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Новій набе
Нещодавно у офісі
Відкритої громадської
платформи «Нова
Полтава» відбулася
презентація
реконструкції
набережної нашого
міста. За задумом
архітекторів, територія
біля Ворскли
перетвориться на
сучасну та комфортну
зону відпочинку

Стор. 5

Лев Жиденко: «Новою Толокою ми
хочемо об’єднати і згуртувати полтавців»

«Нова Полтава» допоможе отримати
субсидію

За кілька тижнів ініціативні полтавці
проведуть у місті Велике прибирання. Ре
дакція нашої газети зустрілася з лідером
Відкритої громадської платформи «Нова
Полтава» Левом Жиденко і поцікавилася,
чому «новополтавці» взялися за такий масш
табний проект, як Толока, і
що отримають полтавці по її Стор. 3
завершенню.

В травні полтавці отримають комунальні
платіжки з новими підвищеними тарифами.
У зв’язку з цим особливої актуальності набу
вають питання, пов’язані з отриманням жит
лової субсидії. Кому буде призначатися, куди
звернутися за отриманням і які документи
для цього потрібно зібрати,
читайте на сторінках нашої Стор. 2
газети.
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Великі уми обговорюють ідеї, середні уми обговорюють події, а дрібні – людей. Елеонора Рузвельт

АБЗАЦ

➤ Допомога військовим

Полтавців просять пожертвувати
тканину на маскувальні сітки.
Наразі маскувальні сітки для
АТО плетуть у шести полтавсь
ких школах та двох профільних
навчальних закладах. Тож по
треба у матеріалах для них – ко
льорових бавовняних тканинах
– дуже велика. Координатори
закликають небайдужих полтав
ців пожертвувати матеріали (речі
з бавовни, які можна розрізати
на стрічки) для цієї благородної
справи. Тканину можна прино
сити до Успенського собору, або
безпосередньо до шкіл № 8, 13,
16, 29, 30, 37.

➤ Удосконалили механізм
енергоефективності

Україна вдосконалила механізм
залучення інвестицій в енерго
ефективність бюджетних уста
нов. Як повідомляється на Уря
довому порталі, Мінрегіонбуд
разом з Держагентством з енер
гоефективності подали на роз
гляд до ВР ряд законопроектів,
які дають можливість усунути
перепони для залучення при
ватного капіталу у впроваджен
ня енергоефективних заходів в
бюджетній сфері за механізмом
енергосервісу. На думку парла
ментарів, прийняття зазначених
документів сприятиме скорочен
ню споживання енергоресурсів
в освітніх установах, лікарнях
і гуртожитках. Крім того, пред
ставники бізнесу зможуть отри
мати можливість проводити тер
момодернізацію даних об’єктів
на місцях без залучення держав
них коштів.

➤ Полтавські переможці

У Дніпродзержинську відбувся
IV всеукраїнський Фестиваль
бойових мистецтв, у програмі
якого відбулися Кубок України з
козацького двобою і відкритий
Кубок Дніпродзержинська зі змі
шаних єдиноборств ММА, в яких
успішно виступили полтавці. Пе
реможцями змагань зі змішаних
єдиноборств зокрема стали пред
ставники полтавської команди
«Бронебор» Антон Паденко (до
84 кг) та Андрій Микуця (понад
93 кг). В одній із номінацій Кубка
України з козацького двобою пе
реміг представник полтавського
клубу «Скорпіон» Роман Кобиль
ченко.

ЦИФРА

300

ФОТОФАКТ

тисяч сiмей
Полтавщини

цього року
потребуватимуть
оформлення субсидій

24 березня в міському Будинку культури Полтави відбув
ся студентський конкурс краси. На цей раз свою головну
красуню обирала Українська медична стоматологічна
академія. Протягом кількох годин дівчата боролися за
корону. Їм потрібно було показати глядачам свої уміння
у п’яти конкурсах, кожний з яких був по-своєму особли
вим: візитівка, талант, дефіле «маленька чорна сукня»,
дефіле танцювальне та тематичне «Амазонки». Після
довгих обговорень журі вирішило віддати головну корону
конкурсу Анастасії Тарасенко. Першою віце-міс стала Вікторія
Петрукович, а Еля Бабич стала третьою у конкурсних перегонах.
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Вже в травні цього року полтавці отримають комунальні
платіжки з новими підвищеними тарифами. У зв’язку з цим
особливої актуальності набувають питання, пов’язані з отриманням житлової субсидії. Кому буде призначатися, куди
звернутися за отриманням і які документи для цього потрібно
зібрати, розбиралася наша газета.
грн. Не варто хвилюватися і
полтавцям, які мають у сільсь
кій місцевості паї. Раніше такі
люди були позбавлені права
на субсидію. Тепер і вони та
кож можуть отримати допомо
гу від держави.
В «Новій Полтаві» інформу
ють, що подавати документи
слід до районних управлінь
праці і соціального захисту
населення (у народі – «соцза
без» – Авт.). Вони, у переваж
ній більшості, знаходяться у
приміщенні райвиконкомів: в
Октябрському районі на Калі
ніна, 30, у Ленінському районі
– на Пролетарській, 39. Виклю
ченням став лише Київський
район, де райвиконком зна
ходиться за адресою Маршала
Бірюзова, 1/2, а управління
праці і соцзахисту населення –
на Халтуріна, 13.
– В першу чергу людині
пот
рібно заповнити заяву та
декларацію спрощеної форми
на отримання субсидії, – роз
повідає юрист Відкритої гро
мадської платформи «Нова
Полтава» Шалва Ісаян. – Далі,
з паспортом та документами,
які підтверджують право на
власність певного будинку чи
квартири, потрібно підійти в
управління соціального захис
ту за місцем реєстрації. Потім
працівники цього управління
подають запити у всі потрібні
інстанції. Але це полтавців не
повинно турбувати. Все від
бувається автоматично. І вже
протягом 10 днів людині нада
дуть відповідь про те, отримає
вона субсидію, чи ні.

дев’ятий інформаційний бюлетень

КУДИ ЗВЕРНУТИСЯ ПОЛТАВЦЯМ ДЛЯ ОФОРМЛЕННЯ СУБСИДІЙ

Київський район
Халтуріна, 13
2-14-45

Ленінський район
Пролетарський, 39
51-30-59

Октябрський район
Калініна, 30
63-55-38

Активісти
громадської
платформи кажуть, що всі
бажаючі полтавці можуть
отримати бланки декларації
в районних управліннях соц
захисту за місцем реєстрації.
Якщо ж у когось з полтавців
не буде такої можливості і ви
никнуть труднощі з оформ
ленням субсидії за новими
правилами, вони завжди мо

жуть прийти до офісу «Нової
Полтави», який знаходиться
на вулиці Котляревського,
6 або зателефонувати за но
мерами (050) 80-90-100 та
(095) 80-90-100 та отримати
не тільки консультацію, але і
типові бланки заяви та декла
рації.
Роман МУЗИЧЕНКО

СУЧАСНІ ВИКЛИКИ
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Великі уми обговорюють ідеї, середні уми обговорюють події, а дрібні – людей. Елеонора Рузвельт
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«Новою Толок
тавців»

З ПЕРШИХ ВУСТ

ПРО ГОЛОВНЕ

За словами керівника Мі
ністерства соціальної політи
ки України Павла Розенка сьо
годні на отримання субсидій
претендують майже 3 мільйо
ни українців. Проте, отри
мають допомогу від держави
тільки близько 1 мільйона.
Саме тому Кабінет міністрів
пішов на кардинальні кроки і
спростив процедуру отриман
ня такої необхідної в сьогод
нішніх умовах допомоги на
оплату тарифів. Нова система
дозволить українцям оформ
ляти субсидії без контакту з
чиновниками, продовжувати
їх автоматично та оформлю
вати навіть тим, хто знімає
житло.
Експерти Відкритої гро
мадської платформи «Нова
Полтава» говорять, що згідно
із новими правилами змен
шено кількість необхідних
документів на отримання суб
сидій. Тепер для оформлення
потрібні тільки заява та декла
рація. Крім того, саме оформ
лення субсидій здійснювати
меться на 12 місяців, а не на
півроку, як було раніше. Також
в «Новій Полтаві» кажуть, що
тим полтавцям, які вже отри
мують субсидії, не потрібно
переоформлювати їх за новою
системою. Все відбуватиметь
ся автоматично.
Крім того, розповідають
«новополтавці», з урядової по
станови вилучено пункт про
позбавлення права на субси
дію людей, які оплачували ме
дичну операцію та навчання
дитини на суму понад 10 тис.
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За кілька тижнів ініціативні полтавці разом з активістами Відкритої громадської
платформи «Нова Полтава» проведуть у місті Велике прибирання. Редакція нашої
газети зустрілася з лідером громадської платформи Левом Жиденко і поцікавилася,
чому «новополтавці» взялися за такий масштабний проект, як Толока, і що отримають
полтавці по її завершенню.

нижчий, ніж в державах, де громадя
ни працюють на благо суспільства.
Волонтерство, яким «Нова Полтава»
сьогодні займається, в деяких дер
жавах впливає на загальні еконо
мічні показники. Частка внеску во
лонтерів в національну економіку, в
певних європейських країнах, сягає
3-5% ВВП. Тому, вважаю, що порів
нювати Толоку з «гречкосійством»
як мінімум не коректно. Адже ми
маємо на меті не отримати владу, а
прибрати Полтаву та зробити її най
красивішим містом в Україні.

– Чому «Нова Полтава» взялася за
– Чому ви вибрали не звичну дату
такий масштабний і складний пропроведення Толоки? Адже раніше її
ект, як Толока?
організовували до Пасхи.
– Наша команда відкрила в Полта
– Насправді існує безліч різних традицій.
ві громадську платформу для того, щоб В Радянському Союзі, для прикладу, щоріч
об’єднувати людей, допомагати реалізову ний суботник проходив в день народження
вати та підтримувати їхні ініціативні про Леніна. Також масштабне прибирання про
екти. Багато полтавців приходили до офісу водили до Великодніх свят. Але ми, коли
«Нової Полтави» з пропозицією організу визначали дату проведення Великого при
– До якого числа «Нова Полтава»
вати в місті велике загальне прибирання і бирання, перш за все поцікавилися думкою
спільними зусиллями навести порядок в полтавців. Адже ми спільно будемо робити прийматиме заявки на проведенПолтаві. Ми залюбки підтримали цю ідею, наше місто чистішим. Тому саме полтавцям ня Толоки?
– У полтавців ще є трохи
адже вона несе в собі три системних складо потрібно визначати день, коли їм комфорт
вих. Перше: в місті наводиться порядок, що но провести Толоку. Наші активісти ви часу. Але я б рекоменду
дозволить Полтаві повернути собі звання йшли на вулиці Полтави і запитали людей, вав їм поспішити. Адже
лідера з благоустрою в Україні, як це було якого саме числа, на їхню думку, потрібно з 7 квітня ми припиня
при Анатолію Кукобі. Друге: Толока – це провести прибирання. Більшість полтавців ємо приймати заявки
і починаємо зво
спосіб об’єднатися навколо спільної мети
всі необхід
і більш тісно співпрацювати з сусідами.
Толока – це спосіб не тільки зити
ні матеріали для
Знайти спільну мову. Одним словом, по
мобілізувати та залучити
зареєстрованих
товаришувати. І третє: ця ініціатива по
Толок, та актив
каже переваги так званого партиципа для спільної справи полтавців,
но готуватиме
ційного бюджету (громадський бюджет але і допомогти їм більш тісно
мося до прове
– Авт.), який в майбутньому дозволить співпрацювати з сусідами.
дення Великого
частину коштів з міської казни виділяти
Знайти спільну мову. Одним
прибирання.
саме громаді. Ми, фактично, допомагає
мо людям отримати досвід того, як спіль словом, потоваришувати.
ними зусиллями витрачати ці гроші. І це
все вже сьогодні стане можливим, завдяки вирішили 25 квітня зробити днем прове
дення Толоки. Тим більше, як ми бачимо,
нашій Толоці.
Цей проект стане корисним і для людей, останні роки зима рідко відступає до Пасхи.
які зневірилися у державі та суспільстві. І проводити якісь роботи при такій погоді
Коли вони побачать, що все чітко працює і недоцільно.
місто на очах змінюється, восени наступно
– Дехто до подібних ініціатив стаго року до прибирання долучиться ще біль
ше полтавців. І з кожним роком ініціатив виться з обережністю і вважає, що ця
них мешканців міста, які мріють про нову Толока – це своєрідне «гречкосійство»
Полтаву, більшатиме. Новою Толокою ми перед виборами. Мовляв, хтось роздавав гречку людям, аби завоювати симхочемо об’єднати і згуртувати полтавців.
патії виборців, а ви роздаєте фарбу.
– Чи долучаються до Толоки соці– Дійсно, більше чотирьох років ми живе
ально активні полтавські підприємці, мо при міській адміністрації, яка прийшла
адже нещодавно ви зверталися до них до влади за гречку. Звідси у людей велика
із закликом допомогти полтавцям у недовіра до таких акцій. Мер Полтави та
проведенні Великого прибирання?
міські депутати не бажають нічого зміню
вати. Ми бачимо, до чого призводить поді
– Звичайно долучаються. Серед підпри бне «гречкосійство», безвідповідальність і
ємців є досить багато людей, які не менше корупція. Я не втомлююся повторювати, що
нас хочуть бачити наше місто чистішим наше завдання – зробити Полтаву кращим
і красивішим. Від того, як ми будемо під містом в Україні.
ходити до розвитку Полтави, залежить
не тільки комфорт нашого життя, але і
«З 7 квітня ми припиняємо
життя наших дітей. Наша мета – спіль
приймати заявки на
ними зусиллями змінити місто на кра
ще. Тому сьогодні багато полтавських участь у Толоці»
підприємців безкоштовно надають іні
Крім того, в даній ситуації потрібно звер
ціативним полтавцям, які беруть участь у
нути увагу на те, що гречка і Толока – аб
Толоці, необхідний інвентар та матеріали.
Втім, потреби досить таки великі. Зокре солютно різні речі. Адже гречку видавали
ма полтавцям потрібні цемент, фарба, вап окремо взятій людині. Вона брала цей пакет
но, брус, дошка, пензлики, саджанці тощо. крупи і несла його додому. Ми ж допомага
Ми були б вдячні також тим бізнесменам, ємо людям провести облаштування своїх
які нададуть вантажні машини для виве дворів, спільної, а не приватної території.
Також потрібно розуміти, що Толока – це
зення сміття.
Всіх підприємців, які мають ба свого роду волонтерство для міста, яке не
жання
допомогти
полтавцям
у тільки зробить Полтаву чистішою, але і до
проведенні
Толоки,
ми
просимо зволить наповнити казну. Адже, коли люди
приходити до нашого офісу, який знахо починають об’єднуватися навколо однієї
диться на вулиці Котляревського, 6 або те ідеї і разом щось роблять, це напряму по
лефонувати за номерами (050) 80-90-100 та чинає рухати економіку. В країнах, де люди
живуть самі по собі, рівень життя набагато
(095) 80-90-100.

Інтерв’ю провів Тарас ПОПОВ
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До «Нової Толоки»
приєдналося

Архітектори продемонстрували

і міста. Люди
участь у наймасштабнішому прибиранн
ти
взя
я
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є
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Тисячі полтавців
рів, та склали списки необхідних
дво
їх
сво
ця
міс
мні
бле
про
и
вил
вия
згуртувалися зі своїми сусідами,
вої Толоки».
з нетерпінням очікують на початок «Но
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.
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У офісі «Нової Полтави» кипить робота: менеджери
вже закінчують приймати списки матеріалів, оциф
ровують отримані данні, та замовляють необ
хідне приладдя.
– Ми склали список всього, що
потрібно полтавцям для приби
рання. На конкурсній основі
провели тендер і знайшли
найкращих постачальників
та меценатів, які відгукну
лися на нашу ініціативу.
Вони перейнялися ідеєю
перетворення Полтави в
найкраще місто в Укра
їні і залюбки йдуть нам
на зустріч: надають необ
хідний інвентар. Сьогод
ні зроблені замовлення
того, що необхідно мешкан
цям міста. Деякі матеріали
вже доставили на склад, але
ще очікуємо на окремі позиції.
Можу запевнити, що все буде при
везено вчасно і без затримок. Потім
ми будемо формувати перелік матеріалів
для кожного двору і розвозити головам ініціативних

груп, аби вони прийняли все необхідне і забезпе
чили його зберігання до початку «Нової Толоки», –
розповідає менеджер «Нової Толоки» Марія
Рувінська.
Тож залишилося чекати зов
сім недовго. Учасники то
локи відзначають, що не
очікували такої згурто
ваності людей. Адже
заявок
надійшло
набагато більше,
ніж сподівалися
організатори.
Відразу по
мітно, що
на подібну
ініціати
ву «Нової
Полтави»
люди чекали
вже давно. Тож
нарешті з’явилася
нагода, хоч і власно
руч, але зробити наші
двори комфортнішими та
затишнішими.

інноваційні плани змін набережної
міста. Проект передбачає не
тільки велодоріжки, а й пішо
хідну зону, дитячі майданчики,
місце для вигулу тварин, різно
манітні кафе та ресторани, фут
больні поля та навіть зону для
проведення різноманітних фес
тивалів. Щоправда, останню ви
несуть за межі міста, аби гучна
музика не зважала полтавцям.

Зелені насадження
не постраждають

Марія Рувінська

Активістам з проблемами зору провести Толоку
допоможе «Нова Полтава»
Марина Бабець та
Марія Карапутько вже
чекають на Нову Толоку

Не всі можуть прибрати власний
двір своїми силами. Хоч прагнуть
цього не менше за інших. Наприклад, мешканці гуртожитку для
людей з вадами зору просто не
справляться з усім об’ємом робіт,
який хочуть виконати у своєму
дворі. Тож «Нова Полтава» допоможе їм провести свою Толоку.

Мешканці цього гуртожитку
вже давно скаржаться, що держа
ва просто забула про їх існування.
Тому багато роботи доводиться
виконувати власними силами.
Але невеликих статків ледь ви
стачає на життя, не кажучи вже
про купівлю матеріалів для при
бирання. Тож полтавці з особли
вими пот
ребами одні з перших
висловили бажання взяти участь
у «Новій Толоці».
– Нажаль, ми не маємо навіть
пільг на житло – мабуть влада
вважає, що люди з проблемами
зору живуть дуже заможно, тож
пільг не потребують. Ми не має
мо можливості проводити заходи,
подібні «Новій Толоці», власноруч.
Дізнавшись про подібну ініціати
ву, мешканці гуртожитку відразу
до неї приєдналися. Будуть брати
участь навіть ті, хто тут не меш

кає, – розповідає Марина Бабець,
голова полтавського відокремле
ного підрозділу Всеукраїнської
громадської організації людей
з інвалідністю по зору генерації
«Успішної дії». – Ми хочемо об
лаштувати двір гуртожитку. Поперше, ми відновимо орієнтири
для незрячих, аби люди могли
нормально дістатися додому. Хо
чемо побілити огорожу біля гур
тожитку. Прибрати подвір’я та
зробити його більш затишним
для відпочинку. У нас майже не
має нормальних лав. А мешканці
гуртожитку не мають можли
вості відходити далеко від свого
помешкання. Враховуючи ситуа
цію, «Нова Полтава» прийняла рі
шення допомогти нам вирішити
це питання.
У Толоці візьмуть участь мо

майданчиків

лоді «новополтавці», які допомо
жуть мешканцям гуртожитку з
особливими потребами прибрати
своє подвір’я.
Втім, не всі бажаючі змогли
долучитися до Толоки: ми дізна
лися, що людям з вадами слуху,
керівники певних державних під
приємств, не дозволили прийня
ти участь у Великому прибиран
ні. За словами лідера громадської
платформи «Нова Полтава» Лева
Жиденка, всі, на кого здійснюєть
ся тиск, завжди можуть прийти
до офісу «Нової Полтави» і написа
ти анонімну скаргу. Адже це пря
ме порушення конституційних
прав людини. Лев Жиденко буде
звертатися до міліції, аби правоо
хоронці провели перевірку таких
підприємств і вплинули, з точки
зору закону, на їх керівництво.

Нещодавно в офісі Відкритої громадської платформи «Нова Полтава» відбулася презентація реконструкції набережної нашого міста.
Як і обіцяли, наша газета перша розповідає читачам про майбутнє
прибережної зони.

Полтавці долучаться до розробки
проекту

Коли архітектори тільки бра
лися до роботи, то планували
зробити єдиний проект рекон
струкції нашої набережної. Але
вивчивши територію, усі нюан
си комунікацій та документи
на землю, вирішили, що без до
помоги громадськості просто
не обійтися. Адже майбутнє цієї
місцевості мають вирішувати
ті, хто буде тут проводити час:
мешканці Полтави і особливо
прилеглих районів.
– Ми поки що розкрили усі
проблеми і перспективи цієї те
риторії, адже місцевість дуже
велика. Проблему потрібно роз

глядати комплексно, врахову
ючи не тільки саму набережну,
а й, наприклад, привокзальну
площу. Щоб людям було ком
фортно приїжджати до міста і
вони мали стимул гуляти набе
режною, поки чекають на авто
бус чи потяг. Звісно, у нас є певні
проекти того, що буде розташо
вано на прибережній зоні, – роз
повідає архітектор, лідер урбанплатформи City Lab, експерт
громадської платформи «Нова
Полтава» Дмитро Козиренко.
За задумом архітекторів, за
нехаяна територія має перетво
ритися на сучасну європейську
набережну, де зручно і приємно
проводити час усім мешканцям

Архітектори запевняють, що
одним з головних завдань є збе
реження дерев на сучасній набе
режній. Навіть після глобальної
реконструкції, існуючі зелені
насадження не постраждають.
– При плануванні проекту ми
намагалися врахувати потреби
усіх полтавців і максимально
зберегти рекреаційну зону. Не
забули і про рибалок: ми плану
ємо окремі пірси, де любителі
риболовлі зможуть відпочити.
Звичайно, після того, як до об
говорення проекту набережної
долучиться громадськість, мож
ливі деякі зміни у попередніх
планах, – говорить архітектор
Марія Кобзар.
Зрозуміло, що нова набереж
на – це не робота сьогоднішньо
го дня. Розробка самого проекту
та його узгодження з громад
ськістю – справа не одного міся
ця. Але найголовніший крок уже
зроблено – новою набережною
вже зацікавилися підприємці та
полтавці. Всі звикли відпочива
ти на березі Ворскли, але хочуть
робити це з комфортом. Тож ар
хітектори на базі Відкритої гро
мадської платформи «Нова Пол
тава» продовжують працювати.

Дмитро Козиренко
розповідає про плани по
реконструкції набережної
Лев Жиденко, лідер Відкритої громадської
платформи «Нова Полтава»:

– На даному етапі ми побачили проект концепції
реконструкції набережної Полтави. Що саме роби
ти і змінювати, має бути обов’язково обговорено з
жителями міста. Полтавці мають самі відібрати те,
що їм більше подобається і що вони хочуть бачити
на нашій набережній. Але те, що сьогодні запропо
нували архітектори, по-справжньому заворожує –
це інноваційні ідеї, які можуть у майбутньому перетворити сьогоднішню
прибережну територію на комфортне місце відпочинку. Я сьогодні поба
чив, що усі присутні бажають, аби набережна змінилася на краще якомо
га швидше. Щоб ми могли не тільки відпочивати там з друзями та сім’ями,
а й з гордістю приводити туди своїх друзів та знайомих з інших міст.

Розворот підготувала Світлана ПОЛТАВЕЦЬ
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Олександр Кутас, головний координатор
Відкритої громадської платформи «Нова
Полтава»:
«Нещодавно мене більш за все вразило
спілкування з психологом, який працює
з волонтерами. У нас була тема «Моти
вація людей до волонтерства». Дуже важ
лива тема. Для себе я зрозумів, що бути
волонтером – це важливий внутрішній
виклик. Людина починає займатися во
лонтерською діяльністю, коли хоче, аби
у суспільстві було більше довіри. Ці люди
роблять наше суспільство більш відкри
тим один до одного. Допомогти, напри
клад, людині, яка лежить на вулиці – це
теж волонтерство. І ці дії потребують ве
ликої внутрішньої напруги, аби зробити
себе відкритим.

Це саме ті момен
ти, які повністю спів
падають з діяльністю
Відкритої громадської
платформи
«Нова
Полтава». Адже нашу
ініціативу підтримало
понад 200 волонтерів,
діяльність яких ми ба
чимо щодня. Кожен полтавець міг спілку
ватися з нашими волонтерами, коли вони
збирали пропозиції людей щодо нового
бюджету міста. Або коли вони розповіда
ли про «Нову Толоку». Тому ми добре розу
міємо та поважаємо їхню роботу. Це люди,
які щодня роблять наше суспільство від
критішим та добрішим».

КВІТЕНЬ•2015
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За одинадцять тижнів роботи до «Нової Полтави»
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У наш вік цифрових технологій майже в кожного є потужний
смартфон, який не тільки дозволяє грати в сучасні ігри, але
й дивитися фільми та насолоджуватися усіма перевагами
технологій. Світові компанії постійно шукають способи перетворити телефон на сучасний 3D кінотеатр. Не завжди подібні ноухау всім по кишені. Але завдяки двом місцевим винахідникам,
скоро тривимірне зображення на вашому смартфоні може бути
по кишені і полтавцям.
Подібні розробки вже ве
лись і потихеньку втілюються
у життя. Наприклад, за допо
могою спеціальних 3D оку
лярів можна дивитися стерео
зображення на смартфоні.
Вартість подібного виробу не
маленька – від 15 тисяч гри
вень. Тому дозволити собі таку
розкіш можуть лише одиниці.
Існує китайський аналог, ви
роблений з картону. Але при
дбавши цей продукт, можна
буде насолоджу
ватися покуп
кою недовго – картон розпо
взеться у руках, максимум, за
тиждень.
– Ми надихнулися цією
ідеєю. Але відразу зрозуміли
недосконалість 3D окулярів з
картону: ціна їх не мала, але
довговічність дуже низька.
Тому виникла ідея виробляти
такі окуляри у нас. Це мож
ливо завдяки технологіям 3D

Звернення до всіх жителів
Полтави і Полтавської області!
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нові люди

Або задорого, або китайське

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!

Дорогі земляки, звертаюся до всіх жителів міста дружньо відізватися на це прохання.
Зараз в Україні надскладний, тяжкий час, війна. Я думаю, це відчуває і розуміє кожен. Тому
звертаюся до всіх, давайте зробимо хоч частиночку якоїсь користі для своєї країни, для міста,
села, для себе.
Давайте почнемо із себе. Вже початок весни, скоро світле Христове Воскресіння – Пасха, поминальні
дні. Так би хотілось, щоб з приходом весни, прийшов
і порядок, який залежить від кожного з нас.
Я знаю, що у кожній сім’ї назбиралося багато
речей, якими ми не користуємося роками. Тому
прошу, в першу чергу почніть з прибирання і звільнення балконів від непотребу.
Помиємо під’їзди, очистимо підвали наших будинків. В квартирах зробимо ревізію в усіх шафах.
В кожного знайдеться багато речей з одягу, взуття, з яких ваші дітки давно виросли. Всі ті речі,
якими ви не користуєтеся, подаруйте тим людям, які в цьому мають потребу, особливо бідним
і переселенцям з Донбасу, вони вам будуть дуже
вдячні.
Зробимо добру справу, від якої всі отримаємо
задоволення. Після цього нам буде простіше необхідні, потрібні речі знайти. Не будемо байдужими!
Озеленимо наші двори, території, які прилягають до наших будинків. Засіємо травою і квітами
клумби в дворах, і вам буде так приємно!
Підтримуючи порядок і чистоту, цим самим
будемо прививати любов і повагу до праці, до природи, до краси майбутнім молодим поколінням,
як це було колись давно, в моїм далекім дитинстві.
Це ж наша країна, наша рідна земля, рідне місто чи село, наш будинок чи квартира. Тож давайте всі разом своїми силами наведемо порядок, щоб
ми змогли пишатися красою свого рідного міста
чи села.
Бо хто ж все це зробить, якщо не ми з вами, дорогі Полтавці, дорогі земляки!
Натхнення вам, завзяття, сил і енергії, а основне – бажання!
Побачивши результат нашої спільної праці,
всім стане так приємно, навіть стане легше дихати.
Не будьте байдужими!

КВІТЕНЬ•2015

Бережіть здоров’я!

принтера, який «надру
кує» потрібний макет з
пластику. Аби зламати
цю конструкцію, по
трібно докласти зу
силь. До того ж, наш
виріб значно
дешев
ший ніж
закор

донний. Найдорожче – це лін
зи. Ми вже знайшли, як можна
зекономити на них, тож мо
жемо запропонувати якісний
продукт, але за значно ниж
чою ціною, – розповідає один
з авторів ідеї Артур Дюкарев.

Технології не стоять
на місці

На
сьогодні
ще не вистачає
програмного за
безпечення для
нових 3D окулярів
– програм, які
кожен може
встанови

ти на телефон та
дивитися тривимірне зобра
ження. Але за словами пол
тавських винахідників, це не
проблема. Адже ця технологія
набуває все більшої популяр
ності, тож постійно будуть
з’являтися все нові програми,
які дозволять переглядати 3D
зображення з телефону. До
того ж, постійно на ринок
виходять нові та потуж
ніші смартфони. Неза
баром, за допомогою
смартфону
можна буде
перегл я
дати су
часні кі

нофільми
у режимі 3D.
Тож можна не сум
ніватися, що ініціа
тива молодих полтавців
знайде своїх споживачів.
– Ми хочемо долучитися до
розробки програмного забез
печення спеціально для таких
3D окулярів. Зараз їх кількість
дуже обмежена і не дозволяє
насолоджуватись виробом по
стійно: одні й ті ж відеороли
ки з часом набридають. Тому
є ідея створити інтерактивні
аркадні програми, які зацікав
лять людей та будуть підштов
хувати до користування 3D
окулярами. Тобто, у людини
буде не тільки відчуття присут
ності. Користувач, за допомо
гою телефону, зможе керувати
процесом гри, – говорить ще
один автор ідеї Антон Кривцов.
Як пояснюють самі хлопці,
вони не вигадують велосипед,
а просто роблять його доступ
нішим для полтавців. Тож має
мо надію, що полтавці зможуть
першими скористатися сучас
ним пристроєм за прийнятною
ціною.
Тамара КОЧИНЕЦЬ

Найкорисніші напої для здоров’я

У минулому номері ми друкували список найбільш корисних для окремих органів продуктів. Адже усі знають, що правильне харчування – запорука довголіття. Але
мало хто задумується над тим, яку рідину вживає щодня. Люди п’ють напої або за покликом спраги, або ж просто за звичкою, зовсім не задумуючись, що деяка рідина
може бути кориснішою за іншу. Тож цього номера ми вирішили підібрати список найкорисніших для людини напоїв, які не тільки втамують спрагу, а й поліпшать
здоров’я та самопочуття.

Гранатовий сік

Томатний сік

Джерело вітамінів С, В1, В2, В3, В5, В6,
фолієвої кислоти та мікроелементів.
Багатий на природні антиоксиданти. Доволі
калорійний – 17 г цукру на 100 г продукту.

«Не плюй на землю, вона священна»
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Сторінку підготував Руслан МАРТИНІВ

У 200 мл соку міститься половина добової дози
вітаміну С. Крім того, томатний сік містить
потужний природній фіто-антиоксидант – лікопен.
Лікарі запевняють, що він запобігає розвитку
раку простати, молочної залози, порожнини рота,
а також захищає шкіру від ультрафіолету. Не
рекомендують вживати томатний сік при гастриті,
виразці шлунку, а також на голодний шлунок.

Зелений чай

У зеленому чаї набагато більше біологічно
активних речовин, ніж у чорному. Найбільш
цінними з них вважаються кахетини,
природні антиоксиданти. Але зелений чай
потрібно вживати обережно: він підвищує
згортання крові, тому при частому вживанні
виникає загроза виникнення тромбів.

Кава

Помірне вживання кави знижує ризик
розвитку хвороб Альцгеймера та
Паркінсона, жовчнокам’яної та сечокам’яної
хвороб, цукрового діабету другого типу,
захищає печінку, знімає деякі види
головного болю.

Апельсиновий сік

Журавлиний сік та морс

Це одна із ягід, яка містить найбільше
вітамінів. Інші природні речовини сприяють
збереженню зору. Також журавлиний сік
містить природні речовини, які розріджують
кров, тому їм не можна запивати ліки:
виникає ризик виникнення кровотечі.

Всього 125 мл свіжевижатого соку – добова
норма вітаміну С. А 250 мл забезпечать
чверть потреб у рослинних волокнах та
інших поживних речовинах, які мають
надходити з овочів та фруктів. Фабричні
соки менш корисні. Варто пам’ятати, що
неможна вживати сік натщесерце, а також
при гастриті та виразковій хворобі.

Кефір

Молочнокислі бактерії допомагають справлятися
з кишковими розладами, а також сприяють
всмоктуванню заліза.
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Великі уми обговорюють ідеї, середні уми обговорюють події, а дрібні – людей. Елеонора Рузвельт

УВАГА, ГРАНТ

Велика Британія

запрошує на навчання
ров’я
Магістратура в галузі психічного здо
Centre
(the
’я
ров
Центр глобального психічного здо
ий коледж
for Global Mental Health) та Королівськ
ють про
ошу
Лондона (King’s College London) огол
для навчання
прийом заявок на отримання стипендії
в магістратурі.
хотерапія)
Спеціальності: Психічне здоров’я (пси
Рівень: магістратура
ня,
Розмір гранту: Оплата коштів на навчан
,000
£14
місячна стипендія у розмірі

КВІТЕНЬ•2015
дев’ятий інформаційний бюлетень

Увага, конкурс
Цього разу ми публікуємо на сторінках нашої газети селфі та невеличкий
лист, який нам надіслала Діана Біріна.

«Добрий день, Нова Полтава!
Хочу взяти участь у вашому конкурсі.
Моя фотографія не зовсім селфі, але я захотіла нею поділиться З УСІМА.
Гоголь Микола Васильович повністю асоціюється у мене з Полтавою.
Та й взагалі я вважаю, що він один з великих класиків у світі, і так приємно
знати, що він народився в цій місцевості.
Фотографія зроблена в жартівливій формі в Полтавській галереї мистецтв на
виставці Миколи Підгорного.»

Необхідні документи:
Для участі у програмі необхідно заповнити онлайнзаявку на сайті Королівського коледжу Лондона.
Заявку на участь у стипендійній програмі та мовні
сертифікати слід відправити електронною поштою на
адресу Scholarships@lshtm.ac.uk
Дедлайн: 30 квітня 2015 року.
Контакти: Alex Cohen (one of the MSc Global Mental Health Course Directors):
Alex.Cohen@lshtm.ac.uk

Увага, конкурс

Поділись рецептом галушки

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

Діана Біріна
Сьогодні, публікуємо новий рецепт галушок від полтавки Олени Миколаївни.

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

Увага, конкурс

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

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

Якщо ви не отримали свіжий номер газети
«Нова Полтава. Нові люди», повідомте нам за номером
телефону: (066) 198 – 06 – 22
Замовник: БФ «НОВА ПОЛТАВА». Адреса редакції: м. Полтава, вул. Котляревського,6.
Друк: ТОВ «АСМІ» Зам. №9206. Тираж: 125 тис. прим. Відповідальний за випуск: Тесновець В.І.

Галушки з куркою по-полтавськи
Робимо тісто: у сироватку (воду) до
даємо яйце, сіль, соду і борошно. Якщо
з водою, то соду не треба. Вимішуємо
густе тісто. Залишаємо на півгодини.
Відварюємо куряче філе протягом 20
хвилин в солоній воді. Чекаємо, поки
охолоне, і нарізаємо його на дрібні шма
точки. Поки курка остигає, з тіста ро
бимо невеликі галушки. Варити можна
у воді або на пару протягом 7 хвилин.

Потім витягуємо і перекладаємо в мис
ку з вершковим маслом, щоб вони не
злиплися.
Нарізаємо цибулю і натираємо морк
вину. Обсмажуємо на рослинному маслі.
Викладаємо в горщик галушки,
м’ясо, зажарку, заливаємо бульйоном
до половини горщика, закриваємо і ста
вимо в духовку на 30 хвилин.
Смачного!

