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Реформа містобудування: обов’язки чиновників на місцях 

Реформа містобудування в Україні набирає обертів.  
Ринок переходить від роботи з паперами та чиновниками до державного порталу "Дія" та 
електронної системи в будівництві, яка видає дозволи, унеможливлюючи темні домовленості, 
Мінрегіон ліквідував ДАБІ і запустив ДІАМ, щоб налагодити адекватний контроль.  
https://www.epravda.com.ua/columns/2021/10/18/678808/ 

 

У Києві з 23 жовтня планують підключати будинки до тепла 

Відповідно до чинного законодавства, орган місцевої влади може прийняти рішення про початок 
опалювального сезону, коли середньодобова температура опуститься до +8 градусів за Цельсієм 
протягом трьох діб поспіль. 
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3334902-u-kievi-z-23-zovtna-planuut-pidklucati-budinki-do-

tepla.html 

 

Чому будівництво Окружної дороги у Києві подорожчало втричі та коли її добудують 

Велика Окружна дорога у Києві будується десятиліттями. Запланована ще в 60-х роках минулого 
століття, вона частково зведена лише на правобережній частині Києва. Що відбувається і чому 
вона в три рази подорожчала за останній рік? 
https://www.epravda.com.ua/publications/2021/10/19/678822/ 

 

У Києві будують новий парк «Прибережний» 

У Києві в Дарницькому районі біля затоки Берковщина триває будівництво парку 
«Прибережний». Зазначається, що раніше на місці парку планувалося будівництво приватного 
елітного клубу, але разом із громадою вдалося відстояти цю зелену ділянку під парк із доріжками 
та різноманітними майданчиками для дарничан та гостей району. 
https://shotam.info/u-kyievi-buduiut-novyy-park-pryberezhnyy/ 

 

«Первинка» готується до локдауну: що буде зі здачею будинків 

Ймовірний осінній локдаун збільшить обсяги відкладеного попиту на нове житло. Відтік покупців 
на первинному ринку може скласти в середньому до 50−60%, переважно в об’єктах економ- і 
комфорт-класу на стадіях будівництва до 1 року. 
https://news.finance.ua/ua/news/-/502156/pervynka-gotuyetsya-do-lokdaunu-shho-bude-zi-zdacheyu-

budynkiv 

 

Переваги та конструктивні особливості бетонних сходів 

Бетонні конструкції, усупереч поширеним стереотипам, можуть бути витонченими і 
естетичними, що дозволяє їх використовувати не тільки у дворах, а й в інтер'єрах. 
https://vikna.if.ua/cikavo/127095/view 

 

«Мангеттен серед пустелі». Як це — жити в середньовічних єменських хмарочосах 

Деякі будинки Старої Сани заввишки до 30 метрів — це приблизна висота перших хмарочосів 
Чикаго. Прадавнім єменським висоткам — 300−500 років, вони надміцні й екологічні. 
https://life.nv.ua/ukr/travel/supermicni-i-ekologichni-yak-zhivut-v-500-richnih-hmarochosah-yemenu-

foto-reportazh-50189774.html 

 



Місто-форпост на Ворсклі. Найцікавіші пам'ятники, готелі та ресторани Полтави для осінньої 

мандрівки 

Що подивитися, де поїсти та де пооселитися в місті, заснованому сіверянами 
https://travel.rbc.ua/ukr/show/poltava-detalyah-putevoditel-samym-interesnym-1634552998.html 

 

Huawei побудує в Саудівській Аравії найбільше у світі сховище енергії 

Китайська Huawei Digital Energy Technology та китайська інжинірингова компанія Shandong 
Electric Power Construction підписали проект про будівництво в Саудівській Аравії сховища енергії 
об'ємом 1300 МВт. 
https://biz.nv.ua/ukr/markets/huawei-pobuduye-v-saudivskiy-araviji-shovishche-energiji-ostanni-novini-

50190020.html 

 


