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Полтавці
змусять
міську
владу
якісно ремонтувати дороги
Ініціативні жителі
Полтави, разом з
активістами Відкритої
громадської платформи
«Нова Полтава»,
формують список
найгірших доріг у місті.
І збираються звертатися
до Державтоінспекції
та прокуратури, щоб
змусити полтавських
дорожників сумлінно
виконувати свої
обов’язки.

Стор. 3

У «Новій Полтаві» презентували
«Ідею від волонтера»

До «Нової Толоки» приєднується
все більше учасників

Нещодавно в офісі «Нової Полтави»
відбулася презентація соціального
проекту «Ідея від волонтера»,
яка, на думку авторів, дозволить
популяризувати «зелений туризм».

Ініціатива «Нової Полтави» набирає
обертів. Все більше полтавців, які
хочуть взяти участь у масштабному
прибиранні, приєднуються до Нової
Толоки. А дехто вже встиг не тільки
згуртувати сусідів,
а й скласти списки
Стор. 4-5
матеріалів.

Стор. 2
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ПОЛТАВСЬКІ АКЦЕНТИ

восьмий інформаційний бюлетень

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

АБЗАЦ

➤ Поменшало автобусів

У зв’язку із подорожчанням
пального більшість полтавських перевізників скоротили
кількість транспорту на маршрутах. На 20-му «кільцевому»
маршруті з 15 автобусів, які
мали б їздити кожного дня,
цього тижня виїжджало по 12,
11 та 10 машин на день. На 21му маршруті з 16 машин виходили максимум 13. Лише 19-й
«кільцевий» маршрут їздить у
«повному складі». Найбільше
скоротили кількість маршруток
на маршруті №56, а найменше
– маршрут №52 (Півд. Вокзал
– м-н Половки – м-н Алмазний –
Півд. Вокзал).

ЦИФРА

«Нова Полтава» допомагає

54
малюка

народилося в Полтаві
минулого тижня.
З них 26 дівчаток
та 28 хлопчиків

Активісти Відкритої громадської платформи «Нова Полтава» розпочали масштабний проект допомоги всім полтавцям, які потребують субсидій. Кваліфіковані спеціалісти громадської платформи надаватимуть вичерпну інформацію з цього питання,
ознайомлюватимуть з типовими бланками та допомагатимуть
їх заповнити. Якщо ви бажаєте отримати субсидію, але
не знаєте, як це зробити за новими правилами, приходьте до нас у офіс, який знаходиться на вулиці
Котляревського, 6. Або телефонуйте нам за номерами (050) 80-90-100 і (095) 80-90-100.
Детальніше про те, як і де можна оформити
субсидію за новими правилами, читайте в наступному номері нашої газети.

ПРО ГОЛОВНЕ

➤ Відремонтують покрівлі

Цього року в Полтаві планують
відремонтувати покрівлі на
понад 70-ти житлових будинках. На ці роботи витратять 12
мільйонів гривень. Більшість
об’єктів, які включені до списку, знаходяться на Жовтневій,
Фрунзе, Баленка, Київському
Шосе, Зіньківській, Сінній, бульварі Богдана Хмельницького та
Майдані Незалежності. Саме
жителі цих вулиць найбільше
скаржилися на дахи будинків,
які протікають.

У «Новій Полтаві» презентували
➤ Допомога військовому

Тяжко поранений під Дебальцевим боєць з Полтавщини потребує допомоги. У травні 2013
року Віталій Ситник з Карлівщини був призваний на строкову військову службу, а з серпня
2014 року захищав Україну в
зоні проведення АТО. У лютому
2015 року під Дебальцевим Віталій отримав поранення мінно-вибухового характеру, яке
призвело до численних тяжких
осколкових пошкоджень обох
нижніх кінцівок та лівої лопатки. Зараз він знаходиться у Київському військовому клінічному госпіталі, де лікарі борються
за збереження його нижніх кінцівок. Небайдужих полтавців
просять допомогти нашому герою стати на ноги. Кошти можна
перераховувати на картку Приватбанку 4149 4978 3060 5814
для Ситник Ірини Олексіївни.

«Ідею від волонтера»

Нажаль, у наш урбанізований час про зелений туризм
все більше забувають. Саме тому у молоді Полтавщини
вже давно назріла ідея популяризувати подорожі нашим
регіоном. Нещодавно у офісі «Нової Полтави» відбулася
презентація соціального проекту «Ідея від волонтера»,
яка, на думку авторів, дозволить втілити в життя цю
ініціативу.

Перше завдання – висвітлити
проблеми

Ідея розвивати «зелений
туризм» у організаторів соціального проекту виникла
вже давно. Спершу молоді
люди виступили з ініціативою велотуризму, яку назвали «Мандруємо Полтавщиною». Провели маркування
велосипедних
та
піших
маршрутів.

– У зв’язку з такою ситуацією в країні – занепадом та
знищенням української культури, мови та цінностей – ми
вирішили негайно розпочати
проект по відновленню «зеленого туризму» вже сьогодні.
Адже завтра може бути пізно. В рамках проекту хочемо
провести конкурс на кращу
ідею розвитку такого туризму. Ми маємо кілька цікавих

тем, за якими можна взяти
участь у конкурсі. Серед них:
народна кулінарія, економічне та соціальне покращення
Полтавщини, велотуризм та
екотуризм, екологія та природоохоронні заходи, розвиток використання культурно-історичної спадщини,
боротьба з корупцією, розвиток здорового (органічного) харчування, – розповідає
ініціатор відродження «зеленого туризму» Олександр Куденець.

Приєднатися може кожен

Ці теми охоплюють багато проблем. Кожен бажаючий може стати волонтером:

завантажити з сайту організації «Ідея від волонтера»
анкету й подати цікаві проекти та ідеї. Коли всі ініціативи будуть зібрані, планується залучення експертів
для відбору найкращих волонтерських ідей і презентація відібраних проектів
вітчизняним та іноземним
інвесторам. Останній етап
– практична частина, безпосереднє втілення в життя обраних ініціатив.
Вже сьогодні «Ідея від волонтера» здобула прихильність різних громадських
організацій.
Роман МУЗИЧЕНКО

березень•2015

3

СУЧАСНІ ВИКЛИКИ

восьмий інформаційний бюлетень

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

у
д
а
л
в
у
к
ь
іс
м
ь
т
я
с
у
Полтавці зм

Громадський контроль

и
г
о
р
о
д
и
т
а
в
у
т
якісно ремон
Вул. Сковороди,
21

НА ЯКІ ДОРОЖНІ ДІЛЯНКИ БІЛЬШЕ
ВСЬОГО СКАРЖАТЬСЯ ПОЛТАВЦІ

В минулих номерах нашої газети
ми писали про те, що активісти
Відкритої громадської платформи «Нова Полтава» всерйоз
взялися за вирішення проблем
пов’язаних з якістю доріг
у місті. «Новополтавці»,
разом із експертами в
питаннях дорожнього
господарства розробили своєрідну методичку, яка покликана
Зупинка
допомогти полтавцям
«пров. Латишева»
самим контролювати
ремонт та будівництво
доріг. Крім того,
активісти «Нової
Вул. Курчатова, 10
Полтави»
звернулися з
відкритим лис
том до міської
влади, в якому
перерахували
необхідні пункти,
ний і процес передачі документів
на які повинні звервідразу до Державної автомобільної
нути увагу дорожники,
щоб дороги в Полтаві стали одними інспекції. Тому ця цифра може бути
в рази більшою.
із кращих в країні.
«Новополтавці» нещодавно звернулися до ініціативних мешканців міста із закликом надсилати до
їхнього офісу заяви та фото найгірших дорожніх ділянок в Полтаві.
За словами експертів громадської платформи, вони отримали
вже більше 20 таких заяв. Полтавці
з радістю приходять до офісу «Нової
Полтави», отримують методичку,
де описано, як правильно фіксувати
ями на дорогах, і через певний час
надсилають до громадської платформи свої звернення.
Втім, говорять «новополтавці», це
тільки ті заяви, які отримали вони
особисто. Адже у методичці описа-

«Ми поставили перед собою мету
зібрати десь 30 таких заяв, після чого
їх офіційно передамо до Державто
інспекції, – розповідає лідер Відкритої громадської платформи «Нова
Полтава» Лев Жиденко. – Працівники ДАІ, по закону, будуть зобов’язані
прийняти наші звернення і відреагувати на них. Далі вони повинні
відправити відповідний припис в
облавтодор, чи міськавтодор. Все
залежить від того, в чийому підпорядкуванні знаходиться та чи інша
ділянка дороги. З того моменту ми
починаємо пильно слідкувати за
тим, як дорожні служби усувають
зазначені дефекти на дорогах. Якщо
ж цього не буде зроблено, ми будемо

Вул. НечуяЛевицького, 21

Вул. Сковороди,
12
Вул. Рози
Люксембург, 49
звертатися вже напряму до прокуратури з вимогою змусити дорожників
виконувати свої обов’язки».
В «Новій Полтаві» зазначають,
що для України це новий проект.
Адже більшість активістів, які намагаються боротися із дорожниками, зазвичай обмежуються тільки
інформаційною активністю. Позначають ями фарбою, чи табличками
і тиражують це все через газети та
телеканали. Але, як кажуть «новополтавці», це не ефективно. Чиновників потрібно притягувати до відповідальності за погані дороги по
закону. Тільки так можна боротися
з системою. Виключно в правовому
полі. Тому в «Новій Полтаві» просять
всіх ініціативних полтавців долучатися до цього проекту. Адже тільки
об’єднавшись разом, ми зможемо
змінити наше місто в кращу сторону.

Перехрестя на
вул. Сковороди

ТИМ ЧАСОМ

У Полтаві оштрафовано начальника комунального підприємства «Міська шляхоексплуатаційна дільниця» на
1020 гривень.
До цього рішення призвів позов до місцевого суду, який подало міське управління ДАІ на «ПМШЕД». Правоохоронці
вимагали визнати дороги Полтави непридатними для використання: вул. Маршала Бірюзова, Великотирнівська,
Зіньківська, Сакко. Суд встановив, що ціла низка центральних доріг в Полтаві не ремонтувалася 8 років. Тож
зрозуміло, що цими дорогами їздити просто неможливо.
Дорожня служба, через управління комунального господарства, підпорядкована меру. Головний дорожник
Микола Виноградов розповідав у суді, що грошима він
не розпоряджається, рішення приймаються вище. Але
суд звинуватив саме чиновника «Міської шляхоексплуатаційної дільниці» у бездіяльності.
До того ж, чиновники намагалися переконати суд, що
дороги Полтави перебувають у задовільному стані. Але
призначена експертиза показала, що все навпаки. Нещодавно чиновники подали апеляцію, та відразу її програли.

«Нова Полтава» допомогла створити ОСББ
Все частіше до
офісу Відкритої
громадської платформи «Нова
Полтава» звертаються полтавці, які
стурбовані реформуванням житлово-комунального
господарства. Адже
в результаті цих реформ в країні назавжди зникнуть звичні
ЖЕКи. Налякані цим,
мешканці нашого
міста, через непов
ну інформованість,
бояться, що їхні
будинки, які і при
«жеківцях» не надто
були обділені увагою, в найближчому
майбутньому взагалі
не будуть нікому
потрібні.

Як ми писали раніше, в результаті реформи ЖКГ дійсно ліквідують ЖЕКи. Замість них будуть
призначені так звані керуючі
компанії. Слово хоч і нове, але по
суті, це ті ж самі житлові контори.
Просто у владних кабінетах, під
видом чогось нового, вирішили
в черговий раз змінити шило на
мило.
Проте, як стверджують в «Новій Полтаві», вихід полтавці можуть знайти у створенні об’єднань
співвласників багатоквартирних
будинків (ОСББ – Авт.).
Це дозволить мешканцям будинку
не тільки стати
повноцінними господарями свого помешкання, але і
суттєво
покращити умови свого
життя. Адже все
вирішуватиму ть,

включаючи і розмір квартплати,
самі жителі.
Нещодавно до офісу «Нової
Полтави» звернулася мешканка села Щербані Ольга Ревенко з
проханням допомогти їй зі ство-

ренням ОСББ. Активісти громадської платформи не тільки
проконсультували жіночку, але
й навіть частково взяли на себе
першочергові фінансові витрати
на оформлення документів.
«Наш п’ятиповерховий будинок для сімей військовослужбовців був зданий ще у 2012 році,
– розповідає Ольга Анатоліївна.
– Але в будинку не було ні газу,
ні води, ні електрики. При цьому, будинок був на балансі Міністерства оборони. І щоб вирішити хоч якісь питання,
нам
доводилося
їздити до Києва.
Про якийсь ЖЕК
і мови не йшлося.
Але з часом постало
питання, як приватизувати житло. Ми
передали будівлю в
комунальну власність
сільраді. Але це тимчасо-

во мало бути. Ми пообіцяли, як
тільки приватизуємо житло, відразу ж створимо ОСББ. І ось нещодавно дізналися про допомогу
від «Нової Полтави». Прийшли,
поговорили, проконсультувалися і навіть отримали кошти на
першочергові витрати».
Експерти «Нової Полтави» наголошують, що полтавців, як і
всіх українців, скоро поставлять
перед вибором – отримати призначеного керуючого, який вирішуватиме за вас, що і коли робити в будинку, або ж взяти на себе
відповідальність і зробити своє
життя в будинку по-справжньому
комфортним. І в цьому вам завж
ди допоможуть в офісі громадсь
кої платформи «Нова Полтава»,
активісти якої роблять все можливе, щоб наше місто стало кращим в Україні.
Сторінку підготував Тарас ПОПОВ
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підготувалися до

Поки комунальники займаються загальним прибиранням
ються до проведення толоки у своєму дворі. Деякі вже
місця, склали списки необхідного та готові приймати
– Ми тут
вже
давно
живемо, тож
проблемні
місця свого
району знаємо дуже доб
ре, – розповідає мешканка
Червоного Шляху Юлія Павленко.
– Коли тільки дізналася про толоку, то відразу захотіла взяти участь у цьому
заході. Мені завжди було боляче
дивитися на наш центральний
парк Червоного шляху. Ми хочемо
прибрати в ньому, побілити дерева, підфарбувати лави. Тут гуляють наші діти, тож я хочу аби їм
було приємно тут проводити час.
Ось нещодавно йшов дощ, тож
біля парку утворилася величезна
калюжа. Ми плануємо її засипати
та висадити квіти. Маю надію, що
скоро заміть цієї неприємної калюжі буде гарна клумба. Багато

Найактивніші майданчики, які приєдналися до «Нової Толоки»
вул. Монастирська, 7
вул. Зіньківська, 4
вул. Зіньківська, 51/2,
корпус 3
вул. Зіньківська, 18
пров. Ломаний, 6
вул. Залізна, 60
вул. Миру, 6
вул. Шевченка, 74
вул. Опитна, 5
вул. Гребінки, 22
вул. Свердлова
вул. Лисенка, 64
пров. Токарний, 9
ЖБК «Медик»
вул. Зигіна, 28
вул. Черепанова, 2
вул. Черепанова, 4
вул. Красіна 114, корп. 2
вул. Харчовиків, 31
вул. Надворсклянська

вул. Танкістів
вул. Гожулянська, 20
вул. Гожулянська, 20а
вул. Соколова, 10
вул. Жовтнева, 75/2
вул. Зіньківська, 36а
пров. Хорольський, 4
вул. Б. Хмельницького,
19
пров. Заячий, 3а
Сквер між Рибальським,
16 і 16а і ресторан
Рев’ера та будинки
Рибальський, 18, 20
вул. М. Бірюзова, 80
вул. Пролетарська, 31,
33, 33а
вул. Щербакова
с. Лісок
вул. Харківська, 18
вул. Вавілова, 9/26

вул. Гайдаренка, 32/1
вул. Б. Хмельницького,
18/12
пров. Вишневий
вул. Леніна, 118
вул. Рибчанська
вул. Б.Хмельницького,
17
вул. Шведська, 18
пров. Товарний (3-й
пляж)
вул. Баленка, 14
вул. Леніна, 91
вул. М. Бірюзова, 92
парк «Нова будова»
вул. Сортувальна,
19,39,37,35,33,41
вул. Комінтерну, 10
вул. Локомотивна, 3
вул. Шведська Могила,
25

вул. Леніна, 90
вул. Леніна, 92
вул. Леніна, 122
вул. Миру, 4
пров. Давидовського,
15б
вул. Леніна, 89
вул. Гайдара, 21
с. Вороніна, зуп. Тунельна
бульв. Б. Хмельницького, 5 корп. 1
вул. Лисенка, 64
вул. Леніна, 120
вул. Пролетарська, 41
вул. Амундсена, 2
вул. Іскрівська
вул. Б. Хмельницького,
11
вул. Миру, 2
вул. Бідного, 3, 3а

Архітектор та
лідер урбанплатформи City
Lab, яка працює
на базі Відкритої
громадської
платформи
«Нова Полтава»
Дмитро
Козиренко
працює над
проектом на
місці майбутньої
нової набережної

мешканців нашої вулиці зголо
лися взяти участь у толоці. Не хо
казати певну цифру, адже бажа
чих стає більше з кожним днем
Подруга відразу підтрим
Юлію, бо придбати матеріали д
прибирання за свій кошт не м
можливості.
– Ми вже б давно хотіли пров

Проект ново

Наша газета, як і обіцяла, продовжу
Полтави. Цю ідею «Новій Полтаві» з
люватися засміченими берегами Во
платформи «Нова Полтава» працює
громадськості проект нової набереж
відпочинку та засміченої території п
кафетеріями, біговими доріжками т

Як саме буде реалізовуватися
вої набережної розповідає лідер
громадської платформи «Нова
Лев Жиденко.
«Нажаль, сьогодні в Полтав
один майданчик, де полтавці мо
гулятися, відпочити та подиха
повітрям. Але цього замало для
має свою річку. У нас повинна бу
бережна. І саме вирішенням ць
ня сьогодні займаються активі
Полтави». Проте, сам проект, точ

березень•2015
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Великі уми обговорюють ідеї, середні уми обговорюють події, а дрібні – людей. Елеонора Рузвельт
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До «Нової Толоки»
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я не
до масштабного прибирання долучатьс
–
в
рті
обе
є
ира
наб
и»
тав
Пол
вої
у«Но
ком
Ініціатива
ж, «Нову Толоку» підтримали
о
тог
До
і.
ємц
при
під
й
але
ці,
тав
пол
ицях та
тільки пересічні
огах, наводять лад на центральних вулока» вже
Тол
нальники, які вже латають дірки на дор
ва
на з впевненістю говорити, що «Но
саджають клумби. Тому сьогодні мож
набула загальноміського значення.

майданчика

повністю
о толоки

м міста, мешканці Полтави активно готуе повністю готові: визначили проблемні
и матеріали.

осиочу
аюм.
мує
для
має

вес-

Прибирати і прикрашати

ти подібну толоку, але це кожен
думав сам собі. Не було загальної
ініціативи, з якою нещодавно виступив Лев Жиденко та «Нова Полтава». Тому ми з радістю відгукнулися на цю ініціативу і вже знаємо,
що будемо робити, де прибирати і
що доводити до ладу, – каже активістка толоки Наталя Бондаренко.

власний будинок завжди є час
Деякі полтавці давно взяли ініціативу у свої руки та перетворили свій під’їзд не просто у дорогу додому, а у затишне та
комфортне місце. Наприклад, Людмила Лук’янова з бульвару
Богдана Хмельницького, 18/12 вже давно дбає про свій під’їзд.

Нагадуємо, що серед учасників «Нової Толоки» будуть розіграні цінні
призи для всього будинку. Переможців буде визначено у таких номінаціях:
✓ Наймасовіша Толока
✓ Найбільш організована Толока
✓ Найгарніша Толока
✓ Найкреативніша Толока
✓ Молода команда Толоки
✓ Найвеселіша Толока
✓ Найрезультативніша Толока
✓ Найбільш ініціативна команда Толоки

– Коли я вийшла на пенсію,
то виникло таке бажання зробити свій під’їзд кращим. Моя
онука розмалювала спочатку
наш поверх, а потім потроху
інші поверхи. Долучилися
сусіди, які теж розмалювали
свої поверхи. Багато хто подумував винести на смітник
картини, а я їх розвісила у
під’їзді. Прикрасила кожен
поверх квітами, картинами,
вазонами. А перед поштовими скриньками повісила ікони. Тепер щодня спостерігаю,
як наші мешканці хрестяться,
проходячи повз них.. Бачу, що
зробила це не дарма. Звісно,
мені допомагали деякі сусі-

ої набережної Полтави набуває форми

ує інформувати вас про розробку проекту нової набережної
запропонували ініціативні полтавці, які втомилися прогуорскли. Команда архітекторів на базі Відкритої громадської
є щоденно і обіцяє вже наприкінці березня презентувати
жної. Задумка архітекторів масштабна: зі стихійної зони
планується створити сучасну набережну із зоною відпочинку,
тощо.

проект нор Відкритої
а Полтава»

ві є тільки
ожуть проати свіжим
я міста, яке
ути своя наього питаністи «Нової
чніше те, як

буде виглядати набережна, будуть обирати
самі полтавці. Після закінчення проектних
робіт буде організований конкурс проектів,
серед яких полтавці виберуть той, який їм
більше прийдеться до душі.
Загалом наша набережна повинна стати
місцем, де буде можливість не тільки прогулятися, посмажити м’ясо, але і провести
вільний час з користю для здоров’я. Будуть
передбачені місця для бігових доріжок, тенісні корти і, можливо, навіть стадіон. Повинні бути розміщені дитячі майданчики,

кафе і просто зони для прогулянок.
Фінансувати проект, скоріш за все, будуть міські підприємці. Практика інших
міст показує, що міська влада може успішно зацікавити підприємців і залучати їх до
облаштування міста. Для прикладу, в Києві
підприємцям пропонували вкладуватися
в реконструкцію залізничного вокзалу, а
натомість пропонували безкоштовно отримати торгівельні площадки на вокзалі. За
таким же принципом ми можемо і в Полтаві залучати бізнесменів до участі у фінансуванні розбудови набережної, яка в майбутньому стане воротами нашого міста».
Ми будемо й надалі стежити за цією
важливою для всіх полтавців темою. У наступному номері архітектори для читачів
нашої газети першими розкажуть про свої
амбітні плани щодо перетворення набережної на сучасну зону відпочинку.

ди. Ми разом прикрашаємо
наш двір і збираємося брати
участь у «Новій Толоці», аби
зробити подвір’я кращим і
приємнішим, – розповідає
Людмила Василівна.
Ви зі своїми сусідами готові брати участь у прибиранні свого двору, власноруч
посадити дерево, зробити
своє подвір’я приємнішим та
комфортнішим? Тоді ви одні
із нас! Ми чекаємо вас в офісі громадянської платформи
«Нова Полтава» за адресою
вул. Котляревського, 6. Також
дзвоніть нам за номерами:
(050) 80-90-100 та (095) 8090-100.

«Нова Полтава» звертається
до підприємців

Дмитро
розповідає, як
буде виглядати
міська
набережна

Відкрита громадська платформа
«Нова Полтава», яка займається організацією Нової Толоки, звертається до
полтавських підприємців з проханням
долучитися до Великого прибирання.
Активісти громадської платформи говорять, що полтавцям конче необхідний цемент, фарба, вапно, брус, дош
ка. Крім того, надзвичайно потрібні
машини для вивезення сміття. Ініціативні полтавці будуть вдячні також
за пензлі-маковиці, щітки, квіти, сад
жанці тощо.
«Нова Полтава» просить міських
підприємців допомогти у проведенні
Великого прибирання і надати необхідні матеріали та інвентар. Адже тільки разом ми зможемо зробити наше
місто ще кращим та красивішим.
Розворот підготувала Світлана ПОЛТАВЕЦЬ
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Олександр Кутас:

е встигли зробити дуже багато» За дев’ять тижнів роботи до «Нової Полтави»
вж
и
«М
«Перше, що ми зробили, це порівняльний міста, який враховує побажання громадян.
аналіз бюджету Полтави та деяких інших
міст, які можна вважати більш успішними в
плані якості надання адміністративних послуг. Ми зрозуміли, що Полтава може бути набагато ефективнішою та більш комфортною
для громадян. Виходячи з цього порівняльного аналізу бюджетів, відразу зрозуміло, що
Полтава має величезний потенціал. Надання
адміністративних послуг може бути набагато комфортнішим для громадян, ніж це є
сьогодні. Ми вже розробляємо пакет реформ,
які у майбутньому можуть покращити і полегшити життя полтавців. До того ж, працюємо сьогодні над альтернативним бюджетом

Приємно те, що переважна більшість полтавців відразу відгукнулися на наші ініціативи і готові їх підтримувати, вірять в нашу
роботу і спільну справу. Тому що на початку
люди вважали, що ми займаємося якимось
популізмом. Але цю недовіру вже подолано.
Прикладом може стати те, що сьогодні на базі
платформи «Нова Полтава» проводять соціальні co-working різні громадські організації,
які раніше не стали б працювати разом».
Олександр Кутас, головний координатор
Відкритої громадської платформи
«Нова Полтава»

0988
Запропонували проектів 0 0 8 7
0063
Проектів в розробці
Завітало людей

Листи в редакцію
Щодня ми отримуємо листи від наших читачів.
Дехто хоче просто подякувати за цікаві статті,
а дехто пропонує цікаві рішення, які можуть
зробити наше місто кращим. Нам приємно,
що полтавці не лишаються осторонь змін, які
пропонує Відкрита громадська платформа
«Нова Полтава», тому щотижня ми будемо
публікувати кілька найцікавіших листів.
Дякуємо вам за відгуки та з нетерпінням
чекаємо нових листів!

Вітаю, «Нова Полтава»! Вітаю, нові люди!
Однією з найважливіших епохальних подій в Україні є від
криття в її надрах нафти і газу. Це сталося в 1950 році. Надзви
чайно швидко вони були поставлені на службу народу.
Через два роки блакитний вогник загорівся в будинках Мир
города і Полтави. А найближчі села отримали його ще раніше.
Через рік після відкриття нафта вже надходила на переробку, і в
машинах був полтавський бензин.
За невеликий проміжок часу на Полтавщині було відкрито 75
родовищ. В Україні різко підскочив паливний баланс.
У 1972 році видобуток нафти досяг 13 мільйонів тонн, а газу
– 75 мільярдів кубометрів.
Незабутня значимість Полтавщини в тому, що вона була ро
доначальницею вуглеводневої сировини.
Незабаром відкриття на півночі – в Сумської області, на за
ході – в Чернігівській, на півдні – в Дніпропетровській. А Полтав
щина стає центром галузі.
Таке величезне і швидке зростання відбулося в післявоєнний
період, коли не було обладнання, транспорту, кадрів, не було ні
однієї дороги з твердим покриттям. Все було на патріотизмі
людей, талановитих спеціалістів і керівників.
Було створено 36 підприємств – бурових, розвідувальних,
геофізичних, нафтогазовидобувних, наукових і навчальних. А
Кременчуцький нафтопереробний комбінат був побудований за
останнім словом техніки. У галузі були зайняті тисячі робітни
ків і спеціалістів, демонструючи в тяжких умовах героїзм праці.
Я собі задаю питання: «Невже вони не заслуговують
популярності, пошани, глибокої поваги?!» Їх трудові
подвиги повинні бути відображені в музеї нафти і
газу. Полтава заслуговує мати такий музей.
Мені 95 років. Я разом з колегами брав участь у
цих подіях і був першовідкривачем.
Мені прикро, що молоде покоління мало знає
про минулі тяжкості ветеранів, а музей буде
відображати історію і діяльність всіх бага
точисельних підприємств цієї галузі. Це буде
не тільки вдячністю ветеранам, але й актив
ним стимулом нового етапу в розвитку галузі,
відновлення боротьби за нафту. А надра Пол
тавщини ще й багаті і нафтою, і газом.
Переконливо просимо від імені ветеранів наф
тової і газової промисловості підтримати нашу
пропозицію по створенню музею і вирішити проб
лему з місцевою владою.

Мене звати Пасічна Яна.
Я мешкаю в Полтаві ось майже шість років.
В це місто я закохалася з першого погляду, як і в полтавця, котрий став моїм чоловіком.
Я вдячна вам за вашу ініціативу змінити на краще наше місто, за газету, яку ми отримуємо, за мож
ливість приєднатися до змін, які, вірю, відбудуться найближчим часом!
Хворію, читаю ваше видання і побачила розділ "Новини нашого двору", тож, маючи час, вирішила на
писати.
Коли ми заїхали до квартири, яку зараз знімаємо, нам було цікаво, ким є наші сусіди.
За п’ять років ми познайомилися з багатьма.
Є одна жіночка, така малесенька й худесенька, у неї два песики. Я не знаю її ім’я, але помітила, що в неї
дуже чуйне серце. Вона завжди посміхається й обов’язково розповідає актуальні новини двору: де побуду
вали новий магазин, коли вимикатимуть світло тощо.
Також в нашому будинку мешкають «великі хлопці» – це два дорослих чоловіки, які поводять себе мов
підлітки: жартують, до всіх чіпляються, все знають і ні з чим не згодні. Дуже веселі мужчини.
Щодня я зустрічаю немолодих уже жінок з сумним поглядом і такою потужною внутрішньою силою,
що аж хочеться перейняти досвід та мудрість... Проте вони настільки заклопотані, що їм не до молоді.
Молодь. Студенти, школярі, пацани-спортсмени – класні люди мешкають поруч. Дуже їх люблю! В них
ще горить вогник віри, вони натхненні, сильні, ще не розчаровані – це втілює надію у майбутнє!
Ось заради них я й вирішила написати вам листа.
Помітила, що в наших дворах майже не грають діти (покоління айпадів), молоді немає чим себе зайня
ти і нема достойного прикладу. Мертві вулиці влітку, восени, взимку й навесні... Поруч будуються три
дев’ятиповерхівки, і я розумію, що через рік там також не буде «життя».
Іноді мій чоловік виходив, щоб поспілкуватися з місцевими «пацанами», зайнятися спортом, поговори
ти про майбутнє. А ми з подругами якось ціле відро вареників з вишнями приготували й просто годували
сусідів. Змінювати світ на краще потрібно починаючи зі змін свого серця: стати трішки добрішим, більш
відкритим, чемнішим та більш уважним до оточуючих!
Маю пропозицію – це ідея, яку втілити у життя ми можемо лише разом.
Сучасна молодь цікавиться духовним та фізичним розвитком, люди досить освідченні й зацікавлені
бути здоровими.
Я пропоную побудувати у дворі спортивний майданчик (стрит-фітнес), куди зможуть приходити і без
коштовно займатися люди різного віку з усього району. Зробити гарне відкриття комплексу. Ми залюбки
в цьому візьмемо участь. Я лідер молодіжного руху, тож ми маємо великий ресурс талантів.
Ми могли б організувати спортивні та творчі конкурси для дітей, для молоді та для більш дорослих
людей. Ми, також маємо в складі танцювальний та театральний колективи. Це було б прикрасою від
криття. Також є прекрасні вокалісти. Це привернуло б увагу мешканців сусідніх будинків і ми могли б
вплинути на більшу кількість людей. Наш молодіжний рух міг би взяти на себе відповідальність, напри
клад, кожного сезону (чотири рази на рік) проводити нові акції, конкурси на тому ж місці, з метою під
тримання позитивного настрою та спортивного духу нашого району.
Подібні майданчики я зустрічала в різних містах України й за кордоном. Вони ніколи не бувають пус
тими!
Ось така ідея закоханої у Полтаву та людей
мешканки міста.
Сподіваюсь, що вам стане цікаво і
ми зможемо якісно співпрацювати.

Колишній головний геолог
об’єднання «Укрсхіднафтовидобування»
В. Каменський (95 років).
Головний геолог Полтавського
регіонального підприємства
В. Солодкий

З повагою
та вдячністю,
лідер християнського
молодіжного руху «JC/Motion»
Яна Пасічна
Сторінку підготував Руслан МАРТИНІВ
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Великі уми обговорюють ідеї, середні уми обговорюють події, а дрібні – людей. Елеонора Рузвельт
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«Щоб стати особистістю, потрібно знати свою культуру» – з цими словами полтавського письменника Степана Вовкодава
важко не погодитися. Адже формування людини починається з дитинства: як виховаєш малюка, той багаж знань він і понесе
у доросле життя.

Нажаль, сьогодні не так багато уваги приділяється дитячій та підлітковій
літературі. У кращому випадку діти читають іноземну продукцію, а в гіршому
– виховуються на комп’ютерних іграх
та телевізійних передачах. До цієї проб
леми ось вже багато років намагається
привернути увагу дитячий письменник
Степан Вовкодав. Він написав більше
двох десятків дитячих книг і стільки ж
сценаріїв для мультфільмів.
– Я довгий час працював учителем і
бачив, на чому виховуються діти. Наша
біда в тому, що ми не знаємо власної
культури та історії. Не цікавимося, як
жили наші предки, що було в Україні
кілька тисяч років тому. Наша країна
має багату та захоплюючу історію.
Сумно, що сьогодні нам нічого запропонувати дітям і це нікого не турбує. Особливо в нинішній складний
час. Сьогодні ми всі хочемо, щоб Донбас
залишався українським, але потрібно
було 23 роки тому давати їм український
продукт і виховувати дітей у традиціях
нашої країни, – нарікає Степан Вовкодав.
Степан Іванович сам пише дитячі
вірші. Одна з книг, в якій літературні
твори написані російською та українською мовами, побачила світ завдяки
спонсорській допомозі. Після виходу
книги Степан Вовкодав отримував відгуки не тільки від вдячних українців:
йому писали з далеких куточків Росії,
запрошували на зустрічі і висловлювали
бажання придбати літературу.
– Виховання дітей у дусі патріотизму
потрібно починати змалку і продовжувати у школі. Сьогодні ми маємо зовсім
неспроможну шкільну програму, яка

Бережіть здоров’я!
Весна – це не тільки перше
тепло, але й перші прояви
авітамінозу та загострення
сезонних захворювань. Аби
їх уникнути, потрібно не
просто вести здоровий спосіб
життя, а й активно займатися
спортом. Кожен розуміє, що
ці умови виконати не завжди
можливо. Тому потрібно починати хоча б з харчування.
Для кожного нашого органу
існують свої продукти, які допоможуть відновити його та
тримати у тонусі. Ми спробували підібрати найкорисніші
продукти для людського тіла.
Кожен знає свої проблеми, та
зможе підібрати свій продукт
для вразливого органу чи
частини тіла.

цих функцій не виконує. Тому необхідно не просто змінювати шкільну програму, а писати її з нуля. У мене навіть
є свої пропозиції і бачення того, якою
вона має бути. Не можна лишати дітей
напризволяще для виховання телевізором і комп’ютерними іграми, – міркує
письменник.
Крім написання віршів, Степан Вовкодав мріє відкрити у Полтаві студію
дитячих мультфільмів. Через
телеекран можна доносити до маленьких

українців історію їхньої Батьківщини
в такому вигляді, в якому діти найкраще її сприймають. Адже патріотів своєї землі потрібно
виховувати з дитинства.

Тамара КОЧИНЕЦЬ

Найкорисніші продукти для тіла
ВОЛОССЯ

МОЗОК

Темно-зелені овочі, квасоля, лосось

Лосось, тунець, сардини, грецький горіх

ОЧІ
ЛЕГЕНІ

Кукурудза, яєчні жовтки, морква

Броколі, брюссельська та пекінська капусти

СЕРЦЕ
Помідори, печена картопля, сливовий сік

ШКІРА
Чорниця, лосось, зелений чай

кишківник
Чорнослив, йогурт

М’ЯЗИ
Банани від болю в м’язах, червоне м’ясо,
яйця, тофу, риба для нарощування м’язів

КІСТКИ
Апельсини, молоко, селера
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Великі уми обговорюють ідеї, середні уми обговорюють події, а дрібні – людей. Елеонора Рузвельт

УВАГА, ГРАНТ

Велика Британія

запрошує на навчання
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восьмий інформаційний бюлетень

Увага, конкурс
Цього разу, в рамках конкурсу-селфі «Відкрий всім свою Полтаву», на
сторінках нашої газети ми публікуємо фото полтавки Лавренюк Євгенії.
Дякуємо вам за надіслану фотографію. І, враховуючи те, скільки до нашої
редакції надходить фотографій, ми прийняли рішення продовжити конкурс
до кінця квітня.
Нагадуємо, що за підсумками конкурсу серед всіх учасників буде проведено
голосування і визначений переможець, який отримає цінний подарунок від
редакції газети «Нова Полтава».

тету
Бізнес-школа Единбурзького універси
ool)
Sch
s
(University of Edinburgh Busines
ірантурі.
пропонує стипендії на навчання в асп
кономіка
ес-е
Спеціальності: менеджмент науки, бізн
Рівень: аспірантура
на навчання
Розмір гранту: повне покриття коштів

Необхідні документи:
✓ дослідницький план
✓ попередні академічні

досягнення

✓ рекомендаційні листи
✓ публікації (якщо є).

Дедлайн подачі документів: 1 травня 2015 року
Подробиці на сайті http://unistudy.org.ua/university-of-edinburg-phd/
Надсилати документи потрібно на електронну адресу
phd@business-school.ed.ac.uk

Лавренюк Євгенія
Також публікуємо і новий рецепт наших улюблених галушок, який надіслала
до нашої редакції доцент кафедри історії України, викладач етнографії,
кандидат історичних наук Лариса Шаповал.

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!

Увага, конкурс

Продовжуємо 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 електронн у адресу novapnovil@gmail.com

Протягом березня та квітня ми будемо приймати
ваші фото та публікувати в газеті «Нова Полтава.
Нові люди» та на нашому сайті.
Шляхом відкритого голосування
на сайті http://nova.poltava.ua, наприкінці квітня 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. №9162. Тираж: 125 тис. прим. Відповідальний за випуск: Тесновець В.І.

Лариса Шаповал

Галушки з курятиною
Півлітри кислого молока (кисляку чи
кефіру) підігріти на легенькому вогні,
щоб був теплий. Вилити його у велику
миску та вкинути у нього одну столову
ложку цукру, одну чайну ложку солі та
влити розколочене одне яйце. Все це перемішати ложкою і вкинути одну чи дві
жмені пшеничної муки, після чого добавити на муку пів чайної ложки соди. Далі
слід перемішувати суміш, додаючи муку
до стану, щоб можна ложкою повернути.
Після цього одну чайну ложку соди без
верха слід посипати на тісто і вимісити
руками до стану, коли тісто відстає від
рук. Із вимішеного тіста зробити м’ячик і
вкинути у миску, в якій заколочували і вимішували тісто. Можна тісто залишити на
столі та прикрити рушничком на 20
хвилин, не чіпаючи його. Вимішене тісто не слід тримати
на холодному місці чи на
протязі.
Потім вимішене тісто
розділяємо на кілька час-

тин, формуємо качалочки, нарізаємо їх
на шматочки, з яких робимо маленькі
м`ячики. Поки час проходить щоб тісто
підійшло, ставимо на вогонь каструлю з
водою та обв’язуємо її марлею. Коли вода
у каструлі закипіла викладаємо на марлю
вироблені м’ячики по 5-7 штук і варимо на
пару протягом п’яти – семи хвилин.
Готові галушки складаємо у керамічну
посудину та додаємо зверху варено-тушену курятину. Такі галушки подають на
стіл із сметаною. Другий варіант подачі
галушок на пару до столу – із курячим
бульйоном та вареним курячим м’ясом.
Обидва способи подачі до столу галушок,
варених на пару, а не в окропі, є улюбленою стравою українців. Саме такі галушки
презентують полтавці всім гостям,
які відвідують нашу благословенну
Полтавщину.
Приємного апетиту всім
хто любить смачно поїсти,
як в свято, так і в будень!
Будьте здорові!

