди відчули: у Києві є цивілізований
лобізм їхніх інтересів.
Створивши партію, ми проголосили ідеологію прямої
демократії. Розробили законопроекти, які дають можливість
місцевим громадам управляти формуванням бюджетів. Люди
мають знати на що пішли їхні кошти. А під час місцевих референдумів - визначатися разом стосовно важливого будівництва
конкретних спірних об’єктів, відкриття якогось закладу і т.д.
Адже за кордоном голосують навіть чи зробити у місті якийсь
сквер, чи спорудити пам’ятник... А ми чим гірші?. Наші люди
– хазяйновиті і вони краще вирішать такі питання, ніж окремі
голови громад, які все чинять на свій власний розсуд. Так не
повинно бути. І не буде.
Разом із вами наведемо лад у нашому домі - містах і
селах Хмельниччини. По-господарськи».
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Галина Герега – досвідчений керівник і громадський діяч. Багаторічний професійний досвід
набула, працюючи в органах місцевого самоврядування. Як депутат Київської міської
ради, а згодом - на посаді cекретаря цієї ж
ради, зробила чималий внесок у соціально економічний і культурний розвиток столиці.
Вона добре розуміє проблеми місцевих громад,
оскільки неодноразово перебувала із робочими
поїздками на Хмельниччині, зустрічалася із
представниками трудових колективів, допомагала у вирішенні нагальних питань. Тож,
маючи великий багаж знань та досвіду,
поєднаний з ідеями миру, добра і гуманізму у суспільстві, Галина Федорівна
успішно застосовуватиме його з
користю для нашої країни, для всього
подільського краю.
Вольова, цілеспрямована, розумна,
інтелігентна, Галина Герега переконана, що успіх – це не звіти про
виконану роботу, а щоденна творча й
наполеглива праця.
Її любов до України – справжня. А
мрія життя, як і її чоловіка Олександра Володимировича, щоб наша
держава стала такою, звідки б нікому не хотілося виїжджати, особливо
молоді. Вона впевнена, що так і
буде. І для цього робить дуже багато
– це будівництво та реконструкція
спортивних клубів, відремонтовані
фельдшерсько-акушерські пункти та
лікарські амбулаторії, школи та дитячі
садки, храми і будинки культури у
селах та містах нашої області.
Галина Федорівна - проста у
спілкуванні, щира і доброзичлива, небайдужа до чужої біди. Як
справжній патріот, Галина Герега
вірить у краще майбутнє нашої
держави, цікавиться усіма проблемними питаннями сьогодення,
з болем у серці переймається
важкою ситуацією на сході України,
де гинуть люди, де діти стають
сиротами, матері втрачають синів,
де вкрай гостро стоїть питання переселенців та людей, які залишилися без даху над головою.
Лише на Хмельниччині кількість загиблих уже перевищує
дві сотні.... А скільки скалічених і травмованих доль... Для

Галини Гереги, як співголови партії «За конкретні
справи», питання миру і діалогу завжди було і є
першочерговим. Лише примирення і порозуміння відкриють шлях до перспективи – вважає
вона. На жаль, ніхто цю тему не вивчає та не
досліджує. Саме тому Галина Федорівна разом
із колегами заснувала Український інститут
дослідження екстремізму.
«Нетерпимість, жорстокість, радикалізм
стали буденними явищами у нашому суспільстві, - говорить Галина Федорівна. - Мені, як
жінці та матері, страшно уявити, що наші діти
зростатимуть у такому середовищі, що насильство може стати для них нормою життя. Тому ми зібрали найкращих фахівців,
науковців, найкращий європейський
досвід і створили Український інститут
досліджень екстремізму. Наша головна мета - напрацювати рекомендації,
шляхи та методи, які б змогли зупинити ескалацію насилля в українському суспільстві та повернули його
до сповідуння європейських цінностей, в основі яких лежать гуманізм,
справедливість та плюралізм».
Серед напрацювань інституту
заходи щодо вилучення зброї та
визначення рівня агресії і розробка шляхів її подолання. Його
діяльність вже знайшла підтримку
в іноземних консульствах. А це допомога європейської спільноти і
системна співпраця.
На Хмельниччинi Галина Федорівна провела вже кілька круглих
столів з даної тематики, зокрема,
у Хмельницькій обласній науковій бібліотеці імені Островського, у
Красиловi на базi профтехучилища, у
Кам’янець-Подільському Національному
унiверситетi iмені Огiєнка з викладачами
та студентами. І скрізь у присутніх ця
тема викликала надзвичайний інтерес,
відбувалися цікаві дискусії. Учасники висловлювали багато слушних пропозицій
з проблем біженців, тероризму, розповсюдження зброї i т. д.
Галина Герега переконана, що Хмельниччина – край, де мальовнича природа і працьовиті
люди, які, об’єднавшись, можуть досягнути чималих
результатів у розбудові кожної територіальної громади.

Олександр ЗАВРОЦЬКИЙ,
головний лікар Хмельницького військового шпиталю
Олександр Іванович пройшов абсолютно усі щаблі медичної кар’єри: від
лікаря-фахівця полку – до начальника
Хмельницького госпіталю.
Він корінний хмельничанин. Народився у родині лікарів. Бажання побільше
пізнати вирізняли його з-поміж однолітків. А ще: він дуже любив ходити з
мамою на роботу. Йому боліло чуже горе.
Тому, коли закінчив школу із золотою медаллю, питання ким бути і куди вступати
не стояло. Успішно склав іспити до Ленінградської ( так вона тоді називалася)
військо-медичної академії - це був один
із кращих профільних закладів тодішнього Союзу. І став лікарем. Як довела
практика - не лише хорошим лікарем, а й
організатором та керівником.
Коли отримав останнє призначення, а
це був 2007 рік, якраз розпочалось невдале реформування Збройних Сил. Тоді дві
третини персоналу медичного закладу
було скорочено. Але якість надання медичних послуг разом з колегами вдалося
не лише зберегти на рівні, а й поступово
поліпшувати.
Власними силами та завдяки небайдужості керівників, підприємців,
волонтерів, у всіх відділеннях здійснено
поточний ремонт. Сучасний вигляд і
необхідну апаратуру має хірургія. Кількість лікарняних ліжок збільшено вдвічі
– тепер їх двісті. І всі ці зміни проведено
на базі відділення, де раніше на 90 хворих була всього одна медсестра.
Лише десяту частину коштів вони
отримали із бюджету, а що зробили –
можна подивитися. Якщо є мета і праг-

нення її досягнути, то бажаний результат
не забариться.
«З перших днів війни на сході країни,
- розповідає Олександр Іванович, - ми
сформували медичну бригаду , яка виїхала в зону АТО. Там надавали допомогу
пораненим українським бійцям, багатьох
вернули до життя. Їм дякували за чуйність і доброту, командування відзначало
високу кваліфікацію наших медиків.
І слава Богу втрат з-поміж них нема.
Вернулись цілими і неушкодженими. Ми
забезпечуємо медичними послугами всіх,
хто тут служить і хто вертає із зони
АТО. Повний перелік необхідних
медикаментів вони отримують безкоштовно».
Якщо говорити
мовою цифр, то від
серпня 2014-го року
і понині у шпиталі
пролікували 1200
учасників антитерористичної
операції. Третину
з них направили
на санаторнокурортне лікування.
Сьогодні це – один із кращих військових госпіталів України. І в цьому
звичайно велика заслуга Олександра
Івановича, який згуртував патріотичний і
професійний колектив.
Він іде до обласної ради у команді
«За конкретні справи» разом із колегами
з інших медичних закладів – хірургом
Едуардом Латинським (Хмельницька

обласна лікарня), Тетяною Очеретенко
(Кам-Подільська міська дитяча поліклініка №1), Оксаною Бочкарьовою (обласний госпіталь для ветеранів) та іншими
фахівцями, які хочуть і будуть робити все
для того, аби медичні послуги були кращими, якіснішими, щоб у медзакладах
хворим було комфортно лікуватися.
Таким, як Олександр Завроцький,
можна вірити. Підтвердження цьому його добрі справи.
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www.spravy.org.ua

КОМАНДА, ЗА ЯКУ НЕ СОРОМНО

Віталій ОЛУЙКО,

представник України у Конгресі місцевих і регіональних влад Ради Європи, професор, доктор
юридичних наук, Заслужений юрист України
Подолянам добре відоме це ім’я. Віталій Миколайович –
людина, яка вже давно і безкомпромісно працює на конкретні
справи. Їх – багато. Ті, хто навчався у Хмельницькому університеті управління і права, безмежно вдячні йому за грунтовні
знання і вишкіл. Бо саме він стояв біля витоків створення вузу і
саме він підняв його до рівня престижних. Разом із студентами
ходив у походи, створював молодіжний парламент, прибирав з
молоддю захаращені смітниками історичні пам’ятки, заснував
обласну премію «Скарби землі Болохівської», яка вручається щороку історикам, літераторам, науковцям краю.
Будучи свого часу депутатом-мажоритарником, розробив у складі тодішньої Верховної Ради найбільше законопроектів. Усі вони
необхідні для Хмельниччини.
Як депутат обласної ради має чітку громадянську позицію, є ініціатором цікавих проектів задля розвитку області, завжди захищає
інтереси простих людей. Його сім’я з самого початку конфлікту
на Донбасі безпосередньо опікується пораненими українськими
бійцями, що лікуються у Хмельницькому військовому шпиталі, і
земляками, які воюють на сході за цілісність і незалежність нашої
держави.
Протягом п’яти років Віталій Олуйко успішно представляє
Україну у Конгресі Ради Європи. Він активно відстоює інтереси
України. Володіє німецькою мовою і без перекладачів виступає

Галина ТЕРЛЕЦЬКА,

Аліна СКОМОРОХОВА,
генеральний директор ТОВ «Тін ІМПЕКС», голова
благодійного фонду «Відродження Миньковецької держави»
Без відродження виробництва економіка не матиме майбутнього – переконана Аліна Алімівна.
Лікар за фахом, вона кардинально
змінила напрямок роботи. Починала з
посади комерційного директора у філії
від будівельної компанії «Італокераміка».
Нова професія вимагала нових знань.
Тож далі було навчання за курсом
підготовки керівників спеціалізованих металургійних підприємств у Донецькому інституті
кольорових металів. Згодом
закінчила Київську промислову академію, а пізніше
– ще й юридичний факультет
Хмельницького університету
управління і права.
У 1997 німецькі колеги
подали ідею збудувати
у Хмельницькому
завод із переробки
алюмінію. Було
важко, бо наша
область аграрна.
Та вже через рік
тут запрацювало
дочірнє підприємство німецької
компанії «Тін
ІМПЕКС», яке займалося виготовленням сплавів і на
сто відсотків було
інвестиційним.
Першим їхнім
покупцем став
завод «Мерседес» (Штудгарт,
Німеччина).
Десять років тому ТОВ «Тін ІМПЕКС»
вийшло на новий рівень шляхом реорганізації та зміни форми власності. Невдовзі
було введено в експлуатацію новий цех,
що дало можливість здійснити запуск
першої лінії виробничих потужностей і
збільшити кількість робочих місць.
З метою підвищення контролю за якістю
продукції придбали сучасну німецьку лабораторію. Вони не бояться європейських
вимог, бо давно освоїли європейські ринки
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і мають для того необхідні міжнародні
сертифікати.
Нині це сучасне підприємство європейського зразка і злагоджена команда
фахівців, які чітко розуміють, що майбутнє - за високою культурою виробництва.
Свою продукцію – якісні алюмінієві
сплави експортують у 12 країн світу. Лише
торік сплатили до казни два мільйони гривень податків і зборів. Тут
працюють 140 чоловік, які мають
відповідний соціальний захист.
Аліна Алімівна з її неспокійним характером і доброю
вдачею заснувала благодійний фонд, що працює вже
протягом 10 років, опікуючись дітьми-сиротами та
інвалідами. Особлива
її увага – воїнамземлякам, які воюють
на сході. А це - 545
комплектів повного
обмундирування,
40 бронежилетів,
два прилади нічного бачення,
понад дві тонни
дизпалива та
20 тонн продуктів. Окрім
того, пані
Аліна особисто придбала
для Хмельницького
військового
госпіталю апарат швидкої зупинки кровотечі, закупила необхідні медикаменти
для лікування поранених. До речі, вісім
працівників підприємства воювали у
складі українських військ на сході. Двоє
з них, повернулись з орденами, але, на
жаль, з пораненнями і проходять реабілітацію у шпиталі. Ними також опікується
ця благородна жінка.
Її конкретні справи говорять самі за
себе. Тому вона у команді Олександра
Гереги.

там та спілкується із закордонними колегами. Побувавши протягом останнього року у складі моніторингової місії у всіх «гарячих
точках» Європи, зокрема, Придністров’ї, Абхазії, Нагірному Карабасі, Албанії, Македонії, Сербії, він бачив на власні очі, як дорого
платять народи за помилки бездарних політиків.
«На нинішніх виборах я буду у складі команди відповідальної і
виваженої, яка кілька років системно, конкретними справами працює для людей, - говорить Віталій Миколайович. - Її лідери - відомі
наші земляки – Олександр та Галина Гереги.
Ми хочемо разом із вами потужно вирішувати у місцевих радах
соціальні й економічні проблеми. Наш регіон має стати конкурентним, динамічно розвиватися для створення інноваційного центру,
технопарку і центру логістики та вільної економічної зони «Подільські Товтри». Має бути основний акцент на виробництво, на
створення нових робочих місць.
На жаль, сьогодні у владі, особливо у складі депутатського
корпусу, мало авторитетних людей. Тому команда нашої партії
веде професіоналів, яких знають, на рахунку яких чимало добрих справ.
Бути патріотом України – це думати, розумно обирати, розумно
керувати і робити свою справу заради добробуту громадян.
Для мене національна ідея України – це три позиції: не красти, не брехати і виконувати обіцянки!».

Це господарство очолює жінка, якій
непросто доводилося утверджуватися. Хтось зазіхав на землі селян,
хтось хотів її залякати і пригрожував, але вона нічого не роздала наліво
чи направо, все зберегла.
І люди повірили їй. Разом створили
кооператив, у якому - понад дві тисячі
пайовиків із десяти населених пунктів,
об’єднаних у три сільські громади.
Вони навчилися колективно господарювати. Самі себе забезпечують і
самі на себе заробляють. Займаються
рослинництвом, відгодівлею і виробництвом м’яса. Мають 3600 голів великої
рогатої худоби, в тому числі 780 корів,
що дає можливість отримувати і щоденно продавати по 13 тонн молока.
Це все дуже важливо для села, бо для
бажаючих працювати є стабільні робочі
місця. Сьогодні у кооперативі трудиться 350 чоловік. Усі вони ретельно
отримують заробітну плату.
На розвиток соціальної сфери щороку виділяється до півтора мільйона
гривень. Ремонтують і підтримують
діяльність сільських клубів, місцевих
шкіл, підрихтовують дороги. У той час,
як чимало фельдшерсько-акушерських
пунктів закривають, тут навпаки утримують їх. Відновили дві церкви,
а одну збудували нову. Перекрили у
селі Кошелівка школу. Зробили 40
кілометрів доріг, проклали газопровід і
водопровід - все самі. До речі, за воду
люди не платять жодної копійки. Цим
довели, що вміло і грамотно господарювати можна. Були б бажання і лідер
– професіонал, якому довіряють.
Понад тридцять років віддала вона
рідному господарству, розпочинала
коли ще був колгосп. Спочатку - на
посаді економіста, потім - головного
бухгалтера. А нині очолює кооператив.
Зроблено тут дуже багато. І щоб таких
господарств було побільше, щоб селяни
працювали на себе, вона йде в обласну
раду у команді Олександра Гереги «За
кокретні справи». Їй до душі партія, яка вже давно працює для рідної
Хмельниччини, для людей.
«Мені не хтось десь сказав, - говорить Галина Василівна, - я сама і
всі люди переконалися наочно, що ця
політсила є патріотом Хмельниччини
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голова правління
сільськогосподарського
кооперативу «Промінь»,
с.Клітна Красилівського
району

і хоче змінити наше життя на краще.
Адже скільки добрих справ для наших
сіл зробив один із лідерів цієї команди
Андрій Шинькович. Спочатку думала:
це - під вибори. Потім поїде, забуде.
Але вибори давно минули, а він так
само продовжує працювати для людей.
Цей аргумент мене остаточно переконав. Тому я – у цій команді. Хочу разом
з такими порядними професіоналами
піднімати аграрний сектор краю. Це те,
від чого і область стала б багатшою,
і на експорт наша продукція успішно
би йшла, а головне - людям від того
користь була б».
Справді, користь буде усім, якщо
господарники будуть так державно
мислити і працювати, як це робить
Галина Терлецька.

ІНФО-ЛІНІЯ:
0-800-21-27-27
(всі дзвінки безкоштовні)

вул. Грушевського, 59,
м. Городок,
Хмельницька обл.

3 стор.

ПРО КОНКРЕТНІ СПРАВИ
ГОВОРЯТЬ КОНКРЕТНІ ЛЮДИ
МАРГАРИТА ВІТІНСЬКА,

МИХАЙЛО ФІЛІПЧУК,

педагог-пенсіонер:

Мені надзвичайно приємно, що Олександр Герега і двоє з його
потужної команди: Сергій Пирогов та Людмила Коваль - мої учні.
Вони ще тоді мали активну життєву позицію і зберегли її сьогодні, реалізувались.
Я горда тим, що ті, кого свого часу навчала, досягши таких висот, розуміють проблеми простих людей, бо самі вийшли з них. Радію за них, вболіваю. Зрозуміло, що буду голосувати за цю партію, за їх
конкретні справи. І не тільки… Я ще й інших агітую. І повірте: ніхто нічого
проти, як це часто доводиться слухати, ще не сказав. Люди, як почують скільки
добра зроблено, то стають прихильниками цієї політсили. Авжеж, всі хочуть кращого для нашого рідного краю. Як буде так, то буде краще кожному.

інвалід третьої групи:

Буду голосувати за команду Олександра Гереги і їх конкретні
справи.
Особисто знаю одного із його команди – підприємця Сергія
Пирогова. Він мені неодноразово допомагав. Я цій людині вірю і
те, що він мені розповідав і що я читав у газетах і чув від інших,
вселяє неабияку надію. Добре, що є такі люди, які вже багато зробили за власні кошти, то хай працюють далі для людей, на розвиток
області. Щоб добрі справи множились. Їм – наше зелене світло.

НАТАЛЯ ФРАНКІВ,
46 років, педагог:

СВІТЛАНА,

На виборах до Верховної Ради України я голосувала за Блок
Петра Порошенка. Але сьогодні ми маємо місцеві вибори. І тут,
на мою думку, мають працювати люди, які є не лише політиками, а
насамперед ті, які роблять конкретні справи, яких ми бачимо. І такою
є команда Олександра Гереги. Мене дуже зворушив той факт, що вони
вирішили надавати щомісячну стипендію дітям воїнів-хмельничан загиблих у зоні АТО у розмірі 2000 гривень аж до досягнення повноліття,
тобто до 18 років.
Як педагог бачу у діяльності команди Олександра Гереги перспективу для підростаючого покоління і приклад конкретних справ для молоді.

хмельничанка:

Я і моя дочка Катя та внучка Ріанна хочемо жити в нормальній,
цивілізованій державі. Щоб ті, хто йде до влади, виконували свої
обіцянки. Але у нас все навпаки. Наобіцяють, а тоді – вибачайте, навіть не завжди вдасться зустрітися після виборів. Бо ми для
більшості кандидатів всього-навсього електорат. Аби дорвалися до
влади. А як і щось добре зроблять, то тільки напередодні виборів.
Тому я – за тих, хто йде від Гереги. Хай більшає конкретних справ
на користь людям і майбутнього нашої Хмельниччини.

МАРІЯ ФЕДОРЧУК,
КАТЕРИНА ЦИЦВІРА,
домогосподарка:

Поки що чітко не визначилась. Хоча чула від багатьох про Герегу і деяких його однопартійців. Ці люди справді працюють. Їм не
байдуже, якою буде Хмельниччина і вся Україна у майбутньому.
Чи ми нарешті колись дотягнемося до омріяної Європи. А ще б
краще створити Європу спочатку на Хмельниччині, а потім, як я
читала у їхній програмі, поширити цей досвід і реалізувати по всій
країні.
Нам тут жити. Тут жити нашим дітям і внукам. І ми маємо подумати про це
сьогодні, бо завтра може бути пізно. Щоб у черговий раз не розчаруватися. Тому,
швидше всього, буду – за них.

51 рік, фельдшер:

Визначилась. Мене ніхто не переконував. Я давно переконана.
Буду голосувати за партію «Конкретні справи». Ці люди себе
нічим не скомпрометували. В усякому разі я нічого поганого не
чула. За ними – багато добрих справ, зроблених для області і для
багатьох її мешканців.
Було б таких партій побільше, то було б з чого вибирати. А поки
саме роботою вони вирізняються з-поміж інших. Це для мене найважливіше і, думаю, не тільки для мене.

СВІТЛАНА ШЕВЧЕНКО,
56 років, геолог:

Знаю, що лідер партії «За конкретні справи» Олександр Герега
дуже багато допомагає навчальним і медичним закладам, дбає
про сільських мешканців, про молодь, про дітей – адже це наше
майбутнє. Зрештою, на таких засадах доброчинства і меценатства, на
прагненні зробити область кращою в Україні і базуються їхні дії.
Мені подобається ця партія і я не лише буду за них голосувати, а й
маю бажання найближчим часом вступити у її ряди.

АНЖЕЛА ПОПОВИЧ,
43 роки, менеджер:

Чесно скажу, ще остаточно не визначилась. Але мої знайомі голосують за партію Олександра Гереги. І я сама щодень більше схиляюсь до того, що голосуватиму за них. Мені імпонує їхня діяльність,
бо це дійсно дуже багато добрих і конкретних справ.
Я сама з Хмельницького і була приємно вражена, коли почула, що
Герега збудував великий спорткомплекс, де можуть займатися безкоштовно діти, які люблять спорт і чиї батьки не мають змоги заплатити за їх
тренування. Це мене переконує, що, очевидно, все таки зупинюсь на партії «За
конкретні справи».

СТАНІСЛАВ ОЛЕКСІЙОВИЧ,
62 роки, пенсіонер:

Не люблю, коли мене запитують за кого я. Думаю, що зараз
будуть агітувати. Але цього разу я відповім. Буду голосувати за
партію Гереги, але за однієї умови: якщо команда буде нести юридичну відповідальність за свої дії, тоді я обома руками «за!»
До речі, мені подобається сама назва цієї партії, бо вона відповідає змісту і базується на конкретних справах.

ВОЛОДИМИР ЯКОВИЧ,
хмельничанин:

Вважаю, що до влади в області мають прийти такі люди, які
щось для неї і для її мешканців зробили. Саме такою є команда
Гереги. В усякому разі я йому вірю. Він так багато зробив і не
лише у Городку, Дунаївцях, Чемерівцях, Ярмолинцях, а й для всієї
області. То ж, думаю, не міг понабирати брехунів і бездарних. Бо
сам он як працює! І дружина його досвідчений управлінець. І народний депутат Андрій Шинькович… У мене гарні знайомі живуть на тому
окрузі, то дуже задоволені його роботою. Тому хто там за кого, а я – за цю партію – «Конкретні справи». Буде більше таких, як вони, то, дасть Бог, мої внуки
Наталка і Даринка будуть жити краще від нас. Дуже вже хочеться у своїй країні
відчути себе людиною.

ГАННА СТАСЕВИЧ,
61 рік, пенсіонер:

Знала з самого початку за кого можу проголосувати. Звичайно, за
партію конкретних справ. У нас більше таких нема. Тому вибирати
інших нема потреби. Адже ці вже давно працюють для людей і для
Хмельниччини.
Окремих із команди знаю особисто – авторитетні особистості, які
мають щире бажання покращити наше життя. Ніде й нічим себе не
скомпрометували. Їх справи конкретно видно. Це – добрі справи. І я віддам
свій голос за них.

УСІ ЛЮДИ, З КИМ ДОВЕЛОСЯ СПІЛКУВАТИСЯ, БУЛИ ОДНОСТАЙНІ В ТОМУ, ЩО КОМАНДА ПАРТІЇ «ЗА КОНКРЕТНІ СПРАВИ» ЦЕ КОМАНДА ПАТРІОТІВ, ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ НА УКРАЇНУ І НА ХМЕЛЬНИЧЧИНУ ЗОКРЕМА. ВОНИ - УКРАЇНЦІ І ЦИМ ПИШАЮТЬСЯ.
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ГОЛОCУЙ “ЗА!”
І ДОБРІ ДІЛА ПРИМНОЖАТЬСЯ!
www.spravy.org.ua

ІНФО-ЛІНІЯ:
0-800-21-27-27
(всі дзвінки безкоштовні)

вул. Грушевського, 59,
м. Городок,
Хмельницька обл.

4 стор.

Замовник: Хмельницька міська організація політичної партії “За конкретні справи”. Друк: ТОВ “Компанія Юнівест Маркетинг”. Тираж: 300 000 шт. Відповідальна особа: Баянова М.О.
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КОМАНДА,

ЯКА ПРАЦЮЄ ДЛЯ ЛЮДЕЙ
Партія “За конкретні
справи” вперше іде на вибори як самостійна політична сила. Це рішучий крок,
якому передувала велика робота однойменної громадської організації. Робота
- реальна, потрібна людям,
без політичної ідеології, без
жодної бюджетної гривні.
Наша команду об’єднує
прагнення до змін в усіх
сферах життя людини. Ми
вкрай занепокоєні ситуацією в країні, у тому числі в
економічній та соціальній
сферах Хмельниччини.
Водночас, ми належимо до
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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 вони можливі
за умови виваженого підходу, поступального процесу
і миру, громадської єдності
і доброзичливого ставлення
один до одного, незалежно
від бачення шляхів розвитку
країни.
Наша основна ідеологія пряма народна демократія.
Кожен громадянин області
братиме участь у розподілі

спільних фінансів територіальних громад, контролі за
їх використанням та прийнятті рішень, які безпосередньо стосуються життя
людей. Досягти цього можна
як через постійний прямий
зв’язок та взаємодію обраних депутатів місцевих
рад та виборців, так і через
систему місцевих референдумів. Ми впевнені, що позитивні, масштабні і кардинальні зміни можливі тільки
за умови припинення кровопролиття і руйнації. Сьогодні - час консолідації нації,
час еволюційних поступальних перетворень. Наш шлях

- це методи компромісу та
діалогу, а не конфлікту та
агресії. Ми можемо і повинні зберегти ці традиції у
себе в регіоні та, безперечно, поширити свій досвід
на територію всієї України.
Місцеві вибори 2015 року
- це новий виклик для України. Це історичний шанс
покласти початок розвитку
територіальних громад,
малих міст, сіл та селищ.
Вибори до органів місцевого
самоврядування 2015 року
- це можливість побудувати
міцну систему управління
на місцевому рівні, що стане
запорукою швидких та якіс-
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них змін. Але в центрі усіх
перетворень стоять інтереси
людини.
Наша мета - на основі діалогу сформувати справжній
дороговказ, який виведе
нашу державу та кожну
громаду із замкнутого кола
безкінечних криз. Час руйнувань має піти в минуле.
А йому на зміну вже приходить час будівничих, час
людей, налаштованих на
конструктивну роботу, час
людей конкретних справ.
Галина ГЕРЕГА, співголова політичної партії «За
конкретні справи».

ІНФО-ЛІНІЯ:
0-800-21-27-27
(всі дзвінки безкоштовні)

вул. Грушевського, 59,
м. Городок,
Хмельницька обл.

5 стор.

КАНДИДАТИ КОНКРЕТНИХ СПРАВ

Лиса
Інна Володимирівна,

Селізар
Василь Михайлович,

Жилко Олександр
Львович,

Рогатюк Валентина
Олександрівна,

Шпак
Андрій Володимирович,

Лужанінова Марія
Анатоліївна,

Середюк
Вікторія Вікторівна,

Мудра
Наталія Володимирівна,
директор ДП Аргофірма
“Проскурів-хліб”
(виборчий округ №21).

Кізляр
Олександр Олександрович,

підприємець
(виборчий округ №26).

Воробйов Олександр
Олександрович,

Баклажко Валерій
Васильович,

Мельник Світлана
Василівна,

Росквас Анатолій
Іванович,

Франко Іван Петрович,

Мехеда Тетяна
Романівна,

директор ТОВ “Бізнес-Лідер”
(виборчий округ №14).

R

ОЛЕКСАНДР
ВОЛОДИМИРОВИЧ

ГЕРЕГА

– перший у списку кандидатів у депутати Хмельницької обласної ради
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РУСЛАН
ВАСИЛЬОВИЧ

АФІЙЧУК

– перший у списку кандидатів у депутати Хмельницької міської ради

директор Центру виховання
учнівської молоді
(виборчий округ №15).

директор вищого професійного
училища №11
(виборчий округ №19).

підприємець
(виборчий округ №20).

головний спеціаліст департаменту
охорони здоров’я Хмельницької ОДА
(виборчий округ №24).

перший заступник начальника
управління Пенсійного фонду
України у м. Хмельницькому
(виборчий округ №25).

КАНДИДАТИ У ДЕПУТАТИ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ
У ВИБОРЧОМУ БЮЛЕТЕНІ №8

директор ТОВ “ЮРКОНТАКТСЕРВІС”
(виборчий округ №16).

Куцка Інна Василівна,

заступник начальника управління екології та контролю за благоустроєм міста Хмельницького
(виборчий округ №1).

Борикін
Сергій Михайлович,
підприємець
(виборчий округ №5).

Котелба Руслан
Олександрович,

заступник директора з правових питань
гіпермаркету “Епіцентр К”, м. Хмельницький
(виборчий округ №10).

Кипятков Володимир
Анатолійович,

перший заступник генерального директора ДП “Хмельницькстандартметрологія”
(виборчий округ №9).

тренер-викладач ДСТ Україна,
ДЮСШ “Спартак”
(виборчий округ №17).

Пирогов
Сергій Сергійович,

Самишкін
Сергій Олександрович,

Миронов
Руслан Сергійович,

Перейма
Петро Васильович,

Лундишева Тетяна
Олександрівна,

Баранов
Ігор Степанович,

Орловська
Надія Михайлівна,

Войтюк Костянтин
Миколайович,

підприємець
(виборчий округ №2).

керуюча філією АТ Державний експортноімпортний банк України в м. Хмельницькому
(виборчий округ №3).

ІНФО-ЛІНІЯ:
0-800-21-27-27
(всі дзвінки безкоштовні)

вул. Грушевського, 59,
м. Городок,
Хмельницька обл.

6 стор.

начальник управління земельних
ресурсів та земельної реформи
(виборчий округ №6).

президент ТОВ “ОПУС-Авто плюс”
(виборчий округ №7).
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тимчасово не працює
(виборчий округ №11).

методист Хмельницького обласного
інституту післядипломної освіти
(виборчий округ №8).

генеральний директор ТОВ
“УкрЕЛКОМ”
(виборчий округ №22).

завідуюча Чорноострівським дошкільним навчальним закладом
“Ромашка”
(виборчий округ №27).

пенсіонер
(виборчий округ №12).

директор ТОВ “Мікродін”
(виборчий округ №13).

директор Хмельницького професійного ліцею електроніки
(виборчий округ №18).

завідуючий хірургічним відділенням Хмельніцької міської
поліклініки №1
(виборчий округ №23).

ЗА КОНКРЕТНІ СПРАВИ
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директор Хмельницького міського центру зайнятості
(виборчий округ №28).

- ЦЕ ВАШІ КАНДИДАТИ!
КАНДИДАТИ У ДЕПУТАТИ
ОБЛАСНОЇ РАДИ ВІД м. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО
У ВИБОРЧОМУ БЮЛЕТЕНІ №7

Бережнюк Валентина
Володимирівна,
підприємець
(виборчий округ №29).

Ковбель
Тетяна Василівна,
підприємець
(виборчий округ №34).

Мазурук Олександр
Анатолійович,
підприємець
(виборчий округ №39).

ХАРЧУК АНТОНІНА
МИХАЙЛІВНА,

ОСТРОВСЬКИЙ
ОЛЕКСАНДР
ОЛЕКСІЙОВИЧ,

ВОРОНА МИКОЛА
ВОЛОДИМИРОВИЧ,

військовий пенсіонер, учасник бойових дій
(виборчий округ №47).

генеральний директор
ТОВ Торгівельно-сервісний
центр “Кооператор”
(виборчий округ №45).

ЧАЙКОВСЬКИЙ
МИХАЙЛО ЄВГЕНОВИЧ,

ЛІЧМАН ПЕТРО
РОМАНОВИЧ,

(виборчий округ №37).

ректор Хмельницького інституту соціальних технологій
університету “Україна”
(виборчий округ №43).

ПАЮК ВІКТОР
СТАНІСЛАВОВИЧ,

РАТУШНИЙ ІГОР
ОЛЕКСАНДРОВИЧ,

ВАВРИНЧУК МИКОЛА
ПРОРОКОВИЧ,

ХОМЕНКО МАРІЯ
ВАСИЛІВНА,

ЗАВРОЦЬКИЙ
ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ,

БЕСПАЛОВ ДМИТРО
АНАТОЛІЙОВИЧ,

ШОРОБУРА ІННА
МИХАЙЛІВНА,

РОМАНОВСЬКА
НАТАЛІЯ ІВАНІВНА,

МАКОВІЙ ВАСИЛЬ
ВАСИЛЬОВИЧ,
начальник відокремленого
структурного підрозділу
Хмельницької дистанції
колій ДТГО “ПівденноЗахідна залізниця”
(виборчий округ №40).

начальник управління професійної освіти та ресурсного забезпечення департаменту освіти та
науки Хмельницької ОДА
(виборчий округ №36).

Ратушний Руслан
Ігорович,

лікар-інтерн Вінницького національного медуніверситету
(виборчий округ №30).

Кореганова Оксана
Іванівна,
директор НВК №2
(виборчий округ №35).

директор КП “Електротранс”
(виборчий округ №40).

художній керівник Хмельницького обласного академічного
музично-драматичного театру
ім. М. Старицького

підприємець
(виборчий округ №31).

Костюк
Сергій Леонтійович,

директор Хмельницькогого міжшкільного навчально-виробничого
комбінату
(виборчий округ №36).

директор підприємства
“МАЗСЕРВІС”
(виборчий округ №32).

Чайковський Віктор
Євгенович,
підприємець
(виборчий округ №33).
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Курій
Олександр Михайлович,
лікар-уролог Хмельницької
міської лікарні
(виборчий округ №37).

Лисюк Олександр
Олександрович,

директор ПАТ “Хмельпиво”
(виборчий округ №38).

директор гіпермаркету
“Епіцентр К” у м. Хмельницькому
(виборчий округ №48).

тимчасово виконуючий обов’язків
редактора Хмельницької обласної
газети “Подільські вісті”
(виборчий округ №46).

Болотніков Сергій
Петрович,
генеральний директор
ТДВ “Облагропостач”
(виборчий округ №41).

директор Благодійного
фонду “Хесед-Бешт”
(виборчий округ №38).

Собко
Анатолій Іванович,

директор ТОВ “ТІН Імпекс”
(виборчий округ №42).

Паламарчук Віктор
Анатолійович

ПУНДИК АНАТОЛІЙ
ПЕТРОВИЧ,

Буяновський Валерій
Костянтинович,

СКОМОРОХОВА
АЛІНА АЛІМІВНА,

доцент Хмельницького
університету управління
та права.
(виборчий округ №44).

засновник Української
асоціації сертифікованих
бухгалтерів і аудиторів
(виборчий округ №49).

начальник Хмельницького
військового госпіталю
(виборчий округ №50).

Паламарчук
Сергій Вікторович,
директор ТОВ “Агріко”
(виборчий округ №42).

Маковський Сергій
Володимирович,

заступник директора
ТОВ “Автобан”
(виборчий округ №35).

заступник начальника інспекції “Держенергонагляд” у Хмельницькій області
(виборчий округ №4).

ректор Хмельницької
гуманітарно-педагогічної
академії
(виборчий округ №41).
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головний лікар Хмельницької міської поліклініки №2
(виборчий округ №39).

ІНФО-ЛІНІЯ:
0-800-21-27-27
(всі дзвінки безкоштовні)

вул. Грушевського, 59,
м. Городок,
Хмельницька обл.
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ПОСМІХАЙТЕСЯ І БУДЬТЕ
ЗДОРОВІ

НАРОДНІ РЕЦЕПТИ
НАТУРАЛЬНОЇ
МЕДИЦИНИ

Анекдоти

СМІХ ТА Й ГОДІ!

Професор – до студентів:
- Припиніть передавати один одному записки!
- А це не записки. Це ми в карти граємо, - відповідає
студент.
- Ой, тоді вибачте...

☺☺☺
- Агов, чуєш, в чуже щастя не лізь!
- Що?
- Кажу, руки від моєї шоколадки забрала!

☺☺☺
Один одесит скаржиться іншому:
- Моя Фіра завжди ниє: “Мені нічого носити, мені нічого носити!”
- Ой, Борю! Я тебе благаю! Дай їй мішок картоплі, та
нехай собі носить!

☺☺☺
- Роза, чи хочете ви піти зі мною до музею?
- Яша, ви що, слово “ресторан” не вимовляєте?

М

☺☺☺

алиновий корінь, викопаний у листопаді, застосовують при лікуванні
астми. Потрібно 1 ст. л.
подрібненого кореня рослини залити в
емальованому посуді склянкою окропу,
довести до кипіння, проварити 10
хвилин на слабкому вогні, після охолодження процідити і пити на ніч по 50
мл, додаючи за смаком мед, протягом
місяця.
Якщо три рази на день протягом
трьох тижнів випивати перед їжею по
півсклянки свіжовичавленого картопляного соку, можна впоратися із
закріпами, стійким головним болем,
зупинити розвиток гастриту, виразку
шлунку і дванадцятипалої кишки, а
також нормалізувати роботу підшлункової залози.
Картопляна макуха, що залишилась
після відтискання соку, використовують у вигляді примочок і компресів
для якнайшвидшого загоєння ран і
опіків.
Ягоди калини, зварені з медом, їдять
для усунення задишки і жовтяниці.
Щоб зупинити розвиток раку молочної
залози і шлунка, потрібно щоранку

змішувати 1 ст. л. свіжовичавленого калинового соку з 1 ч. л. меду і приймати
цю суміш натще. При гіпертонії, нервовому збудженні, застуді і авітамінозі
потрібно пропустити через м’ясорубку
разом із шкіркою та кісточками 1 кг.
ягід калини і 1 великий апельсин, перемішати їх з 1,5 кг. цукру і вживати це
варення по 1-2 ст. л. вранці натщесерце
до одужання.
Тиск при гіпертонії нормалізується,
якщо щоранку натщесерце з’їдати
одне кисло-солодке яблуко, а щоденне вживання двох соковитих яблук
попереджає розвиток атеросклерозу
та інфаркту. З’ївши яблуко на ніч, захистіть себе від безсоння.
Гіпертонія відступить, якщо подрібнити разом зі шкіркою і кісточками, а
потім змішати по 1 ст.л. лимона, ягід
журавлини або калини, 0,5 ст.л. плодів
шипшини, 1 склянку меду і вживати
по 1 ст. л. суміші вранці натщесерце та
ввечері перед сном.
Неймовірно корисний гарбуз. Поріжте його на шматочки, складіть у
посуд з товстим дном, додайте кілька
порізаних половинками яблук, ягоди
калини з 2-3 грон рослини, посипте

все цукром або додайте за смаком мед,
влийте трохи води і поставте на дуже
слабкий вогонь. Їжте таку кашу щодня.
Це підвищить імунітет, нормалізує
обмін речовин, позбавить від закрепів,
а чоловіків захистить від простатиту і
аденоми.
Вмиваючись щодня насиченим
відваром дубової кори, впораєтеся з
початковою стадією демодикозу.
Для усунення ангіни треба склянку подрібненого на тертці червоного
буряка перемішати з 1 ст. л. 6% оцету,
настояти 4 години, вичавити з маси сік
і щоранку протягом 2 тижнів полоскати ним горло. Токсоплазмоз – досить
поширене паразитарне захворювання.
З ним можна впоратися, якщо 3 рази на
день за годину до їжі пити по півсклянки розсолу квашеної капусти.
Дуже добре тричі на день вживати
по 1 ч. л. соку хрону, розведеного у
100 мл. води. Можна залити ввечері
2 склянками окропу 2 ст. л. трави
пижми, настояти ніч, а вранці процідити і випити все рівними порціями за 4
рази протягом дня. Пити за годину до
вживання їжі.
Здоров’я всім, щастя і довголіття!

Доктор у мене провали в пам’яті
- І як часто?
- Що часто?
- Провали?
- Які провали?

☺☺☺
Немає заходу без сходу.
Намає літа без дощу.
Немає річеньки без броду,
а України - без борщу.

☺☺☺
Тіло: хочу пива.
Серце: протестую, хочу кохання.
Мозок: протест відхилено, я теж хочу пива.

☺☺☺
- Хворий, як ви засинаєте?
- Добре. Рахую до трьох і засинаю.
- Як, лише до трьох?
- Ну, іноді до півчетвертої.

☺☺☺
Студент вирішив блиснути знаннями з англійської. Заходить в їдальню:
- Каву and булочку. Нічого, що я англійською?

☺☺☺
Чоловік вдарив по столу:
- Хто в домі хазяїн?
Дружина:
- Ну я, і що?
- Нічого, просто так запитав.

☺☺☺
-Чуєш, сусіде, що це в тебе вчора ввечері півень у
курнику так голосно кричав? – Це я його на зимовий час
переводив.

☺☺☺
Сільська дискотека. Хлопець підходить до дівчини:
-Танцюєш?
–Ні!
–Чудово, пішли трактор допоможеш пхати.

☺☺☺
-Ну як, Петре, врожай цього року?
–Як ніколи! Мішок картоплі посадив, мішок зібрав, і
жодна не пропала!

R
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