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Здрастуй, дружочку! Днями ти отримав перший у своєму
житті депутатський значок і депутатський мандат і тепер
маєш із честю носити значок на лацкані, а мандат - у кишені
піджака, бо на тебе буде дивитися вся наша багатомандатна
країна. Гляди, не переплутай.
Минув, освітлений літнім сонцем, галасливий час кандидатської
кампанії, пролунав перший дзвоник, і ти зробив перший крок у поки
що незвідану для тебе країну регламентів, фракцій і імпічментів.
Постарайся запам'ятати, в якій ти фракції, щоб випадково не перейти
в іншу.
Скоро ти вирушиш у захопливу подорож від глибин споживчого
кошика до незвіданих бюджетних дірок - варто тільки натиснути
заповітну кнопку. Так-так, тепер у тебе буде своя кнопка, а також ти
дізнаєшся, як вмикається і вимикається мікрофон, який годинник
і телефон у сусідів і ще дуже багато цікавого. Тебе навчать рахувати
мільйони та читати страшенно цікаві закони, а коли ти навчишся
писати, то навіть, можливо, напишеш перший у своєму житті
закон. Або навіть зробиш наукове відкриття: дізнаєшся, нарешті, і
переповіси всім - куди діваються державні гроші.
Однак для цього необхідно багато терпіння і старанності, а поки
що ти чуєш багато незрозумілих слів. Але ти їх не бійся, ти тепер
взагалі нічого не бійся - адже у тебе є депутатська недоторканність. А
якщо навіть її знімуть, то все одно: хоч у нашій демократичній країні
всі рівні - ти рівніший.
Пам'ятай, що в сесійній залі є хлопчики з неблагополучних сімей,
і в момент палких суперечок ці нехороші хлопчики тебе можуть
боляче штовхнути або спробувати в кулуарах штовхнути тобі великі
гроші. Тримай кишеню вужче. Запам'ятай: кулуари - це найцікавіше
місце в парламенті. Пам'ятаєш, у дитинстві ти робив «секретики». А
тепер у кулуарах виникають кулуарні домовленості та секретики, які
потім розгадують численні політологи.
Тут ти знайдеш багато нових і цікавих друзів, машин і квартир,
яких не знав раніше. Тепер ти будеш дивитися на життя зовсім інакше,
по-дорослому, але завжди пам'ятай - головне вчасно зупинитися, бо
генерального прокурора вже не зватимуть Юрасик. Одним словом,
ти будеш стояти біля керма нашої багатостраждальної батьківщини, і
якщо тобі не дадуть покерувати, то бодай разок натиснеш на гальма.
https://iod.media
Олександр Володарський, Олег Янчук
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Заява про екологічні наслідки в результаті експлуатації об’єкту
«Будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення та паркінгу по вул.
Європейська, 183, в м. Полтаві»
Замовник проекту – ТОВ «БМК «АТЛАНТ»». 36014 Україна, м.Полтава, вул. Соборності,54, кв. 21.
Розробник проекту: ТОВ «ПРОМАГРОПРОЕКТ» м. Полтава.
Проектується будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованоприбудованими приміщеннями громадського призначення та паркінгу по вул. Європейська, 183, в м. Полтаві.
Земельна ділянка площею 1,1283 га, належить Полтавській міській раді, та надана в оренду ТОВ «БМК «АТЛАНТ»» згідно договору.
Кількість квартир -334. Секцій- 6. Поверховість житлового будинку – 11.
П’ятиповерховий паркінг.
Опалення будинку передбачається від 6-ти кришних котелень.
Соціально-економічне значення будівництва об’єкту полягає в забезпеченні населення житлом, сприятиме розвитку підприємництва та покращення бізнес середовища, та призведе до створення додаткових робочих місць; збільшення надходжень
до державного та місцевого бюджетів.
Вплив на водне середовище, грунт, рослинний і тваринний світ – відсутній.
Вплив на повітряне середовище – контрольовані періодичні викиди забруднюючих речовин без перевищення гранично-допустимих концентрацій.
Аналіз розрахунків розсіювання свідчить, що максимальні концентрації забруднюючих речовин не перевищують нормативних значень гранично допустимих концентрацій (ГДКм.р.).
При будівництві та експлуатації об’єкту утворюються відходи (якісні та кількісні
показники визначаються проектом). Всі відходи будуть збиратися з наступною передачею спеціалізованим підприємствам, на відповідне поводження.
ТОВ «БМК «АТЛАНТ»» зобов’язується здійснювати проектовану діяльність у відповідності з діючими в Україні законодавчими та нормативними актами з охорони
навколишнього середовища та екологічної безпеки та дотримуватись містобудівних
умов та обмежень для проектування об’єкту будівництва.
З питань звертатися до Шевченківської районної ради у м. Полтава та до ТОВ
«БМК «АТЛАНТ»» 36014 Україна, м.Полтава, вул. Соборності,54, кв. 21.
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