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Газ, вода, тепло та електроенергія. Скільки доведеться платити за комуналку цієї зими 

До старту опалювального сезону залишилося 10 днів. Хороша новина: з цінами на газ, тепло, 

електроенергію та воду сюрпризів не буде. 

https://biz.liga.net/ua/ekonomika/tek/article/gaz-voda-teplo-i-elektroenergiya-skolko-pridetsya-platit-za-

kommunalku-etoy-zimoy 

 

Мінрегіон ліцензуватиме приватні компанії містобудівного контролю 

Мінрегіон ліцензуватиме приватні компанії містобудівного контролю. “Мінрегіон допрацьовує 
критерії для цих організацій яке вони повинні мати наповнення: кількість людей, кваліфікація 
тощо. 
https://investory.news/minregion-licenzuvatime-privatni-kompanii-mistobudivnogo-kontrolyu/ 

 

Нерухомість, депозити і держоблігації: у що варто інвестувати українцям 

Довгострокові вкладення, або, простіше кажучи, інвестиції є одним з досить популярних способів 
отримання грошового прибутку. Зазвичай, вони не вимагають багато зусиль, але окупаються лише 
з часом. Також завжди існує ймовірність різних ризиків, які завжди потрібно враховувати під час 
вибору виду інвестиції. 
https://www.slovoidilo.ua/2021/10/06/stattja/ekonomika/neruxomist-depozyty-derzhoblihacziyi-varto-

investuvaty-ukrayincyam 

 

Кличко сказав, коли «дадуть тепло» у житлові будинки 

Теплопостачальні компанії Києва вже розпочали подачу тепла в лікарні, дитячі садки та школи 
столиці. Опалення для житлових будинків вмикатимуть за декілька днів. 
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3328750-klicko-skazav-koli-dadut-teplo-u-zitlovi-budinki.html 

 

У Вінниці розпочалася реконструкція злітно-посадкової смуги аеропорту 

Перший транш у розмірі 13 млн гривень на капітальний ремонт злітно-посадкової смуги 
аеропорту «Вінниця» отримала область. Загалом на перший етап проекту до кінця року має 
надійти ще близько 135 млн: саме таку суму зможе підрядник, який виграв тендер. 
https://day.kyiv.ua/uk/news/061021-u-vinnyci-rozpochalasya-rekonstrukciya-zlitno-posadkovoyi-smugy-

aeroportu 

 

У чотирьох районах Києва облаштують п’ять нових скверів 

Нові сквери мають стати не просто зеленими зонами, а сучасними просторами для відпочинку 
та дозвілля киян й гостей міста. Водночас це зробить неможливим забудову цих територій. 
https://3m2.ua/news/u-chotyroh-rajonah-kyyeva-oblashtuyut-pyat-novyh-skveriv/ 

 

"Укрпошта" випустила марку з відомою архітектурною спорудою Києва 

"Укрпошта" випустила поштовий блок з відомою архітектурною спорудою Києва, побудованою за 
задумом архітектора Владислава Городецького. Поштовий блок складається з п’яти марок. 
https://kyiv.comments.ua/ua/news/society/developments/4434-ukrposhta-vipustila-marku-z-vidomoyu-

arhitekturnoyu-sporudoyu-kieva-foto.html 

 

Провідним туроператорам України показали найкращі локації для мандрівок Буковиною 

Карпати, Дністер, архітектура Чернівців – найкращі локації для мандрівок представили провідним 
туристичним операторам України. Про це повідомляє Чернівецька ОДА. 
https://www.0372.ua/news/3223317/providnim-turoperatoram-ukraini-pokazali-najkrasi-lokacii-dla-

mandrivok-bukovinou 



 

Український архітектор розробив екологічний будинок з коноплі 

Архітектурна студія «Екодар» розробила проект енергоефективного і екологічного 
багатоквартирного будинку для створення локальних ком’юніті – Zemp House. Проект отримав 
нагороду Climate Innovation Vouchers. Його розробив для Бостона (США) засновник студії SHOVK 
Андрій Лесьо. 
https://hmarochos.kiev.ua/2021/10/07/ukrayinskyj-arhitektor-rozrobyv-ekologichnyj-budynok-z-konopli-

shho-vidomo-pro-proyekt/ 

 

 


