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Оригінал-макет замовника

Прем’єрміністр Олексій Гончарук
заявляє, що
зростання тарифів на газ
до кінця опалювального
сезону не буде.
Пряма мова: «Перша
тема – це тарифи.
У нас зима
наближається, і в передзимовий період ми мали
пе ре ко на ти ся, що українці будуть захищені
від
можливих
коливань цін
на газ, що
могли би теоретично спричинити зростання тарифів.
Цього не
буде. Цієї зими українець
буде захищений від коливання ціни на
газ.
Відповідне
рішення сьогодні ми прийняли», сказав він.
Він також
додав, що сьогодні є багато
спекуляцій
щодо можливого подорожчання газу,
пов’язаних з
тим, що з 1 січня припиняється дія чинного контракту з росіянами на транзит
газу, а перемовини щодо
нового контракту ще тривають.
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СУД УХВАЛИВ ЗНЕСТИ ЗАЙВІ ПОВЕРХИ
«ДОМУ-МОНСТРА» НА ПОДОЛІ

АВТОПЕРЕВЕЗЕННЯ
Газель: 190 грн + 180 грн/год
+ 8 грн/км. Вивіз сміття.
ГАЗЕЛЬ, ЗІЛ, КАМАЗ
232-50-49, 050-310-64-34
РЕМОНТ ПОБУТ.ТЕХНІКИ
Ремонт електроплит
099-553-72-62, 067-465-69-29
Рем.холод.О\Р 25 років
приватний майстер, kriohol.at.ua
050-353-29-08, 067-728-38-08
СУПУТНИКОВЕ ТБ
Установка, ремонт.
Якість, гарантія
2950178; 063-615-15-58;
096-319-61-61
ОРЕНДА
ЗНІМ КВАРТ/КІМН
050-331-97-28, 067-231-41-69
Бажаючим здати або продати
нерухомість 098-089-11-12
МЕБЛІ
Перетяжка та ремонт
мяких меблів з гарантією
227-94-04; 067-994-30-71
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«Міжгалузевий учбовоатестаційний центр
ІЕЗ ім. Є. О. Патона» оголошує
конкурс на здачу в оренду кімнати
під офіс у нежилому приміщенні.
Тел.: 294-61-65
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Господарський суд Києва зобов’язав ТОВ
«Пателі лізинг» знести 4 верхніх поверхи
скандальної 12-поверхової будівлі на вулиці
Нижній Вал, 27-29, на столичному Подолі.
Дослівно суд: «Позов про знесення самочинно збудованої надбудови був поданий у
2014 році Київською міською радою...
27.11.2019 суд рішення у справі зобов’язано забудовника за власний рахунок знести
самочинно збудовану надбудову, що збудована вище восьмого надземного поверху
будівлі житлово-офісного комплексу на вул.
Нижній Вал, 27-29 в Подільському районі
Києва. Задовольняючи позовні вимоги, суд
виходив із того, що ТОВ «Пателі лізинг» здійснює самочинне будівництво, оскільки надбудова у житлово-офісному комплексі на
земельній ділянці у м. Києві на вул. Нижній
Вал, 27-29, будується без отримання вихідних
даних та відповідних дозволів на будівельні
роботи, а також з суттєвим порушенням державних будівельних норм, інших державних
стандартів з питань будівництва та всупереч
позитивним комплексним висновкам державної експертизи ДП «Укрдержбудекспертиза». 5 років пішло на проходження першої
інстанції.
Бондаренко нагадав, що ця історія почалася у 2005 році з виділення земельної ділянки. У 2007 році архітектурно-планувальне
завдання було максимум на 8 поверхів.
У суді справа перебуває з 2014 року, забудовник прикривається інвесторами – власниками квартир.
Радник київського міського голови; Максим Бахматов висловив сумнів у безпечності
будівлі. Він зазначив, що стіни будинку ззовні
облицьовані за допомогою горючих матеріалів (пінопласту) без урахування ступеня
вогнестійкості.
Чому рішення суду важливе: Будинок на
Нижньому Валу, 27-29, побудовано з нахабним порушенням норм і дозволів. Забудовник знехтував архітектурним виглядом Подолу та комфортом місцевих жителів, звів
просто над лінією метро величезну будівлю
у 12 поверхів, яка нависає над старою частиною міста.
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Національний банк з 20 грудня 2019 року
вводить на заміну паперових банкнот монети номіналом 5 гривень, та починає оновлення банкнот номіналом 50 та 200 гривень,
монети в 10 гривень з'являться з середини
2020 року.
Громадянам не потрібно обмінювати банкноти номіналами 5, 10, 50 та 200 гривень
попереднього зразка на оновлені банкноти
та обігові монети. Вони зможуть необмежений період часу розраховуватися одночасно
і новими грошовими знаками, і попередніми
банкнотами відповідних номіналів.
З 20 грудня 2019 року буде введено в обіг
монети номіналом 5 гривень та оновлені
банкноти номіналом 50 гривень.
Далі з 25 лютого 2020 можна буде побачити оновлені банкноти номіналом 200 гривень, а з середини наступного року в обіг
буде введено монети номіналом 10 гривень.

