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1. Якщо ви кажете “Я запрошую вас”, це означає, що ви
платите. Ви можете сказати “Як вам ідея сходити в кафе?” — і в
цьому випадку кожен платитиме за себе.
2. Ніколи не приходьте в гості без попередження.
Якщо хтось прийде до вас, не сказавши про це завчасно,
вам дозволяється не сильно перейматись через це, і бути
одягнутими по-домашньому.
3. Не залишайте свій смартфон на столі під час зустрічей.
Такими діями ви показуєте усім, наскільки важливу роль цей
пристрій відіграє у вашому житті, і що в будь-який момент
ви готові припинити цю непотрібну вам розмову, ще раз
перевірити стрічку в Instagram.
4. Чоловік ніколи не носить жіночу сумку. Він може взяти
жіноче пальто, але лиш для того, щоб віднести в гардероб.
5. Якщо ви гуляєте з кимось, і ваш супутник привітався з
незнайомою вам людиною, ви також повинні привітатися.
6. Більшість людей вважає, що суші можна їсти тільки
паличками. Однак це не зовсім правильно. Чоловікам, на
відміну від жінок, суші можна їсти і руками.
7. Ваше взуття завжди має бути чистим.
8. По вулиці чоловік повинен йти зліва від жінки.
9. Дев’ять речей, які варто тримати в таємниці: вік,
багатство, сімейні сварки, релігію, проблеми зі здоров’ям,
романи, подарунки, шану і безчестя.
10. Прийшовши в кіно, театр, на концерт, до своїх місць
потрібно йти обличчям до тих, хто уже сидить. Першим
проходить чоловік.
11. Золоте правило при використанні парфумів —
помірність. Якщо до вечора ви відчуваєте запах своїх духів,
знайте, що всім іншим він уже набрид.
12. Ким би ви не були, директор, академік, жінка похилого
віку або школяр, коли ви входите в кімнату, то повинні
привітатися першими.
І ще одне — як сказав американський актора Джек
Ніколсон: «Я дуже трепетно ставлюся до правил хорошого
тону. Як передати тарілку. Не кричати з однієї кімнати в іншу.
Не відчиняти двері, не постукавши. Пропускати вперед даму.
Мета всіх цих незліченних простих правил — зробити життя
кращим. Етикет має значення. Це проста і всім зрозуміла мова
взаємоповаги». І що б не сталось, пам'ятайте, ми — люди, тож
будьмо ввічливими!
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Товариство з обмеженою відповідальністю «ПОЛТАВСЬКИЙ ЗАВОД БЕТОН
ІНВЕСТ» має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин у
атмосферне повітря стаціонарними джеремали для виробничого майданчика
за адресою: 36007, Україна, Полтавська область, м. Полтава, вул. Ковпака, 39.
Основними технологічними процесами, що супроводжуються викидами
забруднюючих речовин у атмосферне повітря є спалювання органічного
палива, прийом, перевантаження будматеріалів (цемент, щебінь, пісок),
ремонтні роботи (різка та зварювання металів).
У викидах ТОВ «ПОЛТАВСЬКИЙ ЗАВОД БЕТОН ІНВЕСТ» присутні наступні
забруднюючі речовини: сажа, оксид вуглецю, діоксид азоту, пил неорганічний,
з вмістом діоксиду кремнію в %: - 70-20 (шамот, цемент і ін.), пил неорганічний, з
вмістом діоксиду кремнію в %: - вище 70 (динас і ін.), заліза (ІІІ) оксид, марганцю
(IV) оксид, пил абразивно-металевий.
Згідно звіту про проведення інвентаризації стаціонарних джерел
викидів забруднюючих речовин рівні забруднення атмосферного повітря
не перевищують гранично-допустимих концентрацій по всіх забруднюючих
речовинах. Технологічні процеси характеризуються стабільністю параметрів,
аварійні та залпові викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря
відсутні.
Зауваження громадських організацій та окремих громадян приймаються
впродовж 30 календарних днів від дати публікації інформації Полтавською
обласною державною адміністрацією за адресою: 36014, Україна, Полтавська
область, м. Полтава, вул. Соборності, 45.

