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Якою стане Полтава
за 5 років?

полтава

Команда «Нової
Полтави», побувавши у
Вінниці, домовилась про
співпрацю та опрацювала
інноваційний досвід
розвитку міста. Розробки
та проекти ініціативних
полтавців допоможуть
Полтаві стати не одним
із, а найкращим
містом в Україні.
Стор. 4-5

« Нова Полтава » допоможе
створювати ОСББ
Ініціативні мешканці міста з «Нової Полтави» допомагатимуть полтавцям самоорганізовуватися в
ОСББ. Надаватимуть юридичну консультацію, допомагатимуть реєструвати документи та підтримають
ініціативи фінансами.

Полтавці навчать владу
ремонт увати дороги
Активісти «Нової Полтави» звернулися з
відкритим листом до міської влади з вимогою ефективно використовувати гроші,
призначені на ремонт доріг.

Стор. 3

Стор. 6
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Великі уми обговорюють ідеї, середні уми обговорюють події, а дрібні – людей. Елеонора Рузвельт

ФОТОФАКТ

ти ніяких заходів. Йдеться про фонтан, що
знаходиться на Соборному Майдані, у парку поблизу Свято-Успенського собору КП
УПЦ. Якщо підійти ближче до фонтану, то можна побачити, що біля нього потріскалася бруківка
і формується провалля.
Споруда ризикує опинитися під землею.

ЦИ Ф РА

фото з сайту excl.com.ua

дитини народилися

за останній тиждень у Полтаві.
У міському пологовому будинку
кажуть, що з них —

55дівчаток
та
48хлопчиків.

У Полтаві фонтан провалюється під
землю. Велика споруда, діаметром
близько 3 метрів, у центральній частині
міста піде під землю, якщо не вжи-

абзац

Допомога війську
Волонтерська організація «Полтавський батальйон небайдужих» розпочала збір коштів для закупівлі дощовиків,
светрів, теплої уніформи та іншого
необхідного нашим захисникам на Сході
країни обмундирування. Всі небайдужі
полтавці можуть долучитися до волонтерів
і зробити свій внесок у благу справу, перерахувавши кошти на карту Приватбанку
5168 7420 6385 5377 Бубнюк Валентин.

ПРО ГОЛОВНЕ
Полтавські медики б’ють на сполох. Тільки
за останній місяць, через ожеледь в місті, на
лікарняні ліжка, з різного роду переломами,
вляглося більш ніж півтори сотні полтавців.
Травматологи відзначають, що це тільки початок. Через різку зміну погоди – то мороз, то
відлига – тротуари все частіше починають нагадувати ковзанку.
Проблему нагнітають і комунальні служби, які не справляються зі своєю роботою.
Снігозбиральні машини не вивозять з міста
снігові замети, які наступного дня починають
танути, а до ночі замерзати.
Полтавці просто ковзаються тротуарами.
Хто спритніший, може пройти неушкодженим, а от люди середнього та похилого віку
страждають досить часто. От лише за 10 хвилин на наших очах на розі вул. Жовтнева та
1100-ліття Полтави впали 4 людини. Добре,
що без серйозних наслідків.
Міське керівництво тільки розводить руками і виправдовується, що через важку економічну ситуацію в Полтаві бракує
снігозбиральної техніки. Від того і стільки
криги в місті. Так можемо докотитися до того,
що в бюджеті міста доведеться окрему статтю видатків передбачити – на милиці та гіпс
полтавцям.
Втім, за словами ідейного натхненника
Відкритої громадської платформи «Нова Пол-

Полтавці частіше
стали ламати
руки
та ноги
тава» Лева Жиденка, подібні виправдання полтавці чують
щороку. І за стільки років
можна було б вирішити
цю проблему. Якщо, звичайно, мати бажання і підходити
до проблеми професійно
– Техніка в місті справді
застаріла і її не вистачає. Але ж, і та, що
є, не використовується ефективно. Проблему зі снігом можливо, якщо не зовсім,
то хоч частково, зменшити: досить приступати до прибирання прибирання вчасно, коли сніг починає випадати. А в нас до
вирішення проблеми беруться, коли сніг
вже втрамбований у щільний шар, – гово-

ЯК ПРАВИЛЬНО ПАДАТИ?
1

2

3

ЩОБ НЕ ВПАСТИ:
• Ідіть повільно, трохи
нахилившись вперед
• По можливості тримайте
руки вільними
(без сумок і не в кишенях)
• Зігніть ноги в колінах
• Робіть дрібні і «ковзаючі»
кроки

В МОМЕНТ ПАДІННЯ:
• Максимально напружити м'язи
• Згрупуватися – втягнути голову
в плечі, лікті притиснути до боків,
спину випрямити, ноги
злегка зігнути
• Приземлитися на бік – важливо
встигнути повернутися

ПІСЛЯ ПАДІННЯ:
• Оцінити своє самопочуття
і продовжити шлях
• Вдома уважно оглянути місце
забиття
• При наявності травми або сильного
удару – звернутися в травмпункт

4

НЕ МОЖНА
• Виставляти лікті вперед і приземлятися
на витягнуті руки – це призведе до
перелому зап'ястя
• Падаючи, сідати на землю: у літніх
людей це нерідко призводить
до перелому шийки стегна, у молодих –
до травм куприкової кістки

5

ЯКЩО ВИ ПОЧИНАЄ ПАДАТИ:
• Одним замахом руки допомогти
відновити втрачену рівновагу
• Відкинути все зайве
		 (сумки, пакети)

6

ПРИ НЕМИНУЧОМУ
ПАДІННІ НА СПИНУ:
• Притиснути підборіддя
до грудей (дозволить
не стикнутися об лід
потилицею)
• Руки максимально широко
розкинути – щоб погасити
удар, не приземлятися
на виставлені лікті
і не травмувати їх

фото з сайту misto-market.com.ua

Навчання в Угорщині
В цьому номері «Нова Полтава» розпочи
нає серію публікацій міжнародних грантів
на навчання, якими можуть скористатися ініціативні полтавці. Зокрема, на
сьогодні уряд Угорщини пропонує стипендії
українським студентам для навчання на програмах магістратури за спеціальностями тваринництво, захист рослин, безпека харчування, сільське господарство. Бажаючим полтавцям потрібно зібрати пакет документів, який
включає заяву, CV, копії диплому, мовного сертифікату, паспорту, рекомендаційний
та мотиваційний листи, довідки про стан
здоров’я і відсутність судимості. Все потрібно
вислати до 28 лютого на електронну адресу
capacity-development@fao.org.

рить Лев Жиденко. – Звісно, що з часом сніг
перетворюється на кригу, яку набагато важче прибрати. Через таке байдуже ставлення
до проблеми страждають прості полтавці.
Якщо влада не може впоратися з проблемою, варто залучати громадськість. Зокрема, провести роботу з підприємцями міста,
які повинні прибирати сніг навколо своїх
закладів, чи підприємств. Це досить таки
простий підхід, який вимагає мінімальних
затрат. Але, як показує досвід, сьогодні геть
відсутнє навіть мінімальне розуміння цієї
проблеми.
Натомість, комунальники замість того,
щоб прибирати сніг та чистити тротуари, посипають їх зрідка піском, який мало чим
допомагає. І влада постійно скаржиться, що
не має коштів на сіль та інші реагенти.
Тим часом європейський досвід під
казує, що можна вирішувати проблеми
і без хімічних домішок. Для прикладу, у
Берліні закон дозволяє використовувати
сіль тільки на небезпечних ділянках доріг.
Хімікати наносять занадто очевидну шкоду навколишньому середовищу. Дрібний
пісок – теж не кращий варіант. Він пилить та
потрапляє в легені. Тоді як гравій і кам'яна
крихта – екологічні і економічні. У деяких
містах Європи навіть існують спеціальні
ящики з гравієм, розставлені для пішоходів,
щоб жителі могли самі розкидати його, якщо
дуже слизько.
Проте, як не крути, на Заході давно
зрозуміли, що головна умова для використання цієї технології – дороги та тротуари потрібно чистити практично до асфальту відразу після снігопаду або під час нього. Ну, а поки наша влада цього не зрозуміє і
не перестане ігнорувати закордонний досвід,
простим полтавцям залишається бути більш
обережними на вулиці, щоб не травмуватися.

Роман Музиченко
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Змінено графік Інтерсіті+
З 17 лютого 2015 року змінюється розклад руху швидкісних електропоїздів
Інтерсіті+ № 722 сполученням Київ –
Харків. Тепер поїзд відбуватиме зі станції
Київ-Пасажирський о 6.45 замість 6.24 та
прибуватиме до Харкова об 11.24 замість
11.00. Відповідно, у Полтаві потяг зупинятиметься в 9.49. В Укрзалізниці кажуть, що
це пов’язано виключно із тим, щоб зробити час посадки і висадки пасажирів більш
зручнішим.

фото з сайту like.sumy.ua

Стане холодно і темно?
У зв’язку з проведенням поточних та
капітальних ремонтів електрообладнання,
з наступного тижня у Полтаві знову будуть
вимикати світло. Зокрема, електроенергію
виключатимуть з 16.02.2015 по 19.02.2015,
та 23.02.2015. Крім того, у зв’язку з
економією газу в оселях полтавців ще
більше «прикрутять» тепло.
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Великі уми обговорюють ідеї, середні уми обговорюють події, а дрібні – людей. Елеонора Рузвельт

Що приховує
Лев Жиденко
Журналісти нашої газети зустрілися з відомим полтавцем та ідейним
натхненником Відкритої громадської платформи «Нова Полтава» Левом
Жиденко. Ми поставили йому питання, які надходять в редакцію від
наших читачів.

– Полтавців дуже цікавить питання, з яких джерел йде фінан
сування Відкритої громадської платформи «Нова Полтава»?
– Я дотримуюсь думки, що звичайні люди завжди повинні знати,
за які кошти фінансується той, чи інший громадський проект. Адже
не рідко за певним політиком, чи громадським діячем, може стояти зовсім інша людина, яка переслідує якісь власні меркантильні
інтереси. Тому обома руками за повну відкритість в нашій діяльності.
Добре, що люди цікавляться, звідки кошти на оренду офісу,
інформаційну кампанію, залучення професіоналів до нашої роботи. Це гарний знак після «гречаної» історії Полтави. Скажу відверто,
на сьогоднішній день, враховуючи не дуже великі витрати, все
фінансування я взяв на себе. Втім, зараз ми намагаємося залучити
до нашої діяльності соціально активних та відповідальних полтавських підприємців, які також візьмуть на себе частину фінансування
нашого проекту. Вже понад 20 полтавських підприємців звернулися до нас з пропозиціями підтримки. Інформація про кожного «донора» проекту буде обов’язково опублікована. Але зазначаю, що з
тими, хто хоче отримати певні преференції в майбутньому, ми не
співпрацюємо. А з тими, хто хоче змінити систему влади в місті на
краще, нам по дорозі.
– Це правда, що Ви співвласник мережі магазинів АТБ?
– Вже декілька років я є одним з керівників енергетичної
компанії з великим колективом. А стосовно АТБ скажу наступне: коли я, наприкінці 90-х років, навчався в університеті
в Дніпропетровську, тоді створювалась мережа АТБ. Декілька
моїх знайомих там працювали і тому я знаю, як була побудо-

вана найбільша мережа продуктових магазинів з найнижчими цінами. Але я не співвласник АТБ – це вже перебільшення.
Насправді я один з інвесторів мережі соціальних магазинів
«Аврора». 4 роки тому, замість того, щоб купити собі квартиру,
вклав гроші в, на той час, новий проект «Аврора». Враховуючи,
що тоді, при владі злочинців Януковича, я був опозиційним депутатом і за словом в карман не ліз, на мій бізнес здійснювався
тиск. Тому, відверто скажу, що «вкладувався» я в цей проект формально, через своїх друзів. По-іншому тоді було ніяк.
Інакше сотні людей, що працюють в магазинах, втратили б роботу, а я – свої заощадження. В результаті, виграли всі: люди
мають роботу, а покупці мають можливість купувати товари за
значно дешевшими цінами ніж в інших магазинах.
– А не тому так дешево, що торгуєте контрабандою чи
конфіскатом?
– «Аврора» не завозить товар, а купує його у понад 240
постачальників. А ціни нижчі ніж скрізь, лише тому, що
це соціальні магазини з мінімальною націнкою. До речі,
вітчизняному бізнесу час зрозуміти, що заробляти потрібно на
об’ємах продажів, а не на накрутці ціни.
– Гроші на «Нову Полтаву» не краще було б віддати на потреби АТО?
– Про допомогу АТО я ніколи не забував і не забуду, але в
ніякому разі не буду цього афішувати. Я не хочу, щоб це виглядало, як робота на публіку. Допомога АТО має бути як у церкві – ти,

совість та Бог. Я прекрасно розумію, що в країні йде війна і намагаюся допомагати по мірі своїх сил нашим військовим. Але в
той же час я впевнений, що перемогти у цій війні ми зможемо
тільки тоді, коли побудуємо сильну і заможну країну. Наші воїни
хочуть повернутися у комфортне місто, хочуть щоб їх родини жили
в достатку, їздили по рівним та безпечним дорогам. Ми, по суті,
відкриваємо тут другий фронт: фронт боротьби за комфортну та
європейську Полтаву.
– Відкрита громадська платформа «Нова Полтава» створена під
вибори мера міста?
– Так вже склалося в нашій країні, що люди, ошукані
недобросовісними політиками, навчені не довіряти подібним
ініціативам. Втім, хочу запевнити, що ми створили відкриту громадську платформу, яка залучає до роботи простих полтавців та
професіоналів, що бажають змінювати і змінюватися. Мета нашої
роботи – не тільки підготувати місто до змін, але і підготувати
нові кадри, які втілюватимуть в життя ці зміни. Тому, можливо,
хтось з нашої команди ініціативних полтавців все ж таки виявить бажання балотуватися на посаду міського голови Полтави. Не виключаю можливості, що команда «Нової Полтави»
запропонує і мою кандидатуру на виборах мера міста. Втім, це
питання на перспективу. Ми не збираємося чекати виборів, а
вже сьогодні своїми силами працюємо над реалізацією наших
проектів, які повинні змінити наше місто вже зараз. Не будучи в
авангарді влади теж можна розвивати Полтаву.
Тарас Попов

Ініціативні полтавці навчать
владу якісно ремонтувати дороги
Активісти «Нової Полтави» та звичайні мешканці міста звернулися до міської влади зі
своїми пропозиціями, які допоможуть ефективно використати навіть ті мізерні кошти, що
закладені в бюджеті на ремонт доріг.

Стан полтавських доріг – критичний. Капітальний ремонт проводиться вкрай рідко, а ямковий якісно не впливає на поліпшення
загальної ситуації. Результат на собі щодня відчувають всі полтавці.
Ями розмірами метр на метр та глибиною в 30-40 сантиметрів давно стали жахливою реальністю. Вони призводять до збільшення
аварійності на дорогах,псування майна полтавців,шкодять здоров’ю
мешканців міста, та суттєво б’ють по гаманцям автовласників. Особливо набридла полтавцям ганебна практика, коли ремонт доріг
фінансують за залишковим принципом.
От і цього року нам розповідають, що на 2015 рік у міському
бюджеті передбачено 75 млн грн на фінансування ремонту. Начебто багато. А на справді – крапля в «морі» дорожніх ям. Значну час
тину матеріалів на будівництво і ремонт доріг купують за цінами,
які напряму залежать від курсу долара. А він за останній рік виріс
більше ніж втричі. От і виходить, що запланована сума занадто маленька.
Але у «Новій Полтаві» впевнені, що навіть цих коштів може вис
тачити, щоб помітно покращити ситуацію. Потрібно лишень ефективно їх використати і, головне, прослідкувати, щоб за них люди
отримали якісну роботу. Якщо «латають» яму, то про неї полтавці
повинні забути мінімум на 5-10 років, а не тижнів, як зараз.
«Саме тому ми і написали відкритий лист-звернення до міської
влади. Ми не шукаємо крайніх. Ми, та звичайні полтавці, які нас
підтримують, прагнемо одного – жити в місті, де всі дороги якісні
та безпечні, – пояснив Лев Жиденко, голова Відкритої громадської
платформи «Нова Полтава». – Це звернення вже зареєстроване в
міськвиконкомі. І за два тижні всі активні мешканці Полтави чекають не просто відповідей, а цілком реальних дій».

Враховуючи складну економічну ситуацію, «Нова Полтава» вважає за доцільне
відмовитися від звичного неякісного ремонту доріг. Потрібно сконцентрувати
зусилля міської громади та влади на більш ефективному та якісному використанні
міських коштів. Для цього необхідно виконати наступні вимоги:
– запровадити відкриті та прозорі тендери на ремонт доріг,
– зробити відкритою та загальнодоступною інформацію, де та коли будуть
проводитись дорожні роботи,
– обов’язково допускати ініціативних полтавців на місце проведення робіт, для
здійснення контролю,
– зобов’язати підрядників сприяти контролю за ходом робіт з боку громади,
– приймати роботи лише після проведення експертизи дорожнього покриття,
з обов’язковою участю представників громади,
– у разі неякісного виконання ремонтних робіт, зобов’язати підрядника усунути
всі порушення своїм коштом,
– надати можливість обладнати дорожню ремонтну техніку
відеореєстраторами.
Враховуючи все вищезазначене, звертаємось до міського голови, секретаря
міськради та міських депутатів. Шановні народні найманці, вимагаємо всі наведені
вище пункти зробити обов’язковими умовами проведення тендерів та укладання
договорів на виконання робіт по ремонту дорожньої мережі Полтави.
Заради підвищення ефективності використання бюджетних коштів та безпеки
мешканців міста, за собою залишаємо право громадського тиску.
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Якою буде Полтава
Ви більше не бігаєте по
кабінетах, аби взяти довідку.
Всі необхідні документи
отримуєте у міськраді.
У місті чисто й затишно
– за порядком слідкує
муніципальна поліція.
Тепло і світло не
коштує шалених
грошей – запроваджені
енергоефективні технології.
Вам є де прогулюватись
з дітьми і займатись
спортом – будуються дитячі
майданчики та стадіони.
Все це – не якесь закордонне
місто, а українська Вінниця.
І «Нова Полтава» відвідала
його, аби зрозуміти,
як їм вдалось це зробити,
обмінятись досвідом
і домовитись про
співпрацю.

у 2020 році
В

інниця стала першим містом, яке команда ініціативних полтавців відвідала із робочим візитом. Саме його обрали недаремно. За рейтингом 2014 року Вінниця названа найкомфортнішим містом для життя в Україні.
Разом із ідейним натхненником Відкритої
громадської платформи «Нова Полтава» Левом
Жиденко молодь два дні спілкувалась з колегами, обирала, що із побаченого запровадити у
своєму рідному місті, і активно працювала над
довгостроковою Стратегією розвитку Полтави.
«Наші вінницькі колеги нас дуже добре прий
мали. Вони розповіли, з чого починали, запропонували свою допомогу. Ми домовились про
співпрацю між нашими містами. Це дуже актуально у час, коли ми розробляємо проекти, які
змінять Полтаву у найближчі роки», – розповів
Лев Жиденко.

Два дні команда ініціативних полтавців працювала у Вінниці.
Обмінювались досвідом та домовлялись про співпрацю
у багатьох проектах

Всі довідки в одній будівлі

З

гадайте, скільки часу і нервів витрачаєте, просиджуючи у чергах у соцбезі, ЖЕКах чи БТІ.
Відвідування цих закладів – не для людей зі слабкими нервами. Тому «Нова Полтава» почала розробку єдиної системи електронного документообігу. У чому її фішка? Ви можете абсолютно всі необхідні вам довідки і документи отримати в одному місці – у так званих прозорих офісах. Це значить, що документи не «гуляють» по кабінетах, а «ходять» виключно по
електронній системі від працівника до працівника, аж до міського голови.
Після поїздки до Вінниці, в якій працює подібна система, Лев Жиденко остаточно переконався, що вона дуже необхідна Полтаві. І розпочав підготовку запуску пілотного проекту на базі
Відкритої громадської платформи «Нова Полтава». Це дозволить відпрацювати механізм і згодом
влада зможе запровадити його у міській раді.

«Цілодобова варта». Тут можна дізнатись, чому відключили воду,
коли ліквідують аварію та побачити, чим комунальники займаються
на робочому місці. Така ж служба згодом запрацює у Полтаві

Комунальники під контролем

К

оли у Полтаві трапляється якась аварія, додзвонитись хоча б до однієї служби практично нереально. Комунальники як під землю провалюються. У Вінниці цю проблему вирішили за допомогою відділу оперативного реагування «Цілодобова варта». По-перше, сюди можна зателефонувати або написати в онлайн-чаті з будь-яким запитанням: коли у будинку з’явиться гаряча вода, закінчаться ремонтні роботи, дізнатись телефон необхідної служби. По-друге, у місті
існує цілодобове спостереження за комунальними службами. На десятому поверсі міськради
працівники можуть побачити, чим займаються у водоканалі чи ЖЕКу. А на електронній мапі міста
– де ремонтують дорогу, чистять каналізацію, прорвало трубу й так далі. До речі, на ліквідацію
аварії комунальникам відводять тільки три години. І цього часу їм достатньо! Команда ініціативних
«Нова Полтава» вже розпочала роботу над запуском подібного проекту у рідному місті.
До речі, Лев Жиденко вже запропонував ще досконалішу систему контролю роботи міських
служб. Зокрема він наголошує на необхідності громадського контролю всіх робіт які проводять комунальники чи підрядники. А також, вважає за необхідне встановити на всю комунальну техніку, для
прикладу, дорожню, відеореєстратори. Щоб кожен полтавець міг глянути в режимі реального часу,
як чистять сніг чи ремонтують дорогу. І якщо будуть виявлені порушення, відео стане доказом «халтури» з боку служб чи підрядників. І їх змусять переробляти все за власний кошт.
Всі бажаючі і не байдужі полтавці, що переживають за долю нашого міста,
можуть телефонувати до офісу «Нової Полтави»
і пропонувати свої ідеї та бачення розвитку Полтави

Контактні телефони:
(050)-80-90-100, (095)-80-90-100
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Соціальна реклама повинна якісно змінити чиновницьку систему
і повернути довіру простих громадян

Зворотній
зв’язок
(050)-80-90-100,
(095)-80-90-100

Якщо ви телефонуватимете нам із стаціонарного телефону,
задля економії ваших грошей, після дзвінка ми вам передзвонимо.
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В рамках співпраці Цюрих безкоштовно передав Вінниці
понад 100 трамваїв

Активісти «Нової Полтави» почали роботу над створенням
системи електронного документообігу. Полтавцям більше не потрібно
буде бігати за довідками по різних кабінетах

Спільні проекти з Європою

У

Вінницькій міській раді існує Інститут розвитку міст, який займається пошуком інвестицій.
Саме цей колектив працював над Стратегією розвитку Вінниці і залучив чимало грантових
коштів. Так, завдяки співпраці зі Швейцарією у місті за два роки провели транспортну реформу.
Головний транспорт тут – трамваї і тролейбуси. Маршрутки – це виключно допоміжний транспорт. Вінниця практично повністю перейшла на перевезення пасажирів цюріхськими трамваями. На відміну від більшості тих, які їздять в інших українських містах, в них дуже тепло,
вони обладнані дерев’яними сидіннями і постійним wi-fi. Що цікаво, Цюрих передав Вінниці ці
трамваї, понад 100 одиниць, безкоштовно.
Також дуже багато уваги приділяється пошуку інвестицій для запуску енергоефективних технологій, модернізації системи енергозбереження. І у цих питаннях вінничани шукають партнерів. «У нашої команди є багато напрацювань, щодо оптимального використання
газу. Зокрема, є пропозиція обладнати всі котельні міста когенераційним устаткуванням, яке
генерує два види енергії,– зазначив Лев Жиденко.– Це турбіна, що спалює газ, в результаті чого
виробляється електроенергія. Залишки ж тепла, які отримуються під час виробництва світла,
транспортуються для обігріву помешкань. Завдяки цій технології, котельня споживаючи таку ж
кількість газу, не тільки обігріває, але ще й виробляє електроенергію. Це дозволяє будь-якому
місту уникнути відключення світла і холоду в квартирах».
Ідея вінничанам сподобалась. У свою чергу Любіца Мілановіч, заступник директора Інституту
розвитку міст, яка родом з Балкан, запропонувала свою допомогу активістам «Нової Полтави» у
підготовці Стратегії розвитку Полтави і пошуку інвесторів.

У «Новій Полтаві» давно наголошують про необхідність створення
муніципальної міліції, яка буде працювати для громади міста

Ні грама сміття

У

Вінниці вже працює муніципальна міліція. Одна з головних її функцій –
слідкувати за дотриманням благоустрою міста. Міліціонери контролюють, щоб
вчасно прибирався сніг та крига, щоб не було самовільного встановлення кіосків,
незаконної реклами та багато іншого. Стежать і за тим, щоб у місті не палили сміття
й опале листя.
Необхідність створення муніципальної міліції в нашому місті, активісти
обґрунтовують ще й тим, що це ефективний засіб боротьби з корупцією. Адже головним фактором боротьби має стати невідворотність покарання. Для цього потрібно
організувати ефективну систему роботи правоохоронних органів. А це можливо
лише тоді, коли вони будуть відчувати громадський контроль. Тобто гроші їм буде
платити територіальна громада. Це шлях до створення муніципальної міліції.

Полтаві потрібні люди, очі яких будуть горіти

Чиновники, очі яких сяють

«Я

не вірив, що чиновники можуть працювати із таким захопленням. У Вінниці ми
познайомились із багатьма керівниками різних департаментів. Коли всі вони
розповідали про свою роботу, їхні очі сяяли. Видно, що живуть тим, чим займаються.
У Полтаві також повинні з’явитись закохані у своє місто керівники. І в нашій команді
ініціативних саме такі!» – ділився враженнями Олександр Кутас, головний координатор
Відкритої громадської платформи «Нова Полтава». У «Новій Полтаві» переконані, що полтавська команда ініціативних та закоханих у своє місто людей може досягти ще більших
вершин у розвитку свого міста. Адже в них є головне – бажання змінювати життя Полтави на краще.
«Поїздка у Вінницю нас дуже надихнула. Ми переконались у тому, що політична воля
голови міста та ініціативна команда можуть гори звернути і створити гарне, сучасне,
комфортне місто. Саме такою буде Полтава! Команда ініціативних почала працювати
над цим. І я впевнений, що все заплановане ми втілимо у життя!» – переконаний Лев
Жиденко, ідейний натхненник Відкритої громадської платформи «Нова Полтава».

«Ми впевнені, що Полтава, як і Винниця, хоче бути європейським
містом. І у вас для цього є основне – гарна команда. Тому давайте
працювати разом, щоб в Україні з’являлось все більше комфортних для
життя міст. Нехай завдяки вам Полтава стане саме таким містом!», –
побажав Андрій Рева, заступник Вінницького міського голови.
Розворот підготувала Світлана Полтавець
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за три тижні роботи
до « Нової Полтави »

« Нова Полтава » допомагає полтавцям
зменшити комунальні тарифи

В

ідповідно до державної програми реформ,
вже з липня цього року українці забудуть,
що таке ЖЕКи. Їх просто ліквідують. Але це не
означає, що люди забудуть, що таке комунальні
проблеми. Громадян змусять обирати: або
зорганізуватися в ОСББ, або чекати, коли держава призначить керуючу компанію.

Вибір не великий, але його потрібно зробити. Керуюча компанія буде сама назначати тарифи і керувати вашим будинком. В ОСББ все
вирішувати будуть мешканці. Багато українців,
яким увірвався терпець, вже об’єднуються в
ініціативні групи і створюють ОСББ (об’єднання
співвласників багатоквартирних будинків – Авт.)

Сам собі господар

– Сьогодні я керую кількома ОСББ в Полтаві.
І вважаю, що це перспективний напрямок розвитку нашого міста, – розповідає Алла Лимар,
керівник одного з полтавських ОСББ. – Адже
об’єднання співвласників дозволяє мешканцям
певного будинку створити свій статут по якому
вони житимуть. Дозволить відкрити свій власний
рахунок, де накопичуватимуться кошти на різні
потреби самого будинку. Мешканці зможуть регулювати свої тарифи і самі розпоряджатися грошима, а не чиновники із ЖЕКів, від яких і звичайного ремонту в під’їздах не доб’єшся. Зовсім
інша ситуація в об’єднанні. Для прикладу, в одному із будинків, де я керую ОСББ, коли мешканці
зрозуміли, що тарифи на тепло
просто не підйомні, ми власними силами відключилися
від центрального опалення і
поставили в кожній квартирі
індивідуальне. Це дозволило суттєво зекономити.
Раніше ми платили за тепло
600 грн. з квартири на місяць,
а після переобладнання помешкань – 70 грн. І така суттєва
економія стала можливою завдяки об’єднанню мешканців.
Звичайно, перевести квартиру на автономне опалення –
справа не з дешевих. Але воно
того варте. Ви самі регулюєте
температуру в помешканні та
можете справді економити.

Б

удинки, в яких створені й успішно
функціонують сьогодні ОСББ, в різній мірі,
але відрізняються від інших, що, безумовно, є
прикладом для тих домовласників, які ще не
створили подібні об'єднання. Зрозуміло, що це
питання не одного дня і на його реалізацію може
піти кілька років, але ситуація в житлофонді
критична і місту просто необхідні зміни.
Сьогодні ОСББ – формування нового від
повідального господаря, який розуміє, що будинок – це його власність і від того, як він буде
до нього ставитися, залежатиме не тільки краса самої будівлі, чистота в під’їзді, а й товщина
власного гаманця.

755
запропонували проектів
проектів в розробці

багатоквартирних
будинків
знаходиться
в нашому місті
В «Новій Полтаві» кажуть, що при створенні
ОСББ, на його баланс передається не тільки
будівля, а й прилегла до неї прибудинкова
територія. У зв'язку з
цим у вигідному
становищі
можуть
опинитися
об'єднання, що мають відносно велику земельну ділянку,
а також будинки з
нежитловими при
міщеннями,
які
придатні для здачі
в оренду. Доходи
від оренди цієї неру
хомості допоможуть ще
більш суттєво знизити
квартплату.

Платформа створена для розробки короткострокової та довгострокової стратегії розвитку Полтави.
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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об’єднань
співвласників
багатоквартирних
будинків створено
в Полтаві

Відкрита Громадська Платформа «НОВА ПОЛТАВА»
оголошує конкурсну програму міні-грантів, для експертів
у сферах пріоритетних напрямків роботи
Пріоритетними напрямками роботи є:
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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

Громадська
допомога

В

тім, хоч тема ОСББ достатньо вигідна
для простих українців, більшість наших громадян не володіють вичерпною інформацією, як же створити подібні
об’єднання і відмовитися від звичних ЖЕКів.
Для них це питання здається напрочуд
складним і занадто дорогим.
Місто, начебто, не проти створення в
Полтаві якомога більшої кількості об’єднань
мешканців будинків, але тільки на словах. Не
зважаючи на затверджену програму кредитування та підтримки ОСББ, жодної копійки
на цю справу не було виділено. Як і не створено консультаційних та інформаційних
центрів.
Розуміючи важливість вирішення цієї
проблеми і прагнучи зробити наше місто
більш комфортним для життя, ініціативні
полтавці з «Нової Полтави» нещодавно
створили фонд, з якого виділятимуться кошти у розмірі 600 грн. на реєстрацію ОСББ.
Більше того, «новополтавці» запрошують ініціативних мешканців міста до свого офісу, де всі бажаючі зможуть отримати
кваліфіковану юридичну консультацію з цього питання. Юристи громадської платформи
допоможуть навіть оформити всі необхідні
документи.
– Наша ініціатива направлена на те, щоб
об’єднати полтавців навколо спільної ідеї і зробити наше місто комфортнішим для життя, де
статки людей не залежатимуть від фінансової
кризи і примх столичних чиновників. Від
полтавців потрібно тільки бажання змінювати
місто і змінюватися самим, – пояснив Лев Жиденко, ідейний натхненник створення «Нової
Полтави».
Руслан Мартинів
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Знай наших
Ви знаєте багато дівчат, які можуть придумати іонізатор повітря чи установку для обробки
грунту? А хлопчаків, які замість ганяти м’яча у дворі, вигадують способи зміцнення
металу? А ми таку молодь знаємо і вас із нею познайомимо. Адже всі вони наші,
полтавські – талановиті, розумні й молоді.

Д

о редакції зателефонував Євген Якович
Прасолов і запросив у гості до Аграрної
академії: «Ви писали про винахідників.
Так я вам ще більше про них можу розповісти.
У мене дуже талановита молодь. Приходьте!» І
ми з радістю відгукнулись на запрошення. Викладач сказав правду – молодь вражала розумом і рівнем винаходів, які зовсім не в’язались
з їх надто молодим віком. Та про все по черзі.
Мрія городників
В академії ми познайомились зі Світланою Бєловол,
викладачем кафедри
безпеки життєдіяль
ності та фахівцем із
патентної та вина
хідницької роботи. Коли 27-річна
жінка почала роз
повідати про свої
наукові успіхи, не полишало запитання: «Як
все це встигла зробити?». У школі Світлана
захоплювалась фізикою, математикою та…
молекулярною фізикою. На закоханість
у такі не зовсім дівчачі предмети вплинув дідусь, видатний землероб, кандидат
сільськогосподарських наук, та батько, кандидат фізико-математичних наук.
Після школи дівчина обрала хліборобську
професію інженера-механіка і вступила на
факультет механізації сільського господарст
ва Полтавської державної аграрної академії.
Після знайомства із наставником Євгеном
Прасоловим, маючи диплом бакалавра, почала
навчатись ще й на факультеті патентознавства.
Нині у Світлани понад сорок патентів на винаходи та корисні моделі. Але її найулюбленішим
і
найріднішим залишається найперший
винахід – установка для грунтообробки.
Згадайте
найпопулярнішу
картинку
сільського літа: вся сім’я стоїть буквою «зю»
на городі і обробляє картоплю. Адже тільки
такий ручний спосіб допоможе картоплі нормально рости. Втім, для великих господарств
він не прийнятний. Тут залишається тільки
механічний спосіб. Але його основний мінус –
залишає бур’яни на так званій захисній
ділянці біля рослини, і результат, як у тому

прислів’ї, «що обробляли ділянку, що радіо
слухали».
«Мій же пристрій дозволяє близько
«підійти» до рослини, регулювати швидкість
обертання, кут нахилу (від рядка, вперед-назад).
І завдяки цьому рослина обробляється якісно,
– розповідає Світлана Анатоліївна. – Крім
того, установка подрібнює бур’яни, перемішує
грунт і, найголовніше, виключає використання
гербіцидів, які знищують родючість землі».
Над цим винаходом Світлана працювала два
роки. Нині він впроваджений на одному із полтавських сільськогосподарських підприємств.
І вже є перші результати – урожайність соняшника та його якість покращились. Втім
Світлана Бєловол не зупиняється на досягнутому. «Знаєте, винахід приходить до тебе, коли
є дуже багато інформації і ти починаєш моделювати його у себе в голові. Потім переносити на папір і втілювати у життя. Мій чоловік також винахідник – інженер-конструктор, має
дві вищі технічні освіти. Тому над винаходами
ми працюємо разом», – поділилась Світлана
Бєловол.

Талановита парочка
Дарія Петровська і Євген Негребецький
з дев’ятого класу пропадали у студентському
гуртку винахідників аграрної академії. І за три
роки показали результат – створили іонізатор
повітря. Це дуже класна і корисна штука!
У чому його фішка? Людині для отримання достатньої кількості кисню необхідно не
просто дихати, а вдихати «вітамінізоване»
повітря. Вітамінами повітря називають негативно заряджені аероіони (аніони), завдяки
яким кисень краще всмоктується в кров, на-

Бережіть здоров’я!

К

оли ви останнього разу перевіряли рівень цукру в крові? І чи робили це взагалі?
Зазвичай ми не поспішаємо йти у лікарню, аби зайвий раз переконатись у тому,
що зі здоров’ям все гаразд. До лікаря звертаємось тільки у крайніх випадках. Втім,
така хвороба як цукровий діабет – це бомба уповільненої дії. На що звернути увагу,
щоб не «бабахнула»?
Втрата або різке підвищення ваги
Втрата – це показник діабету першого типу. А ось різке
підвищення – другого.
Поколювання й оніміння кінчиків пальців
З’являється з часом, якщо рівень цукру в крові постійно
залишається високим, і руйнує нервову систему.

Шкіряний свербіж
Можливий через підвищений розвиток грибків.
Спрага
У діабетиків у крові збільшена
кількість глюкози, кров стає
густою. Чим більше людина п’є,
тим більше розріджується кров.

Діабет може проходити
без симптомів. Хвороба вияв
ляється тільки під час аналізів
крові чи сечі на наявність цукру.
Існує два основних типи
діабету.
Діабет
першого
типу – організм не виробляє
інсулін. Діабет другого типу
виникає в результаті неефективного використання інсуліну
організмом.

даючи сил та енергії. Іонізатор повітря
виконує саме таку функцію: вітамінізує
повітря, покращує мікроклімат і є найкращою профілактикою захворювань. В магазинах можна побачити чимало подібних
приладів, але більшість із них закордонного
виробництва. Тож, їхня ціна, особливо зараз,
дуже кусюча.
Винахід Дарії і Євгена нині використо
вується у навчальних приміщеннях аграрної
академії. Також його випробували на одній
із птахофабрик. І результатом були дуже
задоволені. Зазвичай під час санації всім
необхідно вийти з приміщення. А за наявності
іонізатору нікому нікуди виходити не
потрібно. Він абсолютно безпечний і для людей, і для тварин.
Нині Дарія студентка архітектурного факультету. Євген Прасолов пригадує, як на
одній із міжнародних конференцій дівчина не
втомлювалась дивувати іноземців не тільки
своїм винаходом, але й і грою на фортепіано.
«Запам’яталось, як до неї підходили колеги, аби подякувати за чудову гру. А вона
спілкувалась із ними англійською та французькою мовами. Нові таланти молодої і
гарної дівчини колег остаточно добили», – з
усмішкою згадує Євген Прасолов. Колега ж
Дарії Євген активно займається спортом і
вирішив присвятити життя фізиці.
Рятівники металу
Сенс винаходу Олександра Гапоненка та Артема Кусова Євген Прасолов продемонстрував на ножицях, аби краще зрозуміти. «Вам
необхідно зміцнити лезо ножиць, аби вони
різали краще і довше. Один із
варіантів – наплавити де
кілька сантиметрів, але це
дорого. Непогана альтернатива – ущільнити метал,
що значно дешевше і допоможе металу послугувати довше». Полтавці саме придумали
спосіб зміцнення і
відновлення металу.
Нині він використо
вується на сільсько

Євген Якович у Полтавській державній аграрній академії
працює сьомий рік. П’ять років веде науковий гурток. Його
молодь створює корисні речі, отримує патенти на свої винаходи, виграє міжнародні конкурси. «Я вкладаюсь у своїх
дітей повністю. Вони для мене велика цінність. І я завжди за те, щоб талановита полтавська молодь залишалась у
рідному місті. Адже вдома навіть борщ смачніший. Тільки
нашій країні потрібно хоч трошки більше уваги звертати на
молодь, допомагати їй. Адже інтелектуальна власність – це
основа основ. Поки держава не буде цього розуміти, життя
не покращиться», – впевнений Євген Прасолов.

господарських угіддях Васильківського району. І має чимало добрих відгуків від фермерів.
Скажімо, без використання електроерозії металу механізми для обробки угідь «прожили б»
40 гектарів, а завдяки винаходу полтавців – 170
гектарів. Різниця суттєва.
Для Артема Кусова це не єдиний винахід.
Його родина на городі користується сіялкою,
котру створив нині 19-річний хлопець.
Пригадуєте фото з польових робіт: коняка
попереду, чоловік позаду, величезна сівалка
посередині? Так ось Артем придумав пристрій,
який відправляє коняку на пенсію. Тепер
навіть старенька бабуся може самостійно
засіяти город. Сіялка вагою до двадцяти п’яти
кілограмів, її виготовлення можна замовити різних розмірів. Та, на жаль, в Україні не
поспішають займатись серійним виготовленням своїх же винаходів. І це дуже засмучує
місцевих винахідників.
Сторінку підготувала Зоя Єфимович

Цукровий діабет: симптоми та наслідки
•
•
•
•

маєте зайву увагу
вік 40-45 років і старше
якщо у вашій родині хтось хворів на діабет
якщо маєте симптоми метаболічного синдрому
(підвищений тиск, серцево-судинні захворювання)
• надто швидка втрата ваги
• проблеми з обміном речовин

Рівень глюкози у крові підвищений
Його рівень можна виміряти за допомогою глюкометра, який
продається у вільному доступі в аптеці.

Часто ходите в туалет
Нирки не можуть фільтрувати цукор в крові і намагаються із крові
отримати додаткову рідину. Вона необхідна для розчинення цукру, що призводить до постійного наповнення сечового міхура.
Швидка втомлюваність і підвищена слабкість
Цукор залишається у крові і не надходить до клітин. Клітини
страждають на недостатню кількість енергії (т.з. енергетичне голодування).
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Великі уми обговорюють ідеї, середні уми обговорюють події, а дрібні – людей. Елеонора Рузвельт

Масляні традиції

Як відзначають Масляну
за кордоном
Вже скоро будемо прощатися
з зимою та зустрічати весну.
Кульмінацією цього стане
Масляна. Ви думаєте, що
Масляна – це виключно слов’янське
свято? Помиляєтесь! Масляна
популярна також в інших країнах світу.
І традиції деяких з них можуть видатись нам навіть трохи дивними.
Втім, цікаво дізнатись, як відзначають Масляну за кордоном і чим
смакують наші близькі та далекі сусіди.

М

асляна – це останній тиждень перед
початком Великого посту. Кожен день
тижня має своє значення. Але в Україні
найбільше шанують останній день Масляної,
яку в народі називають Прощеною неділею. У

цей час ми просимо один в одного вибачення
і прощаємо тих, хто ображав нас, готуємось духовно до початку посту. І обов’язково проводимо цю неділю у сімейному колі. Зазвичай всією
родиною смакуємо млинцями.

В

Англії багато років існує змагання – біг жінок з млинцями. Жінки у фартушках і хустинках після спеціального
знаку місцевого дзвонаря біжать навипередки з гарячою
сковорідкою й млинцем. І на шляху повинні хоча б тричі
підкинути млинець на сковорідці та упіймати його. Перша
жінка, яка передасть трохи підсмажений млинець дзвонареві,
отримує звання чемпіонки «млинцевих» перегонів.

Англія: забіг з млинцями

Фото з сайту feerie.com.ua

Фото з сайту inmsk.ru

Традиції відзначення Масляної у різних країнах світу
по-своєму цікаві й особливі. Але ми все одно вважаємо, що
найкраща Масляна – українська, а в Україні – полтавська.

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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М

ало хто здогадується, що
знаменитий Венеціанський
Італія: карнавал-маскарад
карнавал – це у тому числі і
святкування Масляної. Це найяскравіше, найбільш масштабне, найвеселіше святкування у світі.
Річ у тому, що одне із значень слова «карнавал» – «прощай, м’ясо». І з давніх часів карнавал використовувався церквою для підготовки християн до Великого посту. На святі люди могли від
душі повеселитись і поїсти страв, які під час посту будуть під забороною.
Сьогодні на Венеціанський карнавал щорічно приїздить більше півмільйона туристів з усього світу. За популярністю він займає друге місце після карнавалу у Ріо-де-Жанейро. Головна
візитівка карнавалу у Венеції – це не млинці і не конкурси. Маска – ось чим прославилась Італія
на весь світ. А з’явилась вона для того, щоб на карнавалі всі були абсолютно однаковими, незважаючи на вік і соціальний статус. Адже не видно, хто насправді приховується під маскою П’єро,
кота чи венеціанської леді. Всі можуть весело святкувати Масляну!

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. №8923. Тираж: 125тис. прим. Відповідальний за випуск: Тесновець В.І.

