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Парламент ухвалив законопроект про енергетичну ефективність 

Верховна Рада України ухвалила проект Закону №4507 про енергетичну ефективність. 

Документ створює передумови для розвитку сфери енергоощадності та запроваджує 

регуляторні інструменти й механізми дієвої підтримки галузі. 

https://www.kmu.gov.ua/news/parlament-uhvaliv-zakonoproyekt-pro-energetichnu-efektivnist 

 

В аеропорту Дніпра стартувало будівництво нової злітно-посадкової смуги 

В аеропорту Дніпра стартували роботи зі зведення злітно-посадкової смуги, перону та 

руліжних доріжок. Їх облаштовує міжнародна компанія Onur Construction International. 

https://shotam.info/v-aeroportu-dnipra-startuvalo-budivnytstvo-novoi-zlitno-posadkovoi-smuhy/ 

 

На Західній Україні додатково обіцяють реставрувати 9 об’єктів 

Напередодні бюджетний комітет погодив виплату субвенцій на ще 26 об’єктів в Україні, які 

відреставрують за державні кошти. 

https://zahid.espreso.tv/na-zakhidniy-ukraini-dodatkovo-obitsyayut-restavruvati-9-obektiv 

 

                         Стало відомо, коли остаточно відкриють Подільсько-Воскресенський міст 

Заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелєєв розповів про 

остаточні терміни відкриття повноцінного руху на Подільсько-Воскресенському мосту на 

Троєщину.  
https://kyiv.comments.ua/ua/news/society/developments/4871-stalo-vidomo-koli-ostatochno-vidkriyut-

podilsko-voskresenskiy-mist.html 

 

Власникам нерухомості наступного року прийдеться заплатити чималі податки 

У 2022 році власники нерухомості (квартир площею понад 60 квадратних метрів і будинків понад 

120 «квадратів») заплатять податок вище, ніж роком раніше . 

http://chortkiv.online/2021/10/21/vlasnykam-nerukhomosti-nastupnoho-roku-pryydetsia-zaplatyty-

chymali-podatky/ 

 

У Луцьку відкрили перший урбан-парк «Молодіжний» 

Тепер у всіх юних лучан є чудова можливість займатися різноманітними видами спорту та гарно 

проводити час на спеціалізованому майданчику. 

http://www.volynpost.com/news/193673-u-lucku-vidkryly-pershyj-urban-park-molodizhnyj-

fotoreportazh 

 

Стріт-арт у деталях: чому це мистецтво? 

Сучасне мистецтво часто не визнають, бо просто не розуміють. У випадку з вуличним ще й 

тому, що воно балансує на межі дозволеного, а іноді зовсім її перетинає. Багатьом графіті на 

стінах міських будівель чи в підземних переходах здаються вандалізмом і хуліганством. Це 

правда якщо говорити про безглузді написи на парканах. Але ми сьогодні не про це. Мова йтиме 

саме про вуличне мистецтво, його види, як воно виникло, що собою представляє, а також про 

відомих вуличних художників та їхні роботи. 

https://www.prostir.ua/?library=strit-art-u-detalyah-chomu-tse-mystetstvo 

 



В Яблуниці будується наймасштабніше котеджне містечко в Карпатах 

В Яблуниці на висоті 980 метрів вже 2 роки будується наймасштабніше котеджне містечко в 

Карпатах — Skogur. 32 котеджі в 1 черзі, 35 котеджів та 60 апартаментів в 2 черзі. Також 

модульні будинки, ресторани, басейни, SPA-банний комплекс, спортивні та вертолітний 

майданчики й розважальні зони для дітей. 

https://biz.liga.net/ua/all/all/novosti/v-yablunitse-stroitsya-masshtabnyy-kottedjnyy-gorodok-v-karpatah-

foto 

 

Зовсім інша якість життя. Які готелі приваблюють гостей 

Людина обирає місця, де відчуває гостинність на кожному етапі: від замовлення до останнього 

контакту на локації та післясмаку, що лишається після повернення додому. Під час вибору того 

самого місця відпочинку ці критерії є важливими, проте визначальним є зовсім інше. 

https://life.nv.ua/ukr/blogs/yak-vibrati-gotel-turizm-yaki-goteli-privablyuyut-turistiv-50190639.html 

 

 

 


