
ЗА РІК, ЩО МИНАЄ: 
створено 394 робочих місця;
 на дороги області вивезено 90,7 тис. тонн ще-

беню та посипкового матеріалу;
 щомісячну стипендію отримують 48 дітей, чиї 

батьки загинули у зоні АТО;
 з державного бюджету залучено 33,292 млн. 

грн. на потреби об’єктів соціально-культурного 
призначення області;

 збудовано спортивний клуб «Епіцентр»                                           
у с. Плужне Ізяславського району.
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НА ІЗЯСЛАВЩИНІ ВІДКРИТО ПОТУЖНИЙ 
СУЧАСНИЙ СПОРТКОМПЛЕКС «ЕПІЦЕНТР»

Ш А Н О В Н І  П О Д О Л Я Н И !
Минув рік з часу проведення місцевих виборів. Завдяки вам, дорогі земляки, 

нами сформована потужна команда лідерів, яка плідно працює в обласній, район-
них, міських та селищних радах. Попри економічну та фінансову кризу в Україні, ми 
й далі спільно працюємо, щоб змінити на краще умови навчання та виховання дітей 
у школах, дошкільних закладах, матеріальну та лікувальну базу в лікарнях, створи-
ти умови для занять дітей спортом. Наша команда забезпечує виконання передви-
борної програми «На розвиток рідного Поділля», а це - довготерміновий проект роз-
витку Хмельниччини, який поступово втілюється в життя, незалежно від виборчих 
процесів. В рамках даної програми протягом 2015 року ми БУДУВАЛИ, ВІДНОВЛЮ-
ВАЛИ, РЕМОНТУВАЛИ, ЗАЛУЧАЛИ КОШТИ з державного бюджету, СТВОРЮВАЛИ 

робочі місця, ВІДКРИВАЛИ Україну та світ нашим дітям! Звичайно, роботи попереду ще дуже багато - і на місцевому, і на державному рівнях. 
Відтак, ми виступаємо за те, щоб у суспільстві в усьому здійснювалася саме така політика - політика конкретних справ. Усі ми потребуємо 
миру та єдності. Тож закликаємо представників інших політичних сил та громадських активістів згуртуватися навколо інтересів наших людей, 
бо маємо дбати про своїх громадян і захищати їх. Тільки разом ми зможемо подолати будь-які труднощі, навести в країні лад, забезпечити 
гідне життя всіх громадян та мирне майбутнє нашої держави!

Олександр Герега, народний депутат України.  Андрій Шинькович, народний депутат України.

Працюємо на розвиток Хмельниччини

Завдяки систематичній на-
полегливій праці команди од-
нодумців політичної партії «За 
конкретні справи», яку очолює 
народний депутат України Олек-
сандр Герега, у Плужному, що на 
Ізяславщині, відчинилися двері 
нового спортивного комплексу 
«Епіцентр». Новобудова має зал 
для важкої атлетики та зал для 
ігрових видів спорту.

Ще не так давно ідея побуду-
вати великий сучасний спортив-
ний комплекс у селі здавалася 
неможливою. Люди не сподіва-
лися, що така ініціатива може 

бути реально втілена у життя 
сільської громади.

Тому на урочисте відкриття зі-
бралася величезна кількість жи-
телів не лише Плужного, але й 
інших населених пунктів Хмель-
ниччини.  

У заходах з нагоди урочис-
того відкриття спорткомплексу 
взяв участь і голова Хмельниць-
кої обласної держадміністрації 
Олександр Корнійчук. Він наго-
родив Олександра Герегу почес-
ною відзнакою «За заслуги пе-
ред Хмельниччиною». Нагороду 
вручено за багаторічну сумлінну 

працю, висо-
кий професіо-
налізм, ваго-
мий особистий 
внесок у соці-
ально-еконо -
мічний, куль-
турно-освітній 
розвиток об-
ласті, актив-
ну громадську 
д і я л ь н і с т ь , 
зміцнення ма-
теріально-тех-
нічної  бази за-
кладів освіти, 
медицини та культури.

Варто зазначити, що цей 
спорткомплекс є четвертим ме-
ценатським проектом Олексан-
дра Гереги на теренах Хмель-
ниччини. 

Вже функціонують спортив-
ні клуби «Епіцентр» у Городку, 
Хмельницькому та Кам’янці-
Подільському. Діяльність цих 
спортивних закладів вже дала 
вагомі результати. Зокрема, у 
Городоцькому спорткомплексі 
двічі проходив Чемпіонат Украї-
ни з важкої атлетики, який зібрав 
чемпіонів та призерів багатьох 
престижних світових та євро-
пейських турнірів. Хмельниць-

кий спорткомплекс теж приймав 
відомих важкоатлетів України та 
світу. 

Щодня у тренувальних залах, 
облаштованих найсучаснішим 
спорядженням, безкоштовно за-
ймаються тисячі дітей та підліт-
ків Хмельниччини. Активні занят-
тя спортом для юного покоління 
нашого краю стали чудовою мож-
ливістю для зміцнення їхнього 
здоров’я. 

Лідер команди «За конкретні 
справи» Олександр Герега не 
раз зазначав, що втілення ідей 
здорового способу життя, розви-
тку спорту було, є і залишається 
пріоритетом його депутатської 
діяльності. 



 Створено робочих місць:
- «Агрохолдинг 2012» - 38;
- Колцентр - 48;
- Логістичний центр - 254;
- Спортклуб «Епіцентр К» - 54.

Депутатська діяльність Олександра Гереги 

 www.spravy.org.ua                                                                   http://gerega.org.ua/стор. 2

Городоцький район

1.  Відремонтовано:
- ЗОШ – 8;
- ДНЗ – 9;
- амбулаторії, ФАПи – 6;
- лікарні – 1;
- закладів культури - 6
2. Надано будматеріали:
- ЗОШ – 23;
- ДНЗ – 19;
- лікарні - 1
- амбулаторіям , ФАПам – 17;
- закладам культури – 17;
- культовим спорудам – 35.
4. Допомога територіальним 
громадам:
- перекрито 48 багатоквартир-
них житлових будинків.

Дунаєвецький район

1. Відремонтовано:
- закладів освіти - 19;
- закладів охорони здоров’я і 
культури - 3.
2. Надано будматеріали:
- ДНЗ, сільським будинкам 

культури (фарба);
- закладам охорони здоров’я, 
освіти.
3. Надано комп’ютерну тех-
ніку закладам освіти – 4 
комп’ютерних класи. 
4. Підтримка закладів охоро-
ни здоров’я та культури:
- зроблено капітальний ре-
монт операційного блоку 
ЦРЛ, забезпечено меблями; 
- проведено озеленення тери-
торії навколо палатного кор-
пусу;
- надано кардіограф у відді-
лення інтенсивної терапії;
- надано фарби сільським бу-
динкам культури.
5. Відродження села, забез-
печення гідних умов життя 
селянам:
- надано допомогу погоріль-
цям, перекрито дахи 
4 будинків.
Чемеровецький район

2. Відремонтовано:
- закладів освіти - 12;

- закладам охорони здоров’я - 4.
3. Надано комп’ютерну тех-
ніку закладам освіти - 1 
комп’ютерний клас.
4. Допомога територіальним 
громадам:
- відновлення доріг у сільській 
місцевості та Чемеровецько-
му районному центрі;
- облаштування скверу біля 
пам'ятника Т. Г. Шевченку;
- капітальний ремонт примі-
щення районної газети «Нове 
життя»;
- встановлення дитячих ігро-
вих майданчиків смт Чеме-
рівці (вул. Хмельницька, вул. 
Миру) та смт Закупне;
- надання матеріалів для ого-
рожі кладовища;
- надання покрівельних ма-
теріалів мешканцям Чемеро-
веччини, котрі постраждали 
внаслідок пожежі (с. Біла, с. 
Мала Зелена, с. Слобідка-
Скіпчанська, с. Кугаївці, смт 
Чемерівці);
- допомога вимушеним пере-

селенцям із зони АТО - нада-
но будівельні матеріали, замі-
нено вікна, надано сантехніку 
с. Збриж, с. Жабинці, с. Дра-
ганівка;
- підтримка військовослуж-
бовців, які не шкодуючи свого 
життя, відстоюють незалеж-
ність України.

Ярмолинецький район

1. Відремонтовано:
- ЗОШ - 10;
- закладів охорони здоров’я - 
21.
- закладів культури - 6;
- культові споруди - 4.
2. Надано будматеріали:
- закладам освіти - 48;
- закладам культури - 7;
- закладам охорони здоров’я 
- 42;
- релігійним громадам - 7.
3. Надано комп’ютерну техніку:
- закладам освіти - 8;
- бібліотекам - 2.
4. Оздоровлено: 148 дітей.

5. Допомога територіальним 
громадам:
- надано допомогу будівель-
ними матеріалами для від-
новлення житлових будинків 
внаслідок пожежі - жителям 
сіл Москалівка, Соколівка, 
Проскурівка;
- замінено покрівлі будинків 
мешканців військового міс-
течка ст. Ярмолинці БОС №3, 
БОС №2 та мешканців будин-
ку №22 по вул. Спортивній 
смт Ярмолинці;
- встановлено вікна, двері ін-
валідам із села Соснівка та  
Вербка Мурована;
- вивезено 16000 тонн вапня-
кового щебеню для ремонту 
доріг комунальної власності 
району;
- ст. Ярмолинці (територія 
військового містечка) – побу-
дований дитячо-спортивний 
майданчик.
Загалом, у Ярмолинецькому 
районі в 2015 році замінено 
882 вікна, 146 дверей.

Виконання передвиборної програми

Звітують виборцям

 

Разом з громадською організацією «За конкретні справи» в 
окрузі було організовано благодійні проекти:
- до Дня Святого Миколая;
- до Дня знань 1 вересня;
- до Дня захисту дітей;
- вшанування воїнів-інтернаціоналістів, учасників ліквідації аварії на Чор-
нобильській АЕС;
- поїздка обдарованих і талановитих дітей - на Буковель, на море в м. Ко-
блево Миколаївської області;
- проведення фестивалю-конкурсу «Зимовий вернісаж»;
- проведення «Спартакіади Поділля-2016»;
- театральний фестиваль «Казковий скарб»;
- вітання матерів та дружин військовослужбовців, які перебувають в АТО, 
ветеранів та учасників бойових дій Другої світової війни;
- вітання багатодітним матерям, які мають 5 і більше малолітніх дітей;
- шкільні випускні вечори та вітання медалістів;
- патріотичний фестиваль аматорських колективів «Єдина мати. Єдина ро-
дина. Єдина Україна».

- подано 37 законопроектів;

- подано 15 запитів на вирішення         
проблем округу;

- особисто прийнято 486 громадян.  

Загальна кількість звернень громадян 
(усних та письмових): 
. м. Городок: усних - 5018, письмових – 612 (у зв’язку 
зі стихією 17.07.16 р. звернулося 1768 осіб);
. м. Дунаївці: усних і письмових - 640;
. смт Чемерівці: усних - 345, письмових - 313;
. смт Ярмолинці: усних – 415, письмових – 296.

- проведено 88 колективних зустрічей з 
громадянами округу;

- подано 709 депутатських звернень.

 Питання стосувалися:
- аграрної політики та земельних відносин,
- будівництва, містобудування і житлово-комуналь-
ного господарства,
- бюджету,
- державного будівництва, регіональної політики та 
місцевого самоврядування,
- економічної політики,
- аграрної політики та земельних відносин,
- запобігання і протидії корупції;
- науки і освіти;
- охорони здоров’я;
- підприємництва;
- соціальної політики, зайнятості та пенсійного за-
безпечення, ветеранів, учасників бойових дій, учас-
ників антитерористичної операції та людей з інва-
лідністю.

 Програма «Питна вода»
На сьогодні проблема водопоста-

чання – це першочергове завдання, яке 
розпочали вирішувати на Хмельниччині. 

За ініціативи команди політичної 
партії «За конкретні справи» розробля-
ються програми «Питна вода на 2016-
2020 роки».

 

Проведено ремонти 
шкіл та ДНЗ:

В усіх чотирьох районах окру-
гу постійно проводиться ро-
бота із зміцнення матеріаль-
но-технічної бази закладів 
соціальної сфери.
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Звітують виборцям

 
Епопея з капітальним ремонтом Ізяславської поліклініки 

тягнеться вже не один рік. Особливо гостро стало питання 
після обвалу основної стіни у 2013 році. Тому проігнорува-
ти настільки важливий заклад для суспільства не можливо, 
відзначає Андрій Шинькович. За його сприяння з держав-
ного бюджету було виділено 7478,061 тис. грн., з районного 
бюджету надали також  940 тис. грн.

Теофіпольський центр первинної медико-санітарної допо-
моги. Безперечно, умови надання медичної послуги потріб-
но кардинально змінювати, вважає Андрій Шинькович. Тому 
у 2016 році він залучив 1274,580 тис. грн. до коштів, виділе-
них районною радою, у сумі 783,962 тис. грн.

Спортивний комплекс Красилівської ДЮСШ. Районна 
рада виділила 445,317 тис. грн., Андрій Шинькович посприяв 
виділенню ще 4 млн. 7 тис. грн., тому що переконаний: діти 
мають займатись спортом у гарних умовах, а в Красилові є 
спортивні традиції, чудові тренери і талановиті спортсмени.

Теофіпольський районний Будинок культури. Довгобуд, 
на який через запущеність вже око поклали місцеві круте-
лики, щоб привласнити недобудову. Сміливість рішення Ан-
дрія Шиньковича і полягає в тому, щоб добудувати і ввес-
ти цей об’єкт в експлуатацію. Серед його однодумців, за 
словами Шиньковича - «романтиків», які вірять в добудову 
Будинку культури,  - Ві-
ктор Лебединський, Юрій 
Маркарян, Володимир До-
вжук та Олександр Сапу-
га. На продовження будів-
ництва Теофіпольського 
будинку культури Андрій 
Шинькович пролобіював 
з державного бюджету 
3514,921 тис. грн., з ра-
йонного бюджету виділе-
но 460,517 тис. грн.

В умовах проведення децентралізації 
навколо Ямполя об’єднається чимало на-
селених пунктів, тому потреба виділення 
приміщення для надання адміністративних 
послуг стане ще більш актуальною. Відтак, 
спільно з селищною радою для вирішення 
проблеми ми зуміли зібрати необхідну суму 
для ремонту а це – 2585,28 тис. грн. з дер-
жавного фонду залучив Андрій Шинькович 
та ще 287,2 тис. грн. надано з Ямпільської 
селищної ради.

Діти мають навчатись у комфорт-
них умовах. Для ремонту актової зали 
у Нетішинській ЗОШ №2 Андрій Шинь-
кович з держбюджету залучив 610 тис. 
грн. З міського додатково виділили ще            
51,035 тис. грн.

Робота народного депутата 
України Андрія Шиньковича у 

цифрах: 
- автор 97 законопроектів;
- 6 діючих законів України;
- 4570 депутатських звернень та 124 депу-
татські запити;
- на 98% пленарних засідань Верховної 
Ради працював особисто;
- особисто за два роки здійснив 3826 голо-
сувань;
- 10 днів на місяць працює безпосередньо 
на території 189-го виборчого округу;
- особисто прийняв 1756 виборців, за про-
блематикою 1450 надано дієву допомогу.

Місто Нетішин

• Будівництво водопроводу у садибній 
забудові міста – співголова політичної 
партії «За конкретні справи» з держав-
ного бюджету залучив 2700,70 тис. грн., 
ще 385,06 тис. грн. виділено з міського 
бюджету.
• Капітальний ремонт актової зали і ту-
алетних кімнат Нетішинської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів №1 – за сприяння народно-
го депутата виділено 700,00 тис. грн., 
з міського бюджету Нетішина надано 
75,766 тис. грн.
• Заміна автоматичної пожежної сигна-
лізації на сертифіковану Нетішинської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 – 390 тис. грн. на-
дано за сприяння Андрія Шиньковича, 
ще 21,793 тис. грн. виділено з місцевого 
бюджету.

грн.Красилівський район

• Капітальний ремонт спортивного залу 
Заслучненської ЗОШ I-III ступеня – за 
сприяння народного депутата України 
виділено 1 млн. 740 тис. грн. та 52,200 
тис. грн. надала Красилівська районна 
рада.

Білогірський район

• Капітальний ремонт даху Семенівської 
ЗОШ I-II ступеня - 463 тис. грн. залучив 
Андрій Шинькович, 13,89 тис. грн. виді-
лено із Семенівської сільської ради.
• Капітальний ремонт будівлі дитячого 
садка “Вишенька” у с. Довгалівка – за 
участі Андрія Шиньковича виділено 250 
тис. грн., 17,573 тис. грн. надано з бю-
джету Довгалівської сільської ради.
• Капітальний ремонт Ямпільської амбу-

латорії загальної практики сімейної ме-
дицини – за сприяння Андрія Васильо-
вича надано 1500 тис. грн., та 45 тис. 
грн. виділено з районного бюджету.

Ізяславський район

• Капітальний ремонт районного будин-
ку культури – за сприяння Андрія Шинь-
ковича залучено 2100 тис. грн. та 63 тис. 
з районного бюджету.

Теофіпольський район

• Реконструкція покрівлі дитячого сад-
ка «Бджілонька» у смт Теофіполь – за 
сприяння Андрія Шиньковича з держбю-
джету виділено 732,079 тис. грн., з ра-
йонного бюджету - 22,962 тис. грн.

Інші об’єкти, на які залучено кошти із держбюджету

Депутатська діяльність Андрія Шиньковича
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Люди обрали
«Наше завдання - не якась визначена кількість депутатських місць, а створення високоефективної команди лідерів 

на теренах Хмельниччини. Лідерів, здатних об’єднати громади, взяти на себе відповідальність за прийняття рішень, 
власним прикладом довести, що розбудувати Поділля можна лише конкретними справами, яких давно чекають наші 
земляки», - так визначив позиції політичної партії «За конкретні справи» її лідер, народний депутат України Олександр 
Герега, виступаючи на з’їзді політичної сили незадовго до місцевих виборів 2015 року. Слова Олександра Володимиро-
вича стали не лише керівництвом до дій, а підтвердилися волевиявленням людей – жителів Хмельниччини, котрі високо 
оцінили діяльність команди «За конкретні справи» та надали, за результатами голосування, 19 депутатських мандатів 
представникам політсили в обласній раді. Широко представлена партія «За конкретні справи» й у районних, міських та 
селищних радах. Загалом в органах місцевого самоврядування краю працюють 170 депутатів районних,  174 міських та 
селищних рад, а також 59 міських, селищних та сільських голів.

Таким чином, команда лідерів створена і працює в інтересах виборців. Головне, чим вона вирізняється з-поміж ін-
ших, – тісною співпрацею з громадами та плідною роботою, результати якої вже побачили та оцінили жителі населених 
пунктів Хмельниччини. 

Фракція політичної партії «За конкретні справи» в обласній раді 
нараховує 19 депутатів. Усі обранці брали активну участь у пленар-
них засіданнях обласної ради, працювали в постійних депутатських 
комісіях. Представники політичної сили очолюють дві депутатських 
комісії (В. М. Лозовий — економічного розвитку, промисловості і 
підприємництва, О. П. Савчук — закон-
ності, протидії корупції, регламенту), 
а У. Ю. Ткаченко, М. О. Харкавий та В. 
А. Бандирський обіймають посади за-
ступників голів комісій. Також ініційова-
но створення трьох депутатських груп: 
«Хмельниччина інвестиційна» (керівник 
Уляна Ткаченко), «Захист прав власни-
ків земельних паїв» (Андрій Шутяк), 
«Депутатський контроль» (Микола Хар-
кавий). Неонілу Андрійчук обрано на по-
саду першого заступника голови облас-
ної ради.

Налагоджено роботу громадських приймалень. Лише у своїх ви-
борчих округах організовано понад сімсот прийомів громадян, на 
яких побувало близько п’яти тисяч людей. До своїх обранців люди 
звертаються з наболілими питаннями. Найбільше подолян турбує 
підняття тарифів на комунальні послуги й газ, низький рівень со-

ціального забезпечення населен-
ня, мала закупівельна ціна на мо-
локо, поганий стан доріг. Інших 
приводить біда: не можуть само-
тужки оплатити дороговартісне лі-
кування. Виборці також нарікають 
на якість перевезення громадян 
пільгової категорії, роботу закла-
дів освіти, медицини, культури і на 
тяганину з виділенням земельних 
ділянок для учасників АТО.

 Серед важливих завдань, порушених 
фракцією, заплановано відновлення та 
реконструкцію аеропорту «Хмельниць-
кий», ініційовано додаткове виділення 
важкохворим 2 мільйони гривень на 
дороговартісне лікування, поставлено 
питання щодо забезпечення питною во-
дою населених пунктів Хмельниччини і 
щодо припинення промислового вилову риби в Дністрі та посилення 
боротьби з браконьєрством. Також активно виступали за необхід-
ність запровадити в обласній раді систему державних закупівель 
ProZorro. Окрім того, під час вивчення та підготовки питань, розгля-
нутих на сесіях облради, ініційовано створення низки комісій, зо-
крема, щодо законності продажу окремих об’єктів, надання дозво-
лів деяким підприємствам на використання надр та багато інших, 
висновки за якими наразі вивчаються правоохоронними органами.

 Один із критеріїв ефективної ді-
яльності депутата обласної ради — 
його вміння працювати з наданим 
йому законним інструментом робо-
ти — депутатським зверненням. Де-
путати фракції скерували до орга-
нів державної виконавчої влади та 
місцевого самоврядування близько 
150 звернень. До прикладу, Галина 

Терлецька підготувала їх близько сорока, Віталій Олуйко – близько 
двадцяти, решта депутатів скерували понад 5 депутатських звернень. 
Серед питань, які піднімали депутати у зверненнях, найчастіше були 
проблеми ремонту автошляхів, надання грошової допомоги на ліку-
вання, збільшення орендної плати за землю, повернення коштів від 
реалізації розпайованого майна, поновлення на роботі незаконно 
звільнених працівників, захисту інтересів колективів комунальних 
підприємств та багато інших життєво важливих для краян проблем, 
які потребують депутатського втручання.

Депутати в дії:
Депутати облради ведуть активну громадську діяльність не лише у своїх 

округах, а й на закріплених за ними територіях. Вони також надають матері-
альну, благодійну допомогу як у межах депутатського та благодійних фондів, 
так і особисто. 

Керівник обласного виборчого штабу Уляна Ткаченко, заступники голо-
ви фракції Вадим Лозовий та Володимир Поворозник координують роботу 
фракцій «За конкретні справи», які діють майже в усіх районах та містах 
Хмельниччини: беруть участь у засіданнях сесій, разом з іншими депутата-
ми виїжджають на об’єкти, щодо яких приймаються рішення на сесіях рад, 
разом детально вивчають суть питань на місцях.

Дієвою і спонукальною формою у розв’язанні проблем виборців є запити 
та звернення. Від початку роботи новообраної обласної ради депутати ске-
рували близько 20 запитів, які підтримано обласною радою. 

Андрій ШУТЯК, Іван КИРИЛЮК:
- про встановлення законності будівництва 

заводу з виробництва пінопласту у селі Михай-
лівка, що на Ярмолинеччині.

Микола ХАРКАВИЙ:
- про забруднення повітря в місті Кам’янці-Подільському та 

прилеглих населених пунктах, внаслідок діяльності ДП «До-
вжоцький спиртзавод»;

- щодо розгляду звернень жителів с. Вільхівці Чемеровець-
кого району та Гуменецької об’єднаної територіальної громади Кам’янець-
Подільського району;

- щодо проблем, пов’язаних з нераціональним використанням та відтво-
ренням водних біоресурсів (браконьєрство, незаконний вилов риби) на те-
риторії Хмельницької області;

- щодо законності підстав утримання та охорони на території комунально-
го підприємства «Аеропорт Хмельницький» літаків, що належать приватним 
компаніям та ін.

Олександр САВЧУК:
- про затримку погодження документації на земельні ділян-

ки для учасників АТО;
- щодо водопостачання у Чемеровецькому районі;
- щодо формування банку ліків або грошових банків з ме-

тою забезпечення екстреної допомоги хворим, життя яких 
опинилося під загрозою.

Віктор ЛЕБЕДИНСЬКИЙ:
- щодо виділення з обласного бюджету коштів на прове-

дення робіт із завершення будівництва Будинку культури 
на 500 місць в смт Теофіполь.

Віталій ОЛУЙКО:
-  щодо Регламенту облради; 
- щодо ефективності використання земель сільськогоспо-

дарського призначення; 
- щодо перевезення пасажирів транспортом загального ко-

ристування; 
- щодо реалізації положень Закону України «Про публічні закупівлі» (про 

електронну систему ProZorro); 
- щодо роботи «народних підприємств» та ін. 

Олександр ЗАВРОЦЬКИЙ:
- щодо забезпечення високоточною медичною апаратурою 

Хмельницького військового госпіталю.

Уляна ТКАЧЕНКО:
- щодо відкриття філії відділення екстракорпоральної детокси-

кації Хмельницької обласної лікарні у Дунавєвецькому районі.

Вадим ЛОЗОВИЙ:
- . щодо необхідності проведення благоустрою кладовища             

с. Юрченки; 
- щодо проведення вуличного освітлення у с. Русанівці.
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В полі зору

ЧЕМЕРОВЕЧЧИНА: в інтересах територіальної громади
- Впродовж кількох місяців у хірургічному відділенні Чемеро-

вецької центральної районної лікарні за сприяння Олександра Ге-
реги замінено на металопластикові 32 дверей і 44 вікна, відкоси 
яких пошпакльовано і пофарбовано, повністю перекрито дах при-
міщення. Для ремонтних робіт надано будівельні бригади.

-  Минулого року утеплено та пофарбовано фасад Чемеро-
вецького НВК №1, а цьогорічне свято Першовересня заклад про-
вів на вимощеному бруківкою подвір’ї школи. 

-  Щирі слова вдячності линуть на адресу Олександра Гереги 
від шкільної громади Жердянської ЗОШ. Тут народний депутат по-
сприяв у перекритті даху, врятувавши цим заклад від страшного 
лиха

-  Замінено дах і в приміщенні спортзалу Чемеровецького ме-
дичного коледжу. Цьогоріч проведено також часткову заміну вікон і 
дверей у Вишнівчицькому та Почапинецькому ДНЗ.

-  До 1 вересня ремонтна бригада встигла перекрити дах, уте-
плити горище, утеплити та пофарбувати передню стіну шкільного 
приміщення Летавського НВК. Наразі триває утеплення інших стін 
та ремонт спортзалу і роздягалень. 

- Понад 2500 городоцьких родин постражда-
ло внаслідок стихійного лиха, яке пронеслося 17 
липня територією Городоччини. Народний де-
путат України Олександр Герега першим надав 
допомогу особливо вразливим: інвалідам, ма-
лозабезпеченим, багатодітним родинам. Також 
депутат вважає своїм обов’язком допомогти в 
ремонті об’єктів соціально-культурного призна-
чення: шкіл, лікарень, комунальних установ. 

- Перекрито покрівлю хірургічного відділен-
ня Городоцької ЦРЛ. Тривають роботи з ремонту 
покрівлі гімназії та пожежної частини.

- Надано велику допомогу в будівництві 
церкви Святої Людмили княгині Чеської, а 
саме: цеглу для кладки стін, матеріали для 
даху, вікна, двері, плитку для підлоги, а також 
облаштовано бруківкою прилеглу територію. 

ГОРОДОЧЧИНА: долаємо стихію

- День фізичної культури і спорту співпав з 
тридцятилітнім ювілеєм Ярмолинецької дитя-
чо-юнацької спортивної школи, котра займає пе-
редові позиції серед однойменних дошкільних 
закладів освіти області. У зв’язку з цим депутат 
обласної ради Андрій Шутяк від імені народного 
депутата України Олександра Гереги та коман-
ди «За конкретні справи» вручив райцентрівській 
ДЮСШ чудовий подарунок - сучасний стіл з об-
ладнанням для гри у настільний теніс. Відчувають 
підтримку з боку команди «За конкретні справи» 

і військові. Особовий склад військової частини 
А2730 отримав допомогу усіма необхідними мате-
ріалами на відновлення вагончика для відпочинку 
та обігріву.

- У зв’язку з ротацією група в кількості 15 чо-
ловік відбула у місто Краматорськ для виконання 
поставлених завдань з ремонту техніки, яка вико-
ристовується на бойових чергуваннях. 

- Важливий напрямок діяльності політичної 
партії «За конкретні справи» – робота з обдаро-
ваними дітьми.

- Учениця 8 класу Скаржинецької загальноос-
вітньої школи І-ІІІ ступенів Наталія Штогрин здобула 
перше місце в обласній олімпіаді з української мови 
та літератури. Таким чином, дівчинка представляла 
Хмельниччину на Всеукраїнській предметній олім-
піаді, яка проходила в місті Полтава.  Поїздку на 
олімпіаду допомогли здійснити депутати обласної 
ради Андрій Шутяк та Іван Кирилюк. До того ж, ви-
нагорода стане заохоченням та мотивацією для 
восьмикласниці зі Скаржинець не зупинятись на 
досягнутому.

ЯРМОЛИНЕЧЧИНА:  не зупинятись на досягнутому

- Завершено капітальний ремонт 
приміщення середньої групи та за-
куплено меблі  ДНЗ №1 ‘‘Ромашка‘‘ 
м. Дунаївці. 

- Капітально відремонтовано 
хол, санвузли у ЗОШ №3 І-ІІІ ст., 
спортивного залу, санвузлів та роз-
дягалень у ЗОШ №2 І-ІІІ ст., здій-
снено ремонт їдальні і харчоблоку, 
встановлено обладнання у ЗОШ №4 
І-ІІІ ст. 

- Придбано меблі та здійснено 
ремонт у приміщенні різновікової 
групи ДНЗ №2 ‘‘Пролісок‘‘. 

- Відремонтовано харчоблок  
ЗОШ І-ІІІ ст. селища Дунаївці.

ДУНАЄВЕЧЧИНА: все найкраще - дітям



Віньковеччина
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Реконструйовано при-
міщення під баклабо-
раторію Віньковецької 
ЦРЛ. Лабораторію вве-
дено в дію.

Зроблено капітальний 
ремонт музичної зали 
та кабінету завідуючої 
ДНЗ «Колобок» у смт 
Віньківці.

Кам’янець-Подільський район
Громада с. Баговиця звернулася до народного депутата 
України Олександра Гереги щодо ремонту церкви Різд-
ва Пресвятої Богородиці на храмове свято села, і неза-
баром церковній громаді депутат районної ради вручив 
сертифікат на цемент.

На допомогу погорільцям у с. Залісся-1 було передано 50 листів 
шиферу.

Мешканці села Супрунківці довгий час добиралися до райцентру 
у м. Кам’янець-Подільський, долаючи близько 30 км бездоріжжя. 
Але завдяки народному депутату України О. В. Герезі, який надав 
автотранспорт, та прихильнику ПП «За конкретні справи» дирек-
тору Вербецького кар’єру Ю. М. Нів’євському, який надав щебень, 
висипано нову дорогу - відтепер відстань до райцентру скорочено 
вдвічі і є можливість їхати гарною шосейною дорогою.

Деражнянський район

 Допомога наших пар-
тійців в облаштуванні 
дитячого спортивного 
майданчика  в м. Де-
ражня по вул. Миру, 
87 (надано 2 тисячі 

гривень та облаштова-
но огородження спор-
тивного майданчика).

Організовано 
транспорт (авто-
мобіль VOLVO, 
грейдер, погруз-

чик) для перевезення 
щебеня, жерстви для 
ремонту доріг у населе-
них пунктах району – с. 
Загінці, с. Божиківці, с. 
Радянське, с. Пилипи, с. 
Коричинці, с. Мазники. 
Перевезено автотран-
спортом більше 2,5 тисяч 
тонн сипучих матеріалів.

Тісна співпраця нашої 
партії з футбольними 
колективами району. 
Усі змагання в райо-
ні проходять за під-

тримки команди «За 
конкретні справи». 

Переможцям першо-
сті та кубка району 
вручено 25 м’ячів.

 
Допомога депутатів 
партії Деражнянсько-
му районному центру 
соціальної реабілі-
тації дітей-інвалідів – 
новорічні подарунки, 
набори для першо-
класників, електро-
чайник та чайний сер-
віз для педколективу 
та дітей.

Шепетівський район
Представники Шепетівської 
міськрайонної організації ПП 
«За конкретні справи» та ДП 

«Шепетівське лісове господарство» 
долучилися до спільної гарної спра-
ви - відкриття дитячого майданчика 
в ДНЗ №2 «Сонечко», а також нада-
ли дитячий інвентар для пісочниці 
та в ігрову кімнату.

Від імені народного депутата України 
Олександра Гереги та усієї команди 
«За конкретні справи» вручено фі-
нансову допомогу для Шепетівської 
Спілки ветеранів Афганістану з на-
годи 30-річного ювілею створення 
організації.

На розвиток Хмельниччини



Летичівський район

Заради спорту - заради української молоді. У селі Голосків Меджибізької об’єднаної територіальної громади почала працювати ДЮСШ. 
Долучилися до потрібної справи команда організаціїї «За конкретні справи» та її лідер - народний депутат України Олександр Герега.

Полонщина
Ц е р к в а 

Святої Трійці 
була побудо-
вана у 1734 

році у центральній 
частині Полонного. 
Але у 1937 році її 
було повністю зни-
щено. З 2005 року 
церкву почали від-
будовувати. Також 
свою допомогу 
надала політична 
партія «За конкрет-
ні справи», а саме 
- були надані буді-
вельні матеріали 
для покриття даху.

Хмельницький район

Новоушицький район
Новоушицький район невеличкий, та конретних справ зроблено 

немало, найбільші  справи - це підтримка дітей, а саме: заміна вікон 
у навчальних закладах: Новоушицька ЗОШ №1 «гімназія» - 19 вікон, 
Новоушицька ЗОШ №2 – 11 вікон та 4 дверей, Струзька ЗОШ – 28 ві-
кон, Зеленокуриловецька ЗОШ - 4 вікна та 5 дверей, Пилипохребтіївський 
ДНЗ – 4 вікна та двері. Не обминули увагою лікувальні заклади - у Ново-
ушицькому ПМСД було замінено 4 вікна та двері.

Також відзна-
чились наші 
спортсмени на 
«Спартакіаді По-

ділля-2016», яку органі-
зувала ПП «За конкрет-
ні справи» за підтримки 
народного депутата 
України О. Гереги. У 
змаганнях з перетягу-
вання канату вони посі-
ли 2 місце, за що отри-
мали спортивні костюми 
та м’ячі на урочистостях 
з нагоди святкування 
Дня селища.

Волочиськ

За сприяння  команди партії «За конкретні 
справи»  громада  села Грузевиця отримала 
чудовий дитячий майданчик, було також  ви-
везено понад 1000 тонн щебеню виділеним ав-
тотранспортом  для проведення ремонту доріг 
Хмельницького району.

Ліквідуючи на-
слідки градобою у 
Хмельницькому ра-
йоні, люди вислов-

лювали щиру вдячність  
за ціну шифера - 99 грн. 
(три фури) та турботу - до-
ставку у село. Жителі та-
кож дякують Олександру 
Володимировичу за пере-
криття у минулому році 
дахів  об’єктів соціально-
культурного значення, 
які залишилися непошко-
дженим після стихійного 
лиха. Вкотре команда «За 
конкретні справи» опера-
тивно спрацювала.
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На розвиток Хмельниччини

Свято Покрови 2016 для прихожан автокефальної церкви у Во-
лочиську стало особливим. Тут урочисто відкрили довгоочікува-
ну недільну школу, яка стала й початком розбудови монастиря.  

Отець Микола звернувся до Олександра Гереги з прохан-
ням допомогти у здійснення задумів, а для команди «За 

конкретні справи» 
духовний розвиток 
– це одна із важли-
вих складових ста-
новлення українців. 
У день відкриття 
недільної школи 
народний депутат 
України Олександр 
Герега був нагоро-
джений орденом 
Святого Архистрати-
га Михаїла ІІІ ступе-
ня за ревну працю 
для добра. 



Питання АТО, літакобудування та інші важливі 
проблеми розглядалися на Комітеті з питань по-
даткової та митної політики, в якому працює на-
родний депутат України Олександр Герега. Зокре-
ма, було розглянуто і рекомендовано Верховній 
Раді України ухвалити за основу і в цілому низку 
законопроектів, спрямованих на підтримку підпри-
ємств, що виробляють продукцію для потреб АТО.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ДОПОМОГА РОДИНІ ЗАГИБЛОГО БІЙЦЯ
Допомогу матеріалами для проведення 

ремонту житла отримала від народного 
депутата України Олександра Гереги та 
команди "За конкретні справи" Ганна Щес-
няк із села Москалівка.

Доля цієї сильної жінки дуже важка. Вона 
сама виховує своїх онуків, взявши над 
ними опікунство, оскільки чоловік трагічно 
загинув у ДТП, а дочка померла від раку. 
Один із онуків - Олег Середюк - був мобілі-
зований і загинув під час проведення АТО. 

Допомогу Ганні Михайлівні передали 
депутат обласної ради Андрій Шутяк та 
депутат районної ради Антоніна Надахов-

ська. Також Ганні Михайлівні вручили нагороду загиблого внука Олега - номерну ме-
даль "За відвагу" - знак народної пошани (посмертно).

Це не перша допомога від команди "За конкретні справи": ще у 2012 році цю сім’ю 
забезпечили пральною машиною, яка була вкрай потрібна, а коштів на купівлю вони 
не мали.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СПІЛЬНА СПРАВА 
ДЛЯ УЧАСНИКІВ АТО

Тисячі українських патріо-
тів сьогодні захищають ці-
лісність нашої держави на 
Сході. Немало таких героїв 
і з Нетішина. Двадцятеро з 
них згідно з Законом отри-
мали земельні ділянки під 
забудову. 

Представники команди по-
літичної сили «За конкретні 
справи» посприяли учас-
никам антитерористичної 
операції з Нетішина у ство-
ренні дороги до виділених 
земельних ділянок. 

Протягом десяти днів ван-
тажівки вивозили понад дві 
тисячі тонн піску на необ-
хідну дорогу. Народний де-
путат Андрій Шинькович під час зустрічі з власниками місцевих земельних ділянок 
запевнив, що й надалі команда «За конкретні справи» радо відгукуватиметься на 
прохання допомогти. Нетішинські ж герої щиро подякували і за сприяння в укладенні 
дороги, і за ту допомогу, яку отримували під час перебування на фронті (були забез-
печені усіма необхідними засобами). 
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Протягом двох скликань, починаючи з 2012 р., 
народний депутат України О. В. Герега всю свою 
заробітну плату перераховує хворим дітям зі сво-
го виборчого округу №192. До цієї благодійної 
справи долучився і народний депутат України           
А. В. Шинькович (округ №189).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СТИПЕНДІЯ ДЛЯ ДІТЕЙ

Сьогодні на Хмельниччині 48 дітей залишились без батьківського тепла через 
страшні події на Сході. Аби підтримати родини загиблих військовослужбовців, учас-
ники з’їзду політичної партії «За конкретні справи» прийняли рішення про щомісяч-
ну виплату дітям, чиї батьки загинули у зоні антитерористичної операції. Щомісячно 
до повноліття з Хмельницької обласної громадської організації «За конкретні спра-
ви» виплачується стипендія у розмірі 2000 грн. - 48 дітям.  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАСТЯ ОЗДОРОВИЛАСЬ У САНАТОРІЇ
Оздоровлено хвору на ДЦП 12-річну Анастасію Борець. За безпосереднього 

сприяння Андрія Шиньковича дівчинка разом з бабусею Вірою та сестрою Оленою 
24 дні перебувала у спеціалізованому санаторії «Хаджибей», що на Одещині. Уся 
родина вдячна народним депутатам О. В. Герезі та А. В. Шиньковичу за доброту, 
турботу й небайдужість до проблем простих людей. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БІДИ ЧУЖОЇ НЕ БУВАЄ
Поява на світ дитини – це завжди радість. Але у родині Вторських з Чемеровець 

було по-іншому. При народженні їхнього немовляти виявилися серйозні захворю-
вання. Біду долати  стурбованим батькам допоміг Олександр Герега - за державний 
кошт дитина пройшла необхідний дороговартісний курс лікування у Хмельницькій 
обласній лікарні.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

З НАДІЄЮ НА ПОРЯТУНОК
З надією на порятунок звертаються краяни до народного депутата України 

Олександра Гереги, коли в дім стукає біда, а порятунку шукати ніде. Особливо бо-
ляче чути про важкі недуги у дітей, побороти які родина не має змоги. Серед таких 
випадків, на жаль, -  сім’я Свіцьких із Кормильча Чемеровецького району. У 2015 
році страшне горе спіткало їхнього сина Владислава. Хлопчик постраждав від мо-
тоблока, який буквально розтрощив нижню кінцівку. Внаслідок складної операції 
Влад залишився без ноги і потребував протезування. 

Олександр Володимирович  посприяв у  виготовленні  протезу для хлопчика 
за державний кошт, а також було ініційовано збір коштів на допомогу Владиславу.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАЛИШИЛИСЯ БЕЗ ВЛАСНОГО ЖИТЛА
Страшна біда приходить у дім, коли до нього добирається вогонь. Це добре 

знають постраждалі сіл Слобідка-Скіпчанська, Мала Зелена, Дертка, Збриж, Біла, 
Вікторівка та Кугаївці,  чиї будинки майже знищив вогонь наприкінці літа 2016 року. 
Селяни  відчули нещадну силу вогняної стихії, яка цьогоріч увірвалася в їхні до-
мівки і наробила чимало шкоди. Зі своїм горем погорільці звернулися в громад-
ську приймальню народного депутат України Олександра Гереги, де їх не лише 
вислухали, а й одразу надали допомогу. Відтак, за сприяння народних депутатів 
Олександра Гереги та Андрія Шиньковича, команди політичної партії «За конкретні 
справи» було виділено покрівельні та будівельні матеріали, вікна, двері для ремон-
ту пошкоджених осель. Біда перестає бути страшною, коли людині допомогають з 
нею боротися. 

Інваліду 1 групи по зору, жителю м. Городок В. В. Ярошевському, в якого стихій-
не лихо повністю знищило покрівлю будинку, було надано матеріали та виконано 
покрівельні роботи. Надано також допомогу у перекритті дахів громадянам пільго-
вих категорій.

Допоможемо разом

ПРІОРИТЕТ - 
ТУРБОТА ПРО ДІТЕЙ

ЗАХИСНИКАМ 
УКРАЇНИ - ПІДТРИМКА

ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ 
ВІЙСЬКОВОМУ ГОСПІТАЛЮ

Ініціативу «Благодійного фонду охорони здоров’я військовослужбовців Хмельнич-
чини» підтримали всі осередки політичної партії «За конкретні справи». Сьогодні 
Хмельницький госпіталь працює напружено, лікуючи військовослужбовців та вете-
ранів Збройних Сил України, а також учасників АТО. За рік в лікувальних відділеннях 
госпіталю проліковано більше 5000 хворих, поліклініка госпіталю приймає та кон-
сультує понад 34 тис. пацієнтів, за період проведення АТО проліковано більше 2000 
поранених, травмованих та хворих військовослужбовців – учасників бойових дій. 
Але у госпіталі є одна велика проблема – він не має ліфту для транспортування важ-
кохворих, поранених бійців. У жовтні 2016 року було розпочато збір коштів на ліфт 
госпіталю, і вже зібрано більше 200 тис. грн. Благодійна акція і далі триває.

Закликаємо всіх небайдужих людей приєднатись до проведення патріотичної акції, 
залучивши до волонтерської роботи студентів коледжів, вищих навчальних закладів, 
школярів! Саме така робота стане неабияким кроком у напрямку виховання дітей та 
юнацтва у дусі справжнього патріотизму та любові до своєї Батьківщини!

Віримо, що всі разом ми зможемо побудувати ліфт у Хмельницькому військовому 
госпіталі!

Реквізити благодійної організації:
«Благодійний Фонд охорони здоров’я
військовослужбовців Хмельниччини»:
ЕДРПОУ-10543173, МФО-315405, р/р 26006052307204,
Банк-отримувач: ПАТКБ Приватбанк


