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Про призов:
«Позиція держави і моя персональна ціль — це
скасувати призов.
Ми рухаємося до
професійної армії
згідно зі стандартами НАТО, яка
буде професійною, підготовленою і оснащеною»
— сказав Міністр
оборони України.
Загороднюк додав, що перехід
на професійну армію не буде швидким. За його
словами, кожен
військовослужбовець має знати
своє місце та мати чітку військову
кар’єру. І-от
Про кримських татар: У Зеленського хочуть
обговорити кримськотатарську автономію з народом. Представник
президента Володимира Зеленського в Криму Антон Кориневич:
«Ми повинні вивести це питання
на рівень більш
широкого дискурсу, щоб суспільство розуміло, що
мається на увазі,
що немає загроз
можливого сепаратизму. Зараз ми
бачимо, що суспільство не дуже
розуміє, про що
йдеться».
Про Євроінтеграцію: У ЄС
виступили з ініціативою для прискорення інтеграції України, Грузії і
Молдови. Литовські депутати зі
складу політичної
групи Європейської народної партії (ЄНП) пропонують запустити
так званий «процес тріо» для прискорення євроінтеграції країн.

Оригінал-макет замовника
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ОБ’ЯВИ
АВТОПЕРЕВЕЗЕННЯ
Газель: 190 грн + 180 грн/год
+ 8 грн/км. Вивіз сміття.
ГАЗЕЛЬ, ЗІЛ, КАМАЗ
232-50-49, 050-310-64-34
РОБОТА
Інженер-монтажник систем
відеоспостереження
068-027-01-75, 066-740-78-01
РЕМОНТ ПОБУТ.ТЕХНІКИ
Ремонт електроплит
099-553-72-62, 067-465-69-29
Рем.телевизорів, моніторів,
мікрохвильовок та інш.
099-059-68-24, 044-592-11-91
МЕБЛІ
Перетяжка та ремонт
мяких меблів з гарантією
227-94-04; 067-994-30-71
ОРЕНДА
ЗНІМУ КВАРТИРУ / КІМНАТУ
050-331-97-28, 067-231-41-69
КУПЛЮ
ТЕРМІНОВО куплю
однокімнатну квартиру в Києві
095 453 20 47

КОРОТКО АКТУАЛЬНІ НОВИНИ
ЗА ТИЖДЕНЬ
Про житло: Понад 3 тисячі будинків Києва уже віджили своє — Київрада. Київ проведе інвентаризацію
застарілого житлового фонду, оскільки понад 3 тисячі
житлових будинків у столиці аварійні або непридатні для
проживання
Про НАТО: Кулеба: Україна вступить в НАТО раніше, ніж
в ЄС. Віцепрем’єр-міністр з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба вважає, що України
стане членом НАТО раніше, ніж вступить до Євросоюзу.
Про опитування: Українці втрачають віру, що нова
влада краща за попередню — дослідження. За останній
місяць частка українців, які вважають нинішню владу кращою за попередню, знизилася з 48 до 43%.
Про аерофотозйомку: Прем'єр анонсував аерофотозйомку всієї України. Весною 2020 року планується провести аерофотозйомку всієї території України, до кінця
поточного року планують завершити ортофотозйомку 2
областей — Волинської та Львівської.
Про польоти: В зв’язку з нерентабельністю, з січня
наступного року МАУ припиняє виконувати регулярні
рейси між Києвом і Краковом, а з березня 2020 року між
Київом і Бангкоком.
Про Інтерсіті+: УЗ планує удвічі збільшити кількість
поїздів Інтерсіті+. Укрзалізниця планує удвічі збільшити
кількість поїздів швидкісних поїздів класу Інтерсіті+.
Про мінування: В поліції розказали, хто тероризує
киян «мінуванням» метро. Київське метро «мінували» 20
разів за 2019 рік. Більшість повідомлень про «мінування»
надходить з Росії або окупованих територій.

РАДА ДАЛА ДОБРО
НА ПРОДАЖ ЗЕМЛІ

Втрачені диплом магістра
№ М 15047484, виданий 10.07.2015
року та диплом бакалавра
№ КВ 45683686, виданий 10.07.2013
року НАОМА на ім‘я Шумейко Ірини Леонідівни, вважати недійсними.

• встановлюється мінімальна стартова ціна
продажу земельних ділянок державної та комунальної власності на земельних торгах на рівні
не нижче нормативної грошової оцінки.

Верховна Рада у першому читанні та за основу
проголосувала за проєкт закону №2178-10 від
Позиція фракцій:
«Слуги народу» щодо продажу сільськогоспоЗакон підтримали 240 нардепів — 227 «слуг
дарської землі.
народу» і 13 позафракційних депутатів. ПроЗаконопроєкт підтримали лише нардепи від ти — 52, утримались — 57, а ще 16 народних
«Слуги народу» — 227 нардепів і 13 позафрак- обранців узагалі не голосували.
ційних парламентарів.
Цікаво, що жодного голосу «за» не дали фракції «Європейська солідарність» та «Голос», які
Основні тези документу:
раніше підтримували ідею. Перші відверто голо• з 01.10.2020 скасовується заборона на від- сували проти, другі — утрималися.
чуження земель сільськогосподарського приФракція «Опозиційної платформи — За
значення усіх форм власності,
життя» майже повністю була відсутня, ті ж двоє,
• визначається суб’єктний склад осіб, які які були в залі, проголосували проти.
можуть набувати право власності на земельні
Також повністю проти закону виступила фракділянки сільськогосподарського призначення: ція «Батьківщина», яка традиційно виступає за
громадяни України, територіальні громади, дер- мораторій на продаж землі в Україні.
жава, юридичні особи України та іноземні громадяни і особи без громадянства у разі набуття
в порядку спадкування та обов’язком відчужити
ПІДВИЩЕННЯ ЦІНИ ГАЗУ
ділянку протягом року;
• встановлюється правило, за яким до 1
ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ
січня 2024 року не допускається набуття юридичними особами, бенефіціарним власником
У листопаді ціна на газ для потреб населення
(контролером) яких є іноземці, особи без гро- та інших споживачів, які отримують газ на умомадянства, юридичні особи, створені за зако- вах ПСО, становитиме 4 899 гривень за тисячу
нодавством іншим, ніж законодавство кубометрів.
України, іноземні держави, права власності на
У «Нафтогазі» зазначають, що це найнижча з
земельні ділянки сільськогосподарського 2016 року ціна на газ для населення в листопаді.
призначення. Вказані вимоги не розповсюд- «Цього місяця регульована ціна газу виявилася
жуються на випадки набуття у власність вищою, ніж ціна на умовах пропозиції від
земельних ділянок їх орендарями, які є сіль- Нафтогазу «Газовий запас» (4 874,42 грн за тисяськогосподарськими товаровиробниками, чу кубометрів), тож споживачі, які скористались
якщо з часу державної реєстрації юридичної цією пропозицією, зекономлять свої кошти.
особи — набувача права власності пройшло Якщо споживач не використає за зимовий сезон
не менше 3 років, а також на випадки набуття весь передплачений обсяг, залишок коштів
у власність зазначеними особами земельних повернеться такому споживачу на його рахунок
ділянок.
у повному обсязі», — йдеться у повідомленні.
ДП «СЕТАМ» оголошує про проведення
електронних торгів
з продажу предмету іпотеки
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