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ЄВРОПА

ЗРОБИЛА КРОК У ПОЛТАВУ

У Полтаві презентували перший в Україні відкритий офіс «Нова
Полтава». Такі офіси дуже популярні в Європі. А в нашій країні
він єдиний – тільки у нашому місті. Тепер будь-який полтавець
зможе прийти зі своїм проектом, який покращить життя у
місті, презентувати його і реалізувати. Як проходило
Стор. 4-5
відкриття та на які проекти чекають читайте на
Полтава покаже дулю Росії

Полтавці їздять по кратеру вулкана

Ініціативні мешканці міста з громадської платформи
«Нова Полтава» знайшли вихід, як відмовитися від
російського газу і забути, що таке відключення світла
та холодні батареї в оселях

Наше місто очима туриста. Що дивує, вражає і шокує
гостей Полтави. Читайте на сторінках газети

Стор. 3

Стор. 6
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ФОТОФАКТ

55
цифра

виконання різноманітних фігурних підставок,
підстаканників та інших цікавих речей. А волонтери, в свою чергу, ці креативні речі зможуть представити на благодійних ярмарках. Таким чином, майже з нічого народяться сувеніри, витвори мистецтва та корисні у
побуті речі. А отримані за них кошти будуть
спрямовані на благодійну справу – допомогу
нашим військовим.

років

Полтавські волонтери Едуард Гожий,
Вікторія Родічева, Тетяна Рожкова, Юлія Брижак вирішили самі навчитися стріляти і бажаючих до цього залучити. Адже вміння стріляти –
це не лише сьогоднішні реалії, необхідність,
але просто цікаве хобі. По закінченню тренінгу,
працівники тиру запропонували передати
ініціативним полтавцям відстріляні гільзи для

Саме в такому віці українські жінки
можуть виходити на заслужений
відпочинок. Парламент продовжив
до 2022 року право дострокового
виходу на пенсію жінкам,
яким виповнилося 55 років.
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абзац
фото з сайту rama.com.ua

Карпати стали ближче

У мешканців Полтавщини з’явиться нова
можливість їздити на Західну Україну.
З 20-го січня поїзд № 225/226 ХарківУжгород-Харків почав курсувати через Полтавщину. Із Харкова поїзд ходитиме по парних датах. Вирушаючи з Харкова о 23:55,
та з Полтави о 03:36 наступного дня, поїзд
прибуватиме до Ужгорода ще через добу о
03:55. У зворотному напрямку із Ужгорода
потяг відправлятиметься об 11:17 і прибуватиме до Харкова наступного дня о 14:03.
фото з сайту wz.lviv.ua

Хвиля мобілізації
запущена
20 січня в Україні стартувала чергова, четверта хвиля, мобілізації чоловіків та жінок до лав збройних сил
України. За словами міністра оборони України Степана Полторака, це вимушений крок керівництва країни, оскільки
на сьогоднішній день просто ніким замінити військових в зоні АТО на сході держави.

«М

обілізація потрібна, тому що
потрібно міняти хлопців, які вже
півроку знаходяться на фронті.
Вона потрібна, але її необхідно проводити з урахуванням тих прорахунків, які були
допущені до цього», – сказав Полторак.
За словами секретаря РНБО Олександра
Турчинова у цьому році заплановано три
хвилі часткової мобілізації. Перша – з 20
січня і триватиме 90 днів, друга – орієнтовно
з квітня, триватиме 60 днів, третя – з червня,
тривалістю також 60 днів. У Міноборони зазначають, що під цьогорічні хвилі мобілізації
підпадають 200 тисяч військовозобов’язаних.
Військовий комісар Полтавського обласного військкомату Борис Павлов нещодавно заявив, що мобілізовувати українців будуть пропорційно по всій Україні. Так, щоб
в певному регіоні не обурювалися, чому у
них мобілізовано більше ніж в інших областях. Він зазначив, що на Полтавщині, під час
четвертої хвилі, буде мобілізовано 2,5 тисячі
людей.
Також у Міністерстві оборони України
розповіли, кого в цьому році не торкнеться мобілізація. Так повістки в січні-квітні не
прийдуть українцям, які непридатні за станом здоров'я до військової служби, студентам денної форми навчання та аспірантам,
священнослужителям, які займають посаду в
зареєстрованих релігійних організаціях. До
війська не будуть призиватися батьки трьох і
більше дітей віком до 18 років. Від мобілізації
також звільняються військовозобов'язані особи, які постійно доглядають за недієздатними
родичами. Під четверту хвилю мобілізації
не потрапляють жителі Криму, Донецької та
Луганської областей.
При цьому непридатними за станом
здоров'я до військової служби буде визнавати лише військово-лікарська комісія. Таким
чином, не виключено, що раніше комісованим
українцям доведеться ще раз, повторно проходити огляд у військкоматі.
Крім того, стало відомо, що під час четвертої
хвилі мобілізації в першу чергу повістки прийдуть військовозобов'язаним, які зможуть обслуговувати нову техніку, що надійшла на
озброєння. Нова хвиля мобілізації торкнеться військовослужбовців запасу, однак добровольцям, які захочуть захищати Батьківщину,
не будуть відмовляти.
Роман Музиченко
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Гроші для армії

На Водохреща, на благодійному ярмарку,
полтавці зібрали гроші для військових. Волонтери Полтавського батальйону небайдужих говорять, що це найрезультативніший
ярмарок із усіх, які проводили у Полтаві.
За день вдалося назбирати майже 25 тисяч
гривень.

кого торкнеться четверта хвиля мобілізації
Військовозобов’язані
чоловіки

Військовозобов’язані
жінки

25-60 років

25-50 років

кого не торкнеться четверта хвиля мобілізації
Військовозобов’язані,
заброньовані органами
державної влади на період
мобілізації

Непридатні за станом
здоров’я

Зайняті постійним
доглядом

Батьки 3-х та більше
дітей

фото з сайту province.in.ua

Полтавці частіше
стали звертатися
в прокуратуру
Упродовж 2014 року майже 11 тисяч
жителів Полтавщини звернулися з різного
роду скаргами до обласної прокуратури. Здебільшого громадяни оскаржували незаконні рішення органів внутрішніх
справ, порушували питання про законність
накладення арешту на майно, невнесення
відомостей до Єдиного реєстру досудових
розслідувань.
фото з сайту pers.ru

Священнослужителі

Студенти та аспіранти

телефони гарячої лінії
(044) 206-48-08 – для мобілізованих, учасників АТО, їх сімей та волонтерів
(044) 456-41-28 – щодо боротьби з корупцією у ЗС України
(044) 254-43-37 – Міністерство оборони України
(044) 253-04-71 – громадська приймальня Міністерства оборони України
(044) 520-07-54 – щодо надання медично-консультативної та психологічної допомоги

Протитуберкульозний
диспансер
«заморозили»
В мерії Потави кажуть, що на завершення лікарні по вулиці Шилівській просто немає грошей. У міській адміністрації
зазначають, що будівництво заморозять мінімум на рік. Адже коштів, які зараз є в бюджеті, вистачить тільки на
«консервацію» будівлі.
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Полтава спроможна забезпечити себе
електроенергією
Європа
Державна скарбниця практично порожня. Коштів на закупку газу
та вугілля немає. В результаті, українці, вперше з 90-х років, знову
відчули, що таке планове відключення світла і холодні батареї в своїх
оселях. Та ініціативні полтавці не змирилися з ситуацією, а знайшли
вихід з енергетичної кризи.

Своє тепло
арто лише було новорічним святам
відступити, як у квартирах полтавців знову
почали вимикати електроенергію. Люди
змушені корегувати своє життя відповідно до
планів Обленерго. А попереду ще довга зима,
і ніхто не може гарантувати, що відключення
не почастішають. Більше всього гнітить те, що
ситуація здається безвихідною.
Але це не так. Звичайні полтавці з «Нової
Полтави» запропонували шлях до енерго
незалежності нашого міста. Впровадження
їхньої ініціативи в життя вже в найближчому
майбутньому дозволить Полтаві стати повністю
енергетично незалежним містом України.

В

В громадській платформі
«Нова Полтава» розробили
енергетичну програму, яка
дозволить зробити Полтаву
енергонезалежним містом,
в якому люди зможуть
регулювати тарифи і не
залежати від цін, які нам
нав’язуватимуть в столичних
кабінетах.
Зокрема, пропонується обладнати всі
котельні міста когенераційним устаткуванням,
яке генерує два види енергії. Простіше кажучи, це турбіна, що спалює газ, в результаті
чого виробляється електроенергія. Залишки
ж тепла, які отримуються під час виробництва
світла, транспортуються для обігріву помешкань. Це надзвичайно продуктивне обладнання, оскільки сьогодні звичайні котельні використовують газ виключно для обігріву осель. В
той час, когенераційне устаткування, споживаючи таку ж кількість газу, не тільки обігріває,
але ще й виробляє електроенергію. Місто забуде про відключення світла і холод в квартирах.
Питання з фінансуванням переобладнання
також практично зняте. Адже в Європі останнім
часом дуже зацікавлені в тому, щоб Україна
зменшила свою залежність від російського газу.
На ці цілі Захід готовий виділяти чималі кошти.
В «Новій Полтаві» запевняють, що місто зможе
їх отримати, адже експерти відкритої платфор-

ПРЯМА МОВА

Росія

гроші на розвиток
енергетичної
безпеки

га

з

ПОЛТАВА

ми мають контакти і підтримку європейських
колег.
Котельні нового типу дозволять не тільки
економити, але і заробляти. Для прикладу, в
Черкасах когенераційне обладнання, яке встановили ще у 2012 році, дозволило місту на
50% забезпечити себе власною електрикою.
А до кінця 2013 року черкащанам вдалось і
витрачені гроші повернути, і міську скарбницю поповнити, продаючи електроенергію. За їх
прогнозами, щорічний прибуток від трьох таких
установок становитиме 1,5 млн. грн.
Альтернативна енергія
Втім, це тільки один із шляхів розвитку
енергонезалежності міста, який запропонували
в «Новій Полтаві». Ще одна ідея, над якою працюють сьогодні ініціативні полтавці, полягає в
переведені міських котелень на альтернативні
види палива – дрова, вугілля чи навіть солому.
В Європі давно зрозуміли, що покладатися на російський газ, яким наш сусід вже
кілька років шантажує півсвіту, не варто. В
європейських країнах розроблені плани поступового переходу на альтернативне паливо, яке
значно дешевше, а подекуди й ефективніше по
тепловіддачі. Це означає, що тепло для міста
стане дешевшим. До того ж його джерелом
може слугувати будь-яка сировина, а не лише
газ, вугілля чи мазут.

+
котельня
тепло,
електроенергія

турбіна
тепло,
електроенергія

В «Новій Полтаві» впевнені, якщо вже
сьогодні зайнятися переустаткуванням, то за
п’ять років місто зможе перейти на альтернативне паливо.

Юрій Бехтір, екс-віце-мер Полтави (2006-2007 роки)
Ідея Лева Жиденко створити в Полтаві
громадську платформу «Нова Полтава» –
надзвичайно цікавий і потрібний проект. Завдяки цій платформі можна не тільки знайти таланти серед полтавців, але і підготувати
нові професійні кадри.
Вже сьогодні ми бачимо результати роботи платформи і конкретні ідеї, які справді
можуть змінити наше місто. Незважаючи
на те, що когенерація для Полтави не нове
слово, пан Жиденко намагається вдихнути
в неї нове життя. Сьогодні в більшості котелень міста стоять печі, яким по 30 років.
Нехай навіть певна частина обладнання вже замінена на щось нове. За рахунок
чого ми трішки і економимо. Але цього не
достатньо для Полтави. Те, що пропонує

Лев Жиденко надзвичайно ефективно і
раціонально, враховуючи, що технічно переобладнати котельні можна протягом одного
міжсезонного періоду – за весну і літо.
З огляду на роботу, якою займається
«Нова Полтава», можу сказати, що Лев Жиденко рухається зі своєю командою в правильному напрямку, який безумовно зможе привести Полтаву до кардинальних змін
в кращу сторону. Він пропонує не тільки
конкретні реформи міського господарства,
але і на високому та професійному рівні
підходить до питання підготовки кадрів, які
в майбутньому зможуть керувати Полтавою.
Лев Жиденко, як я бачу, займається комплексним рішення сьогоднішніх проблем
нашого міста. І це правильна стратегія.

Лев Жиденко,

депутат Полтавської обласної ради
та ідейний натхненник
Відкритої громадської платформи
«Нова Полтава»
– Я, як секретар комісії Облради з паливно-енергетичного комплексу, під час розробки
стратегії розвитку Полтавської області до 2020 року наполіг на включенні до неї трьох важливих пунктів, які стосуються енергобезпеки.
Насправді, нам під силу змінити на краще будь-яку ситуацію. Ідеї та напрацювання до нас несуть
самі полтавці. Найкращі експерти їх опрацьовують, наповнюють європейським досвідом і на їх основі
розробляють програми. Тому, я впевнений, перетворити Полтаву на енергонезалежне місто нам
також під силу. Більше того, ми просто зобов’язані це зробити. На фоні постійного підвищення
ціни на газ для населення, у нас немає іншого виходу. Наша команда ініціативних вже розробила
конкретні кроки, як вийти із цієї ситуації. Деякі наші ідеї ми направляємо на розгляд в Київ. Якщо
влада терміново розпочне виконувати наші рекомендації, то вже наступної зими можливо буде
забути про холодні батареї та уникнути відключень електроенергії. Завдяки впровадженню сучасних технологій, люди зможуть суттєво економити, а місто навіть заробляти. Зароблені ж
кошти можна буде направити, скажімо, на ремонт доріг чи утеплення помешкань полтавців.

тепло,
електроенергія

Значну увагу, запевняють в громадській
платформі «Нова Полтава», слід приділити і
утепленню фасадів міських будівель. Робити це потрібно централізовано. Для цього, за
участі громадських організацій та місцевої
влади, повинні бути створені нові програми по утепленню цілих вулиць. Фінансуватися
вони також будуть за рахунок європейських
коштів. У «Новій Полтаві» зазначають, що їх
активісти зможуть залучити необхідну кількість
коштів завдяки тісній співпраці з європейцями
та глибинній розробці своїх програм. Також на утеплення можна буде використати кошти, заощаджені завдяки встановленню
когенераційного устаткування.
Важливим напрямком своєї роботи в
розробці програми енергоефективності міста
представники «Нової Полтави» вважають правильне використання надлишкового тиску

Встановивши турбіни замість
старих котелень, полтавці
отримають безперебійне
джерело електроенергії та
тепла для власних квартир.
газу, який видобувається в Полтавській області.
Вже сьогодні «новополтавці» звертаються до
Кабінету міністрів, Адміністрації Президента та
РНБО зі своєю ініціативою. Згідно документу,
пропонується встановлювати на труби, по яких
транспортується газ, спеціальні турбіни. Надлишковий тиск газу буде розкручувати їх і тим
самим вироблятиме електроенергію.
Ця технологія надзвичайно ефективна і дозволить забезпечити електрикою практично всю
область. Вже сьогодні таке устаткування працює
на Солохівському родовищі і виробляє 1,2 МВт
електроенергії. Для розуміння, цього об’єму
електроенергії вистачить, щоб на місяць забезпечити електрикою близько 4300 квартир.
Полтавці з Відкритої громадської платформи
«Нова Полтава» вбачають в цьому чи не єдиний
шлях до енергетичної незалежності нашого
міста. Адже впровадження їх ініціатив дозволить не тільки власними силами виробляти тепло та електроенергію, але і практично повністю
відмовитися від дорогого газу. Окрім того, ми
зможемо самі регулювати тарифи і не залежати від цін, які нам нав’язуватимуть в столичних
кабінетах.
Тарас Попов

3

Нові люди • Новітні дії • Нові орієнтири

• Нові люди •

січень • 2015
другий інформаційний бюлетень

Полтава – місто, де вперше в Україні з’явився відкритий офіс. Тепер активним полтавцям буде набагато легше здійснити
власні мрії і будувати таке місто, в якому комфортно жити. Головне – ідеї і бажання.

Маєш ініціативу?
Реалізуй її з « Новою Полтавою »
Полтава – місто, де вперше в Україні з’явився відкритий офіс. Тепер активним полтавцям буде набагато
легше здійснити власні мрії і будувати таке місто, в якому комфортно жити. Головне – ідеї і бажання.

Допомагати доопрацьовувати та реалізовувати запропоновані активістами
проекти будуть експерти Відкритої громадської платформи «Нова Полтава».
Кожен із них – професіонал у своїй галузі. І кожного з них будуть
залучати на грантовій основі. Деякі із експертів завітали на
презентацію, аби познайомитись із полтавцями і підтримати
перший подібний проект в Україні. Серед них Андрій Окара,
міжнародний експерт, політолог, філософ, який привітав
Лева Жиденка з гарним початком.

На презентацію відкритого офісу завітало чимало активістів. Кожен із них вже
обрав напрямок, в якому планує працювати. Шалві Ісояну ближча тема якісних доріг
для пішоходів, велосипедистів й автомобілістів. Олексію Наказному – розвиток та
впровадження енергоефективних технологій. А Юлії Бобир– сучасна електронна
система надання адміністративних послуг. Активісти «Нової Полтави» матимуть
можливість пройти стажування у Львові, Вінниці чи Брюсселі.
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П

олтава – перше місто країни, яке
перейняло досвід Польщі, Естонії,
Литви, Латвії та Грузії. І створило відкритий офіс. У цих державах
подібні проекти дуже популярні. У чому
їх цінність? До спеціально облаштованих
офісів приходить ініціативний житель,
презентує свою ідею, яка стосується життя міста, експертна рада розглядає її та
допомагає доопрацювати проект. І, коли
він проходить обґрунтоване опрацювання, проект починають реалізовувати.
Місце, де будуть з’являтись і реа
лізовуватись необхідні жителям проекти,
тепер є і в Полтаві. Його відкрили завдяки ініціативі Лева Жиденка та його команди однодумців.
«Сьогодні ми презентуємо перший в
Україні «відкритий офіс». Це місце, де
ми починаємо працювати над програмою розвитку Полтави. Подібного офісу
в Україні більше немає, – наголошує Лев
Анатолійович. – Тут працюють експертні
робочі групи. Вони створюють програми
для розвитку міста у таких напрямках як
соціальна сфера, інфраструктура, освіта,
охорона здоров’я та безпека».
«Нова Полтава» – це місце нових
можливостей. Завдяки відкритому офісу
у звичайних полтавців, незалежно від
соціального статусу, з’явиться можливість
працювати на своє місто. Двері «Нової
Полтави» відкриті для всіх.
«Знаєте, що найбільше заважає місту
розвиватись? Відсутність професіоналів.
І наша Відкрита громадська платформа «Нова Полтава» допоможе знайти їх,
підготувати і потім постійно підвищувати
їх кваліфікацію. Це будуть чесні, сумлінні,
розумні люди – управлінці нової фор
мації», – наголосив Лев Жиденко.

«Нова Полтава» відкрила свої двері
і чекає на кожного ініціативного
полтавця. Долучайтесь.
Якщо ви хочете долучитись до роботи
Відкритої громадської платформи
«Нова Полтава», завітайте
за адресою: вул. Котляревського, 6
або зателефонуйте
до call-центр 050-80-90-100
або 095-80-90-100.
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«Ми впевнені, що у Полтаві є багато
ініціативних людей. Вони краще за будь-яких
чиновників знають, що потрібно змінити у місті
і як це зробити. Таким людям просто необхідно
дати шанс і зовсім трошки допомогти. Саме
цим ми і будемо тут займатись», – розповів
Олександр Кутас, головний координатор
Відкритої громадської платформи
«Нова Полтава».

Найближчий місяць для Відкритої
громадської платформи «Нова Полтава» –
дуже спекотний. Весь цей час будуть
проходити презентації. Тому всі бажаючі
зможуть ознайомитись із першим відкритим
офісом в Україні, дізнатись, як він працює.
А також буде створюватись портфель
проектів, які реально запустити у Полтаві.

З самого ранку 22 січня відкритий офіс
відвідували журналісти, активісти, звичайні
полтавці, яким було цікаво дізнатись, що ж
таке нове у Полтаві відкрили і чим тут
будуть займатись.

Лев Жиденко,

ідейний натхненник
Відкритої громадської платформи
«Нова Полтава»:
Я впевнений, що у людей безліч
пропозицій, які можуть зробити
Полтаву ще кращою. Той, хто каже,
що все залежить тільки від Києва,
помиляється. Розвиток нашого
міста, благополуччя полтавців,
добробут кожної родини залежить
саме від нас, простих ініціативних
людей. Людей, які прагнуть змін
і готові докласти зусиль, щоб
Полтава стала кращим містом в
Україні. «Новій Полтаві» потрібні:
нові люди, новітні дії, нові
орієнтири! Долучайтеся! І я вірю,
що разом ми усе зможемо!

Перші активісті, які люблять своє місто не на словах, а на ділі, вже є. Один із них
24-річний Дмитро Козиренко. Минулого року разом із шістьма випускниками
архітектурного факультету він розробив варіант реконструкції кадетського корпусу.
Пізніше зібрав 35 молодих полтавців, які два тижні працювали над проектом
«Полтава – комфортне місто». Полтавці вивчили європейський досвід і створили
описи з п’яти основних напрямків: пішохідний простір, громадський транспорт, вело
інфраструктура, публічні простори та візуальна складова. На відкритті офісу можна
було ознайомитись із пропозиціями щодо кожного із цих напрямків.
Матеріал підготувала Світлана Полтавець
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Полтава «сповзає»
в кратер вулкану
Нотатки мандрівника: якщо всі міські дорожні вибоїни Полтави скласти в одне ціле, то ми отримаємо
велику яму, розміром не менш ніж трикілометровий кратер вулкану.

Н

езважаючи на свої 30 років, я вперше приїхав у Полтаву на запрошення друзів. Хоча, по правді кажучи, давно мріяв побувати на батьківщині Миколи Гоголя, Панаса Мирного та Григорія Сковороди.
Хоч я тут ніколи не був, але місто мене завжди заворожувало своєю колоритною історією
та архітектурою, яка ніби переносить в далекі
часи.
Втім, переступивши поріг Київського вокзалу, замість того, аби милуватися архітектурними
пам’ятками, одразу ж занурився у побутові проблеми. Через засніжені дороги я довгий час не
міг викликати таксі.
Проте, в місті все ж таки знайшовся
відчайдух на ім’я Микола, який приїхав на мій
виклик.
Про сніг
Від’їхавши метрів 300
від вокзальної площі
я остаточно зрозумів,
чому таксисти навідріз
не хотіли брати моє замовлення. Дороги не просто засипані, а я приїздив
31 грудня, вони, в буквальному
розумінні

колії. Припаркуватися кудись просто нереально. Водіям доводиться висаджувати пасажирів
посеред проїжджої частини. Таким чином дорогу, яку зазвичай можна проїхати за 15 хвилин, доводиться долати довше.
Таксист Микола сказав мені, що полтавці
вже звикли до такої ситуації і приймають її
як чергове випробування людського терпіння
та взаємодопомоги. Жоден полтавець не
пройде чи проїде повз автомобіль, який застряг у заметі, і допоможе водію вибратися із
снігової пастки. «Вчора на Великотирнівській
у величезній ямі всі ставали. І ви не повірите,
там взагалі облаштували пост з допомоги
водіям. Це вселило в мене віру в людей», –
розповів Микола.
Він навіть жартував, що одвічна проблема
дурнів і доріг практично вирішена. З першим

вул. Балакіна

люди якось самотужки вже практично ро
зібралися. Тепер залишилось тільки дороги
відремонтувати.
Про дороги
Автошляхи в Полтаві, м’яко кажучи, далекі
навіть від поняття задовільні. Ями настільки
глибокі і широкі, що навіть під товстим втрамбованим шаром снігу відчутно, як розбивається
підвіска автомобіля.
«Це нормально. Десятиліттями вулиці нового асфальту не бачили. Он, на вулиці Сакко
його останній раз, мабуть, ще при німцях клали», – серйозно сказав таксист Микола.
Їдучи містом, я навіть намагався порахувати кількість добрячих ям. Але десь на 200-тій
за рахунком ямі зрозумів, що це марна справа.
А у дворах на Садах взагалі не встигав рахувати, лише тримався, щоб не стукнутись об стелю
авто. Подумалось, якщо всі полтавські вибоїни
скласти в одне ціле, то можна отримати величезну яму, діаметр якої, без перебільшення,
буде дорівнювати трикілометровому діаметру
кратера найвідомішого у світі ісландського
вулкана Ейяф’ятлайокютль.
Я вже втратив надію побачити в Полтаві
нормальну дорогу, але наш
автомобіль зненацька, виї
хав на рівний і очищений

вул. Сакко

вул. Монастирська

вул. Сковороди

від снігу від
різок дороги.
Подібне відчуття я переживаю щоразу, коли перетинаю нейтральну лінію на українопольському кордоні. Коли ще кілька
вул. Маршала Бірюзова
секунд назад тебе всього трясло в
машині, наче при старті космічної
ракети, а вже за мить ти опиняєшся
вул. Пушкіна
у невагомості.
Здавалося, ось він, райський
острівець автомобіліста. Але не тут
вул. Шолом-Алейхема
цього
те було. Як з’ясувалося, це була вуслова, завалені
лиця Жовтнева, ділянка навпроти
вул. Котляревського
сніговими заОбладміністрації. Все стало зрозуміло,
метами. Склачому тут ям немає і сніг почищений.
лося враження, ніби
«Я вам скажу так, 90% полтавців взагалі
всі комунальні служплюються
на ці дороги. Навіть молодь, яка повул. Комарова
би міста в один момент
винна про кохання думати, говорить про ями
пішли у відпустку.
на дорогах і вкриті кригою тротуари», – проАвтомобілі, наче локомомовив таксист. Не встиг він це договорити, як
тиви, рухаються по завчасно
нашу машину знову почало трясти на ямах,
роз’їждженій першопрохідцями
ніби я в черговий раз повернувся із Польщі до
вул. Володимира Козака
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України. Ось так, проїхавши через все місто, я
тільки й робив, що шукав хороші дороги і рахував ями.
Про рішення
Якість доріг – болюче питання для України.

В Польщі на всій комунальній
техніці встановлені спеціальні
навігатори і відеокамери. Люди
можуть самі слідкувати за тим,
як і де працює техніка. Полтава
може взяти це на озброєння.
Мені навіть інколи здається, що цю проблему ніколи не вдасться вирішити. Ніби нам пороблено і якісь вищі сили заважають побудувати рівні дороги.
З огляду на те, як жителі Полтави самі
організувалися і об’єдналися навколо стихії,
хотілося б сказати, що полтавці заслуговують
на кращі дороги. Але допоки самі мешканці
міста не усвідомлять, що все в їхніх руках, доти
ситуація не зрушиться з мертвої точки.
Людям потрібно об’єднуватися в громадські
організації, вимагати у влади конкретних дій. Не
братися відразу до всього одночасно. Потрібно
починати з маленького. Відремонтувати,
скажімо, головні магістралі міста і рухатися далі. Запозичити досвід європейських
сусідів. Для прикладу, в тій же Польщі, на всій
комунальній техніці встановлені спеціальні
навігатори і відеокамери. Люди можуть самі
слідкувати за тим, як і де працює техніка.
Скільки прибрала снігу, поклала асфальту. І от
тоді, коли полтавці це зрозуміють і самі почнуть контролювати те, як розвивається місто,
я сподіваюся, що приїду в гості знову і напишу вже про архітектуру міста, а не про розбиті,
майже фронтові дороги.

90% полтавців незадоволені
станом доріг у своєму місті.
P.S. Відчувши на собі всі нерівності полтавських доріг, чомусь пригадав анекдот про
японців та АвтоВАЗ. Коли японці в Тольятті
побудували свій абсолютно новий завод, а на
виході все одно отримували Жигулі. Що не
робили, та результат залишався незмінний.
Ця новина врешті дійшла до колишнього
керівництва АвтоВАЗу. Тоді інженер промовив
екс-директору: «Я тобі казав, що таки місце
прокляте, а ти – руки не з того місця ростуть!»
Звісно Полтава благословенне місто, от тільки
з дорогами наче поробив хто. І яйцем тут не
викачаєш, потрібно долучатися всією громадою, та доводити все до ладу.
Руслан Мартинів
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Знай наших

Створено в Полтаві
Більшість українців навіть не здогадуються, що користуються чималою кількістю послуг та
винаходів, які створили саме полтавці. Пічка для бійців АТО, «Спрут» для боржників, лідер з доставки
вантажів «Нова Пошта» та унікальні фари, які виготовляються під замовлення. Все це лише частинка
зі створеного у Полтаві.
Фото з сайту www.depo.ua

Олександр Олійник хоче, аби його
обладнання виготовляли в Полтаві.
Оскільки це престижно для міста

Порятунок для бійця
Останнім часом про нашого земляка Олександра Олійника згадують все частіше. Полтавець розробив компактні й дуже якісні
опалювальні котли, які рятують від холоду
бійців у зоні АТО. І так необхідні українцям, які
не встигли або не змогли виїхати із окупованих територій.
«Мій конвектор хоч з вигляду й невеликий,
але землянку чи бліндаж обігріє за 15—20 хвилин. І буде дуже спекотно! А потім можна закрити піддувало і тепло зберігатиметься цілу
добу, – розповідає пан Олійник. – Погодьтесь,
зараз, коли тисячі людей у зоні АТО змушені
тулитися в напівзруйнованих будинках без
елементарних зручностей, а солдати мерзнуть
у неопалюваних бліндажах і наметах, ця розробка більш ніж актуальна. Ще одна дуже важлива перевага мого конвектора в тому, що він
може давати електрику. І працювати на чому
завгодно: на дровах, вугіллі, кукурудзяних качанах, опалому листі».
Такий твердопаливний конвектор Олександр Олійник придумав всього за два дні. І
це не єдиний його винахід. Вже п'ятнадцять
років під маркою «НОМ» полтавець випускає
котли. Також відомі його теплогенератори. Як
справжній патріот Олійник відмовляється від

пропозицій продати ліцензію на виготовлення його розробок. І причина проста: «Я хочу,
щоб моє обладнання виготовляли в Полтаві.
Адже це престижно для міста. Маленьку
Словенію, що виготовляє опалювальні котли,
знають у всьому світі. Знатимуть і Полтаву».
Улюбленець комунальників
У 2004 році полтавські комунальники створили і вперше застосували прилад, який полюбили їхні колеги по всій країні. Назва винаходу – «Спрут». Система, за допомогою якої
боржників поквартирно вимикають від водопостачання та каналізації. Винахід полягає
у тому, що у підвалі або на горищі обрізають
трубу загального стояку і запускають туди
спеціальний зонд із відеосистемою. Кабель
Фото з сайту www.segodnya.ua

Полтавський «Спрут» допомагає
боротись із боржниками по всій країні

та дві мініатюрні телекамери зонду знаходять
шлях до комунікацій боржника. І вимикають
його від послуг.
Створили систему у той час, коли у Полтаві
заборгованість сягнула більше 17 мільйонів
гривень. Комунальники нічого не могли з цим
зробити. І пішли на рішучі й неочікувані дії –
вигадали «Спрут».
Винахід приніс гарні результати. Вже за місяць
заборгованість знизилась на мільйон гривень,
рівень платежів виріс із 70 відсотків до 160!
Десятий рік полтавський «Спрут» допомагає
комунальникам боротись із боржниками по

Фото з сайту gazeta.ua

всій країні. Кількість міст, котрі вже відвідав
«Спрут», сягає декількох сотень.
Звісно, не обходиться і без нарікань з
боку тих, кому дісталось від «Спрута». Мовляв, неправильно так змушувати сплачувати за комунальні послуги. Але ж чому через
одного боржника мають страждати мешканці
цілого будинку? Тому система полтавських
комунальників однозначно має більше плюсів,
ніж мінусів.
Помічник для бізнесу
На початку 2000-х років під час зустрічі
на звичайній полтавській кухні Інна Поперешнюк, її чоловік Володимир та студентський
товариш В’ячеслав Климов вирішили створити
бізнес, якого на той час в країні не існувало.
Випадок допоміг зупинитись на сервісі
експрес-доставки. Так з’явилась «Нова Пошта».
Компанія, яка вже у 2014 році налічувала 1600
відділень по всій Україні! Тепер «Нова Пошта»
щорічно перевозить 31 мільйон посилок!
Досягнувши успіху, засновники «Нової
Пошти» не залишили своє місто. Навпаки, не
бачать себе поза його межами. «Я все життя
жила у Полтаві. Полтава – екологічно чисте
місто, тут немає заторів. У рідному місті мені
комфортно та затишно. Тут може бути сумно
тільки лінивому. У мене на кожен вихідний є
план, куди ми їдемо», – запевняє Інна Поперешнюк, виконавчий директор та співзасновник компанії «Нова Пошта».
Фото з сайту capital.ua

«Нова Пошта» має 1600 відділень
по всій Україні

У 16 років Андрій Ходурський
створив фари, над якими американці
«бились» 20 років

Ноу-хау для автолюбителів
У 16 років випускник полтавської школиліцею №1 Андрій Ходурський створив так
звані фари-невидимки. Винахід полягав у
тому, що над основними фарами Андрій встановив додаткові, які розвернув у різні боки.
Це дозволило отримати чудово освітлену
дорогу не тільки проїжджої частини, але й
узбіччя в радіусі п’яти метрів.
Чому саме на такому винаході зупинився молодий хлопчина? «Ідея прийшла після
поїздки з дідусем на звичайній «Ниві» від Полтави до Парижу. Нам часто доводилось їхати
вночі. Зустрічні автомобілі постійно сліпили
діда. Тоді я й придумав, як можна цього уникнути. Два роки розробляв систему. Всі досліди
проводив на тій самій «Ниві», – пригадує
винахідник, якому нині 25 років.
По суті Андрій Ходурський розробив
те, над чим американці «бились» двадцять
років. Його додаткові фари удвічі збільшують
освітлення нічної дороги, не сліплять водіїв
зустрічного транспорту, підходять для будьякого автомобіля та коштують недорого. З такою талановитою молоддю Полтава однозначно стане новою!
Матеріал підготувала Зоя Єфимович

Бережіть здоров’я!

Не грайтесь з високим тиском!
Голова тріщить, очі неймовірно болять, дратує світло, а кожен звук
здалека неначе хтось на вухо репетує. Хочеться закрити очі і прокинутись,
коли все мине. Так може час звернути увагу на свій тиск?
Чому високий тиск небезпечний?
Високий тиск – це не просто неймовірний
дискомфорт, це реально небезпечно. Адже він
змінює структуру ваших судин. У пошкодженому місці починається запалювальний процес, до судин проникають клітини крові, а з
ними й холестерин. Атеросклеротичні бляшки призводять до атеросклерозу. Перевантаження судин – до інсульту, інфаркту, серцевої
недостатності, порушення ритму серця. З часом
тиск може «зачепити» й нирки, аж до ниркової
недостатності.
Ви у зоні ризику, якщо…
Якщо ваша бабуся чи мама постійно бігали з
тонометром по хаті й ковтали пігулки, як тільки
тиск хоч трошки підвищувався, ви у зоні ризику. Гіпертонічна хвороба передається у спадок на 30-60%. Тому тим, у кого в сім’ї від нього страждали, потрібно постійно слідкувати за
здоров’ям. Забудьте про гамбургери зі щедрою
дозою солі, пивко літрами у компанії друзів,

про цигарку, постійне сидіння біля комп’ютера
чи лежання на дивані біля телевізору. Все це –
друзі високого тиску.
Що робити?
Завтра ж біжіть на консультацію до лікаря і
записуйтесь до спортзалу, групи здоров’я. Тим, у
кого проблеми із тиском, гріх не займатись спортом і носити на собі таке «багатство», як зайві
кілограми. Не можете себе змусити? Ну, тоді хоча
б щодня прогулюйтесь на свіжому повітрі. Все ж
краще, ніж сидіти у задушливій квартирі.
Перегляньте свій раціон. Гостра, надто солона, жирна їжа – у дуже мінімальній кількості.
Засмажене м’ясо замінюємо на рибу. Не любите або б’є по гаманцю? Тоді придбайте капсули риб’ячого жиру. Не наїдайтесь на ніч – повечеряли о сьомій і забили дверці холодильника. І обов’язково придбайте тонометр для
вимірювання тиску та проконсультуйтесь у
лікаря.
Матеріал підготувала Зоя Єфимович

Чим небезпечна гіпертонія?
Гіпертонія –
стійке підвищення
артеріального тиску
до 140/90 і вище.

Одне із найбільш розповсюджених
захворювань серцево-судинної
системи. На нього страждає 20-30%
дорослого населення світу.
Очі

Як гіпертонія впливає
на різні органи?

Пошкодження
сітківки,
погіршення зору.

Мозок

Судини

Порушення кровообігу. Наслідок –
погіршення пам’яті, інсульт.

Розрив аорти, який
у 90% випадків
призводить до
смерті.

Серце

Стенокардія – одна із форм
ішемічної хвороби серця. Інфаркт
міокарда. Серцева недостатність –
неспроможність серця перекачувати
необхідну кількість крові.

Гіпертонікам
не можна:

Нирки

Ниркова
недостатність.
Зловживати
спиртними
напоями

Вести сидячий
спосіб життя

Курити

Їсти гостре,
солоне, жирне

Працювати ночами,
спати менш,
ніж 7 годин
Нервувати
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Полтава т уристична

На що витратити 10 гривень у Полтаві?
Фото з сайту vpoltave.pl.ua

Нині за десять гривень можна дозволити собі дуже небагато: кілограм яблук або пачку чіпсів,
найдешевшу шоколадку або триста грамів зефіру. Але ж, це з’їв і забув. Інша справа побачити й
дізнатись щось нове за ті ж десять гривень. Як можна використати цю суму з користю?
Фото з сайту ridna.ua

Фото з сайту pkm.poltava.ua

Музей дальньої авіації
Після Другої Світової війни авіабазу «Полтава-4» вважали секретною. Вона слугувала місцем дислокації
бомбардувальників Радянського Союзу. Після розпаду СРСР
у Полтаві залишилась єдина в Україні важка бомбардувальна дивізія, озброєна дальніми бомбардувальникамиракетоносіями. Вона не вписувалась у військову доктрину
країни, тому всі літаки повинні були знищити. Втім, знайшлись
льотчики, які запропонували на цьому місці створити музей.
Так і зробили: з 2007 року тут діє Музей дальньої авіації.
На жаль, нині музей не в найкращому стані. Але й досі
тут можна побачити дев’ять літаків різного призначення та
авіаційні засоби ураження: авіаційні бомби вагою від 100 до
9000 кілограмів, авіаційні крилаті ракети, аварійно-рятувальне
спорядження. Та головним експонатом вважається унікальний
ракетоносець Ту-160, який льотчики називають «Білий лебідь».
Такого літака більше немає в жодному музеї світу! Ту-160
– найбільший в історії військової авіації надзвуковий літак,
найпотужніший і найважчий бойовий літак у світі.
За додаткову платню ви можете замовити екскурсію,
яку проведуть колишні військові льотчики. Та, заплативши
додаткові десять гривень, піднятись у кабіну літака й зробити фото на пам’ять.

Туристи з різних країн приїздять, аби подивитись на місце, де
шведська армія зазнала поразки. Тим більше полтавці, яким і
їхати нікуди не потрібно, мають відвідати це історичне місце.
Найкраще вкладення десяти гривень!
Полтавська битва відбулась у 1709 році. Тоді загинуло майже 10 тисяч шведів і ще три тисячі взято у полон. На
місці, де вона відбулась, створено Музей-заповідник «Поле
Полтавської битви». Поруч із пам'ятниками захисникам Полтави стоять два пам'ятники шведським солдатам і офіцерам,
збудовані у 1909 році з приводу 200-річчя Полтавської
битви.
У музеї діє дев’ять залів. Ви зможете побачити унікальні
експонати кінця 17 сторіччя й періоду Північної війни (17001721): портрети українських гетьманів, гравюри, медалі,
колекцію холодної та вогнепальної зброї європейського та
східного зразків, особисті речі Петра I.

Наш музей – один із найстаріших у країні. Окрім пам’яток, котрі
знайомлять з історією Полтавщини, тут можна побачити цінні
історичні речі Стародавнього Єгипту, Індії, Китаю, Японії.
Музей складається із сорока залів і фондосховищ. І тут знаходиться 300 тисяч експонатів! Є що подивитись на будь-який
смак: зали природознавчі, стародавньої історії, нової історії,
історії 20-го століття. В музеї виставлені колекції народної вишивки, ткацтва, килимарства, церковної атрибутики, археологічні,
нумізматичні, найбільш унікальні зібрання полтавської писанки
19-20-хх століть. Є особисті речі відомих полтавців, серед яких
співачка Раїса Кириченко та актриса Клара Лучко.
Краєзнавчий музей вважається найбільш популярним серед мешканців і туристів Полтави, щорічно тут буває близько
півмільйона відвідувачів. Завітайте і ви. Хоча б для того, щоб побачити один із найбільш популярних експонатів – гігантський
скелет мамонта.

Довідка: музей працює щоденно,
крім понеділка і вівторка, з 9.00 до 17.00.
Телефон: (050) 584-54-18

Довідка: музей працює щодня, крім понеділка,
з 9.00 до 17.00 (у п'ятницю до 16.00).
Телефон: (05322) 7-26-79

Довідка: музей працює щодня, крім середи,
з 9.00 до 17.00.
Телефон: (05322) 7-42-34

Музей - заповідник
« Поле Полтавської битви »

Новини нашого двору

«Нова Полтава. Нові Люди»
оголошує конкурс!

Краєзнавчий музей
імені Василя Кричевського

Полтава має талант

Юні полтавці,
відгукніться!

Ми чекаємо на новини вашого двору. Це може бути все, що цікаво
вам і, на вашу думку, буде цікаво всьому місту. Народження двійнят,
В Україні немає більш творчої
веселе весілля, винаходи сусідів, цікаві історії життя, успіху, кохання,
землі, ніж Полтава. Десятки
пропозиції щодо розвитку нашого міста й багато-багато іншого.
визначних письменників
Полтавці, які надішлють
народились або творили
найцікавіші новини,
саме тут. І ми впевнені,
отримають подарунок –
що нині у Полтаві є дуже
корисного «помічника» для багато талановитих дітей,
дому.
які продовжать справу
Телефонуйте (066) 198-06-22 знаменитих полтавців. Ми хочемо про них знати, аби відкрити
та пишіть. Є фото?
нові імена! Тому оголошуємо конкурс «Мої найрідніші» на кращий
Обов’язково надсилайте
дитячий вірш про родину.
за адресою:
novapnovil@gmail.com
Фото з сайту gornovosti.ru

Якщо ви не отримали газету «Нова Полтава. Нові люди»,
повідомте нам за номером телефону: (066) 198 – 06 – 22.
Замовник: БФ «НОВА ПОЛТАВА», м. Полтава, вул. Пушкіна, 40.
Друк: ФОП “Давидов В.О.” Зам. №1520. Тираж: 125тис. прим. Відповідальний за випуск: Тесновець В.І.
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Юні таланти, чекаємо ваші вірші за адресою:
novapnovil@gmail.com
Переможці будуть відомі наприкінці лютого.
На них чекають чудові й корисні подарунки!

