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Мінрегіон підтримує реструктуризацію заборгованості населення за «комуналку» 

Міністерство розвитку громад і територій підтримує законопроект № 3613, в якому 

пропонується механізм реструктуризації заборгованості населення за комунальні послуги. 

Передбачено, що на споживачів, які уклали договір про реструктуризацію, поширюватиметься 

діючий порядок нарахування субсидій. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3335073-minregion-pidtrimue-restrukturizaciu-zaborgovanosti-

naselenna-za-komunalku.html 

 

Чорнобильську зону відчуження відкривають для бізнесу 

Відтепер Чорнобильську зону відчуження відкривають не лише для туристів, а й для бізнесу. 

Незабаром там можуть з`явитися готелі та ресторани, магазини та салони краси. Щоправда, 

якщо знайдуться охочі орендувати споруди та вкладати кошти. 

 https://terminovo.te.ua/news/60984/  

 

Орендодавці підняли ціни на 30%: за скільки можна винайняти житло у Києві 

Вартість орендованого житла у столиці зростає з травня. Розповідаємо наскільки зросла оренда, 

а також скільки доведеться заплатити за квартири різної площі. 

https://realestate.24tv.ua/orendodavtsi-pidnyali-tsini-30-za-skilki-mozhna-vinaynyati-zhitlo_n1773362 

 

«Взагалі не платять податків». Парламент готується «трусити» забудовників 

Верховна Рада незабаром має розглянути комплексний пакет законопроектів, які стосуються 

оподаткування будівельного бізнесу в Україні.  

https://glavcom.ua/economics/finances/vzagali-ne-platyat-podatkiv-parlament-gotujetsya-trusiti-

zabudovnikiv-792092.html 

 

Старовинна архітектура і автентичні елементи 

В Україні вийшла друком нова книга “INTERIOR DESIGN in Ukraine – 2. Інтер’єрні рішення в 

житлових приміщеннях”, де показано 60 найяскравіших інтер’єрів, створених українськими 

дизайнерами й архітекторами протягом останніх п’яти років. 

https://np.pl.ua/2021/10/starovynna-arkhitektura-i-avtentychni-elementy-v-ukraini-vyyshlo-pershe-

vydannia-pro-inter-iery-v-suchasnykh-ukrainskykh-oseliakh/ 

 

Символічна синагога з України перемогла в голосуванні міжнародної архітектурної премії 

Символічна синагога «Місце для роздумів», представлена Меморіальним центром Голокосту 

«Бабин Яр» навесні цього року, перемогла в номінації «Культурний об'єкт» публічного голосування 

престижної архітектурної премії Dezeen Awards 2021. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3335259-simvolicna-sinagoga-z-ukraini-peremogla-v-

golosuvanni-miznarodnoi-arhitekturnoi-premii.html 

 

Майже півтори тисячі історичних будівель у Києві можуть зруйнувати 

На розгляді Міністерства культури і інформаційної політики України знаходиться подання щодо 

внесення 1 469 об’єктів до Реєстру культурної спадщини. Вони, на жаль, досі не включені до 

зазначеного реєстру – через таке зволікання існує загроза, що місто може втратити дані 

пам’ятки. 

https://100realty.ua/uk/news/mayzhe-pivtori-tisyachi-istorichnikh-budivel-u-kievi-mozhut-zruynuvati 

 

Українське сучасне візуальне мистецтво за 30 років 



Сучасне українське візуальне мистецтво почало формуватись ще до того, як було здобуто 

незалежність. Художники з Одеси, Львова, Києва та Харкова рухались у напрямку експериментів 

та звертались до нових форм мистецтва, таких як перформанс, акціонізм, мистецтво взаємодії. 

Вони відчували свій час, сміливо заглядали у майбутнє та ставали учасниками соціально-

політичних змін у країні.  

https://suspilne.media/172804-ukrainske-sucasne-vizualne-mistectvo-za-30-rokiv-ak-zminuvalos-ta-cogo-

cekati-u-majbutnomu/ 

 


