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Проблема питної води 

Міністерство розвитку громад і територій запропонувало програму вирішення багаторічної 

проблеми якості та доступу до питної води в Україні. Відповідні пропозиції озвучив міністр 

Олексій Чернишов на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові.  

https://glavcom.ua/news/problema-pitnoji-vodi-minregion-ozvuchiv-programu-yaka-zminit-zhittya-

ukrajinciv-787506.html 

 

У Вінниці триває масштабне будівництво першого в Україні інноваційного парку 

Проєкт Вінницького інноваційно-технологічного парку "Кристал" розпочали впроваджувати з 2018 

року. Це перша в Україні муніципальна ініціатива, повідомляють у прес службі. Технопарк діятиме 

на вул. 600-річчя, 21, у колишньому приміщенні заводу.  

https://vn.depo.ua/ukr/vn/u-vinnitsi-trivae-masshtabne-budivnitstvo-pershogo-v-ukraini-munitsipalnogo-

innovatsiynogo-parku-202109301374045 

 

Будівництво житла в Україні з початку року зросло більш ніж на 20% 

Обсяги будівництва житла в Україні в січні-серпні 2021 року у порівнянні з аналогічним періодом 

минулого року зросли на 21,1%. При цьому в серпні будівництво житла зросло на 28,1%. 

https://www.rbc.ua/ukr/news/stroitelstvo-zhilya-ukraine-nachala-goda-1633004732.html 

 

Запорізька Хортиця стала флагманом розвитку туризму 

Запорізька Хортиця є одним із найулюбленіших місць відпочинку українських туристів. А «Велика 

реставрація» допоможе збільшити кількість відвідувачів заповідника і залучити гостей з-за 

кордону. 

http://1news.zp.ua/ru/zaporizka-horticzya-stala-flagmanom-rozvitku-turizmu-u-ramkah-derzhavno-

privatnogo-partnerstva-ta-veliko%D1%97-restavraczi%D1%97/ 

 

Кіровоградщина: туристична привабливість важлива 

У Кропивницькому презентували створення туристичного порталу, який буде представлений до 

Дня бібліотек і Дня туризму та реалізацію проекту «Туристичні магніти: Кіровоградщини: 

мандруй Кіровоградщиною». 

http://www.golos.com.ua/news/143252 

 

На Свидовецькому хребті хочуть збудувати гірськолижний курорт 

Верховний Суд скасував рішення попередніх інстанцій щодо будівництва масштабного 

гірськолижного курорту на території одного із найвищих хребтів українських Карпат – Свидовця, 

розташованому на території Тячівського та Рахівського районів Закарпаття. 

https://novynarnia.com/2021/09/30/na-svydoveczkomu-hrebti/ 

 

На Тернопільщині в межах «Великої реставрації» відновлять 

кілька замків та міську ратушу 

Міністерство культури та інформаційної політики України розширило перелік проєктів з 

реставрації, консервації, ремонту пам’яток культурної спадщини – замків, інших 

фортифікаційних, оборонних, палацово-паркових комплексів, які реалізують у межах програми 

«Велика реставрація». Зокрема, на Тернопільщині оновлять Збаразький, Чортківський замки та 

ратушу на площі Ринок у місті Бережани. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3324755-na-ternopilsini-v-mezah-velikoi-restavracii-vidnovlat-

kilka-zamkiv-ta-misku-ratusu.html 

 



Полиці в інтер'єрі: цікаві ідеї для будь-який приміщень 

Полиці з книгами та декором стали невід'ємною частиною будь-якого інтер'єру. Давайте 

поглянемо на цікаві ідеї, які допоможуть додати вашому помешканню неповторності. 

https://design.24tv.ua/politsi-interyeri-tsikavi-ideyi-dlya-bud-yakiy-primishhen_n1753818 

 

Будинок в лісі з казковим пейзажем збиває наповал 

Оригінальний будинок в Остіні, штат Техас побудували у 1950-х роках як каюту для озерних 

канікул. Після перетворення він має скляні стіни, що зробило його розважальним простором на 

відкритому повітрі. Це дозволяє насолоджуватися природним світлом та краєвидами з будь-якого 

місця. 

https://gazeta.ua/articles/house/_budinok-v-lisi-z-kazkovim-pejzazhem-zbivaye-napoval/1048730 

  

 

 


