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Нову Полтаву

вІДбудуЮть ініціативні люди

Ініціативні полтавці з громадської
платформи «Нова Полтава» запевняють,
що тільки громадський контроль виховає
чесну владу та збудує благополучне місто
Стор. 4-5
Полтава забезпечить себе
власним світлом, газом та теплом

Полтавці розкажуть владі,
як будувати дороги

Газ, який добувають на Полтавщині, дозволить виробляти
свою електроенергію та завантажити роботою вітчизняні
заводи

Прості мешканці міста розробили документ, за яким
вже через 5 років в Полтаві з’являться 80 км доріг
європейського рівня

Стор. 3

Стор. 6
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ФОТОФАКТ

Обурені таким свавіллям, мешканці Полтави в суботу 31 січня вийшли на акцію протесту. Мітингувальники закликали міського
голову піти у відставку, а до міської ради
призначити позачергові вибори. Налякані
депутати поспіхом 3 лютого повторно
зібралися і все ж таки проголосували за визнання Росії, «ДНР» та «ЛНР» терористичними
організаціями.

ЦИ Ф РА

мільйонів
гривень

З першого разу Полтавська міська рада
не змогла ухвалити рішення про визнання
Російської Федерації країною-агресором,
а «ДНР» та «ЛНР» – терористичними орга
нізаціями. Не підтримали цю резолюцію
депутати політсили «Совість України».
Міський голова Олександр Мамай та секретар міськради Оксана Деркач проголосували
проти цього проекту рішення.

складе бюджет Полтави на 2015 рік.
Сума на 200 мільйонів більша
за минулорічну. Збільшити
міську скарбницю вдасться
за рахунок медичної та освітньої
державної субвенції.

лютий • 2015
третій інформаційний бюлетень

абзац
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Обережно, шахраї!
Полтавські правоохоронці повідомляють,
про те, що почастішали випадки телефонного шахрайства, коли зловмисники шляхом обману вимагають гроші за, начебто,
полонених «ДНРівцями» родичів та близьких людей. Міліція просить бути пильними і
про всі такі повідомлення пройдисвітів негайно інформувати правоохоронців .

ПРО ГОЛОВНЕ

Н

ещодавно до редакції нашої газети зателефонувала полтавка Ірина, яка поскаржилася на бездіяльність влади у
питанні контролю за безпритульними собаками. На днях, коли вона вийшла вигуляти свого домашнього улюбленця, на неї накинулася
ціла зграя диких дворняг. Ірині вдалося врятувати свого песика, а от самій від зграї перепало.
– Вийшла вранці зі своєю собачкою –
Бонькою – погуляти і потрапила в травмпункт, – розповідає Ірина. – Зграя бродячих собак Боньку запримітила і вирішила
поснідати ним. Летіли вони через дорогу з
жахливим оскалом. Сказати, що стало страшно – це нічого не сказати. Думала, що мені настане кінець. Але Боньку оберігала до останнього. До нього вони так і не дострибнули. А от мене собаки таки покусали. Довелося звертатися в травмпункт, щоб про всяк випадок зробили мені уколи та обробили рани.
Пережила старші хвилини свого життя. І це
в самісінькому центрі міста. Тепер навіть не
знаю, як перестати боятися і далі виходити гуляти з собакою.
І це вже далеко не перший випадок нападу
безпритульних тварин на полтавців. Лише за
кілька днів зграя псів з центру міста напала
на трьох осіб. Люди кажуть, що без електрошокеру навіть не виходять на вулицю.

Роман Музиченко
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Захист для бійців

Полтавців
тероризують
скажені пси
Ветеринари та волонтери із Української
асоціації захисту тварин кажуть, що проблему можна було б вирішити, якби влада на
місцях приділяла цьому питанню більше уваги. Зокрема, потрібно забезпечити своєчасний
відлов собак з подальшою стерилізацією
та щепленням. Також, на думку експертів,
потрібно, хоча б у обласних центрах, побуду-

При укусі тварини необхідно провести
ряд термінових заходів:
Важливо пам’ятати, що зараження відбувається через укуси
і навіть подряпини хворих тварин, а також при контакті
з предметами, забрудненими інфікованою слиною. Тому не варто
недооцінювати небезпеку цього захворювання і в будь-якому
випадку звертатися за медичною допомогою.

1

Промити рану теплою водою
з милом

4

Бажано використовувати господарське, так як в ньому більше лугу. Також
рану можна обробити 40-70 градусним спиртом або настойкою йоду.

2

Викликати кровотечу з рани

Є шанс, що вірус з крові може вийти.
Тому потрібно натиснути на рану, та
спробувати видушити кров.

3

Якомога швидше звернутися за
медичною допомогою

І не важливо, вкусив вас дикий звір,
або домашній вихованець – обов’яз
ково зверніться до лікаря.

2

5

Провести курс лікування

Спочатку вводиться вакцина разом
з антисироваткою – антитіла допомагають знищити вірус. Потім роб
лять ще 5-6 ін’єкцій вакцини в плече
за певною тимчасовою схемою. Під
час вакцинації та протягом 6 місяців
після останнього щеплення заборонено вживати алкоголь.

Тварину бажано показати
ветеринарам

Собаки, коти та інші тварини, що покусали людей, або інших тварин, зазвичай знаходяться на карантині під
наглядом фахівців протягом 10 днів.
Цим правилом не варто нехтувати, так
як збудник сказу може перебувати в
слині хворої тварини за 10 днів до появи перших ознак захворювання.
Тобто, тварина може вести себе
цілком нормально, але вже бути заразною.

вати розподільники, де будуть утримуватися
бездомні собаки.
При чому, зазначають захисники тварин, це
питання потрібно вирішувати якомога швидше.
Адже вся Полтава пам’ятає страшну історію, як
рік тому полтавці боялися випускати дітей на вулицю без нагляду дорослих. По місту бігала скажена собака, яка, до поки її підстрелили, встигла
покусати 43 людей, з яких 10 – діти.
Лікарі радять у випадку, якщо вас вкусила
собака, перше, що потрібно зробити, це звернутися за медичною допомогою до травмпункту. Не важливо, чи була ця тварина домашньою або бродячою. Безпричинна агресія
з'являється тільки у хворих собак, в інших випадках вона мотивована.

обережно,
пес
обережно,Скажений
злий собака
При укусі, через слину собаки в організм
людини може потрапити вірус сказу. Сказ –
страшна хвороба, яка веде до смерті протягом двох тижнів з моменту появи перших симптомів. Проте, захворювання
піддається лікуванню, якщо діяти відразу
після укусу. Тому, надзвичайно важливо якомога швидше відвідати найближчу
поліклініку, чи лікарню. Також варто звернутися до правоохоронців і описати собаку, чи хоча б її господаря, якщо такий є.
Співробітники міліції зобов'язані приймати будь-які скарги про агресивну поведінку
тварин. Вони також повинні притягнути
до відповідальності власника і примусити його показати тварину ветеринару для
огляду.
Але в більшості випадків, собаки, що кусають людей, бродячі. І тут, як не крути, без конкретних кроків влади, вирішити цю проблему не вдасться. За різними оцінками в Полтаві
нараховується понад 5 тисяч бездомних собак.

Полтавські учні продовжують активно підтримувати наших воїнів у зоні
АТО. Нещодавно студенти Полтавського політехнічного ліцею разом з педагогами відправили бійцям чергову «Посилку на
Схід». До посилки учні поклали 20-метрову
маскувальну сітку,молотки власного виробництва та гайкові ключі. Але на цьому не зупинилися, зараз колектив ліцею плете наступну сітку, яка сховає наших хлопців від
ворога.
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Податок на розкіш
Розміри житлової площі полтавців, яка
підлягає оподаткуванню, трошки збільшили.
Зокрема, обкладати податком будуть тільки
квартири площею понад 90 кв. м., приватні
будинки — понад 200 кв. м. Це повинно хоч трішки захистити пенсіонерів та
незахищені верстви населення від додаткових витрат.

http://bestdentistnews.com

Найкращий ВНЗ
Українська медична стоматологічна
академія визнана найкращим вищим навчальним закладом Полтави, а Кременчуцький національний університет імені
Михайла Остроградського став найкращим на Полтавщині. Саме такі підсумки
консолідованого рейтингу вищих навчальних закладів України 2014 року. Нагадаємо,
що нині в стоматакадемії навчається понад
3,5 тис. студентів, з яких близько 1 тис. —
іноземці з понад 40 країн світу.

• нові ОРІЄНТИРИ •
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Полтава може і буде
виробляти свою електрику

лютий • 2015
третій інформаційний бюлетень

1,2 мВт

Полтавщина розпочала писати свою нову історію – історію
створення енергонезалежного краю, де люди не страждають
від відключення електрики, де на вулицях світло навіть вночі,
в квартирах тепло, а тарифи прийнятні для людей.

Н

ещодавно була затверджена Стратегія
розвитку Полтавщини до 2020 року, до
якої, з ініціативи Лева Жиденка, депутата
облради та секретаря комісії з ПЕК, внесли низку важливих пунктів щодо енергонезалежності.
З часу затвердження минуло два тижні і вже є
конкретні кроки.
В Полтаві пройшов круглий стіл за участі
європейських експертів, які допомагають наповнити Стратегію розвитку Полтавщини конкретними проектами. В рамках цієї зустрічі,
було прийнято рішення включити до Стратегії
дві програми, які в майбутньому зроблять Полтавщину енергонезалежною. Зокрема, запропоновано створити в Полтаві навчальний центр
з підготовки спеціалістів по енергозбереженню. А також фінансовий фонд, розміром в 10
мільйонів гривень. З нього кредитуватимуть проекти, що, знову ж таки, пов’язані з енергозбереженням.
Кадри вирішують все
Сьогодні перед полтавцями гостро стоїть питання підготовки спеціалістів, що професійно
будуть розбиратися в тому, які технології можна використовувати, щоб ефективно економити,
скажімо, електроенергію на рівні шкіл, лікарень
та комунальних підприємств міста. А щоб
реалізовувалися всі ідеї, які готуватимуть нові кадри, і буде створений фонд, з якого кредитуватимуться новаторські проекти полтавців.
За словами Лева Жиденка, це не якась там
багаторічна перспектива. Створення навчального центру закладено в Стратегію вже на цей рік.
Ну, а поки місто готуватиме нових спеціалістів,
ініціативні полтавці з «Нової Полтави» вже запропонували конкретні кроки, що дозволять нам
власними силами виробляти електроенергію та
повністю забезпечити себе світлом.
Власні ресурси
Мова йде про так звані турбодетандери. Це
свого роду турбіни, лопасті яких розкручуються
за допомогою тиску в газових магістралях, і таким чином, виробляють електрику.
– Газ виходить з-під землі під дуже високим тиском, – розповідає Лев Жиденко. – Він
вважається надлишковим. І для того, щоб газ було
безпечно транспортувати по магістралям в наші
оселі, цей тиск, за допомогою спеціального обладнання, зменшують. Але такий підхід не зовсім
раціональний. Адже можна цей тиск газу використати, як джерело енергії. Наприклад, встановити спеціальні турбіни, які розкручуватимуться
за допомогою цього тиску. Таким чином ми і тиск
зменшимо без додаткових затрат, і отримаємо
електроенергію.

Такий проект вже два роки реалізується на
Солохівському газоконденсатному родовищі.
Турбіни, які експериментально були встановлені
на цьому промислі, можуть забезпечити світлом
близько 4300 квартир. Одна така установка
видає потужність 1,2 мВт. На Полтавщині більше
півтисячі нафтогазових свердловин. Навіть
умовний розрахунок показує, що встановивши
турбіни, ми зможемо повністю забезпечити місто
та область електрикою.
Від слів до діла
Втім, над цим вже працюють в «Новій
Полтаві». За словами експертів громадської
платформи, одним з можливих інвесторів
може стати Європейський Банк Розвитку і Реконструкції. Адже в його програмі є для
України 60 млн. євро саме на такі проекти. Варто лише сформувати пропозицію та достойно
відстояти її необхідність.
Крім того, в Україні є всі технічні можливості,
щоб власними силами виготовляти подібні
турбіни. В Сумах працює одне із найбільших у
світі підприємств по виробництву обладнання для транспортування газу – машинобудівне
науково-виробниче об'єднання ім. Фрунзе. Але
через брак замовлень, робітникам вже кілька
місяців не виплачують заробітну платню. Лев Жиденко запропонував створити урядову програму,
яка б дозволила завантажити завод роботою і
розробити для Полтавщини турбодетандери.
Таким чином можна буде вирішити проблему стабільних поставок електроенергії і забезпечити людей роботою. Ще одним плюсом в цій
ситуації стане і те, що певні деталі до турбін буде
виробляти Полтавський турбомеханічний завод. А це додаткові кошти у бюджет міста і нові
робочі місця.
Потурбувалися «новополтавці» і про державну підтримку. Сьогодні їхні спеціалісти пропонують створити робочу групу при Кабміні,
яка б об’єднувала газовидобувні компанії та
підприємства, що займаються машинобудуванням. Результатом роботи цієї групи повинно стати масове встановлення електрогенераційних
турбін на всіх родовищах Полтавщини.
Експерти «Нової Полтави» зазначають, що
ідеї по енергозбереженню, які запропонував Лев
Жиденко та підтримали ініціативні полтавці, не
тільки раціональні, а й, що не менш важливо, не
фантастичні. Вони потребують відносно не великих фінансових затрат і можуть дати максимально ефективну віддачу. Деякі із запропонованих
ініціатив вже внесені до Стратегії розвитку Полтавщини до 2020 року. Іншу частину проектів Лев
Жиденко обіцяє особисто лобіювати в Кабміні.
Сторінку підготував Тарас Попов

Лев
Жиденко

нафтогазова
свердловина

детандер

нафтогазових свердловин
функціонує На території
Полтавської області

600 мВт

електроенергія

МІЖ ІНШИМ
Полтавець утеплив будинок
і майже вдвічі зекономив на газі
П’ять років тому сім’я Анатолія Соколова переїхала з
дев’ятиповерхівки у село в будинок площею 140 квадратних метрів. Втім, від рахунків за спожитий газ для опалення оселі у господаря щомісяця очі лізли на лоба. Шукаючи вихід, як зекономити сімейний бюджет, Анатолій
вирішив зайнятися утепленням будинку.
За словами пана Соколова теплоізоляція вікон дозволяє зменшити витрати
газу на 20-30%. Через віконні прорізи, згідно з його дослідженнями, будівля позбувається
35% тепла. Надійно захищають будинок від холоду двокамерні вікна (три шибки), де повітря
виступає найкращим теплоізолятором.
За рахунок того, що тепло, після утеплення, значно довше затримувалося в кімнатах,
Анатолій вмикав газовий котел тільки декілька разів на день. Як тільки Соколови переїхали
в новий будинок, вони споживали до 2500 кубометрів газу в рік. В останні три роки
теплотехнік витрачає 1900 кубометрів блакитного палива щорічно і розраховує за рахунок
теплоізоляції вікон та віконних відкосів поставити новий рекорд – 1600 кубометрів газу в
рік. Таким чином, річні витрати дорогого енергоресурсу зменшаться на 36%.
Анатолій Соколов каже, що швидко, зручно і дешево заощадити газ можна тільки за допомогою теплоізоляції. Одна гривня, вкладена в модернізацію опалювальної системи, повертає
три, а інвестована у внутрішню теплоізоляцію гривня забезпечує повернення п’яти.

«Все, що робила влада, коли почали вимикати
у нас світло для економії електроенергії, тикала
пальцем один в одного. І ніхто навіть палець
об палець не вдарив, щоб виправити ситуацію і
збільшити обсяги виробництва електрики.
Я зрозумів, що такий владний «футбол» може
продовжуватися безкінечно. Тоді я вирішив взяти на себе таку відповідальність і
почав розробляти програму встановлення турбодетандерів на газових родовищах
Полтавщини. Це дозволить нам не тільки забезпечити себе власною електрикою,
але і суттєво економити міські гроші, які в майбутньому можна використати
на ремонт доріг, озеленення міста, чи розвиток туристичної індустрії».
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Наша країна пережила вже
два Майдани, а віз і нині
там. Замість підвищення
рівня життя – суцільні
економічні негаразди. Замість
кардинальних реформ –
їх імітація. Відкрита
громадська платформа
«Нова Полтава» пропонує
об’єднатись, аби змінити
власне місто. Як виглядає план
перемін? Та якими будуть
результати спільних зусиль?

вас
Я для лю!
роб
все з
Реформи,
а не політик
За місяць до виборів
у місті з’являється кандидат, який дуже хоче
потрапити до влади.
Він знає, що потрібно виборцям. Незважаючи
на постійну зневіру, люди ставляться до нього з довірою. Вкотре. Політик виграє вибори і…
забуває про обіцяне. Змусити його дотриматись
слова неможливо. Результат: кандидат у виграші, люди вкотре – у розбитого корита.
Що ж робити з таким замкнутим колом? Ввести в
Виба
чте,
дію новий механізм робоне
ти. Полтавці об’єднуються
зміг.
не навколо особистості
чи якоїсь партії, а навколо проекту, який планують втілити в життя. Скажімо,
хочуть, аби на одній з вулиць міста якомога
скоріше відремонтували аварійну ділянку дороги. Розробляють проект і звертаються з ним до
представників різних політичних сил міста, щоб
ті втілили його. В останніх просто вибору немає.
Вони змушені конкретною справою допомогти
людям. Адже у разі відмови політики втратять голоси своїх виборців.
У чому виграш для полтавців? Люди ро
зуміють, що вони можуть щось зробити. І чиновники мають працювати на них, а не вони на
чиновників.

«Треба, Фєдя! Треба!»
Нині в країні намагаються проводити
активні чистки в кабінетах чиновників. Але ж,
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як її створити?
порядки в тих самих кабінетах швидко не наведеш. Тому полтавці мають розуміти – вони
повинні змусити владу працювати. І в цьому
допоможуть форми громадського тиску.

К

ожен із нас хоче жити у нормальному
місті. З людськими дорогами, якими можна їздити без страху розгубити запчастини
авто на шляху. Морем зелені та квітів. Містом, у
якому сучасні лікарні, достатня кількість дитячих
садочків, спортивних майданчиків. Є новітні заклади освіти, робота, успішні підприємства. Одним словом, у місті, життя в якому – насолода!
«Я впевнений у тому, що ми можемо зробити нашу Полтаву найкращим містом для життя в
Україні, – переконує Олександр Кутас, головний
координатор Відкритої громадської платформи
«Нова Полтава». – Для цього потрібні люди, які
цього хочуть, бажання працювати і трохи терпіння».

лютий • 2015

У чому виграш для полтавців? Чиновник
працюватиме спритніше. Він буде боятись
гніву людей. Знатиме, якщо вчасно не подасть
проект на розгляд комісії, то біля його будинку спочатку почнуть палити шини, а потім
підвезуть сміттєвий бак, в якому його покатають. Жорстко? Можливо. Але згадайте популярний вислів з фільму «Операция Ы и другие
приключения Шурика»: «Треба, Фєдя! Треба!»
Як це не сумно, але більшість можновладців
розуміють тільки таку жорстку «мову».

Місто не дрімає, а пильнує
Уявімо, що чиновника дотиснули і власний
проект полтавці проштовхнули. Він запрацював. Та пити шампанське ще зарано. Так вже

історично склалось: якщо хочеш, аби справа
зрушила з місця, стій над виконавцем з добрячою різкою. Нині мешканці повинні мати
ті самі добрячі різочки. Полтавці не повинні
зупинятись, доки не побачать, що їх справа працює не на папері, а в житті. До такого громадського контролю мають долучитись
журналісти та активісти. Такі дії – гарантія
добробуту кожного жителя Полтави.
У чому виграш для полтавців? Громадський контроль – це те, що забезпечує так звану незворотність змін. Адже варто лишень
дати владі слабинку, не тиснути на неї і не
слідкувати, як всі добрі починання завершаться, ще й не розпочавшись. Всі тендери, сесії
депутатів, наради, котрі стосуються проектів,
поданих за ініціативою полтавців, повинні бути
відкритими. І жителі міста мають їх відвідувати.
Не гравці, а правила гри
Згадайте, що зазвичай обіцяє зробити
міський голова чи депутат? Обіцяє зміни, які
носять кількісний характер. Наприклад, вкрутити сотню лампочок, прокласти кілометр дороги, поставити світлофор. Та у можновладця є бюджет, він його
використовує на
такі цілі. З одного боку хоч
щось робить.
З іншого –
це шлях в
н і к уд и ,
бо такі
проекти не
змінюють
систему. Вони
дають миттєвий
ефект. А від миттєвих
ефектів Полтава втомилась. Потрібна СИСТЕМА
і системні проекти.

Ще один важливий момент, про який
потрібно пам’ятати, коли мова йде про якісні
зміни в системі. Українці звикли до того, що
нова мітла мете по-новому. Як тільки новообраний міський голова чи новий керівник комунального підприємства приходить до влади,
починає звільняти усю стару команду і скрізь
ставити своїх людей. Це неправильно. Серед
старих працівників чимало професіоналів,
котрі добре знають свою роботу. Тому варто
розуміти: непотрібно змінювати всіх гравців
на полі влади. Потрібно змінити правила гри,
за якими чиновники будуть змушені навчитись працювати.
У чому виграш для полтавців?
У Полтаві більше не буде «гречкових»
проектів, які задобрюють жителів,
але не працюють на довгострокову
перспективу. В пріоритеті будуть ті справи,
які допоможуть налагодити роботу у різних
секторах міста, а не лататимуть дірки.

Нові обличчя

У Полтаві багато людей, які можуть змінити власне місто. І хочуть щось робити, а не сидіти,
скиглити й критикувати. Відкритій громадській платформі «Нова Полтава» потрібні саме такі
полтавці! «Нам важливе бачення полтавців щодо розвитку соціальної сфери, інфраструктури
міста, бізнесу. Ми чекаємо ініціативних та енергійних земляків. Готові навчати їх і допомагати», –
запевняє Лев Жиденко, ідейний натхненник створення Відкритої громадської платформи «Нова
Полтава».
Яких людей у «Новій Полтаві» чекають вже сьогодні? Громадських активістів, закоханих у власне місто. Та експертів, які компетентні у питаннях управління містом, комунальним господарством, енергетикою тощо.
У Відкритій платформі розуміють, що активіст може мати бажання щось змінити, але не знати,
з чого почати. Тут готові допомогти! Полтавець проходить навчання у спеціальній школі, отримує
можливість поїхати на стажування в інше місто України, де вже працює проект, який він планує
втілити в життя у рідному місті. Заплановані освітні поїздки і до країн Євросоюзу, аби перейняти
досвід європейських колег. У підготовці проектів громадських активістів будуть активно допомагати профільні експерти. «Нова Полтава» надасть усі необхідні консультації.
Якщо ви хочете змін у власному місті, прийдіть і спробуйте!
Відкрита громадська платформа «Нова Полтава» чекає саме на вас.
Телефонуйте: (050) 80-90-100, (095) 80-90-100.
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Дороги

сьогодні
Активісти «Нової Полтави»
вже сформували проекти, які
дуже необхідні місту. Влада
може ознайомлюватись із
ними і запускати у роботу. Що
сьогодні є у портфелі Відкритої
платформи?

У Полтаві необхідно створити групи громадського контролю, до яких увійдуть як звичайні полтавці,
так і нові депутати. Вони будуть відповідати за певну
ділянку дороги і прийматимуть роботи дорожників
після ремонту. На всіх асфальтоукладальних машинах встановлять відеореєстратори. Вони записуватимуть весь процес роботи і транслюватимуть в
прямому ефірі на сайті міської ради. Якщо полтавці
помітять, що робітники «халтурять», запис стане аргументом для прокурорської перевірки. А через суд
громада міста змусить дорожні
компанії власним коштом все
переробляти.

Нафтогазова
галузь
Енергетична
незалежність
Всі котельні міста потрібно обладнати когенераційним устаткуванням, яке
генерує два види енергії. Це турбіна, що
спалює газ, в результаті чого виробляється
електроенергія. Залишки ж тепла, які отримуються під час виробництва світла,
транспортуються для обігріву помешкань.
Устаткування не тільки обігріває, але ще й
виробляє електроенергію.
Де взяти гроші на переобладнання? Це
питання практично зняте. В Європі останнім

часом дуже зацікавлені в тому, щоб
Україна зменшила свою залежність від
російського газу. Тому готові виділяти на
це чималі кошти. Потрібно лише правильно підготувати
проект та подати його на розгляд. В «Новій
Полтаві» запевняють, що місто
зможе отримати необхідні
кошти, адже їх експерти мають контакти і
підтримку європейських колег.

Сьогодні існує великий кадровий дефіцит в
нафтогазовій галузі. Вкрай не вистачає інженерів,
буровиків, геодезистів, геологорозвідників, проек
тантів, енергетиків. Нафтогазовим компаніям доводиться запрошувати на роботу людей з інших
областей, а то і країн. В Полтаві є Нафтогазовий
технікум, який передають на баланс місцевого
бюджету. Це фактично загроза закриття. Та є
шанс не лише врятувати, але й розвинути його.
Ідейний натхненник Відкритої громадської платформи «Нова Полтава» Лев Жиденко заручився підтримкою посла Канади в Україні, який запевнив, що його країна готова передати місту
всі освітні технології, які допоможуть готувати в
Полтаві висококласних спеціалістів. Нафтовики
та газовики також висловили готовність допомагати готувати нові кадри. Тож спільними зусиллями ми отримаємо врешті надсучасний навчальний
заклад для нашої молоді.

передовий досвід
Закордоном є ряд проектів, які вже сьогодні
можуть почати працювати у Полтаві. Нам навіть
непотрібно вигадувати велосипед. Потрібні люди,
які просто візьмуть і зроблять! Що сьогодні
найбільш актуально?

Боротьба
з корупцією і чергами
Абсолютно всі послуги потрібно перевести в он-лайн. Це можливо зробити за допомогою так званого електронного керівництва.
Закордоном будь-яку довідку можна оформити, сидячи у себе вдома, а не бігаючи по
кабінетах. Ви заповнюєте спеціальну форму,
надсилаєте за адресою, отримуєте довідку на
електронну пошту чи факс. Якщо вам потрібен
оригінал документу, його відправляють
кур’єром. Термін отримання довідки – від
одного дня до тижня. Подібне нововведення – один із найкращих методів боротьби з
корупцією. Коли найчастіше дають хабара?
Тоді, коли потрібно скоріше вирішити питання з довідками. Після запровадження електронного керівництва давати хабарі буде
просто нікому.
Крім того, подібний сер
віс допоможе сплачувати за комунальні послуги
без черг. Ви лише вводите адресу, дані лічильника
чи номер платіжки, й
необхідна сума знімається
з вашої банківської картки.
Все геніальне – просто!

Прозорість влади
У Грузії існує електронна прозора система державних закупівель.
Всі закупівлі за державні кошти відбуваються за допомогою
Єдиної електронної системи державних закупівель через Інтернет.
Інформація про кожен етап тендеру, зареєстрованих учасників,
запропоновані ціни і переможців відкрита й загальнодоступна. Тендер виграє той, хто пропонує найвигіднішу ціну. Аналогічну електронну систему можна запровадити також у питаннях виділення й продажу земельних ділянок, отримання житла за квартирною чергою.

Комфортність проживання
Бостон вважається цифровим містом номер один у США. Йому найкраще вдається використовувати нові технології для організації керівництва містом і надання послуг жителям.
Один із найуспішніших проектів – міський сайт і додаток в телефоні, які ми можемо
назвати «Полтавці на зв’язку». Він допоможе місцевим жителям залишатись на зв’язку з
представниками міських служб. Так, полтавці напряму зможуть повідомляти про проблеми у місті представникам влади. Наприклад, про вибоїни на дорогах, погане освітлення,
відсутність дорожніх знаків. З’явиться можливість залишити скаргу на водія маршрутки,
заявку про загублені документи чи речі, відслідковувати результати виборів тощо.
Також за допомогою таких сучасних сервісів буде можливість поспілкуватись із міським
головою. В його розкладі щоденно буде заплановано час для он-лайн спілкування чи телефонного зв’язку з полтавцями.

Розгорт підготувала Світлана Полтавець
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запропонували проектів
проектів в розробці

Полтавці розкажуть владі,
як ремонт увати дороги

Д

Руслан Мартинів

о своєї роботи активісти «Нової Полтави» залучають не лише міських експертів.
Щоб зробити Полтаву найкращим містом в
Україні, «новополтавці» співпрацюють з найкращими фахівцями країни. Нещодавно активісти
працювали в он-лайн 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.
Дорожній проблемі «новополтавці» при
діляють особливу увагу. Адже всі ми прекрасно знаємо, що дороги в нашому місті далекі від
ідеальних. Ще масла у вогонь доливає міська
влада, яка рапортує, що цього року 100 млн грн
направлять на ремонт дорожнього покриття.
Ця цифра, згідно документу, на 72 млн.
грн. більша ніж в минулому році. Але це не
означає, що на ці гроші можна зробити набагато більше доріг ніж минулого року. Всі
матеріали на будівництво і ремонт доріг купують за цінами, які напряму залежать від курсу долара. Курс іноземної валюти за останній
рік виріс майже вдвічі, тож запланована сума
витрат не така вже й вражаюча. Для Полтави –
це крапля в морі.
На днях з’ясувалося, що полтавські дорожники навіть не можуть вчасно закупити
гранвідсів та бітумну емульсію, потрібну для
ремонту доріг в 2015 році. КП «Полтавська
міська ШЕД» скасувала тендери: не набрали
потрібну кількість заявок.
У такій ситуації, з впевненістю можна сказати, що чекати якихось кардинальних змін

на краще з дорогами в Полтаві не варто. Враховуючи те, як наші політики бездарно розтринькують гроші, коштів просто не вистачить
на реалізацію і частини задуманого.
Щоб змінити ситуацію, активістам «Нової
Полтави» потрібно брати ініціативу під свій
контроль. Вимагати від влади прозорого використання 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. За
таких умов, навіть цієї суми може вистачити,
щоб хоча б невелику частину доріг в місті перетворити на якісні магістралі.
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» розробляють своєрідну методичку для полтавців, яка допоможе простим мешканцям міста самим контролювати
будівництво доріг. Вже скоро документ буде
готовий для використання.
Саме тому ініціативні полтавці звертаються
до міських депутатів з вимогою не ігнорувати
ідеї мешканців міста, допустити активістів до
проведення тендерів та контролю за якістю
виконання роботі.

За тиж день роботи
до « Нової Полтави » подали
57 проектів
Зокрема, «новополтавці» написали відкрите
звернення до міських депутатів:
Заради поліпшення якості доріг міста, зменшення аварійності та покращення умов життя
полтавців, ми, активісти Відкритої громадської
платформи «Нова Полтава», вимагаємо:
–	Запровадити відкриті тендери
на ремонт доріг.
–	Обирати на чесних умовах тих
підрядників, які запропонують найкращі
технічні можливості, ціну та терміни
виконання робіт.
Обов’язкові вимоги
до підрядних організацій:
–	Забезпечити безперешкодний доступ
активістів до ходу робіт.
– Приймати роботи лише після
проведення експертизи дорожнього
покриття,з обов’язковою участю
представників громади.
–	Якщо експертиза виявляє порушення
технології будівництва на будь-якому 		
етапі, підрядник повинен усунути всі
недоліки за свій рахунок.
Якщо депутати не проігнорують звернення
активістів і прислухаються до їхніх ініціатив,
громада міста зможе сама слідкувати за тим,
куди виділяються бюджетні гроші. І вже за
5 років в Полтаві будуть 80 км найкращих в
Україні доріг, що не поступатимуться по якості
європейським.

Відкрита Громадська Платформа «НОВА ПОЛТАВА»
оголошує конкурсну програму міні-грантів, для експертів
у сферах пріоритетних напрямків роботи
Платформа створена для розробки короткострокової та довгострокової стратегії розвитку Полтави.
Пріоритетними напрямками роботи є:

Вимоги до претендентів:

–	Бажання зробити Полтаву найкращим містом
•	Залучення інвестицій;
в Україні;
•	Управління економічними реформами;
–	Висока ініціативність та патріотизм.
• Проектний менеджмент;
•	Розвиток інфраструктури та енергозбереження;
•	Реформування освіти;
•	Реформування медицини;
•	Ефективна кадрова політика;
•	Реформа правоохоронної системи та боротьба з корупцією;
• Соціальне забезпечення;
• Самоорганізація молоді та громадського суспільства;
•	Громадська безпека та цивільна оборона.

Д ля того, щоб прийняти участь
у конкурсі, Вам необхідно:
1. Прийти до Відкритої Громадської
Платформи «НОВА ПОЛТАВА».
2. Подати заявку встановленого зразка.
3. Пройти співбесіду з головним
координатором проекту.
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Термін дії конкурсу: до 20:00 28 лютого 2015р.
Адреса для подачі заявок:
м. Полтава, вул. Котляревського, 6.
Контактний телефон: (050) 80-90-100

З часу відкриття офісу відкритої
громадської платформи «Нова Полтава» минув тиждень. За цей час до команди «новополтавців» приєдналися 538
експертів та ініціативних полтавців. Більше
ніж півсотні 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 тиждень їхньої
роботи.

Олександр Кутас,
головний координатор
Відкритої громадської
платформи
«Нова Полтава»
– Перший тиждень 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. За один тільки 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 навіть
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. Це саме ті люди, які
турбуються за розвиток нашого міста. 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.
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Знай наших
Коли вам кажуть, що у вас нічого не вийде – згадайте своїх земляків. Ці полтавці
нікого не слухали і впевнено дійшли до своєї мети. Історії тих, хто зробив себе
сам. Вони надихають і допомагають проявити ініціативу, щоб здійснити мрію.

Українська
козачка
Клара
Лучко

Хіти, створені «Фрістайл»

Завдяки голосу Раїси Кириченко
про українську пісню дізнався весь світ

Хіт 90-х «Ах, какая женщина!»
група «Фрістайл» написала у Полтаві
Відома акторка Клара Лучко ніколи не забувала,
що вона – українка родом з Полтави
У 1948 році Клара Лучко зіграла тітку Марину у фільмі
«Молодая гвардия». Глядач запам’ятав її молодою, гарною, в
українській вишиванці. «Ти – українка, тому я тобі повністю
довіряю, поговори у фільмі своєю мовою», – казав їй режисер
Сергій Герасимов. Вона ніколи не приховувала, що українка,
пишалась цим.
Народилась в селі Чутово, але її молодість минула у Полтаві.
Будинок батьків розташовувався за адресою Леваневського, 3.
Навчалась у місцевій школі №2. Потім закінчила московський ВДІК. І почала зніматись. Роль донської козачки у
чотирьохсерійному фільмі «Циган» – одна із найвідоміших.
Земляки згадують, що всесоюзна слава Клару Степанівну не
зіпсувала. Вона ніколи не забувала рідне місто, приїздила сюди
без галасу, ніколи не тримала себе зверхньо. Була у неї тут і
улюблена кравчиня, яка створювала для неї шикарний одяг. Коли
акторці довелось їхати у Венецію у складі радянських діячів
культури, вона завітала до Полтави, аби замовити сукню та купальник саме у місцевої кравчині.
«Клара Степанівна завжди була в душі українкою, полтавкою», – згадує землячка Віра Кошова. Тому сьогодні у рідному
місті про неї не забули. У краєзнавчому музеї можна побачити
речі з власної колекції. А у школі, де навчалась акторка, відкрили
музейну кімнату Клари Лучко. «Ми пишаємося нашою відомою
землячкою!» – кажуть у Полтаві.
Урок для нас
Ніколи не забувати рідне місто і свою країну.
Навіть досягнувши успіху, залишатись простою людиною, і не зупинятись на досягнутому.
Фото взято з сайту actorus.ru

Голос
країни
Раїса
Кириченко

На початку дев’яностих хіт «Ах, какая женщина!» лунав по
всіх країнах колишнього Союзу. Слухачі думали, що цю пісню написали десь за межами України. Мало хто здогадувався, що створили її у нашій Полтаві. Адже група «Фрістайл» – полтавська. І
навіть відсвяткувавши 25-річчя з дня створення, продовжує виступати, писати нові пісні і радувати своїх прихильників.
У те, що група з провінції може написати щось вартісне, не
вірив ніхто. Але «фрістайлівці» не зважали. Перший свій альбом вони записали у рідній Полтаві. «Студією» стала невеличка кімнатка одного з полтавських підприємств. Назву для альбому «Получите!» обрали недаремно. Це був своєрідний доказ
того, що ці провінціали можуть втерти носа всім. Групу створили у 1988 році й всього за декілька років вона стала поп-групою
№1 у Радянському Союзі. Неймовірний успіх прийшов до групи
у 1991 році, коли з’явився хіт «Больно мне, больно», а вже згадувана пісня «Ах, какая женщина» підкорила слухачів остаточно.
Група «Фрістайл» сьогодні – це її засновник, продюсер та автор музики Анатолій Розанов, вокалістка Ніна Кірсо, гітарист та
бек-вокаліст Сергій Ганжа, клавішник, бек-вокаліст, автор текстів
пісень Сергій Кузнєцов. До речі, Вадим Козаченко, який на початку був ще одним вокалістом групи, також родом з Полтави.
Всі «фрістайлівці» працюють у групі з дня заснування і нині продовжують жити у Полтаві.
Більше того, намагаються робити для міста щось корисне.
Скажімо, у 2012 році у Полтаві з’явилась студія музичного запису
«Studio Freestyle». На сьогоднішній день – одна із найкращих в
Україні, обладнана аудіо приладами за останнім словом техніки.
Урок для нас
Оточуючі запевняли у тому, що у «Фрістайл»
нічого не вийде. Але вони стали однією з найвідоміших груп 90-х
років і працюють досі. «Доброзичливців», які збиватимуть з пантелику, буде достатньо. І зважати на них не потрібно.
Фото взято з сайту kh.vgorode.ua

«Та вона ж безголоса! Навіщо нам таке нещастя?» – казали із
заздрістю майбутні колеги Черкаського українського народного хору, куди Раїса Кириченко приїхала на прослуховування. За
багато років вона так і не стала тут своєю. Її недолюблювали, їй
заздрили, про неї пліткували. Але Раїса Опанасівна виходила на
сцену і починала співати. Співати так, що у залі боялись поворухнутись. До останніх днів відома співачка завжди дотримувалась
настанов своєї матері: «Обирай пісні, які торкаються душі». «Мамина вишня», «Степом, степом», «Душі криниця», «Жіноча доля» –
кожна із них зачіпала найпотаємніше.
Завдяки Раїсі Кириченко про українську пісню дізнались в
Австралії, Алжирі, Америці, Тунісі, Філіппінах, Монголії, Канаді, по
всій Європі. «Допоки звучить українська пісня – існує Україна», –
завжди казала вона.
Вісімнадцять років співачка віддала черкаському хору. А потім
повернулась на рідну Полтавщину. Всього через місяць після повернення створила ансамбль «Чураївна», в якому була солісткою.
І розпочала їздити з концертами по улюбленій Полтавщині.
Раїса Опанасівна співпрацювала і з народним хором «Калина»
Полтавського педінституту імені Короленка. Пізніше викладала у місцевому музичному училищі імені Лисенко. Вона повністю
віддавалась Полтаві, але й не забувала рідне село Корещина на
Полтавщині. За участі Раїси Опанасівни тут збудували церкву Пок
рови Святої Богородиці (співачка народилась на Покрову), реставрували клуб, відремонтували школу, яка нині носить ім’я Раїси Кириченко, почав роботу облаштований музичний клас.
У лютому виповнилось десять років, як Раїса Кириченко
пішла з життя. Але полтавці й досі поважають і пам’ятають велику співачку. У Полтаві є вулиця Раїси Кириченко, її музей, а три
роки тому з’явився і пам’ятник, на створення якого кошти збирали всією Полтавщиною.
Урок для нас Раїса Кириченко мріяла про пісню з дитинства, але
мусила працювати на фермі. Проте завжди вірила, що співатиме. І
мети досягла – у 30 років стала заслуженою артисткою України, у
36 – народною, у 42 – отримала Держпремію імені Шевченка, а у 60
стала Героєм України. Все можливо! Головне – бажання!
Фото взято з сайту mydim.ua

Сторінку підготувала Зоя Єфимович

Бережіть здоров’я!

Правила здорового
Головне правило здорового сну – лягати в один і той же час.
Краще за все о десятій вечора, тоді зранку будете як нова
копійка.

Вимикайте комп’ютер, телевізор за дві години до сну. Організм
повинен налаштуватись на відпочинок. При можливості послухайте спокійну музику.

У спальні повинно бути темно й трохи прохолодно. Оскільки
головне снодійне мелатонін виробляється тільки у темряві. А
задуха – причина головних болів і втоми після пробудження.

Лежачи на спині, згинайте та розгинайте ступні. У середньому
50 таких вправ і ви вже бачите перший сон.

сну
Не переїдайте на ніч! А ось заморити «черв’ячка» можете – це
надасть енергії, яка допоможе добре заснути. З’їште трохи
сухофруктів, банан чи випийте молока, кефіру.

Снодійне вживайте тільки у крайніх випадках! Якщо ніяк
не можете заснути, випийте м’ятного чи ромашкового чаю,
прийміть настійку валер’яни, можете додати мелісу. Це все добре діє на нервову, серцево-судинну системи і травлення.

Біля подушки можете покласти тканинку із декількома краплями «сонних» масел: лавандове, іланг-іланг, жасмин, меліса, м’ята,
ромашка, евкаліпт. Всі вони продаються у полтавських аптеках.

7

Нові люди • Новітні дії • Нові орієнтири

• Остання шпальта •

лютий • 2015
третій інформаційний бюлетень

В Україні наше місто відоме традиційною галушкою.
Але це далеко не єдина смакота, яка прославила його на всю країну.
Чим ще запам’яталась смачна Полтава?

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 дуже знадобляться у приготуванні кулінарних шедеврів.

Бутерброд,
який намазували три дні!
У 2008 році викладачі й студенти
Київського національно_
го університету культури та мистецтв створили величезний бутерброд, який назвали «козацьким хлібом». Це був
гігантський бутерброд!
Тільки уявіть: 3270 маленьких бутербродиків
загальною площею 50
метрів і 56 сантиметрів,
який вмістився аж на
дев’яти довжелезних столах! На виготовлення
смакоти витратили 150
буханців хліба, 43 кілограми свіжого сала,
7 кілограмів солі, 15 кілограмів часнику, 30
пакетиків спецій, 2 кілограми кропу, 2, 5
кілограми цибулі, 12 кілограмів кетчупу та
5 кілограмів гірчиці! Намазували бутербродики паштетом із восьми видів сала аж
три дні! А з’їли… всього за півгодини.

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

Полтава має талант

Юні полтавці,
відгукніться!
В Україні немає більш творчої
землі, ніж Полтава. Десятки
визначних письменників
народились або творили
саме тут. І ми впевнені,
що нині у Полтаві є
дуже багато
талановитих дітей,
які продовжать справу
знаменитих полтавців. Ми хочемо про них знати, аби відкрити нові
імена! Нагадуємо, що конкурс «Мої найрідніші» на кращий дитячий
вірш про родину триває.
Юні таланти, чекаємо ваші вірші за адресою:
novapnovil@gmail.com
Переможці будуть відомі наприкінці лютого.
На них чекають чудові й корисні подарунки!
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100 метрів сальця
Що може бути краще засоленого сальця з огірком й скоринкою хліба? Правильно, нічого!
Тому полтавці більше п’яти років
щорічно взимку проводять Фес
тиваль сала. На нього приїздять
місцеві виробники, аби похвалитись своєю продукцією. Чого тут
тільки немає: сало солене, копчене, смажене, африканське сало з бананами, мексиканське з оливками, циганське з
гірчицею та багато-багато інших.
Під час фестивалю діє «Музей свята сала», в якому можна побачити величезну колекцію незвичних виробів. Крім
того, на фестивалі відбувається чимало
неймовірних заходів. Наприклад, у 2013
році один із виробників створив живий
ланцюг із закуски з сала довжиною у 100

метрів. Такі смачнющі ковбаски люди тримали на плечах та ще й пританцьовували
під веселу музику.
На свято з року в рік приходили не
тільки полтавці, а й приїздили туристи з інших міст. Та це й не дивно – рай
для любителів сала неможливо пропус
тити. Проте цього року Фестиваль сала
відмінили у зв’язку з військовими діями
в країні.

Полтавці з’їли Площу слави
Два роки тому Полтава побила «солодкий рекорд» і потрапила до Книги
рекордів України. П’ятеро
кондитерів дві з половиною
доби створювали фото-торт
півтора на два з половиною
метри. На торті за допомо-

гою 56 аркушів їстівного паперу майстри
зобразили Площу слави. Для смакоти
витратили 800 яєць, 50 кілограмів фрук
тів та 25 кілограмів білого шоколаду. Коли величезний десерт розрізали,
полтавці могли насолодитись ванільним
бісквітом з йогуртовим та карамельним
кремом, тропічними фруктами та білим
шоколадом.

Мед для бійця
Відомо, що наше місто – дуже патріотичне. Ми ніколи не залишаємо
земляків у біді. І шукаємо будь-яку можливість для допомоги. Так, декілька
років поспіль у Полтаві відбувався Фестиваль меду. Тут
презентували мед з різнотрав’я, з білої акації, квіткові,
лісові, забрус, медовуху.
Але минулий рік вніс свої корективи. Восени
полтавці вирішили провести фестиваль «Медова осінь»
і зібрати на ньому кошти для українців, які воюють на
сході України. Крім того, полтавці могли підписати
листівку-побажання для сміливих хлопців. А також
спробувати сплести маскувальну сітку для військових
та вирізати устілки.

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
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