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Шмигаль анонсував будівництво першого автобану в Україні 

В Україні можуть побудувати п'ять автобанів шляхом державно-приватного партнерства. Цими 

проєктами вже зацікавилися інвестори. Перший почнуть будувати у 2022 році. 

https://www.slovoidilo.ua/2021/10/07/novyna/suspilstvo/shmyhal-anonsuvav-budivnycztvo-pershoho-

avtobanu-ukrayini 

 

Прибутковий розрахунок: як створити успішний об'єкт на першому поверсі 

Ідея використовувати перші поверхи житлових будинків під комерційні об'єкти не нова. Майже 

кожен будинок у місті, що виходить на вулицю, стає привабливим для розміщення магазину, салону 

тощо. Такі площі вигідно здавати в оренду або купувати та переобладнувати під потреби 

комерційної організації. 

https://mind.ua/openmind/20232000-pributkovij-rozrahunok-yak-stvoriti-uspishnij-obekt-na-pershomu-

poversi 

 

Як купити квартиру в новобудові: 5 простих способів 

Власна квартира в новобудові – мрія, яка потребує часу, сил та, звісно, коштів. Однак часто на її 

купівлю пересічному українцеві потрібно збирати дуже довго. Про прості способи придбати 

квартиру, навіть якщо немає всієї суми. 

https://24tv.ua/yak-kupiti-kvartiru-novobudovi-5-prostih-sposobiv-ukrayina-novini_n1757352 

 

Що чекає ринок нерухомості в останні місяці року: прогнози експертів 

Асоціація фахівців з нерухомості України прогнозує зниження активності покупців. При цьому 

середня ціна зросте орієнтовно на 3%. 

https://realestate.24tv.ua/shho-chekaye-rinok-neruhomosti-ostanni-misyatsi-roku-prognozi_n1761464 

 

ОСББ чи керуюча компанія 

Чистий і доглянутий двір, новий дитячий майданчик, вивезене сміття, справні ліфти, вчасне 

опалення, гаряча вода у крані, пофарбовані лавочки біля під'їзду, дорога без ям і вибоїн, озеленення 

подвір'я – все це результат роботи осіб чи компаній, які керують будинком. 

https://realestate.24tv.ua/osbb-chi-keruyucha-kompaniya_n1760002 

 

Квартирне питання у 2050 році: чи залишиться воно болючим і за 30 років? 

Будинки з бамбука, багнюки, на воді? Де ми житимемо за три десятиліття. 

https://biz.liga.net/ua/all/nedvizhimost/article/kvartirnyy-vopros-v-2050-m-ostanetsya-li-ono-

boleznennym-i-cherez-30-let 

 

Вода за вікном: як виглядає дім мрії біля озера 

У кожного з нас є мрія про затишний будинок біля водойми. У Німеччині створили проєкт, який 

надихає на втілення своїх бажань. 

https://design.24tv.ua/voda-za-viknom-yak-viglyadaye-dim-mriyi-bilya-ozera_n1761540 

 

У метро Києва запустили артпотяг: там будуть герб і гроші УНР дизайну Георгія Нарбута 

У рік 135-ліття з дня народження художника Георгія Нарбута у Києві пасажири синьої гілки 

метро — це та, яка від Теремків до Героїв Дніпра — можуть опинитися в артпотязі, де 

збагатяться знаннями про неординарного митця, який прожив лише 34 роки, але залишив в історії 

України незабутні яскраві сторінки. 

https://www.umoloda.kiev.ua/number/3772/2006/160958/ 

 



Ужгород в деталях. Путівник найцікавішими пам’ятками, готелями та ресторанами міста 

Збираючись у подорож, практично щоразу перед мандрівниками постають питання: що 

подивитись у місті або чим цікава та чи інша туристична локація, де й за якою ціною поселитися і 

де поїсти? Щоб не витрачати багато часу на пошуки такої інформації, яка може бути часом 

неточною або застарілою, ми складаємо для вас найактуальніші путівники цікавими місцями в 

нашій країні та за кордоном. 

https://travel.rbc.ua/ukr/show/uzhgorod-detalyah-putevoditel-samym-interesnym-1633596322.html 


