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Міст Метро в Києві зроблять суперміцним: що зміниться 

У столиці готуються до реставрації мосту Метро. Його капітально не ремонтували з дня 

введення в експлуатацію ще в 1965 році. Роботи на мосту можуть почати вже наступного року. 

https://kiev.segodnya.ua/ua/kiev/ktransport/most-metro-v-kieve-sdelayut-superprochnym-chto-na-nem-

izmenitsya-1579020.html 

 

Виноградар: як колгосп перетворився на найбільш зростаючий район Києва 

Район Києва Виноградар, який зараз активно розвивається, пройшов шлях від колгоспу до 

сучасного кластера столиці і від його сільськогосподарського минулого залишилася лише назва. 

https://novyny.live/kiev/vinogradar-kak-kolkhoz-prevratilsia-v-samyi-rastushchii-raion-kieva-foto-

17425.html 

 

Від ідилічних сіл до району невиконаних обіцянок: як змінилася Троєщина за 40 років 

Новини. LIVE розповідає історію знаменитого масиву на лівому березі столиці. 

https://novyny.live/kiev/iz-idillicheskikh-sel-v-znamenityi-raion-kieva-kak-izmenilas-vygurovshchina-

troeshchina-za-40-let-1-17071.html 

 

Нова програма з екології Києва: очисні споруди на Либеді, реконструкція Володимирської 

гірки 

У Києві затвердили Комплексну цільову програму екологічного благополуччя на 2022-2025 роки. 

Київрада, приймаючи програму, поставила ряд завдань перед міськими службами, головні цілі яких 

– покращити санітарний та екологічний стан міста, трансформувати міське середовище до 

європейських стандартів благоустрою. Програма складається з двох розділів, в які записані 75 

заходів, що стосуються екології: природоохоронні заходи у місті та заходи з благоустрою зеленої 

зони та земель водного фонду. Коротко розповідаємо про головні з них. 

https://vechirniy.kyiv.ua/news/57338/ 

 

Колишній фермерський будинок на Берегівщині отримав статус заміського будинку року в 

Угорщині 

Вперше заміський будинок біля угорського кордону став лауреатом премії “Заміський будинок 

року”. Почесну нагороду присвоїли будинку у селі Великі Береги (Nagyberegi) Берегівського району 

Закарпаття. 

https://infopost.media/kolyshnij-fermerskyj-budynok-na-beregivshhyni-otrymav-status-zamiskogo-

budynku-roku-v-ugorshhyni/ 

 

Біля Мисливського палацу у Тальному працюють реставратори з Одеси 

На території Мисливського палацу графа Шувалова у Тальному, що на Черкащині, понад два 

тижні поспіль проводять архітектурно-реставраційну експедицію. Саме для повернення 

історичного вигляду пам’яток старовини маєтку, насамперед, парку-пам’ятки садово-паркового 

мистецтва загальнодержавного значення “Тальнівський”, було залучено фахівців-реставраторів. 

https://viche.ck.ua/talnivshhina/bilya-myslyvskogo-palaczu-u-talnomu-praczyuyut-restavratory-z-odesy/ 

 

Як перевірити репутацію забудовника 

Команда Monitor.Estate, яка вже 3 роки обслуговує сферу нерухомості онлайн, розробила новий 

сервіс, який полегшить моніторинг інформації про об’єкти будівництва. Таким чином покупці та 

інвестори уникнуть ризиків при вкладанні коштів у житло. 

https://realestate.24tv.ua/yak-pereviriti-reputatsiyu-zabudovnika-ukrayini-zapustili-servis_n1768051 
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Яке житло залишиться найбільш привабливим для українців: прогноз експерта 

Згідно з даними OLX Нерухомість, ринок нерухомості України відновлюється після минулорічного 

занепаду. Про це свідчить як ріст цін, так і стрімкий інтерес до новобудов. 

https://realestate.24tv.ua/yake-zhitlo-zalishitsya-naybilsh-privablivim-dlya-ukrayintsiv_n1767661 
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