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Мінрегіон розпочинає оцифрування близько 170 державних будівельних норм 

Міністерство розвитку громад та територій за підтримки Німецького товариства 

міжнародного співробітництва (GIZ) оцифрує 110 ДБН та близько 60 змін і поправок до них. 

Відповідний протокол підписано 4 жовтня. 

https://www.kmu.gov.ua/news/minregion-rozpochinaye-ocifruvannya-blizko-170-derzhavnih-budivelnih-

norm 

 

Стара "хрущовка" на новий лад: як мешканцям Чорткова вдалося оновити будинок і скоротити 

витрати на комуналку 

Подивитися на стару "хрущовку" до маленького Чорткова в Тернопільській області приїхала 

велика делегація з Євросоюзу, Мінрегіону та Фонду Енергозбереження. Цей будинок став 

прикладом для термомодернізації інших холодних багатоповерхівок, що роками протікали й 

осипалися.  

https://tsn.ua/exclusive/stara-hruschovka-na-noviy-lad-yak-meshkancyam-chortkova-vdalosya-onoviti-

budinok-i-skortiti-vitrati-na-komunalku-1882102.html 

 

Франція може надати Україні ще EUR1 млрд інвестицій у "Велике будівництво" 

У 2021 році Україна та Франція підписали Рамкову угоду загальною вартістю 1,3 мільярди євро. 

Нові напрями, які ми презентували цими днями потенційно додадуть ще мільярд інвестицій. 

https://ua.interfax.com.ua/news/investments/771924.html 

 

Будівництво метро на Троєщину вже розпочалося 

Активне будівництво метро на Троєщину розпочнеться після запуску автомобільного руху на 

Подільсько-Воскресенському мостовому переході. 

 https://glavcom.ua/kyiv/news/budivnictvo-metro-na-trojeshchinu-vzhe-rozpochalosya-u-merezhi-

pokazali-foto-788762.html 

 

Дніпропетровщина: Сироти отримають затишний дім 

Будинок площею майже 400 квадратних метрів зведуть біля школи, дитсадка й будинку 

культури. Тут передбачено п’ять спалень, кімнату вихователя. А ігрова, вітальня, кухня та 

обідня зала стануть загальним відкритим простором. У підвалі розмістять підсобні 

приміщення, на подвір’ї — ігровий майданчик. 

http://www.golos.com.ua/article/351959 

 

Битви за Київ: як активісти захищають столичні зелені зони від забудови 

Забудови загрожують берегу озера Вирлиця та ділянці у Пущі-Водиці. Київраді вдалося через суд 

повернути місту ділянку на Совських ставках, яку планували забудувати, але забудовник 

оскаржує рішення в касації. Що спільного в усіх цих випадків? Як правило, на захист зелених зон 

стають місцеві громади. 

https://www.radiosvoboda.org/a/bytvy-za-kyiv-zahyst-zelenyh-zon/31494055.html 

 

В Україні різко подорожчала нерухомість: вартість 1-кімнатної квартири перевищує мільйон 

гривень 



Ціни на квартири в новобудовах різко зросли. Про це свідчать дані фахівців "ЛУН Місто". 

Черговий стрибок вартості житла на первинному ринку був зафіксований на момент 1 жовтня 

2021 року. 

https://biz.today.ua/russkij-v-ukraine-rezko-podorozhala-nedvizhimost-stoimost-1-komnatnoj-kvartiry-

prevyshaet-million-griven/ 

 

Коворкінги, лаунж-зони та екосистема будинків: в Одесі представили архітектуру майбутнього 

В Одесі на вулиці Радісній ЖК "Пространство Eco City" перетворився на інтерактивний 

майданчик. Тепер гості та жителі зможуть користуватися платформами: IT, освіта, спорт, 

медицина та музика. 

https://novyny.live/odessa/kovorkingi-launzh-zony-i-ekosistema-domov-v-odesse-predstavili-

arkhitekturu-budushchego-16036.html 

 

Безпечний та красивий дім: як обрати декор та дизайн для людини з алергією 

В оселі, де проживатиме людина з алергією, слід зважати на кожну дрібницю й обдумувати всі 

деталі інтер’єру. У таких інтер’єрах слід уникати багатьох рішень, і при облаштуванні або 

ремонті варто двічі розглянути багато питань. 

https://design.24tv.ua/bezpechniy-krasiviy-dim-yak-obrati-dekor-dizayn-dlya-lyudini_n1759509 

 

 

 


