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День Полтави: Як місто готується святкувати 1121 рік 

23 вересня полтавці святкуватимуть День міста. 

https://poltava.depo.ua/ukr/poltava/den-poltavi-yak-misto-gotuetsya-svyatkuvati-1121-rik-

202009211218627 

 

Обхід Хмельницького: Ділянку дороги протяжністю 17 км вже відремонтовано 

17 км об'їзної м. Хмельницького, що є частиною автодороги М-12 Стрий-Тернопіль-

Кропивницький-Знам'янка, вже у верхньому шарі нового покриття. Завершено ремонтні 

роботи на  ділянці, км 260 – км 262, де знаходиться кільцева розв'язка. 

https://khm.depo.ua/ukr/khm/obkhid-khmelnitskogo-dilyanku-dorogi-protyazhnistyu-17-km-

vzhe-vidremontovano-202009221218818 

 

Мінцифри відкрило дані документів з Реєстру будівельної діяльності 

Міністерство цифрової трансформації України відкрило дані про декларативні та 

дозвільні документи з Реєстру будівельної діяльності, який запрацював на початку липня 

в межах реалізації Єдиної державної електронної системи у галузі містобудування 

України. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3103690-mincifri-vidkrilo-dani-dokumentiv-z-

reestru-budivelnoi-dialnosti.html 

 

Ніч у Київській Русі: фото готелю у Карпатах з незвичними, але розкішними 

номерами 

Сьогодні в Україні будують все більше готелів з нетиповими кімнатами. Власники 

намагаються зробити інтер'єр кожного приміщення унікальним. До таких належить і 

готель "Історія" в українських Карпатах. 

https://design.24tv.ua/istoriya-foto-gotelyu-karpatah-nezvichnimi-rozkishnimi-ostanni-

novini_n1419596 

 

У Мінрегіоні обговорили шляхи реалізації державної гендерної політики 

У Міністерстві розвитку громад та територій України під головуванням заступника 

Міністра з питань європейської інтеграції Ігоря Корхового відбулось перше онлайн-

засідання робочої групи з питань гендерної рівності та децентралізації Ради донорів 

Мінрегіону. 

https://www.minregion.gov.ua/press/news/u-minregioni-obgovoryly-shlyahy-realizacziyi-

derzhavnoyi-gendernoyi-polityky/ 

 

У Переяславі після відновлення відкрили сквер 

У місті Переяслав після ремонту жителі мали можливість відвідати сквер Шимченка. 

https://mykyivregion.com.ua/news/u-pereyaslavi-pislya-vidnovlennya-vidkrili-skver 

 

Фасад з відходів: в Індії працює екологічна фабрика з мармуровим покриттям 

На північному сході Індії у місті Кішангарх працює інноваційний промисловий комплекс, 

що виготовляє продукцію з мармуру. Особливістю цієї фабрики є її фасад – будівля 



покрита відходами з виробництва. Будівля спроектована архітекторами компанії 

Urbanscape. 

https://house.24tv.ua/fasad-vidhodiv-indiyi-pratsyuye-ekologichna-fabrika-

marmurovim_n1420181 

 

Як буде виглядати Тарілка на Либідській в Києві після реконструкції 

Група архітекторів SaveKyivModernism показала проект реконструкції Літаючої тарілки 

на Либідській в Києві. 

https://nv.ua/ukr/kyiv/tarilka-na-libidskiy-proyekt-rekonstrukciji-foto-novini-kiyeva-

50113396.html 

 

Як виглядає дитячий садок майбутнього в Дубаї 

Проект реалізований архітектурною агенцією Roar (ОАЕ). При розробці дизайну 

приміщення дитячого садка були закладені різноманітні інноваційні технології. 

https://design.24tv.ua/yak-viglyadaye-dityachiy-sadok-maybutnogo-dubayi-novini-

dnya_n1419039 

 

Dragon Capital розпочне будівництво індустріального парку в 2021 році 

Інвестиційна компанія Dragon Capital розпочне будівництво першої черги індустріального 

парку E40 Industrial Part на 27-му кілометрі Житомирської траси (с. Колонщина, 

Київська область) у 2021 році. 

https://gmk.center/ua/news/dragon-capital-rozpochne-budivnictvo-industrialnogo-parku-v-2021-

roci/ 


