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Про опалення: КП «Київтеплоенерго», яке надає послуги опалення і гарячого
водопостачання у
столиці, ініціює
підняття тарифів
на опалення з 1 січня 2020 року на
30%. Кабінет міністрів наразі не
планує заходів для
збільшення тарифів на опалення.
Про Wi-Fi: Голова правління
Укрзалізниці Євген Кравцов заявив, що компанія
забезпечить доступ до мережі
Wi-Fi у поїздах «Інтерсіті» та на Центральному вокзалі
Києва, а також докупить QR-сканери
провідникам.
Про перельоти: Міністерство
інфраструктури
пропонуватиме
Верховній Раді
скасувати податок
на додану вартість з внутрішньоукраїнських
авіарейсів.
Про міст: Мністерство інфрастрктури пропонуватиме Верховній
Раді скасувати податок на додану
вартість з внутрішньоукраїнських
авіарейсів.
Про ПриватБанк: За результатами роботи 9
місяців 2019 року
Приватбанк збільшив чистий прибуток до 27,4 мільярдів гривень,
що є новим абсолютним рекордом для банку та
всієї банківської
системи України.
Про газ:Голова
«Нафтогазу» Андрій Коболєв заявив, що не бачить
сенсу та вигоди
для країни продовжувати транзитний контракт з
«Газпромом».

Оригінал-макет замовника

КОРОТКО
АКТУАЛЬНІ
НОВИНИ ЗА
ТИЖДЕНЬ

Безкоштовна рекламно-інформаційна газета. Видавець: ТОВ «ХОЛДИНГ МЕТРО». Директор: Свистунов О. І. Свідоцтво Мін’юсту України КУ №708-346ПР від 11.08.2014. Редакція: 02132, м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 26-Б, оф. 7.
Тел.: (044-, 097-, 050-, 073-) 333-4-221. Офіційний сайт: metro.com.ua, E-mail: info@metro.com.ua. Тираж — 150 000 прим. Відповідальність за правдивість інформації в оголошеннях несе рекламодавець. Замовлення: 1920309. Надруковано: ТОВ «Прес Корпорейшн Лімітед»,
21034, м Вінниця, вул. Чехова, 12-А. Розповсюджується безкоштовно на 40 станціях Київського метрополітену. У підготовці газети використано матеріали: jurliga.ligazakon.ua, gazeta.ua, uatv.ua, unian.ua, korrespondent.net, businessua.com, censor.net.

реклама

ЩО БУДЕ ПІСЛЯ СКАСУВАННЯ ТРУДОВИХ КНИЖОК

ОБ’ЯВИ

ОРЕНДА
ЗНІМУ КВАРТ./КІМНАТУ
050-331-97-28, 067-231-41-69

реклама

Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №379315;
4.2-кім. квартира №12, з/п 56.3 кв.м., за адресою: м. Київ,
вул. Народного Ополчення, 2. Дата торгів: 07.11.2019 09:00
год. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №378872;
5.2-кім. квартира №45, з/п 45.2 кв.м., за адресою: м. Київ,
вул. Зодчих, 18-Б. Дата торгів: 07.11.2019 09:00 год.
Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №379458 (уцінено лот №371297).

КУПЛЮ
Антикваріат, старовинні меблі
067-686-70-17

Діял. здійсн. згідно ст. 42,43, 44 ГКУ. Оригінал-макет замовника

Втрачений військовий
квиток, виданий
Дебальцевським ОМВК
Донецької області в 2003р.,
на ім'я МАКАРЕНКО Юрій
Віталійович, 28.12.1982р.н.,
вважати недійсним.
Діял. здійсн. згідно ст. 42,43, 44 ГКУ. Оригінал-макет замовника

гів: 06.11.2019 09:00 год. Дод.інформація:
https://setam.net.ua. Лот №378840 (уцінено лот №371069);
2.Гараж №601, з/п 19.90 кв.м., за адресою: м. Київ, вул.
Копилівська, 67, "Гірський" гаражно-будівельний коопера1. Домоволодіння — житл. будинок № 39 з відповідними тив. Дата торгів: 06.11.2019 09:00 год. Дод.інформація:
будівлями та спорудами, пл. 72.00 кв.м. та зем. діл., пл.
https://setam.net.ua. Лот №378890 (уцінено лот №370694);
0.1000 га, К/№ 8000000000:90:028:0013, за адресою: м.
3.1-кім. квартира №141, з/п 43.0 кв.м., за адресою: м.
Київ, Дарницький р-н, вул. Левадна (Бортничі). Дата тор- Київ, вул. Пулюя Івана, 2. Дата торгів: 07.11.2019 09:00 год.

БУДІВНИЦТВО/РЕМОНТ
Ремонт металопластикових
вікон та дверей
099-930-91-98; 067-161-98-43

мацією про свій стаж в Інтернеті. Цей
документ вони можуть надати роботодавцю, якщо тому важливо перевірити стаж здобувача з офіційних
реєстрів.
Щоб отримати цей документ, громадянину потрібно буде зробити
кілька кліків і скористатися електронно-цифровим підписом (а в майбутньому і BankID).
Роботодавці зможуть перевірити
справжність документа за допомогою QR-коду, який буде автоматично
накладатися на ці документи.
3. Якщо громадяни мають трудовий стаж до 2000 року, буде можливість занести цю інформацію в електронний реєстр – самостійно або
через роботодавця. Тоді зберігати
трудову книжку, як носій інформації,
зовсім не буде потреби.
4. Якщо хтось все ж захоче «колекціонувати» інформацію про свій стаж
в трудових книжках, забороняти це
ніхто не буде. Можна так само просити свого роботодавця робити в них
записи і ставити штампи. Але ні працівник, ні роботодавець не будуть
зобов'язані це робити.

ДП «СЕТАМ» оголошує про проведення електронних торгів
з продажу предмету іпотеки

РЕМОНТ ПОБУТ.ТЕХНІКИ
Ремонт електроплит
099-553-72-62, 067-465-69-29
Рем.холод.л/р 30 років
kriohol.at.ua 050-353-29-08
Рем. холодилькиків усіх моделей.
Гарантія 599-06-00, 063-372-88-99

Замість паперових трудових книжок українці зможуть заявляти роботодавцеві електронний документ з
інформацією про свій стаж.
Міністр Кабінету міністрів Дмитро
Дубілет: «Сьогодні ми запускаємо в
роботу законопроект і акти уряду, які
скасують обов'язковість трудових
книжок... Я сподіваюся, що ми зможемо прийняти закони, відповідні постанови і запустити все технічно вже
в цьому році».
Деталі: Дубілет наводить ключові
тези запропонованої урядом реформи:
1. Громадяни не будуть зобов'язані при наймі на роботу подавати
роботодавцю свою трудову книжку.
Відповідно, роботодавцям не потрібно її перевіряти або зберігати.
Справа в тому, що в електронних
реєстрах держави є дані про трудовий стаж усіх українців з 2000 року.
Для розрахунку пенсій або інших
соціальних виплат вже викори стовуються саме ці дані, пояснює
Дубілет.
2. Громадяни зможуть легко отримати електронний документ з інфор-
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АВТОПЕРЕВЕЗЕННЯ
Газель: 190 грн + 180 грн/год
+ 8 грн/км. Вивіз сміття.
ГАЗЕЛЬ, ЗІЛ, КАМАЗ
232-50-49, 050-310-64-34

