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14 тис. 800 першокласників цьогоріч сядуть за парти.
Навчатимуться вони за новими освітніми стандартами.
Про це повідомила директорка Департаменту освіти і
науки облдержадміністрації Олена Харченко під час апаратної
наради в облдержадміністрації, йдеться на сайті ОДА.
Загалом цього року реформа Нова українська школа (НУШ)
охопить понад 30 тисяч дітей, із яких 14 тисяч – першокласники,
а також усі учні 2 класів та 4 пілотних шкіл області.
– На оснащення НУШ Уряд виділив 44,5 мільйони гривень.
Із них 10,5 мільйонів спрямують на підготовку вчителів,
інша сума – на придбання меблів, дидактичних матеріалів,
сучасного обладнання і створення освітнього середовища, –
розповіла Олена Харченко.
У місцевих бюджетах на впровадження НУШ передбачено
67,4 млн грн, з яких освоєно 20,6 млн грн. Найбільше коштів
залучили в Полтаві, Кременчуці, Миргороді, Полтавському,
Кременчуцькому, Пирятинському, Зіньківському, Лохвицькому
районах та Щербанівській, Глобинській об’єднаних
територіальних громадах.
Автор: Ольга Матвієнко
http://kolo.news
ЗАЯВА ПРО НАМІРИ

Інвестор (замовник): ТОВ «БМК «АТЛАНТ».
Поштова і електронна адреса: 36014 Україна, м. Полтава, вул. Соборності,54, кв. 21.
2. Місце розташування майданчиків (трас)
будівництва (варіанти): 36014 Україна, м. Полтава, вул. Європейська, 183.
3. Характеристика діяльності (об’єкта):
Проектується будівництво багатоквартирного
житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення
та паркінгу по вул. Європейська, 183, в м. Полтаві. Об’єкт, що проектується, не становить підвищеної екологічної небезпеки. Транскордонний
вплив відсутній.
Технічні і технологічні дані: Кількість квартир – 334. Секцій – 6. Поверховість житлового
будинку – 11. П’ятиповерховий паркінг.
Опалення будинку від 6-ти кришних газових котелень. Потужність котелень: 294 кВт – 4
шт, 392кВт – 1 шт, 196 кВт – 1 шт.
Термін експлуатації – 100 років.
4. Соціально-економічна необхідність
планованої діяльності: Забезпечення населення
житлом. Сприятиме розвитку підприємництва
та покращення бізнес середовища, та призведе
до створення додаткових робочих місць; збільшення надходжень до державного та місцевого
бюджетів.
5. Потреба в ресурсах при будівництві
і експлуатації: земельних 1,1283 га земельна
ділянка належить Полтавській міській раді, та
надана в оренду ТОВ «БМК «АТЛАНТ»» згідно
договору; сировинних – при будівництві – будівельні матеріали та обладнання – визначається
проектом; при експлуатації газ – визначається
проектом; енергетичних (електропостачання
та газопостачання) – підключається від міських
мереж згідно отриманих технічних умов (визначається проектом); водних – підключається
від міських мереж згідно отриманих технічних
умов (визначається проектом); трудових – при
будівництві – визначається проектом.
6. Транспортне забезпечення (при будівництві й експлуатації): спеціалізований транспорт.
7. Екологічні та інші обмеження планової
діяльності за варіантами: Будуть враховані еко-

логічні, санітарно-гігієнічні, протипожежні та
територіальні обмеження згідно з ДБН 360-92**
Містобудування. Планування і забудова міських
і сільських поселень.
8. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за варіантами: для захисту
від забруднення атмосферного повітря буде
проведено розрахунок розсіювання забруднюючих речовин в приземному шарі атмосфери за
методикою ОНД-86.
9. Можливі впливи планової діяльності
(при будівництві та експлуатації) на навколишнє
середовище: клімат і мікроклімат – вплив відсутній; повітряне – впливає, за рахунок викидів
забруднюючих речовин в атмосферне повітря
при будівництві та експлуатації (якісні та кількісні показники визначатимуться проектом);
водне – вплив відсутній; ґрунт – при будівництві – порушення верхнього шару ґрунту з наступним благоустроєм; при експлуатації – вплив
відсутній; рослинний та тваринний світ, заповідні об’єкти – вплив відсутній; навколишнє соціальне середовище (населення) – не призведе
до погіршення соціальних умов для населення;
навколишнє техногенне середовище – вплив не
буде додавати суттєвих змін у техногенне середовище, що склалося в регіоні, рівень ризику
прийнятний.
10. Відходи виробництва і можливості
їх повторного використання, утилізації, знешкодження або безпечного захоронення: при
будівництві та експлуатації об’єкту планується
утворення відходів (якісні та кількісні показники визначатимуться проектом). Всі відходи
будуть збиратися з наступною передачею спеціалізованим підприємствам, на відповідне поводження.
11. Обсяг виконання ОВНС: згідно вимог
ДБН А.2.2-1-2003, зі змінами 2010 р.
12. Участь громадськості: Ознайомитися з
основною інформацією щодо даного проекту, а
також надати зауваження та пропозиції, громадяни та громадські організації можуть протягом
30 діб із дня публікації, звернувшись до Шевченківської районної ради у м. Полтава та до ТОВ
«БМК «АТЛАНТ» 36014 Україна, м. Полтава, вул.
Соборності, 54, кв. 21.

ARDO, Ariston, Indesit, BOSCH,
LG, Samsung, Electrolux, Zanussi,
CANDY, Whirlpool та ін. РЕМОНТ
ПРАЛЬНИХ МАШИН автомат з
гарантією. Виїзд до замовника.
(050) 580-98-36
КУПЛЮ

Куплю ТВ імпортний, нетбук,
комп’ютер, пральну машину або
газову плиту. (095) 221-79-28
Куплю холодильник робочийнеробочий, газову плиту або
імпортний телевізор.
(093) 273-29-88
РІЗНЕ
Ремонт імпортних та вітчизняних
телевізорів. Гарантія.
Підключення цифрового TV.
050 519-75-74

НЕРУХОМІСТЬ
Продам великий трьохповерховий будинок у Миргороді
095 41 41 41 4
В Оржицькому р-ні с. Тарасівка
ПРОДАЄТЬСЯ приватний
газофікований БУДИНОК зі зручностями: вода в будинку, бойлер,
санвузол. Річка, магазин поряд.
Площа 52 м.кв.+ 18 соток городу.
Тел.050 933 57 54
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Куплю газову плиту, холодильник,
імпортний ТВ, спортивний тренажер
та іншу побутову техніку.
(066) 507-22-46, 69-48-06

