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Таємниці старих маєтків у Києві
Київ вражає не тільки своїми архітектурними шедеврами, а й цікавими легендами, якими оповиті
старовинні вулиці та будинки. Ці легенди приваблюють не тільки гостей столиці, але й місцевих.
Адже цікаво дізнатися – які з історій відбувались насправді, а які є лише красивою вигадкою. У
цьому ми з вами спробуємо розібратися. Журналісти сайту «Вечірній Київ» підготували для вас
підбірку старих та дуже красивих будинків, навколо яких «кружляє» чи мало містичних легенд.
https://vechirniy.kyiv.ua/news/tayemnytsi-starykh-mayetkiv-u-kyyevi
На житловому масиві Теремки-2 розчистять озера та створять зони відпочинку
Наступного року розчистять водойми на ділянці від вулиці Маршала Якубовського до перехрестя з
вулицею Юрія Смолича. Також навколо озер планують облаштувати новий громадський простір.
https://vechirniy.kyiv.ua/news/na-zhytlovomu-masyvi-teremky-2-rozchystyat-ozera-ta-stvoryat-zonyvidpochynku
В Малій Солтанівці відкрили дитсадок в рамках президентської програми “Велике
Будівництво”
Відучора запрацював дитячий дошкільний заклад по вул. Першотравневій, 11-Б у с. Мала
Солтанівка, Васильківського району. Заклад збудовано за рахунок коштів Державного фонду
регіонального розвитку та співфінансування з місцевих бюджетів. Вартість проекту склала 11
455,316 тис. гривень.
http://kievvlast.com.ua/news/v-malij-soltanivtsi-vidkrili-ditsadok-v-ramkah-prezidentskoi-programi-velikebudivnitstvo
У Волинській області мають намір побудувати ВЕС потужністю 150 мВт
В Україні більшає як сонячних, так і вітряних електростанцій. Стало відомо, що нова
електростанція з'явиться у Волинській області. Побудувати вітроелектростанцію потужністю
150 МВт має ТОВ "Вінд Пауер Джі Ес Ай Волинь" на територіях Іваничівського та ВолодимирВолинського районів.
https://greenpost.ua/news/u-volynskij-oblasti-mayut-namir-pobuduvaty-ves-potuzhnistyu-150mvt-i20463

У Луцькому замку знайшли вихід на перший поверх колегіуму єзуїтів
У Луцьку археологи продовжують розчищати підземелля, які ведуть від Вежі Чорторийських до
приміщення колегіуму єзуїтів 17 століття/
https://www.volyn.com.ua/news/165025-u-lutskomu-zamku-znaishly-vykhid-na-pershyi-poverkhkolehiumu-iezuitiv
У Львові запрацював сухий фонтан перед Оперним театром
На площі перед Оперним театром у Львові облаштували новий сухий фонтан. Його вартість
приблизно 1, 5 мільйона гривень. Про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ради. Проект
облаштування нового фонтану виконаний на замовлення управління архітектури та урбаністики
ЛМР, а профінансував роботи благодійний фонд "Сокар Благо".
https://suspilne.media/73269-u-lvovi-zapracuvav-suhij-fontan-pered-opernim-teatrom/
В Україні з'явилося 2 онлайн-проєкта з популяризації туристичних місць Херсонщини
Херсонський регіон поєднує в собі великий рекреаційний потенціал, цікаві природні об'єкти і
екскурсійні маршрути, які для багатьох українців досі залишаються невідкритими. Привернути до

них увагу допомагають сучасні онлайн-ресурси, створені ентузіастами медіа-галузі. Нещодавно в
Україні стартувало відразу два таких проєкта - НМП «Арабатська Стрілка» і «TripMustGoOn»,
покликані зробити туристичну Херсонщину інформаційно відкритою.
https://gorsovet.com.ua/post/v-ukrayini-zyavilosya-2-onlajn-proyekta-z-populyarizaciyi-turistichnih-mischersonshini
#Віртуальні_мандрівки_Полтавщиною: у Полтаві запрацювала онлайн-мапа з пам’ятками
археології та історії
У
Полтавській
області
уже
запрацював
інноваційний
культурний
продукт
#Віртуальні_мандрівки_Полтавщиною. На ресурсі map.codpa.org.ua. розмістили тривимірну
онлайн-мапу Полтавської області, на якій зібрали найбільш визначні пам’ятки культурної
спадщини.
https://np.pl.ua/2020/10/virtual-ni_mandrivky_poltavshchynoiu-u-poltavi-zapratsiuvala-onlayn-mapa-zpam-iatkamy-arkheolohii-ta-istorii/

