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Команда “За конкретні справи” – це люди, які не розкидають-
ся порожніми словами і щедрими обіцянками, це – професі-
онали, які живуть серед вас, яких ви добре знаєте,  які мають 
стратегічний план економічного і соціально-культурного роз-
витку Хмельниччини.  І цей план уже виконується.  Подивіться 
- скільки зроблено, а скільки ще буде  збудовано, реконструйо-
вано, оновлено, відремонтовано! 

Голосуйте за тих, хто працює, бо тільки конкретні справи за-
безпечать соціальну стабільність і добробут.  Оцінюйте:  хто що 
зробив для людей,  для області. Зважте. І ви відчуєте велику різни-
цю на користь партії «За конкретні справи».  

Наша команда йде працювати для Хмельниччини, для того, щоб  ко-
жен із вас міг достойно жити і  відчувати себе людиною.

Разом  - «За!»  конкретні справи! 

ГЛОБАЛЬНІ  ЗМІНИ  В  КРАЇНІ  ПОЧИНАЮТЬСЯ  НА  МІСЦЯХ
ОБИРАЙ ТИХ,  ХТО ПРАЦЮЄ!
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ФУТБОЛЬНА АКАДЕМІЯ У МІСТІ ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ
Кожна перемога Наці-

ональної збірної команди 
України з футболу є святом 
для всіх нас. Команда «За 
конкретні справи», яка вже 
багато років допомагає ві-
тчизняному футболу, щиро 
прагне, щоб такі свята були 
постійними. Усі ми хочемо, 
щоб в Україні було вдосталь 
майстерних футболістів, але 
мало хто замислюється над 
тим, скільки коштує вихо-
вання такого майстра. Адже 
справжньою «зіркою» стає 
лише один із тисячі вихован-
ців молодіжних футбольних 
академій. В Україні таких 
академій одиниці. Тільки подумайте: скільки Хмельниччина втратила потенційних чемпіо-
нів лише через те, що за роки Незалежності у нас по суті не було повноцінних футбольних 
секцій зі сталим фінансуванням, не кажучи вже про футбольні академії. 

Команда політичної партії «За конкретні справи» є прихильником створення потужного 
футбольного клубу в м. Хмельницькому, який буде на рівні змагатися з найсильнішими 
клубами України і світу. Ми переконані, що основою цієї команди мають стати місцеві ви-
хованці. Значно краще вкладати кошти в розвиток дитячо-юнацького футболу, ніж витрача-
ти їх на купівлю дорогих легіонерів.

Саме тому найближчим часом на Хмельниччині повинна з’явитися повноцінна фут-
больна академія європейського зразка. Орієнтуватися, передусім, потрібно на футбольні 
академії «Барселони» та «Аяксу», які кожного року випускають десятки молодих талантів. 
Хтось, мабуть, скаже, що це утопія. Але чи багато знайдеться людей, які б 10 років тому 
повірили, що сьогодні Хмельниччина матиме одразу 3 новітні спортивні комплекси з важ-
кої атлетики найкращого світового рівня?!

ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ 
СЛУХАНЬ ЩОДО БУДІВНИ-
ЦТВА ШКОЛИ У МІКРОРАЙОНІ 
ОЗЕРНА ЗА ПІДТРИМКИ 
СЕЙМУ РЕСПУБЛІКИ 
ПОЛЬЩА

Сьогодні мікрорайон Озерна є місцем масштабної за-
будови. Сотні молодих сімей щороку тут заселяються у нові 
квартири. Ті кілька шкіл, які є у мікрорайоні, дуже пере-
вантажені. Дітей сюди треба записувати мало не з пелю-
шок. Щоб якось виправити ситуацію, міською радою було 
виділено землю для будівництва нової школи та дитячого 
садочка, але грошей на це досі не знайшли. Лідер політичної 
партії «За конкретні справи», народний депутат України 
Олександр Герега в ході особистої зустрічі з представника-
ми польської громади досяг домовленості щодо звернення 
до польського уряду та сейму про будівництво загальноос-
вітньої школи, як це вже було у м. Городок.

Отож, дуже скоро жителі мікрорайону «Озерна» можуть 
отримати нову школу із поглибленим вивченням польської 
мови, яка є дуже затребуваною в сучасних умовах.

Така співпраця стане ще однією знаковою сторінкою в 
історії наших братніх народів.

ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО АУДИТУ ТА ВИВЧЕННЯ 
СТАНУ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ В ГАЛУЗІ ОСВІ-
ТИ, КУЛЬТУРИ ТА МЕДИЦИНИ м. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО 

Кількість конкретних справ, які зроблені за останні роки на Хмельниччині командою Олександра Ге-
реги, дуже багато. Особливо це стосується закладів освіти, культури та медицини. Усе це є колосальни-
ми інвестиціями в майбутнє нашого краю, інтелектуальний розвиток України. Але проблем у цій сфері 
ще вистає…

Головним недоліком розвитку цих галузей є вкрай застаріле матеріально-технічне забезпечення. Дер-
жава майже не виділяє на це кошти, тому більшу частину витрат беруть на себе благодійники. Ремонти у 
цих закладах здебільшого відбуваються хаотично, частина грошей використовуються нераціонально. 

Одним із перших кроків команди політичної партії «За конкретні справи» у Хмельницькій міській 
раді буде проведення громадського аудиту та вивчення стану матеріально-технічної бази в галузі освіти, 
культури та медицини. Ми проведемо паспортизацію всіх освітніх, соціальних, медичних та культур-
них закладів міста. На основі цього буде виявлено пріоритетність фінансування того чи іншого об’єкту. 
Більше не буде ситуацій, коли один об’єкт фінансується кожного року, а інші – роками не отримують 
допомоги. Кожен благодійник зможе направляти кошти за їх призначенням, а не, скажімо, купувати нові 
меблі в кабінет директора. 

(ПРОГРАМА НА 2016 - 2019 р.р.)

ЦЕНТРИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА ДОЗВІЛЛЯ 
НА ВІДКРИТОМУ ПОВІТРІ 

Команда «За конкретні справи» вже багато років турбується про утвердження здорового способу життя подолян. Із цією 
метою постійно триває реконструкція існуючих та будівництво нових спортивних об’єктів, виділяється адресна матері-
альна допомога молодим талантам. За останні роки на Хмельниччині командою «За конкретні справи» вже збудовано 4 
новітніх спортивних комплекси найкращого світового рівня. І це лише початок…

Сьогодні ми ставимо перед собою конкретну мету – збудувати 6 нових, сучасних спортивних центрів виховання та до-
звілля на відкритому повітрі в різних мікрорайонах Хмельницького:

1) м-н РАКОВЕ – спортивний майданчик ЗОШ № 8;
2) м-н ГРЕЧАНИ – стадіон «Локомотив»;
3) м-н ЛЕЗНЕВЕ – спортивний майданчик ЗОШ № 13;
4) м-н ВИСТАВКА – спортивний майданчик;
5) м-н ПІВДЕННО-ЗАХІДНИЙ – спортивний стадіон ВПУ № 11;
6) м-н ДУБОВЕ – вул. Гастелло 15, стадіон «Дубове».
Ці спортивні центри матимуть величезне соціальне значення для хмельничан, будуть серцем і локомотивом розвитку 

мікрорайону. Кожен із них матиме футбольне поле зі штучним покриттям, ковзанку, кілька десятків якісних турніків, зону 
для відпочинку з трибунами, освітлення. Їх щоденно відвідуватимуть сотні хмельничан. Саме такими масштабними про-
ектами  зможемо змалечку прищепити кожному хмельничанину бажання дотримуватися здорового способу життя. 

Закликаємо кожного свідомого хмельничанина долучатися до цієї благородної місії і допомагати в облаштуванні спор-
тивних центрів.

Команда «За конкретні справи» і надалі концентруватиме увагу на вихованні здорового покоління українців, підтримці 
та розвитку дитячо-юнацьких спортивних закладів. Будемо разом працювати на розбудову рідного краю, на успіх кожної 
родини, на щасливе майбутнє наших дітей. 

РОЗВИТОК МЕДИЧНОЇ СФЕРИ
Здоров’я хмельничан - особливий напрямок роботи політичної партії  «За конкретні спра-

ви», в команду якої входять кваліфіковані лікарі та менеджери медичної сфери. Пріоритет-
ними напрямками розвитку медичної галузі для команди «За конкретні справи» є:

Ініціювання об’єднання дитячих лікарень в єдиний медичний лікувальний центр «Дитя-
чий простір» зі зведенням корпусу хірургічного відділення дитячої лікарні.

Комп’ютеризація медичних закладів міста з подальшим введенням автоматизованої бази 
даних пацієнтів лікарень та поліклінік, запровадження електронних індивідуальних карт 
пацієнтів.

Ініціювання створення медичного Реабілітаційного центру в місті Хмельницькому.
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ІНІЦІЮВАННЯ БУДІВНИЦТВА СМІТТЄПЕРЕ-
РОБНОГО ЗАВОДУ У ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ

Актуальним питанням 
для жителів міста Хмель-
ницького є будівництво 
сміттєпереробного заводу. 
Фракція політичної партії 
«За конкретні справи» у 
Хмельницькій міській раді 
виведе це питання з корзини 
таких, що вже довгий час за-
лишаються без вирішення. 

Варто зазначити, що деякі 
моменти функціонування 
такого роду заводів ще не 
уточнені на законодавчому 
рівні. Тому саме спільна 
скоординована діяльність на чолі із нашими лідерами Олександром Герегою та Андрієм 
Шиньковичем, які забезпечать законодавче врегулювання даного питання, приведе наше 
місто до екологічного добробуту.

Спільна праця команди політичної партії «За конкретні справи» продемонструє україн-
ському суспільству нову якість політики. Ми вже працюємо над тим, щоб процес будівни-
цтва сміттєпереробного заводу зрушив з «мертвої» точки. І коли цей завод запрацює, коли 
з’являться робочі місця, з’являться додаткові енергетичні потужності (адже завод виробля-
тиме енергію) – ми зможемо назвати це своїм досягненням.

Світовий досвід показує, що переробка сміття на енергію – це справді вигідне капітало-
вкладення. Деякі країни взагалі його купують у своїх сусідів. Ми будемо пропонувати всім 
інвесторам долучитися до цього вигідного та благородного процесу. Адже сміттєзвалищ 
на Хмельниччині   надто багато і від того, як швидко ми навчимося раціонально від них 
позбуватися, залежить майбутнє наших дітей.

ПРОВЕДЕННЯ ОБЛАСНОГО СВЯТА 
«ДЕНЬ ДИТИНСТВА» 1 ЧЕРВНЯ 2016 РОКУ

У рамках масштабної гро-
мадської діяльності представ-
ники команди «За конкретні 
справи» системно дбають про 
дозвілля та відпочинок дітей. 
Не виключенням буде і на-
ступний календарний рік.

Споконвіків інститут сім’ї 
є ключовим в українському 
суспільстві. Саме сім’я є 
осередком збереження та 
примноження культурних цін-
ностей і традицій серед укра-
їнців. Так, на 1 червня 2016 
року заплановано проведення 
загальнообласного свята «День дитинства». До нього буде залучено максимальну кількість 
дітей в усіх районах області. Окрім уже звичних юним подолянам  поїздок задля відпочинку  
та оздоровлення, в цей день намічено  проведення акції та свята у кожному районному центрі. 
Саме такі родинні свята покликані об’єднувати дітей та батьків.

ЧЕМПІОНАТ СВІТУ З ВАЖКОЇ АТЛЕТИКИ 
У ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ - ЦЕ РЕАЛЬНО

Просторий спорткомплекс, який відповідає усім вимогам сьогодення, отримали 
хмельничани завдяки Президенту Федерації важкої атлетики України, народному 
депутату України Олександру Герезі. Це дійсно велика і конкретна справа, яку видно 
здалеку і яка працює для людей, для того, щоб якомога більше молоді мала можли-
вість займатися спортом, причому безкоштовно.  Пропагувати здоровий спосіб життя 
–  один із пріоритетів діяльності команди «За конкретні справи». Така робота здій-
снюється системно і давно. 

Нещодавно у новозбудованому спортивному комплексі з розмахом відбувся чем-
піонат України з важкої атлетики. Далі у планах команди «За конкретні справи» - у 
2019 р. провести на Хмельниччині Чемпіонат світу з важкої атлетики. Хмельницький 
дуже скоро може відчути перевагу усіх тих преференцій, які мали міста, що готува-
лися до проведення Чемпіонату Європи з футболу 2012 р. і Євробаскету-2015 р. Це 
нові перспективи для розвитку міста: будівництво сучасного аеропорту, транспортних 
шляхів, готельної інфраструктури. Проведення даного заходу у кілька разів збільшить 
інвестиції в усі сфери життя обласного центру.

ОНОВЛЕННЯ ТРАНСПОРТНОГО ПАРКУ – НАМ ПІД СИЛУ  
В обласному центрі давно назріла проблема оновлення транспортного парку. Старі маршрутки, де нерідко пасажи-

рам доводиться стояти напівзігнутими, вже вижили себе. 
Для утвердження Хмельницького в якості сучасного європейського міста нам необхідно думати про екологічно чис-

тий транспорт, про умови комфортного пересування громадян до місць соціального значення.
Спільними зусиллями депутатів усіх рівнів команда «За конкретні справи» ініціюватиме масштабне оновлення ру-

хомого складу тролейбусного парку міста, розробку нових маршрутів та продовження існуючих ліній. Дана програма 
передбачатиме закупівлю для потреб Хмельницького ста нових тролейбусів за  бюджетні кошти.

Лише спільними зусиллями ми подолаємо усі проблеми пасажирських перевезень Хмельницького і зробимо наше 
місто по-справжньому чистим та комфортним.

БУДІВНИЦТВО ВИСТАВКОВО-СПОРТИВНОГО 
КОНЦЕРТНО-РОЗВАЖАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ 
«ПРОСКУРІВ-СІТІ»

В ході недавніх досліджень було виявлено, що Хмельниччина входить в трійку найбільш 
перспективних туристичних регіонів країни. Був навіть складений оптимальний туристич-
ний маршрут по області, до якого місто Хмельницький, на жаль, не входить. Спільними 
зусиллями ми повинні це змінити. Вінниця дуже швидко заробила собі туристичну славу 
завдяки славнозвісним фонтанам. Ми переконані, що Хмельницькому цілком до снаги пе-
ревершити цю славу. Для цього потрібно в місті збудувати цілу плеяду нових об’єктів, які 
будуть цікавими не лише для вітчизняних, а й для зарубіжних туристів та інвесторів. Од-
ним із таких об’єктів має стати виставково- спортивно- концертно- розважальний комплекс 
«Проскурів-Сіті», який матиме площу більше 10000 кв. м. Тут будуть створені всі умови 
для розвитку особистості, повноцінного відпочинку хмельничан та гостей міста. Комплекс 
не матиме аналогів в Україні. Тут буде велика виставкова зала, кілька хореографічних при-
міщень, етномузей, клуби планування сім’ї, раннього розвитку дитини тощо. 

Крім цього, в різних частинах міста Хмельницького передбачається встановити історичні 
вказівники – невеличкі гарно оздоблені інформаційні центри туризму, де кожен бажаючий 
матиме можливість прослухати аудіоролик про визначні туристичні місця Хмельниччини. 
Цим ми зможемо підвищити інвестиційний клімат та привабливість міста Хмельницького, 
ознайомити із туристичними можливостями Хмельницької області.

Головними напрямками діяльності депутатів команди «За конкретні справи» на 
усіх рівнях в галузі культури є розробка та реалізація програми розвитку культури 
Хмельницької області з врахуванням нових економічних умов та контроль за ефек-
тивним використанням бюджетних коштів в галузі культури.

(ПРОГРАМА НА 2016 - 2019 р.р.)
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ЗРОБИЛИ БАГАТО - ЗРОБИМО ЩЕ БІЛЬШЕ!

ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА ПРОВЕДЕННЯ ЕТАПУ 
КУБКА ЄВРОПИ З ФЕХТУВАННЯ U14

Останнім часом 
фехтування по-
стійно приносить 
Україні нагороди 
найвищого ґатунку,  
зокрема. й медалі 
Олімпійських ігор. 
Цей видовищний 
вид спорту відзна-
чається своїм дина-
мізмом і безкомпро-
місною боротьбою, 
тому має багато 
шанувальників.

 Нещодавно у 
Хмельницькому в 
новому спортив-
ному клубі «Епі-
центр» закінчився 

Всеукраїнський турнір з фехтування серед дітей «Ліга 10-13», який проходив за підтримки 
команди «За конкретні справи». Після великого успіху змагань, команда «За конкретні 
справи» зосередила увагу на організації міжнародного турніру з фехтування на Хмельнич-
чині: етапу Кубку Європи з фехтування U14 сезону 2016-2017 рр. Для цього лідер партії 
«За конкретні справи» Олександр Герега вже налагодив діалог з Європейською конфедера-
цією фехтування та Національною федерацією фехтування України.

Подібний масштабний захід допоможе нашому місту ще раз показати себе перед інозем-
ними інвесторами, збільшить його туристичну привабливість. 

ІНІЦІЮВАННЯ ВІДКРИТТЯ МІЖНАРОДНОГО 
АЕРОПОРТУ У ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ

Команда по-
літичної партії 
«За конкретні 
справи» прагне 
перетворити 
Хмельницький 
на провідний 
економічний, 
туристичний 
та спортивний 
центр Украї-
ни. Маючи у 
розпорядженні 
4 сучасних 
спортивних 
комплекси, 
Хмельниччина 
може приймати 
спортивні зма-
гання найви-
щого світового 
рівня,  зокрема,  Чемпіонат світу з важкої атлетики і етап Кубка Європи з фехтування. 

Для проведення таких масштабних турнірів обласний центр повинен мати сучасний 
аеропорт, здатний обслуговувати вітчизняні та міжнародні авіарейси. 

З цією метою представники партії «За конкретні справи» планують ініціювати масштаб-
ну реконструкцію Хмельницького аеропорту.

Новий сучасний аеропорт стане величезним поштовхом для розвитку не лише Хмельнич-
чини, а й сусідніх областей, утвердить Хмельницький в якості сильного регіонального лідера.

ОБЛАШТУВАННЯ ВЕЛОДОРІЖОК 
У ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ

Одним із пріоритетних завдань партії «За конкретні 
справи» є діяльність, спрямована на розвиток спорту та по-
пуляризацію здорового способу життя.

Прикладом цього процесу у Хмельницькому стане об-
лаштування велодоріжок та створення у парках міста май-
данчиків для катання на роликах, бігу та ходьби. Зростаюча 
цікавість до велотранспорту є невипадковою, а цілком 
логічною та обґрунтованою. Найголовніше і найперше – 
відсутність заторів. Велосипедист без проблем рухається 
у найнавантаженіші години будь-якою ділянкою дороги. 
Друге – простота паркування. На паркування велосипеду 
необхідно у 8 разів менше площі,  ніж для легкового авто-
мобіля. І   тому створення мережі велопарковок є важливим 
завданням партії «За конкретні справи»

Також рух на велосипеді звільняє місто від шкідливих 
атмосферних викидів, а з медичної точки зору велосипед – 
це прекрасний засіб у попередженні захворювань серцево-
судинної системи та хвороб дихальних шляхів.

Окремої уваги потребує питання створення у парках та 
зонах відпочинку   Хмельницького спеціальних місць, від-
ведених для катання на роликах, бігу та ходьби.

Дані ініціативи безперечно покращать безпеку та якість 
життя хмельничан, які сповідують здоровий спосіб життя.

ПОКРАЩЕННЯ УМОВ НАВЧАННЯ ДІТЕЙ 
З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ У СПЕЦІАЛІЗО-
ВАНІЙ ЗОШ № 8 м. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

Кожна дитина має право на достойне, повноцінне життя, незалежно від стану здоров’я чи 
матеріальних можливостей батьків. Тому заклади, де навчаються діти з особливими потре-
бами, вимагають особливої уваги. Команда політичної партії «За конкретні справи» виріши-
ла взяти під опіку спеціалізовану ЗОШ №8 у мікрорайоні Ракове. Вже найближчим часом 
навчальний заклад отримає комп’ютери, принтери, інтерактивні дошки та інше обладнання. 
Школа матиме нові туалети, кімнати відпочинку та спеціальні тренажери для дітей-інвалідів. 
Передбачається облаштування безбар’єрного доступу інвалідів до приміщення школи. 

Скрутні часи не знімають з нас відповідальності за долю кожного хмельничанина. 
Тому звертаємося до усіх небайдужих благодійників підтримувати наші добрі справи, 
об’єднуватися заради світлого майбутнього наших дітей.

РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
СОЦІАЛЬНОГО 
РОЗВИТКУ 

Боляче усвідомлювати, що тисячі хмельницьких пен-
сіонерів, які все життя старанно працювали, сьогодні є 
соціально незахищеними. Їх мізерних пенсій ледь вистачає 
на ліки та оплату комунальних послуг. Команда політичної 
партії «За конкретні справи» не може стояти осторонь цієї 
проблеми. Вже тривають роботи із проектування Регіо-
нального центру соціального розвитку, який працюватиме 
у  Хмельницькому (вул. Шевченка, 40/2). Цей заклад буде 
допомагати більш як 2000 жителям Хмельницького. Для 
людей «золотого віку» тут передбачені безкоштовна їдаль-
ня, допомога соціальних працівників, університет 3-го 
покоління, реабілітаційний центр «Здоров’я» в селі Пе-
чеськи. Головне – що кожен хмельничанин у цьому закладі 
зможе отримати посильну допомогу, пораду і підтримку. 
Люди зможуть самоорганізовуватися для вирішення злобо-
денних проблем. Бабусі матимуть де займатися художньою 
самодіяльністю,  в’язати шкарпетки для воїнів АТО. Дідусі 
будуть у теплі та комфорті грати в шахи та нарди.

Сьогодні Україні, як ніколи, потрібне єднання люд-
ських душ: заради збереження незалежності і націо-
нальної свідомості, заради процвітання нації.

(ПРОГРАМА НА 2016 - 2019 р.р.)

ЗБЕРЕЖЕМО ДОВКІЛЛЯ РАЗОМ
Виконання генерального плану м. Хмельницького щодо збільшення зелених зон загаль-

ного користування. Створення нових парків та скверів. Збереження заплави річки Півден-
ний Буг . Виконання генерального плану м. Хмельницького щодо збільшення зелених зон 
загального користування. Створення нових парків та скверів. Збереження заплави річки 
Південний Буг.

ПІДТРИМКА ХМЕЛЬНИЦЬКИХ ПІДПРИЄМЦІВ 
Політична партія «За 
конкретні справи» під-
тримує реалізацію у м. 
Хмельницькому наступних 
бізнес-проектів:

створення спеціалізова-
ної економічної території, 
що призведе до притоку 
іноземного капіталу, 
збільшення промислового 
виробництва та розви-
тку малого і середнього 
бізнесу;

будівництво сучасного 
багатоповерхового паркін-
гу у центрі міста, що дасть 
можливість максимально 
розвантажити Хмельницький від заторів та вирішити екологічну проблему;

створення бізнес-інкубатора при Хмельницькому міському центрі зайнятості. Це до-
зволить місцевим підприємцям ефективно вирішувати нагальні проблеми та обмінюватися 
успішним досвідом.


