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На Полтаву
чекає масштабне
прибирання

«Нова Полтава» оголошує про глобальне прибирання
нашого міста. Об’єднавшись з сусідами ви можете
разом зробити свої двори комфортними та чистими.
Та ще й підготувати набережну Ворскли до грандіозної
реконструкції. Громадська платформа надасть
Стор. 4-5
матеріали та все необхідне
Литовці повністю підтримують Україну
Наш земляк Віктор Трофименко, якого було поранено в зоні
АТО, нещодавно повернувся з лікування у Литві та одним з
перших поділився своїми враженнями з нашою газетою

Лев Жиденко: « За мої принципи мені
погрожували спалити підприємство »
Редакція нашої газети поспілкувалася з лідером Відкритої
громадської платформи «Нова Полтава» Левом Жиденко, який
розповів, чим ризикують чесні люди, що намагаються змінити
нашу країну

Стор. 3

Стор. 7
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Великі уми обговорюють ідеї, середні уми обговорюють події, а дрібні – людей. Елеонора Рузвельт

ФОТОФАКТ

заходу підкреслили, що усі зібрані кошти будуть витрачені на допомогу бійцям
АТО. За їх словами, участь у ярмарку взяли 40 майстрів з Полтави та області, а протягом
дня активно долучалися
звичайні полтавці, які
приносили на продаж
свої вироби.

ЦИ Ф РА

абзац

фото з сайту 2000.ua

укриттів,
які мають
захищати полтавців
у випадку надзвичайної
ситуації, не можуть
бути використані
за призначенням

15 лютого у Полтаві на площі біля
Свято-Успенського собору відбувся
благодійний ярмарок, приурочений до свята Стрітення. Організатори

ПРО ГОЛОВНЕ

Демобілізація
військових
18 березня розпочнеться демобілізація
зі Збройних сил України, в першу чергу тих воїнів, які відслужили майже рік.
В Міноборони кажуть, що людина повинна перебувати в строю рік мінус 10 днів з
дня прибуття до військового комісаріату
для проходження служби по повістці про
мобілізацію. Тобто, якщо 20 квітня минулого року людина прибула у військовий
комісаріат для відправки у військо, то 10
квітня цього року вона повинна вже бути
звільнена в запас по демобілізації.

Що буде, якщо введуть
в країні ВІЙСЬКОВИЙ СТАН

фото з сайту thekievtimes.ua

У ніч на четвер , 19 лютого, на засіданні Ради національної безпеки і оборони України було прийнято
рішення, що закон про правовий режим воєнного стану повинен бути змінений.
РНБО відпрацювала детальні зміни щодо
цього закону з тим, щоб він ефективно працював. Про це, на брифінгу після засідання Радбезу, яке пройшло під керівництво Президента України Петра Порошенка, повідомив
журналістам секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов.
За його словами, нинішній закон про режим
воєнного стану був прийнятий багато років тому і,
на превеликий жаль, депутати, які приймали його,
навряд чи думали, що він коли-небудь знадобиться. А тепер, враховуючи ситуацію, ми повинні бути
готовими до будь-якого розвитку подій навіть за
найгіршим сценарієм, – пояснив Турчинов.
Навколо цього терміна вже ходить маса
чуток, основна ідея яких полягає в тому,
якщо ввести в країні таке положення, ми
станемо воювати краще і наша перемога не
забариться. Але, такі думки виникають виключно від низького рівня правової освіти.
Багато з людей, доводячи необхідність таких заходів, навіть не знають про існування
закону про правовий режим воєнного стану.
Так, наприклад, у разі введення воєнного
стану закон передбачає, що громадський порядок і безпеку буде підтримувати військове
командування при тісній співпраці з виконкомами. Таким чином, на вулицях з'являться
військові патрулі, яким буде дозволено
перевіряти документи або обшукувати всіх, хто
їм не сподобається.
Автоматично це послабить цивільні органи влади, частина повноважень яких відійде
в руки військових. Крім того цей же закон передбачає що військове командування
отримує можливість запроваджувати трудову
повинність, а заодно задіяти потужності будьяких підприємств і, при необхідності, вилучати майно у підприємств усіх форм власності.
Військовим буде надано право вводити комендантську годину, обмежувати пересування
транспорту та громадян і навіть влаштовувати
огляд житла людей.
Втім, це те, що прописано в нинішньому
законі. Сьогодні в комітетах Верховної Ради
лежить новий проект цього документу. Але, що
саме він регламентує, поки, не повідомляється.
Можливо, частину пунктів, які, скажімо, обмежують свободу громадян, буде відмінено.

Роман Музиченко
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Як буде жити Полтава
ПІД ЧАС ВІЙСЬКОВОГО СТАНУ
Воєнний стан

– це особливий правовий режим, який вводиться
в Україні, або в окремих її місцевостях, у разі
збройної агресії, загрози нападу, порушення
територіальної цілісності країни

Завдання

– органи влади та місцевого самоврядування,
військове командування, наділяються
повноваженнями, які допоможуть державі вийти з
кризи, а населення обмежується в правах і свободах

Термін дії

– без обмежень (поки парламент не прийме
відповідні рішення)

Що чекає полтавців під час воєнного стану
1 Трудова повинність

Комендантська

5 година

Робота працездатного
населення на благо
батьківщини

2 Перевірка документів
Огляд особистих речей
і транспорту

3 ТБ, Інтернет і зв’язок
Повний контроль над
засобами зв’язку і в деяких
випадках конфіскація техніки

4 Військові підрозділи
Особливий контроль
над призовниками
і військовозобов’язаними

Заборона на свободу
пересування

6

Діяльність
політичних сил
Обмеження роботи партій і
організацій

7 Алкоголь і зброя
Ніякої торгівлі зброєю і
спиртними напоями

Продукти харчування

8 та евакуація

Обмеження товарів
і порятунок населення
з небезпечних зон

Університет Токіо пропонує кілька стипен
дій для іноземних студентів, які показали
високі академічні досягнення у своїй галузі.
Одна з них – стипендія від Graduate School of
Science. Умовою отримання гранту є складання
вступних іспитів на найвищі оцінки. Стипендія
складатиме 150 000 йен щомісяця (більше
30 тис. грн).
Додаткову інформацію та контакті данні
полтавці зможуть знайти за посиланням
https://www.s.u-tokyo.ac.jp/en/offices/ilo/
scholarship.html
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Палки в колеса
За словами військового комісара
Полтавської області Бориса Павлова,
міський голова Полтави Олександр Мамай
погано сприяє проведенню мобілізаційних
заходів. Він назвав очільника міста
«єдиною проблемою мобілізації». Для
прикладу, з 14 одиниць техніки полтавських комунальних підприємств, запланованих для мобілізації, місто віддало тільки
три. Він також висловив обурення тим, що
«мер сприяє ухилянню від мобілізаційних
заходів окремих підприємств міста».

Герою АТО
потрібна допомога!
Наразі у важкому стані перебуває наш
земляк Сергій Грецький, підполковник
Миколаївської бригади. Чоловіка було важко поранено у Донецькому аеропорті. Сергія
Васильовича поранили під час одного з так
званих перемир’їв. Сьогодні військовий знаходиться у шпиталі Дніпропетровська і
потребує негайної допомоги. Сергію Васильовичу вже зробили операцію на голові, а
попереду ще довге лікування та операції. Ми
звертаємося до небайдужих полтавців з проханням допомогти бійцю. Кошти можна перерахувати на банківську картку батька Сергія.

4149-4978-0297-3265
Грецький Василь Васильович
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Великі уми обговорюють ідеї, середні уми обговорюють події, а дрібні – людей. Елеонора Рузвельт

Лев Жиденко:

«За мої принципи мені погрожували
спалити підприємство»
Журналісти нашої газети зустрілися з депутатом Полтавської обласної ради та лідером
Відкритої громадської платформи «Нова Полтава» Левом Жиденко. Ми розпитали його про
депутатську діяльність, труднощі, з якими йому, як обранцю народу, довелося стикнутися і чи
вдалося виконати всі обіцянки, дані своїм виборцям.
– Ви депутат Полтавської обласної ради,
розкажіть про свою діяльність, чи вдалося
реалізувати все, що ви планували, йдучи на
вибори?
– Якщо мені поставити питання, чи задоволений я вирішенням всіх задач, які перед собою ставив, то не вагаючись відповім, що ні.
Ще недавно в країні існувала абсолютно корумпована і безвідповідальна система влади.
Незважаючи на те, що сьогодні нам вдалося її
змінити на верхах, на рівні областей, районів
та міст пережитки тієї системи ще залишаються. Вони якраз і гальмують всі реформаторські
процеси.
Я йшов на вибори з метою допомогти людям та підтримати всіх, хто власними силами буде щось виробляти. Втім, як ми знаємо,
останні роки для України були надзвичайно
важкими. Попередня влада не бажала нічого
в державі розвивати і не дозволяла це робити звичайним людям. Ці штучні перепони,
в результаті, стали надзвичайно серйозним

бар’єром для розвитку ринкової економіки.
Звичайно, не зважаючи ні на що, зі своєї
сторони, я постійно робив все можливе, щоб
виконати головний принцип моєї кампанії –
підтримати ініціативних громадян. Допомагав
всім людям, які зверталися до мене. Але це крапля в морі. Без системних реформ зміни будуть
відчувати тільки одиниці. А так не повинно бути.
Для того, аби цю ситуацію переломити, потрібно, щоб така позиція була не тільки
у мене, як депутата обласної ради, але і у
прем’єр-міністра та керівників профільних
міністерств. З часом я зрозумів, що самому мені не справитися, тому спробував свою
позицію донести до колег-депутатів. І за це
ледь не поплатився. Одна із мафіозних структур, а точніше представники Едуарда Ставицького на Полтавщині, навіть погрожували спалити одне із моїх підприємств.
– Зрозуміло, що з об’єктивних причин
реалізувати все вам не вдалося. Але в окрузі,

де ви обиралися, ви працюєте, допомагаєте
людям?
– Все, що від мене залежить я роблю в повній
мірі. Регулярно працює громадська приймальня, а два рази на тиждень здійснюються виїзні
прийоми в селах. Там працюють професійні
юристи, які допомагають полтавцям вирішити
їхні проблеми. Адже я прекрасно розумію, що
через брак юридичної освіти, людям не завжди
вдається захистити свої права. А послуги приватних правників інколи просто не підйомні.
Взагалі, зробленим я не люблю вихвалятися.
Не вважаю це своєю заслугою! Це обов’язок та
робота депутата. Бо саме для цього мене і обрали.
Втім, хочу сказати, що на досягнутому не
збираюся зупинятися. Влада змінилася, в
країні проводяться кардинальні реформи і
я сподіваюся, що теж зміниться система. Все,
що мені не вдалося реалізувати раніше, я буду
намагатися зробити зараз. Принаймні, я бачу
сьогодні набагато більше перспектив для цього, ніж, скажімо, рік назад.

Полтавці готові контролювати

ремонт доріг

– Якось Ви згадували, що працюєте директором зі стратегічного розвитку ТОВ «СтандартЕнерго». Розкажіть детальніше, як створювалося підприємство і як вдалося вийти на
такий якісний рівень роботи?
– Коли я прийшов на підприємство,
воно переживало не найкращі часи. Там залишилося працювати лише двоє людей.
Заборгованість по зарплаті вже перейшла піврічний рубіж. З того часу, як я з’явився
на підприємстві, компанія безболісно пережила дві фінансові кризи. Не було ні скорочень, ні затримок з зарплатою, чи інших системних проблем. Але це не лише моя заслуга, це досягнення професіоналів, які працюють на підприємстві. Сьогодні «СтандартЕнерго» – успішна інженерна компанія, де працює
близько 50 працівників, які займаються проектуванням, розробкою та будівництвом енергетичних об’єктів.
Тарас Попов
виділених грошей на ремонт доріг. Слідкувати
за тим, як проводяться самі ремонтні роботи. Щоб дорожники не «наляпували» свіжий
асфальт у дощ, чи сніг, в ями, які вже через
місяць стануть удвічі більшими.
Ініціативні полтавці з «Нової Полтави» разом з Олегом Островерхим, як зі спеціалістом
високого рівня у питаннях дорожнього господарства, вже напрацювали ряд рішень, як
правильно будувати, ремонтувати дороги, на
що варто громадським контролерам звертати увагу, де будівельники можуть непомітно
зхалтурити.
На основі отриманих знань, активісти
«Нової Полтави» розробили своєрідну методичку для полтавців, яка допоможе прос
тим мешканцям міста самим контролювати будівництво доріг. Вже зараз кожен
бажаючий може ознайомитися з документом. Навіть більше, «Нова Полтава» працює
над інтерактивною картою міста, яка, чи то
через мобільний телефон, чи з допомогою
комп’ютера, дозволить полтавцям позначати ями на дорогах Полтави. Таким чином,
прості громадяни будуть мати можливість
контролювати ситуацію і надавати зворотній
зв'язок міській владі.

Минулого тижня активісти Відкритої громадської платформи «Нова Полтава» звернулися до міської
влади з відкритим листом, де виклали свої пропозиції щодо ефективного використання коштів
на ремонт доріг в Полтаві. Така активна позиція громади міста змусила владу почати працювати.
Нещодавно міська влада, не зважаючи на
те, що на дворі зима, прийняла рішення ремонтувати полтавські дороги. Очільники
міста стверджують, що так званий «холодний
асфальт» дає можливість проводити ремонтні
роботи при низьких температурах. Можливо,
це дійсно хороша технологія, але враховуючи, як працюють наші дорожники та чиновники, навряд чи вона принесе бажані результати. Без контролю громадськості не виключено, що за кілька тижнів на тому ж місці знову
з’являться ями, а гроші, як і завжди, осядуть в

карманах чиновників. Але, як кажуть в «Новій
Полтаві», хоч міське керівництво робить не
все правильно, активісти організації будуть і
далі направляти владу в потрібне русло, аж
допоки можновладці не навчаться робити все
ідеально.
За словами «новополтавців», керівництву
міста варто взяти на озброєння їхні напрацювання. Адже до своєї роботи активісти
«Нової Полтави» залучають не лише міських
експертів. Щоб зробити Полтаву найкра-

щим містом в Україні, ініціативні мешканці
міста співпрацюють з найкращими фахівцями
країни. Нещодавно активісти працювали в онлайн режимі з Олегом Островерхим, кандидатом технічних наук, експертом громадської
спілки «Моя дорога». Разом розробляли план,
як реформувати дорожню галузь і зробити
дороги в місті одними з кращих в країні.
Щоб змінити ситуацію, «новополтавцям»
потрібно брати ініціативу під свій контроль.
Вимагати від влади прозорого використання

Ну, а поки можновладці, хоч і не в повній
мірі, але ігнорують ініціативи небайдужих
мешканців міста і створюють тільки імітацію
роботи, активісти «Нової Полтави» прийняли
рішення створити своєрідні дорожні патрулі,
які будуть курсувати містом і слідкувати за
тим, де і як проводяться ремонтні роботи. Фіксуватимуть все за допомогою фото та
відеокамери. І у випадку очевидних порушень при проведенні робіт, складатимуть акт
і разом з юристами звертатимуться зі скаргою до виконкому, а у випадку подальшого
ігнорування і до суду.
Тому «новополтавці» закликають всіх
ініціативних громадян приєднуватися до
них та формувати команди контролю. Тільки
разом нам вдасться донести до влади, що
вони найманці громади і повинні якісно та
добросовісно виконувати свої обов’язки.
Світлана Полтавець
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Зробимо Полтаву краще
власнору ч!
У нашого міста проблем вистачає. На жаль, їх не можна
вирішити одним помахом чарівної палички, якої до
речі не існує, або сподіватися на комунальні служби.
Полтавці вже втомилися чекати, тому готові взяти
ініціативу у свої руки, аби навести лад у власних
дворах. Лідер Відкритої громадянської платформи
«Нова Полтава» Лев Жиденко пропагує якісні
зміни вже сьогодні.

Необхідність виник ла
давно

У

відкритий офіс «Нової Полтави» і безпосередньо до Лева Жиденка постійно
звертаються полтавці, які хочуть
прибрати та облаштувати свої двори. І
це не один мешканець будинку, а групи свідомих людей, яким не байдуже,
в якому місті жити.
– Задовго до того, як до нас почали приходити люди, я запланував
комплекс заходів, які дозволять
привести до ладу двори Полтави.
Це не одноразовий захід. Це мегаприбирання. Наша мета допомогти ініціативним
громадянам зробити свій двір краще. Багато хто вже не сподівається на комунальні
служби, тому готовий власноруч облаштовувати прибудинкові території. Ми готові допомогти громадянам у цьому питанні. До
того ж, будемо боротися, аби комунальники працювали краще і якісніше виконували свої обов’язки, за які платять городяни, – пояснює Лев Жиденко.

До цієї ініціативи приєднуються
не тільки прості полтавці, а й
підприємці. Вони готові допомагати громадянам облаштовувати
свої двори. У «Новій Полтаві» вже
працює оргкомітет з підготовки до
цієї грандіозної події. Зараз він формує
списки будинків, мешканці яких вже проявили спільну ініціативу взяти участь у великому прибиранні.

Як взяти участь у Новій Толоці
Звернутися до офісу громадської платформи «Нова Полтава»
за адресою вул. Котляревського, 6, або за телефонами
(050) 80-90-100 та (095) 80-90-100
Складіть план робіт, які можливо виконати під час
проведення прибирання
Проведіть збір сусідів та друзів, під час якого узгодьте перелік
необхідних матеріалів та об’єм робіт. Зберіть підписи сусідів,
які мають бажання до Вас приєднатися та навести лад у власному
дворі. Оформлену заяву на участь у прибиранні віднесіть
до районного координатора
Оргкомітет Нової Толоки підготує та розклеїть оголошення
про проведення прибирання у вашому дворі
Узгодьте з координатором час і місце звозу матеріалів
Зустріньте машину з матеріалами, прийміть та організуйте
їх надійне зберігання до дня проведення Толоки
Зберіться на Толоку і разом з сусідами та друзями зробіть
свій двір комфортнішим та чистішим

Після проведення Нової Толоки будуть визначені переможці,
які найкраще облаштували свої подвір’я.
Нагороджувати переможців будуть у таких номінаціях:
•	Наймасовіша Толока
• Найбільш організована Толока
• Найгарніша Толока
• Найкреативніша Толока
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• Молода команда Толоки
• Найвеселіша Толока
• Найрезультативніша Толока
• Найбільш ініціативна команда
	Толоки

Більше людей –
більше можливостей
«Нова Полтава» буде допомагати. Люди, які
звертаються до відкритої платформи складають списки, що саме їм потрібно для облаштування двору. Саджанці, квіти, фарба, вапно, цемент, дерев’яний брус для лавок – все це забезпечить «Нова Полтава».
На жаль, зарадити кожному окремо просто немає можливості. Тому пріоритет буде
відданий тим полтавцям, які зуміли об’єднатися
з сусідами, та спільно визначити, що негайно
потрібно робити в будинку чи дворі. Вже зараз за зверненнями людей складаються списки необхідних для прибирання та благоустрою матеріалів.
– Ми постійно прибираємо в своїй квартирі.
Для цього є час та можливість. Ніхто не хоче
жити в бруді. І я впевнена, що багато полтавців
підтримають мене в тому, що наш двір це теж
частина нашого будинку. Тому коли я дізналася
про ініціативу «Нової Полтави», то відразу ж
звернулася з

проханням про допомогу. Заяву я підкріпила
ще підписами 32 мешканців будинку, які теж
хочуть взяти участь у прибиранні. Нам не
потрібні гроші, нам потрібні матеріали, аби самим змайструвати лавку, впорядкувати клумбу
та посадити квіти. Робити це ми будемо самі.
Залучимо і молодь. Після цього вони будуть
стежити, щоб результат їхньої роботи не поламали вандали, – пояснює полтавчанка Валентина Семенівна.

Затишне місто –
спільна справа

Ви зі своїми сусідами готові брати участь
у прибиранні свого двору, власноруч посадити дерево, зробити своє подвір’я приємнішим
та комфортнішим? Тоді вас чекають в офісі громадянської платформи «Нова Полтава» за адресою вул. Котляревського, 6. Також
дзвоніть нам за номерами: (050) 80-90-100
та (095) 80-90-100.
З приходом весни разом
зробимо наше місто чистішим та
комфортнішим. За підсумками
прибирання, переможці, які
найкраще попрацювали над
благоустроєм свого двору,
отримають суттєвий
подарунок для всього дому.
Приєднуйтесь!
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В Полтаві побудують
найкрасивішу набережну в Україні

тим часом

Світовий досвід розвитку інфраструктури міста говорить про те, що люди оцінюють наскільки місто комфортне і гармонійне для життя,
по тому, як звичайні мешканці можуть провести в ньому своє дозвілля. Мова йде не стільки про дороги, зручний громадський транспорт та
реалізацію соціальних питань, скільки про функціонування так званих відпочинкових зон.

громадської платформи «Нова Полтава». – Зокрема, вона простягатиметься від готелю «Турист», по
течії річки, до моста через Ворсклу. Уздовж цієї набережної будуть нанесені велосипедні та бігові
доріжки, зведені дитячі ігрові майданчики, невеликі футбольні поля,
тенісні корти та міський пляж, альтанки для пікників. Це саме ті вимоги до проектів, які оголосили в «Новій

ЩО ЗАРАЗ

часом, в рамках «великого прибирання», візьмуться за благоустрій
цієї території. З приходом весни,
активісти очистять берег річки від
зарості, вивезуть сміття, наведуть
елементарний порядок. Щоб люди
могли відпочивати в чистоті, поки набережну будуть будувати.
Подумали «новополтавці» і про
фінансування цього проекту. Гроші на
будівництво будуть залучатися не з

Н

а жаль, сьогодні в Полтаві існує лишень
невеличка смуга, від Корпусного парку до Білої альтанки, де люди можуть
відпочити від міської суєти і прогулятися з
дітьми на невеличкому острівці природи. Але
для такого міста, як наше, з власною річкою,
яка фактично розсікає Полтаву, цього замало.
Полтавцям, за великим рахунком, просто ніде
відпочивати. При чому, із не зрозумілих причин, міські керівники палець об палець не вдарили, щоб хоч якось вирішити цю проблему і
зробити життя в Полтаві комфортнішим.
Втомившись від такого байдужого ставлення
можновладців, ініціативні полтавці з Відкритої
громадської платформи «Нова Полтава» взялися раз і назавжди вирішити наболіле питання
з облаштування зони відпочинку на узбережжі
Ворскли. Вже сьогодні вони розробляють проект нової зручної для всіх набережної.
– Ми вирішили не сидіти склавши руки
і намітили умовну територію, де вже в
найближчі роки з’явиться красива набережна, – розповідає Лев Жиденко, лідер Відкритої

ЩО буде

ЩО ЗАРАЗ

відкривала кафе в історичній частині міста,повинна була власним коштом відремонтувати
фасад будинку і облаштувати пішохідну
територію навколо свого закладу. Ця схема прийшлася до душі підприємцям і вже
за 3 роки центр Львова просто не впізнати.
Схожий алгоритм співпраці влади та
підприємців добре працює і у Вінниці. Такий алгоритм намагається привити в Полтаві
і Лев Жиденко.
На думку представників «Нової Полтави»,
ідея сподобається і нашим підприємцям. Так,
чи інакше, вони будуть сплачувати податки і
орендну плату. Тільки з різницею в тому, що
ці кошти не осідатимуть в бюрократичних та
корумпованих карманах, а підуть на розвиток і розбудову нашого міста. Це повинно заохотити міських бізнесменів. Адже від того,
як ми розвиватимемо Полтаву, залежить не
тільки наш з вами комфорт, але і комфорт наших дітей, які повинні успадкувати від нас
найкраще для життя місто в Україні.

Полтаві» архітекторам. Без врахування всіх цих складових інфраструктури
набережної, архітектурні роботи просто не включатимуть у програму
конкурсу. Найкращі проекти будуть
показані полтавцям, які самі, через
голосування, виберуть, якою стане набережна Полтави.
Ну, а поки архітектори працюють над своїми проектами, активісти
«Нової Полтави» вже найближчим

міського бюджету, а через партнерські
програми з підприємцями Полтави.
Умовно кажучи, підприємцю, який захоче орендувати землю, чи збудувати торговий центр в місті, буде запропоновано, в якості компенсації орендної плати, проінвестувати частину будівництва
нової набережної. Це соціальна від
повідальність підприємств.
Така схема добре зарекоменду
вала себе у Львові. Людина, яка

ЩО буде

Проект вже в роботі
Дмитро Козиренко, архітектор, лідер урбан-платформи City
Lab, експерт громадської платформи «Нова Полтава»:
«Нас давно турбує проблема неіснуючої набережної Ворскли.
Територія занехаяна та засмічена. Тому ми запропонували
зробити це місце привабливим та зручним для людей.
До того ж ця зона зацікавить тих, хто подорожує трасою
Київ-Харків. Після реалізації проекту туди будуть заїжджати
навіть ті, хто цього робити не планував. Проект сьогодні
знаходиться на рівні ідеї, але ми собі поставили за мету
до кінця березня представити його на суд громадськості».
Сторінку підготував Руслан Мартинів
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за три тижні роботи
до « Нової Полтави »

Зворотнiй зв’язок
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 громадська платформа «Нова Полтава»,
тому щотижня ми будемо публікувати
кілька найцікавіших листів.

933
запропонували проектів

Дякуємо вам за відгуки
та з нетерпінням чекаємо
нових листів!

Доброго дня!
Прочитала статтю у газеті про
Вас, Лев Жиденко. Там Вас описують,
як організатора нових ідей «Нова
Полтава». Я зраділа, що ми прожили
не даремно і в нас ще є справжні
ініціативні люди, які думають не
стільки про себе, а про людей, як їм
допомогти і створити комфортне
життя в рідному місті Полтава.
У мене зародилась нова ідея,
коли побачила в якійсь газеті дім,
на якому встановлені сонячні
батареї. Розглядаючи цей дах ,в мене
забилося серце – дізнатись, вивчити і
запропонувати цю ідею. Отоплювати
будинки цими батареями – це
використовувати безкоштовну енергію.
Нам не вистачає керівного
персоналу з розумних, ініціативних,
ділових, відповідальних спеціалістів.
Ці кадри повинні бути далекоглядні,
перспективні. Для того, щоб підняти
промисловість, економіку Полтави,
в першу чергу треба думати,
думати і ще раз думати, як
і якими способами добувати
дешеву енергію.

– погодження паспорті в маршрутів,
які не виконуються, 40.000 гривень на
місяць;
– обов’язковий техконтроль 80000 –
120000 гривень на місяць;
І цей список можна продовжувати.
На моє глибоке переконання, за
рахунок цих та інших коштів ми
маємо реальну можливість змінити
умови тендеру на перевезення й
організувати:
– графік руху транспорту, який буде
відображений на зупинках;
– обладнати транспорт засобами
оголошення зупинок;
– переодягти водіїв та кондукторів у
пристойний фірмовий одяг;
– підтримку транспорту в належному
санітарному стані та відповідному
зовнішньому вигляді.
Вся Полтава буде Вам вдячна за
ініціювання в органах влади цих
змін та організацію вище
наведеного.

Якщо в нас буде своя енергія, буде в
нас все: і оранжереї, і парники, зимові
сади, зимові басейни для оновлення
здоров’я.
А нашому керівництву в Полтаві
побажала б не займатися
«очковтирательством», а займатися
стратегічними питаннями, не
просиджуючи години в м’якому кріслі.
Люди і так добре розуміють, що і хто
конкретно зробив для області, для
міста.
Шановний Лев Анатолійович, я в
Вас вірю чистою душею!

З повагою,
Анатолій Даценко

З повагою,
Лідія Савочка
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проектів в розробці

Доброго ранку панове!
Дякую за ознайомленням із моїм
листом щодо енергозбереження,
особисте запрошення та надання
відповіді на мого листа. Це спонукає
мене поділитися наступними
пропозиціями і думками.
В даний час у «колишній», духовній
столиці України – Полтаві,
організація руху громадського
транспорту вкрай негативна.
Причин багато, як об’єктивних,
так і суб’єктивних. Не буду Вас
переконувати і про те, що в Європі
на кожній зупинці розклад руху,
і транспорт його чітко дотримується.
Оголошуються зупинки, чисті салони,
охайні водії. Ми свою бездіяльність
списуємо на відсутність коштів та
інше. Панове, але окрім нас ніхто ці
питання вирішувати не буде.
Для цього не потрібні великі
затрати. Існуючі кошти
використовуються не раціонально.
Читав якось статтю про ДАЇ,
в якій пояснювалося, що гроші
нераціонально
використовуються на:

63

За місяць роботи
до « Нової Полтави »
подали 63 проекти
З часу відкриття офісу Відкритої громадської платформи «Нова Полтава» минув місяць. За цей час до команди
«новополтавців» приєдналися майже тисяча ініціативних
полтавців. 63 різного роду проектів подали мешканці міста
зі своїм баченням, як зробити Полтаву кращим містом
України. Наша газета поспілкувалася з менеджерами та
спеціалістами «Нової Полтави» і дізналася, як минув перший місяць їхньої роботи.

Олександр Кутас,
головний координатор
Відкритої громадської платформи
«Нова Полтава»:
– Перший місяць минув дуже активно. До нас звертаються активісти, які приносять нам свої проекти і сповнені бажання їх реалізувати. Вони шукають підтримки, поради,
оскільки маючи хорошу ідею, не знають, що з нею робити і
як її реалізовувати. Також до нас приходять пенсіонери, або
ті, хто залишив роботу за вислугою років, але мають великий
потенціал, хороший досвід і хочуть ним поділитися. Тому, загалом можу сказати, що враження після відкриття нашого
офісу дуже гарні. Тільки за перший тиждень бажаючі долучитися до нашої ініціативи заповнили 538 анкет з різного роду
пропозиціями, як змінити Полтаву на краще.
Перші результати роботи «Нової Полтави» доводять, що
саме такої платформи полтавці дуже очікували. Як розповіли
нам оператори кол-центру Відкритої платформи, в них навіть
часу на каву чи чай не вистачає. Працюють в дуже напруженому режимі, кожні 10-15 хвилин до них звертаються телефоном,
окрім цього йде постійний прийом ініціативних відвідувачів.
Дівчата жартують, що за день так наговорюються, що навіть з
подружками ввечері вже хочеться просто помовчати.

Євгенія Гмиря,
менеджер громадської платформи
«Нова Полтава»:
– За день ми приймаємо неймовірно велику кількість
дзвінків. Люди дуже активно звертаються до нас. Щодня багато відвідувачів. Загалом, це люди середнього віку – від 40 до
60 років. Деякі люди приходять до нас, аби ми допомогли їм
реалізувати певні ідеї в їхній справі, якою вони вже займаються. Є й такі, які тільки виношують певні ініціативи, але не знають
з чого почати, щоб їх втілити в життя. Для всіх ми знаходимо
рішення і допомагаємо в міру наших можливостей та завдань.
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 громадська платформа «Нова Полтава», тому щотижня ми будемо
публікувати кілька найцікавіших листів.
Дякуємо вам за відгуки та з нетерпінням
чекаємо нових листів!

Сторінку підготував Тарас Остащук
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Наш
Знайгерой
наших

Віктор Трофименко: «У Литві зустрічав
доброзичливість і розуміння»
Нашому земляку – бійцю з Полтави пощастило вижити
в справжньому пеклі. Він побував в гарячих точках АТО
і повернувся живим. Багато хто бачив ролик на популярному
відеохостингу Youtube, де оператор зафіксував обстріл позицій
наших військ, під час якого був поранений полтавець.
Сьогодні Віктор пройшов лікування в Україні та Литві
і знову хоче повернутися в рідний полк «Дніпро-1».

«МЕНЕ ВВАЖАЛИ НЕНОРМАЛЬНИМ»

ЛИТОВЦІ ПІДТРИМУЮТЬ ВСІХ УКРАЇНЦІВ

Віктор вже втомився від популярності, яку
дістав після обстрілу, коли отримав контузію
та поранення в руку. Багато впізнають героя
на вулиці і називають «хлопчик, який вижив»,
як популярного героя книг про Гаррі Поттера.
Сам полтавчанин впевнений, що вижив просто дивом. Але ані трохи не шкодує, що пішов
на передову.
– Мене багато знайомих вважають прос
то ненормальним. Після початку конфлікту
я відразу зголосився йти захищати нашу
країну. Так потрапив у батальйон «Дніпро-1».
Нас добре підготували, тренували представники ЦАГАЛу – інструктори армії оборони
Ізраїлю. Там ніяких поблажок не було і тренування були дуже жорсткими. Потім потрапив під донецький аеропорт. Доводилося воювати в суворих умовах, тому дуже важлива згуртована команда і довіра хлопців. Без
цього там не вижити, – розповідає Віктор
Трофименко.

Після поранення Віктора доставили до
госпіталю Дніпропетровська. Вже потім він
доліковувався в поліклініці УМВС Полтави. У
той час там з візитом перебували представники литовських міністерств, які і запропонували бійцю пройти лікування у них. Але навіть
там доброволець не сидів на місці і намагався встигнути побачити якомога більше.
– Під час перебування у Литві я зустрічав
тільки доброзичливість та співчуття. Прості
громадяни постійно висловлювали свою
підтримку мені та всій Україні. Для мене було
честю те, що мені приділяли стільки уваги.
Були зустрічі з литовським міністром оборони Юозасом Олекасом, представниками МЗС
Литви, американцями – 145-та дивізія. Але
справжньою вдачею стала зустріч з Президентом Литовської Республіки Далею Грибаускайте. Вона сама висловила бажання
поспілкуватися з українцями. Головною метою було дізнатися про ситуацію в Україні з

Бережіть здоров’я!
Кожен хоч раз в житті хворіє ангіною,
але добряче недооцінює її наслідків. Особливо
вразливі діти від 6 до 16 років, для яких банальна
хвороба горла може перетворитися на системне
та дуже небезпечне захворювання серця –
ревмокардит. Ця хвороба дуже небезпечна
взимку, коли наші малюки особливо вразливі.
Чим загрожує ревмокардит?

Недуг може розвиватися непомітно, особливо на фоні
ангіни. Але вже незабаром це призводить до пошкодження
серцевих клапанів і серцевого м’яза в результаті запалення і
рубцювання, викликаного ревматичною лихоманкою. Якщо її
не лікувати, вона може призвести до серцевої недостатності,
важкій формі інвалідності та навіть смерті.

Що призводить до розвитку хвороби?

Небезпечна хвороба уражує виключно дітей шкільного
віку. Причиною можуть бути нещодавно перенесені ангіна,
скарлатина, фарингіт, гайморит. Саме тому більшість батьків
спочатку не звертають увагу на погіршення самопочуття дитини. Значно рідше причиною розвитку ревмокардиту може
слугувати спадковість.

Як запобіг ти ревмокардит у?

При підозрі у дитини розвитку ревмокардиту потрібно без
зволікань пройти медичний огляд, здати аналіз крові, зробити електрокардіограму, рентгеноскопію грудної клітки та
ехокардіограму.

перших вуст. Ми мали переговорити хвилин
15, а спілкувалися майже годину. Даля Грибаускайте запевнила, що робитиме все, аби допомогти, – згадує Віктор Трофименко.
Віктор відчував значну підтримку і симпатію
збоку простих литовців. Каже, що тамтешні
мешканці не на словах, а на ділі бойкотують
усе російське. Наприклад, водії не заїжджають
на російські АЗС. В магазинах, якщо чують
російську мову, то можуть попередити, що цьому не дуже раді. А от українців залюбки вітають.
– Я зіткнувся з цікавою ситуацією, виходячи із супермаркету. Якраз відповідав по телефону і розмовляв російською. Неподалік стояли двоє хлопців, які почули розмову і на ламаному суржику з англійської та російської
запропонували мені «вертатися в свою
рашію». Я відразу пояснив, що я з України,
боєць батальйону «Дніпро-1». Що тут почалося: хлопці «затягнули» в супермаркет, пригостили пивом, розпитували про ситуацію в

Україні, висловлювали свою підтримку. Такі
моменти були не поодинокими, вони дуже
зворушливі і важливі – показують справжню
підтримку простих людей, – згадує Віктор.

ПОПЕРЕДУ ПЛАНИ
ПРО ДОПОМОГУ БІЙЦЯМ
Після спілкування з президентом Литви у
Віктора залишилися тільки позитивні враження. Під час свого лікування пораненому бійцю
вдалося побувати не тільки у Вільнюсі, а й побачити, як живуть невеликі містечка та села.
Звичайно, нашому земляку дуже хотілось би,
аби й у нас були такі ж гідні умови для життя.
Повернувшись в Полтаву Віктор замислився над створенням у рідному місті центру
психологічної реабілітації. Він має допомагати чоловікам, які повернулися із зони бойових дій пристосуватися до нормального життя. Але поки в країні не буде стабільного миру,
повернеться в свій батальйон.

Наш земляк (зліва) на навчальному полігоні
Сторінку підготувала Зоя Єфимович

РЕВМОКАРДИТ ПОЛЮЄ НА НАШИХ ДІТЕЙ
!
!
!
!
!
!
!
!
!

підвищується температура

!
!

відчуття «перебоїв» у серці

втома
слабкість
відсутність апетиту
біль і набряк в суглобах
нездужання
підвищена пітливість
прискорене серцебиття (тахікардія)
задишка при звичному
фізичному навантаженні

можлива аритмія
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Полтава має талант

Вітаємо переможницю!
Перший в Полтаві
соціальний co -working
Завдяки створенню в місті формації нового типу – Відкритої Громадської Платформи «Нова
Полтава» з’явилися додаткові можливості для розвитку громадянського суспільства, полегшено
процес реалізації громадських ініціатив.

Ми пропонуємо:
–
–
–
–
–
–

Місця для проведення робочих засідань;
Конференц зал;
Зал для проведення презентацій;
Мультимедійне забезпечення презентацій;
Організаційно– консультаційна підтримка заходів;
Робота з експертами.

Як ми і обіцяли, наприкінці лютого підбили підсумки конкурсу «Мої найрідніші» на кращий дитячий вірш про родину. Визначити переможця було складною задачею, адже
кожен твір просякнутий любов’ю до батьків, братиків та
сестричок. Ми переконалися, що кожен учасник – талановита та творча особистість. Листів на адресу редакції
надійшло дуже багато і ми вдячні всім читачам. Особливо
хотілось би відзначити чудові вірші Іринки Галушко, Сандея Следь, Анастасії Малохатько та Андрiя Матвейчука.
Переможницею конкурсу
стала Катерина Назаревич, учениця 7-го класу.
Ми просимо переможницю якнайшвидше зв’язатися
з редакцією за телефоном (066) 198 – 06 – 22
для вручення призу.

Пропонуємо вам ознайомитися
із віршем нашої переможниці:

Ми не працюємо з:

- комерційними організаціями;
- політичними партіями;
- організаціями, що пропагують релігію,
магію, езотерику.

Запрошуємо, всіх кого зацікавила наша пропозиція,
завітати на територію нових можливостей,
за адресою вул. Котляревського, 6.
Ми працюємо з 09:00 до 20:00 без перерв та вихідних.
Познайомитися ближче з нами, Ви можете, відвідавши презентацію відкритої громадської
платформи, яка проходить щоденно протягом цього тижня, о 14:00 та о 18:00 Вхід вільний.
Довідки за тел. (050) 80-90-100.

Там, де твої ініціативи примножуються!

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.

Новини нашого двору

«Нова Полтава. Нові Люди»
конкурс триває!
Ми продовжуємо приймати новини про ваш двір. Це може бути все, що цікаво вам
і, на вашу думку, буде цікаво всьому місту. Народження двійнят, веселе весілля, винаходи сусідів, цікаві історії життя, успіху, кохання, пропозиції щодо розвитку нашого
міста й багато-багато іншого.
Полтавці, які надішлють найцікавіші новини, отримають подарунок –
корисного «помічника» для дому.
Телефонуйте (066) 198-06-22 та пишіть. Є фото?
Обов’язково надсилайте за адресою: novapnovil@gmail.com

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. №8968. Тираж: 125тис. прим. Відповідальний за випуск: Тесновець В.І.
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Шануй свою родину!!!
Шануй свою родину й поважай,
Рідніш нема на цілім світі,
На негаразди просто не зважай,
Так буде в світі тобі легше жити,
Родина і врятує із біди,
Підтримає тебе і заспокоїть.
До матері тихенько підійди,
І словом вона рани всі загоїть.
Ніколи ти на маму не кричи,
Тобі це найдорожчая людина,
А коли сварить, просто промовчи,
Для суперечок не шукай причини.
Хто, як не мама скаже, що робить,
Коли вовки на серці будуть вити,
Хоч може тобі щось заборонить,
Та буде все одно тебе любити.
Хто, як не батько розуму навчить,
Хоч інколи нагрима за провину,
Його ти будеш все одно любить,
Бо любить він тебе, свою дитину.
Якщо ти маєш брата чи сестру,
Люби їх і цінуй,
Як тільки зможеш,
А як сестричка зронить хоч сльозу,
Підтримаєш і допоможеш.
Родина – це в житті найбільший скарб,
Що треба старанно оберігати,
І тато, і мама, і сестра, брат,
Усіх, усіх умій ти поважати,
Бо коли втратиш рідную сім’ю,
Не солодко, повір, тобі живеться.
Отож оберігай усю рідню свою,
Бо іншої на світі не знайдеться!!!

