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НОВА
ТОЛОКА
НАБИРАЄ
ОБЕРТІВ
До ініціативи «Нової
Полтави» вже приєдналися
сотні людей. Полтавці
об’єднуються з сусідами
та складають списки
найнеобхіднішого для
прибирання. У цьому
номері ми розкажемо про
тих, хто першим долучився
до Толоки, визначив
проблемні місця свого
двору і вже навіть склав
списки матеріалів

Стор. 4-5

ЕКС-ПРЕМ’ЄР ЛИТВИ ПІДТРИМУЄ
ІНІЦІАТИВУ ЛЕВА ЖИДЕНКА

ПОЛТАВЦЯМ ДОПОМОЖУТЬ
ВІДМОВИТИСЯ ВІД ЖЕКів

Колишній прем’єр-міністр Литви
Андрюс Кубілюс зголосився
допомогти Полтаві з реформами
і, у разі потреби, відвідати наше
місто

Активісти Відкритої громадської
платформи «Нова Полтава»
розкажуть полтавцям, як
створити ОСББ, і навіть дадуть
на це гроші

Стор. 3

Стор. 6
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ПОЛТАВСЬКІ АКЦЕНТИ

сьомий інформаційний бюлетень

Великі уми обговорюють ідеї, середні уми обговорюють події, а дрібні – людей. Елеонора Рузвельт

АБЗАЦ

➤ Газ подорожчає

З 1 квітня в Україні більш ніж
утричі зросте мінімальний тариф на газ для населення. Полтавцям доведеться сплачувати
по 3 грн. за 1 кубометр, якщо обсяг споживання до 200 кубів на
місяць. Якщо ж понад 200 кубів,
вартість палива зросте у 4 рази
– до 7 грн. А газ, який використовують мешканці багатоквартирних будинків для приготування
їжі, здорожчає майже в шість
разів. При такому рівні тарифів,
за словами експертів, середня зарплата по Україні повинна
бути 15-18 тисяч гривень.

ЦИФРА

березень•2015

ФОТОФАКТ

1,5

мiльйона гривень

Полтавці жаліються, що їхні двори перетворилися на
парковки. Водії для зручності ставлять автомобілі відразу біля своїх під’їздів. Але не зважають на потреби
інших сусідів, які не можуть підступитися до власного
двору. Крім того, імпровізована парковка перетворилася на суцільне болото, через яке просто не пробратися. На
один з таких дворів по вулиці Кондратюка, 9 дуже просить
звернути увагу наша читачка Павліна Євгеніївна. Прохання
жіночки до сусідів просто лишаються без уваги.

витратять
на цьогорічне
озеленення
Полтави
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ПРО ГОЛОВНЕ

Нещодавно Кабінет міністрів України, у зв’язку з різким підвищенням тарифів на комуналку, спростив процедуру отримання
субсидій. Тепер отримати допомогу від держави можна лишень на підставі двох документів: заяви та декларації.

20 квітня, за підтримки Відкритої громадської платформи
«Нова Полтава», в Художньому
салоні Полтавської спілки художників, що знаходиться на вулиці Жовтневій, 27, відбудеться
виставка робіт Олега Мінгальова
«Дух Фауста. Наративізм».

✓ спрощена заява (за встановленою формою на 1 аркуші);
✓ спрощена декларація про доходи і витрати осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні (за встановленою формою на 1
аркуші).
Усі інші документи, що необхідні для призначення житлових
субсидій, подають організації, які надають ці послуги.

ТЕРМІН ПРИЗНАЧЕННЯ ЖИТЛОВОЇ СУБСИДІЇ

Субсидія на оплату житлово-комунальних послуг призначатиметься на цілий рік. Після закінчення терміну отримання допомоги, органи соціального захисту повинні автоматично оформити нові документи про субсидії на наступний період.
Якщо ж людина вкаже недостовірну інформацію про себе,
субсидії відразу ж будуть відмінені. А шахрая змусять повернути
виплачену суму у подвійному розмірі.
Роман МУЗИЧЕНКО

«НОВА ПОЛТАВА» ДОПОМОЖЕ ОТРИМАТИ СУБСИДІЇ
Домогосподарство

Заява
Декларація

Управління
соціального захисту
населення
вул. Жовтнева, 36
тел. 2-27-83

Рахунок за послуги + бланк
заяви та декларації для
призначення субсидії

Підприємство ЖКГ

Інформація
про доходи

Перераховує
розмір субсидії
на рахунок
замовника

АВТОМАТИЧНО

«Держава повинна підтримувати людей, у яких
немає можливостей оплачувати сьогоднішні тарифи.
Вони і до нині були не маленькі. А тепер і тим більше. Тому процедура подачі
документів на отримання
субсидій має бути прозорою.
І тут потрібна злагоджена
робота міської влади. В кожному районі міста мають
з’явитися спеціальні центри
по оформленню субсидій, що
значно прискорить процедуру. Для тих же полтавців,
які не до кінця розуміють,
як за новою схемою отримати субсидію, у нас, в «Новій
Полтаві», завжди відкриті
двері. Всі бажаючі зможуть
отримати в нашому офісі
безкоштовну юридичну консультацію».

Призначення житлових субсидій

Відповідь

Лев Жиденко, лідер Відкритої
громадської платформи
«Нова Полтава»:

➤ Нова Полтава підтримує
художників

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ПРИЗНАЧЕННЯ СУБСИДІЇ

АВТОМАТИЧНО

На території алеї, неподалік зупинки громадського транспорту «Школа №5», провалюється
плитка, просідає грунт. З приходом потепління це явище стає
більш масштабним. Місце провалля постійно розширюється,
тому пішоходам слід бути уважними, особливо в темну пору
доби. Адже в міськраді на проблему ніхто поки не відреагував.
І це при тому, що полтавці неодноразово зверталися до міського керівництва з вимогою провести на алеї ремонтні роботи.

не на опалювальний період, як
раніше. Встановлюється автоматичний принцип надання
субсидії на новий період.
Субсидія призначатиметься одному із членів сім’ї, який
зареєстрований у будинку чи
квартирі і на якого відкрито
особовий рахунок на оплату
житлово-комунальних послуг.
Щоб отримати субсидію,
людині потрібно тільки звернутися до управління праці та
соціального захисту населення за місцем реєстрації. Або
ж надіслати всі необхідні документи поштою до місцевого
управління праці та соціального захисту населення.

Запит

➤ Каштанова алея
провалюється

Відповідно до нових правил
запроваджується
принцип
призначення субсидії на підставі інформації, що задекларувала людина. При цьому
перевірка достовірності цих
даних здійснюватиметься органами соціального захисту
вже після призначення субсидії.
Кожен будинок, одночасно
з рахунком для оплати енергоносіїв, у квітні та жовтні 2015
року отримає спрощені форми
заяви та декларації для звернення за призначенням субсидії.
Також запроваджується надання субсидії на 12 місяців, а

Державна фіскальна
служба

АВТОМАТИЧНО

Пенсійний фонд

новіТНІ ДІЇ
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За інформацією Мінагрополітики нині Україна не лише
повністю забезпечує себе молоком, але є і одним із світових
експортерів молочної продукції. При цьому левову частку молока надає саме Полтавщина. Але, не зважаючи на це,
мешканці нашого міста постійно скаржаться на ціну та якість
молочних продуктів, які лежать на прилавках міських магазинів.

Самі ж полтавці пов’язують зростає. А будівництво мояк вартість, так і якість «мо- локозаводу допоможе суттєлочки» у тому числі, з тим, що во знизити вартість молочної
в місті немає свого молоко- продукції».
заводу. Колись молочне
підприємство працювало
За підсумками 2014
у Полтаві. Але «підприємроку в Полтавській
ливі» ділки довели завод
до банкрутства, а згодом і області надій молока на одну
взагалі знищили.
корову перетнув позначку
Міська влада вже кільв 4 тисячі кілограмів
ка років обіцяє побудувати новий молокозавод
у Полтаві. Втім, далі обіцянок
В «Новій Полтаві» впевнені,
справа так і не пішла.
що власний молочний завод
Експерти Відкритої гро дозволить створити у місті домадсь
кої платформи «Нова даткові робочі місця. Таким відбуватиметься в Полтаві. Зрозуміло, що подібні рішен- людей. Ми ж, у «Новій ПолтаПолтава» говорять, що моло- чином ми зможемо отримати Підприємство не буде витра- ня, тим більше при сьогод- ві», будемо їм сприяти по мірі
козавод місту потрібен і, при і дешевий продукт, оскільки чати великі кошти на транс нішній економічній ситуації наших можливостей. Не хочу
бажанні, міське керівництво він вироблятиметься в Пол- портування продукту. А це в країні, даються досить таки бути голослівним, але скажу,
могло б знайти гроші на будів- таві, і людей забезпечимо по- прямо впливає на ціну «мо- важко. Втім, я сподіваюся, що що деякі виробники вже заціництво такого підприємства.
стійною роботою. Додатковим лочки».
підприємці розглянуть мою кавилися цим проектом».
«Молоко завжди знаходи- аргументом на користь будівТакож від будівництва
За словами лідера
лось в категорії продуктів пер- ництва такого підприємства молокозаводу в нашому
громадської платформи
Денна потреба Полтави в «Нова Полтава», міська
шої необхідності. А враховую- може стати ще й те, що завод місті виграють і селяни.
молокопродуктах –
чи сьогоднішні ціни на бензин, буде постійно і стабільно від- Конкуренція між підприємвлада, враховуючи всі
скоро молочна продукція буде раховувати до міської казни цями, які займаються мо- 70 тонн
переваги, повинна інне по карману полтавцям, – чималі кошти. Їх можна на- лочним бізнесом, змусить
тенсивніше займатися
розповідає лідер Відкритої правити, скажімо, на ремонт і їх платити фермерам більцим питанням. Сприяти
громадської платформи «Нова будівництво міських доріг.
ше грошей за здане молоко.
пропозицію і приймуть пози- підприємцям, які бажають інПолтава» Лев Жиденко. – Адже
Крім того, ціна на молоко
«Я звернувся до українських тивне рішення. Адже для них вестувати в Полтаву. Для примолоко потрібно завезти на пе- може суттєво знизитися, чи, виробників молочної продук- це вигідно. Можна суттєво зе- кладу, допомогти інвесторам з
реробку, а потім готові продук- принаймні, не буде підвищу- ції з пропозицією розмістити кономити на логістиці, достав- оформленням документів на
ти доставити в Полтаву. Відпо- ватися. Адже упаковка, роз- їхні виробництва в Полтаві, ці молочних продуктів у місто, землю, де з часом і побудують
відно, ціна на них кардинально лив та пастеризація молока – продовжує Лев Жиденко. – де проживає майже 300 тисяч молочний комбінат.

Екс-прем’єр Литви підтримав ініціативи Лева Жиденка
Не так давно наша країна підписала асоціацію з ЄС і тепер ринки країн
Старого світу відкриті для наших виробників. Але українські підприємці
навіть не знають, що можуть поставляти свою продукцію до Європи.
Не кажучи вже про те, що треба для цього зробити. Нещодавно лідер
Відкритої громадської платформи «Нова Полтава» Лев Жиденко
обговорив з екс-прем’єром Литви Андрюсом Кубілюсом, що має робити
місцева влада, аби допомогти вітчизняним виробникам.

Проблеми підприємців державу не
турбують

Виробники з радістю б вийшли
на міжнародний ринок. Але просто
не знають, як це зробити.
– Нещодавно я побував на круглому столі у Дніпропетровську. Там
обговорювалися важливі питання
допомоги місцевої влади підприємцям, аби вони могли пропонувати свою продукцію Європі. Не буду
применшувати – це важкий шлях.
Аби продавати нашу продукцію до
Європи, вона має відповідати всім
їхнім стандартам. Не можна сказати, що наші продукти неякісні.
Прос
то потрібно дотримуватися
ряду процедур, які гарантують, що
наведена продукція саме те, що написано в документах, – пояснює лідер Відкритої громадської платформи «Нова Полтава» Лев Жиденко.

Інформованість – головна
допомога

Насправді місцева влада може допомогти досить
просто. Адже головна
цінність – інформованість у
складних питаннях. Тому
виробникам
потрібно
роз’яс
нювати
незрозумілі моменти
та допомагати
сертифікувати свою продукцію, аби в
Європі не ви-

никало зайвих питань.
– Створення центру інформаційної допомоги з питань сертифікації – дуже потрібна справа. Адже
сертифікація продукції згідно з єв-

ропейськими стандартами – найскладніша задача. Все інше це вже
другорядні питання. Високий курс
валют робить нашу продукцію
більш конкурентоспроможною, –
роз’яснює Лев Жиденко.

Литовці готові допомагати Полтаві

Разом з тим у рамках такого
центру потрібно проводити інформаційну кампанію, щоб наші
виробники знали, які саме потреби є у європейських
підприємств
та
яку продукцію
потрібно закуп
ляти.
Таким
чином, виробники не тільки зможуть
поставляти
свою прод у к цію
на
європейськ ий
ринок, а й
нададуть
українцям
більш якісні вироби.

– Корисним у цьому плані
виявилась моя зустріч з експрем’єром Литви Андрюсом Кубілюсом, який працював у важкі
для Литви часи кризи та успішно
її подолав. Я вже давно зрозумів,
що ми нічим не гірші за інших.
Українці – працелюбний народ.
У нас є талановиті спеціалісти
у будь-якому з напрямків. Потрібно просто для цих людей
прибрати штучні перепони, які
існують. Під час моєї розмови з
екс-прем’єром Литви він підтвердив, що зацікавлений у допомозі
Україні і персонально Полтавщині. До того ж, він підкреслив, що у
разі необхідності готовий відразу
відгукнутись на наше прохання
приїхати до Полтави і допомогти
з реформами, – розповідає Лев
Жиденко.
Наразі Відкрита громадська
платформа «Нова Полтава» буде
напрацьовувати механізм інформаційної допомоги підприємцям,
які хочуть вийти на міжнародний
рівень.
Сторінку підготував
Тарас ПОПОВ
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Після оголошення про наймасштабніше прибирання Полтави до офісу Відкритої громадської платформи «Нова Полтава» постійно йдуть люди з

Толока об’єднує сусідів

Проблем нашому місту вистачає. Що вже казати про двори та
прибудинкові території: розбиті
лави, багнюка замість клумб, занехаяні дерева тощо. Полтавці
постійно нагадують комунальникам про свої проблеми, але віз і
нині там. Тому мешканці з радістю зустріли ініціативу Відкритої
громадської платформи «Нова
Полтава» і активно заохочують
своїх сусідів. Адже саме під час
Нової Толоки можна власними
силами посадити квіти, зробити
зручну лавку, очистити від сміття, зробити свій двір приємним та
зручним для проживання.
– Коли дізналася про толоку,
то відразу вирішила, що ми будемо брати участь. Ми хочемо привести до ладу двір біля нашого

гуртожитку. Ініціативу відразу
підтримали більшість мешканців, тому не гаючи часу я
звернулася до «Нової Полтави». Після цього написала список необхідних
матеріалів, узгодила з
мешканцями. Тепер з
нетерпінням чекаємо
на початок толоки, –
розповідає активістка
Нової Толоки по вул.
Монастирській, 7, Зоя
Михайлівна. – З коштами зараз у всіх складно,
тому закупити необхідні
матеріали немає можливості. А тут пропонують допомогти матеріалами, від нас
потрібно лише докласти зусиль і
прикрасити подвір’я.

...Написала список необхідних матеріалів, узгодила
з мешканцями. Тепер з нетерпінням чекаємо на
початок толоки, – розповідає активістка Нової
Толоки по вул. Монастирській, 7, Зоя Михайлівна

Що зараз

Зробити Полтаву кращою – спільна праця!
Толоки не втратили своєї актуальності і зараз, враховуючи
рівень надання житлово-комунальних послуг. На жаль, далеко не кожен полтавець може похвалити комунальні служби,
які забезпечують порядок у його дворі та під’їзді. Дуже
часто доводиться чути скарги, що ЖЕК та інші комунальниВізьмемо для прикладу мікрорайон
«Алмазний». На його вулицях впадають
в очі графіті на стінах старих будинків,
розбиті доріжки між ними (а місцями і
повна відсутність доріг), зламані лавки.
Але комунальники не поспішають наводити лад. Представники громадської

ки гроші беруть щомісяця, а допомоги від них – не допросишся. Тому типовий полтавець змушений або миритися з
безладом, або брати ситуацію у свої руки, хоча б збираючись
на толоки. Подібні проблеми актуальні для кожного району
Полтави.

платформи «Нова Полтава» закликають
полтавців навести лад у своєму дворі, і
обіцяють надати матеріальну підтримку
проведенню толок.
– Ремонту від ЖЕКу не дочекаєшся,
– розповідає пенсіонер Микола, який
проживає на Ціолковського, 45. – Поди-

віться, в якому стані вхід до підвалу: все
валиться, штукатурка осипається, фарба
облущена. Треба наймати робітників, то
нащо ж тоді платити гроші? Зрозуміло,
що порядок у дворі і будинку – робота самих жителів.
Степан Бурий
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До «Нової Толоки»
приєдналося

зі своїми пропозиціями. Десятки полтавців вже зголосилися об’єднатися і привести до ладу власне подвір’я

майданчика

Толокою відроджуємо
українські традиції
Нажаль, про традиції толоки почали забувати. Насправді толока
– давній український
звичай, коли люди всією
громадою виходили для
взаємодопомоги, якихось
робіт, до чого закликали сусідів, родичів та товаришів.

Сьогодні «Нова Полтава» пропонує не тільки відродити корисний
та красивий український звичай,
але й навести лад у своїх подвір’ях.
По тому, скільки людей щодня
звертаються до офісу Відкритої
громадської платформи, відразу
зрозуміло, що потреба у толоці назріла вже дуже давно.

Нагадуємо, що у вас ще є час приєднатися до «Нової Толоки».
Заявки приймаються щодня в офісі Відкритої громадської
платформи «Нова Полтава» за адресою вул. Котляревського, 6.

Що можна зробити на Толоці
З цього номера на
сторінках нашої газети ми
розпочинаємо публікувати
корисні поради, як прикрасити двори полтавців та
зробити їх комфортними
для проживання. Цього разу
ми пропонуємо жителям
міста, які бажають прийняти
участь у Толоці, навчитися
як своїми руками зробити
лавку. Результат вашої роботи та роботи сусідів чудово
прикрасить ваш двір.

Для виготовлення однієї лави вам знадобиться:

✓1
 дошка з дерева, довжиною 2 м,

✓А
 кумуляторний

шириною 15 см і товщиною 2 см

✓1
 дошка з дерева, довжиною 2 м,

дриль-шуруповерт

шириною 10 см і товщиною 2 см

✓Щ
 ітки

✓4
 металевих шпильки,

для фарбування

заввишки 40-45 см

✓З
 ахисне покриття, у вигляді фарби будь-

якого кольору або лаку по дереву. Таке
покриття захистить дерево лавки від
стирання, задирів, води, відколів і т.д.

✓Н
 аждачний папір

✓Р
 улетка

для замірів

Розворот підготувала Світлана ПОЛТАВЕЦЬ
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САМ СОБІ ГОСПОДАР
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Якщо у вашому будинку нерегулярно прибирають, у підвалі тече вода, дах
потребує ремонту і набридло платити ЖЕКу за комунальні послуги, то вам
потрібно більше дізнатися про ОСББ.

Що таке ОСББ?

69 об’єднань
співвласників
багатоквартирних
будинків створено
в Полтаві

Розмови про ОСББ ведуться вже не один рік. Сьогодні ця абревіатура
є досить таки відомою. Однак ще чимало українців не зовсім розуміють, що таке ОСББ і які переваги воно надає.
Насправді це об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, які
відмовилися від послуг ЖЕКу, і вирішили власними силами керувати своїм
помешканням. Простіше кажучи, ОСББ – це люди, жителі будинку, що втомилися від поганої роботи наших житлових контор і розуміють, що їхнє помешкання починається не на порозі квартири, а у дворі їхнього будинку.

Як створити ОСББ в Полтаві
❶

Створити
ініціативну групу

❷
Зібрати інформацію
про власників квартир

❸

Хто керує ОСББ?

В ОСББ керують мешканці будинку. Вони періодично організовують збори, на
яких колективно приймають рішення, що ремонтувати в першу чергу, коли замінювати комунікації, електричну проводку і так далі.
Також на збори можуть бути запрошені і мешканці, які проживають у неприватизованих квартирах, але права голосу вони не мають.
Всі фінансові та юридичні питання від імені ОСББ здійснює голова об’єднання.
Його також обирають на зборах. Це може бути, як житель будинку, так і запрошена людина взагалі із іншого району міста.

Розіслати повідомлення про
проведення установчих зборів
не пізніше, ніж за 14 днів

❹
Провести установчі збори

❺

Які переваги створення ОСББ?

Основна перевага ОСББ полягає в тому, що власники будинків самі вирішують, яку квартплату вони платитимуть і хто буде обслуговувати будинок. У випадку з ОСББ мешканці будинку також отримають можливість втілювати в життя такі ідеї, про які в наших ЖЕКах навіть думати бояться.
Це і різні енергозберігаючі технології, встановлення лічильників на тепло та
повний його облік. Утеплення під’їздів і горищ. Одним словом, все те, що зробить помешкання дійсно комфортним для життя і при цьому дозволить ще й суттєво зекономити.
Крім того, жителі будинку, в якому створено ОСББ, самі встановлюють тарифи за комунальні послуги. Розмір «комуналки» в об’єднанні залежить виключно
від потреб самого будинку: ремонт ліфтів, перекриття, під’їзду тощо. Як показує
практика, ця платня суттєво, при чому в меншу сторону, відрізняється від встановленої ЖЕКом. Адже у будинку може жити, як сантехнік, так і електрик, який
обслуговуватиме ОСББ, умовно кажучи, безкоштовно. Натомість з нього можуть
зняти потребу в оплаті за вивезення сміття, чи прибирання подвір’я. Такий собі
своєрідний бартер.

Обрати голову та членів
правління

❻
Зареєструватись
у реєстраційній службі

❼

❽

За що в ОСББ платять мешканці?

Мешканці будинку, які створили таке об’єднання, платять за освітлення прилеглої території та під’їздів, прибирання подвір’я, ремонт даху і фасаду, обслуговування всіх комунікацій (світло, вода, газ, тепломережа, каналізація). Втім,
всі витрати регулюють самі мешканці. На зборах вони вирішують, що потрібно
робити в першу чергу, і тим самим збільшують, або зменшують свої внески. Не
варто забувати, що мешканці будинку зможуть перекрити певні потреби за рахунок оренди нежитлових приміщень, чи, наприклад, за рахунок коштів, отриманих від кабельних операторів та інтернет-провайдерів. Сьогодні всі ці кошти
підприємці сплачують ЖЕКам. В ОСББ гроші будуть відраховуватися мешканцям будинку.

❾

Отримати виписку
з Єдиного державного
реєстру

Внести ОСББ до реєстру
неприбуткових організацій
у Податковій

Виготовити печатку
та відкрити банківський
рахунок
Руслан МАРТИНІВ

ПРЯМА МОВА

«НОВА ПОЛТАВА» ДОПОМОЖЕ ПОЛТАВЦЯМ СТВОРИТИ ОСББ

ЛЕВОВА ЧАСТИНА «КОМУНАЛКИ» – ЗАРПЛАТА ПРАЦІВНИКІВ ЖЕКу

Лев Жиденко, лідер Відкритої громадської платформи «Нова Полтава»:

Анатолій Лисенко, експерт Відкритої громадської платформи «Нова Полтава»:

«Ми, в «Новій Полтаві», прекрасно розуміємо, що в рамках реформування житлово-комунального сектору уже в найближчий
час звичні ЖЕКи будуть ліквідовані. Частина
мешканців навіть не знатиме про це. Адже
їм на заміну прийдуть управляючі компанії,
які, по своїй суті, залишаться звичними конторами. В цих компаніях буде призначений
керівник, який за мешканців певного будинку
вирішуватиме, яку квартплату встановлювати, що і коли ремонтувати. Я вважаю,
що такий підхід для Полтави просто не

«Ніколи ЖЕКи не закладали у вартість комунальних послуг роботи,
пов’язані, скажімо, з ремонтом даху,
під’їзду та фасаду будівлі. Ми платимо виключно за світло, за користування ліфтом, за слюсаря, сантехніка та іншу купу працівників. Одним
словом, 70% від всього тарифу, який
ми сплачуємо ЖЕКу, складає заробітна платня його працівників. І тільки
30% йде на обслуговування будинку.
Тому відразу стає зрозуміло, чому

прийнятний. Ми хочемо стати найкращим
містом в Україні. А це неможливо без участі
самих полтавців. Саме тому я стою на позиції створення в Полтаві якомога більшої
кількості ОСББ. Люди повинні мати право
самостійно керувати у власному домі. Ми ж,
зі своєї сторони, будемо надавати полтавцям юридичні консультації, допомагатимемо з оформленням документів. І навіть виділятимемо ініціативним будинкам певну
грошову суму на першочергові оплати при
оформлення об’єднання співвласників».

наші будівлі в такому страшному і
запущеному вигляді. Об’єднання співвласників дає можливість мешканцям будинків відійти від застарілої
системи і створити спеціальні фонди, де накопичуватимуться кошти.
Людям не потрібно буде щомісяця
оплачувати зарплату жеківським
працівникам. Вони зможуть самі,
при необхідності, разово, чи на певний період, наймати потрібних спеціалістів».

нові люди
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Після аварій учаснику пригоди не завжди вдається довести свою
невинуватість. Крім того, бувають випадки, коли пригода сталася
через об’єктивні причини: погана дорога, обмежена видимість, погане освітлення тощо. Ці фактори часто-густо лишаються поза увагою
ДАІ. Тому Відкрита громадська платформа «Нова Полтава» підтримала
ініціативу нашого земляка щодо надання безкоштовної консультації
учасникам ДТП.

Контролю стає все менше

Експертів залучають вкрай рідко

Отримати кваліфіковану юридичну допомогу сьогодні не
Полтавець все життя пропрацював експертом з
проблема. Особливо, якщо є гроші. Навіть можна знайти
дослідження дорожньо-транспортних пригод. Сьоі безкоштовні громадські організації, які підкажуть, як
годні, за словами Юрія Колесника, після аварій не
правильно писати заяви і куди звертатися.
збираються комісії, які аналізують транспортну
Але юристи, на жаль, можуть не враховувати інпригоду. Навіть у суді, в кращому випадку, вис
ших об’єктивних причин ДТП. Виявилося, що таких
тупають тільки адвокати, які є професійними
причин може бути маса, про це говорить полтавець
юристами, але не експертами в питаннях ДТП.
Юрій Колесник.
– У нас перестали залучати експертів до і
– Раніше було більше контролю за якістю доріг.
під час судових дебатів. Тому буває так, що
Транспортні підприємства стежили за професісуд розглядає лише факти, подані ДАІ.
оналізмом своїх співробітників. Тепер же наЖодних експертиз, щоб розглянути всі
магаються економити на всьому. Від освітваріанти події. Для мене дослідженлення доріг, до самого асфальту. Тому
ня всіх обставин ДТП стало вже хобі.
після ДТП співробітники ДАІ звертаБачу, що інколи бувають відверто неють увагу тільки на те, чи дотримусправедливі вироки, і я готовий довався водій правил дорожнього
помогти розібратися всім постражруху, чи міг запобігти зіткненню,
далим, – заявляє Юрій Колесник.
який пункт був порушеВідкрита громадська платний тощо. Все інше,
форма
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– незадовільні доЮрія Колесника і вирожні умови та
діляє йому майданДізнатися про час, коли Юрій Колесник надає консультації,
інше – залишачик для консультацій.
ються поза уваВсі роз’яснення надаможна зателефонувавши в офіс Відкритої громадської платформи
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Юрій Колесник.
товно.

Бережіть здоров’я!
У молодого покоління
сьогодні переважає сидячий
спосіб життя. Це призводить
до цілого ряду захворювань, серед яких і варикоз.
Найбільше неприємностей
він приносить жінкам: влітку
на ніжках сині «зірочки» і
роздуті судини стають особливо помітні.
Але справа навіть не в косметичних дефектах. Якщо ці
«зірочки» не лікувати, можна
дістати важких і невиліковних захворювань.
Варикозне
розширення
часто починається під час
гормональної перебудови організму: у підлітків – під час
статевого дозрівання, у молодих жінок – під час вагітності,
у жінок старшого віку – після
настання менопаузи. Та й сидячий спосіб життя призводить до розвитку варикозу.
Тому ми зібрали кілька
порад, які допоможуть запобігти розвитку хвороби та
звести шанси варикозу до мінімуму.

Варикоз молодшає
Спорт

Комплексний трикотаж

Корисні заняття ритмічними видами
спорту. Серед них плавання, велосипедний спорт, біг та просто ходіння. Плавання особливо корисне, воно стимулює
кровообіг в ногах. Крім того, вода сама
по собі тонізує м’язи ніг та покращує циркуляцію крові. А от силові навантаження
лікарі не радять.

Спеціальні панчохи, колготки та гольфи
допоможуть покращити кровообіг у судинах і посилять відтік крові від ніг. Це
чудова профілактика варикозу. Комплексний трикотаж буде корисний всім,
навіть здоровим людям. Тому варто замислитися над придбанням вже зараз,
аби запобігти розвитку хвороби.

Зручне взуття

Харчування

У черевиках на високих підборах нога
фіксується у вигнутому положенні. В
результаті цього порушується кровообіг
у дрібних судинах пальців ніг. Це призводить до варикозного застою крові у
судинах та набряків ніг. Оптимальний
варіант – широкі черевики з підборами
не більш ніж 4 сантиметри. Високі підбори – виключно до урочистих подій.

Щоденний раціон має бути максимально насичений свіжими овочами
та фруктами. Вони містять вітаміни та
клітковину, які сприяють зміцненню венозних стінок та роблять судини більш
гнучкими. А ось вживання гострих,
жирних та солоних продуктів варто
обмежити.

Спеціальні засоби

Запобігти розвитку варикозної хвороби та зміцнити судини зсередини допоможуть спеціальні препарати та креми.
Але перед їх використанням варто порадитися з лікарем.

Масаж

Контрастний душ

При варикозі корисно щовечора робити
контрастний душ для ніг. Це підвищує
тонус судин.

Кілька разів на тиждень потрібно самостійно робити легкий масаж ніг. Достатньо це робити 5-7 хвилин вранці та ввечері. У такий спосіб можна зняти втому
та покращити кровообіг.
Сторінку підготувала Зоя ЄФИМОВИЧ
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ОСТАННЯ ШПАЛЬТА
Великі уми обговорюють ідеї, середні уми обговорюють події, а дрібні – людей. Елеонора Рузвельт

УВАГА, ГРАНТ
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Дата стажування: 5
Місце: Краків, Польща
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За сім тижнів роботи до «Нової Полтави»

Завітало людей
Запропонували проектів
Проектів в розробці

0963
0082
0047

Увага, конкурс
Нещодавно на сторінках нашої газети ми розпочали конкурс-селфі «Відкрий всім
свою Полтаву».
Цього тижня ми публікуємо фото 15-річного Слави Іщенка.
Дякуємо Славі за надіслане фото.
За підсумками місяця серед всіх учасників буде проведено жеребкування і визначений переможець, який отримає цінний подарунок від редакції газети «Нова
Полтава». Долучайтеся! Про умови конкурсу читайте нижче.

Дедлайн подачі всіх документів: 31 березня 2015 року
Більш детальну інформацію можна отримати на сайті
http://visegradsummerschool.org або ж зв’язавшись з менеджером
проекту Ольгою Максименко olga.maksymenko@gmail.com

Увага, конкурс

Поділись рецептом галушки

Галушка – це полтавський символ достатку і благополуччя в родині. Яких їх тільки немає:з м’ясом, сиром, печінкою, картоплею, шкварками, спеціями. Смакота неймовірна!
Але ми впевнені, що у кожної господині є власний рецепт галушки. І яка газдиня не любить похвалитись своїм рецептом? Тому, дорогі полтавки, дуже чекаємо на
ваші рецепти. Переможниці отримають подарунки, які знадобляться у приготуванні
кулінарних шедеврів.

Телефонуйте (066) 198-06-22 та надсилайте рецепти
за адресою: novapnovil@gmail.com.
Якщо маєте «смачні» фото, ще краще! Чекаємо!

Також до редакції нашої газети почали надходити рецепти справжніх полтавських галушок. Цього разу власним рецептом з нами поділилася Олена Щербань,
етнолог, провідний популяризатор традиційної культури Полтавщини

Увага, конкурс

Оголошуємо конкурс-селфі
«Відкрий всім свою Полтаву»
Нашому місту є чим пишатися: місцевими пам’ятками культури, музеями, чудовою природою та просто неперевершеними краєвидами. Якщо ви любите Полтаву так, як любимо її ми, то пропонуємо взяти участь у нашому новому конкурсі-селфі «Відкрий всім свою Полтаву». Сфотографуйте себе
на найкращому, на вашу думку, фоні Полтави, та
надсилайте світлини на нашу електронну адресу
novapnovil@gmail.com

Протягом березня ми будемо приймати ваші фото
та публікувати в газеті «Нова Полтава. Нові люди»
та на нашому сайті.
Шляхом відкритого голосування на сайті,
наприкінці березня буде визначено переможця, який
отримає наш цінний приз.

Якщо ви не отримали свіжий номер газети
«Нова Полтава. Нові люди», повідомте нам за номером
телефону: (066) 198 – 06 – 22
Замовник: БФ «НОВА ПОЛТАВА». Адреса редакції: м. Полтава, вул. Котляревського,6.
Друк: ТОВ «АСМІ» Зам. №8998. Тираж: 125тис. прим. Відповідальний за випуск: Тесновець В.І.

ГАЛУШКИ – найсправжнісінькі!
«Галушки справжні»: беремо грамів 500-600 просіяного пшеничного
борошна (пухкіші тоді вдадуться),
2 яєчка, 1,5 склянки кисляку, пучку
солі, пучку соди – замішуємо тісто
швиденько. Соду та сіль змішуємо
попередньо з борошном. Формуємо з м’якенького тіста качалочку
і руками (не ножем!), відщипуємо
шматочки тіста, злегка округлюємо
їх ( з посмішкою і в доброму гуморі!) кидаємо в киплячу юшку (попередньо зваримо дрібно покришену

картопельку, посолимо і засмажимо
засмажкою з цибульки на смальці).
Варимо 4-5 хвилин, галушечки піднімуться, розпушаться. Зварили.
Відставили наші галушечки з гарячого. Наливаємо в глибоченьку
мисочку юшки, щедро накладаємо
галушечок, зверху притрусимо хоч
подрібненою зеленню, хоч розчавленим часничком. Подаємо до столу.
Найкраще смакують такі галушки
на шпичці з вишневої гілочки.
Смачного!

