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Де працюватиме іпотека під 7% - прогноз Офісу Президента 

Розраховувати на іпотеку під 7% можуть українці, які підпадають під критерії програми. 

Основний параметр - рівень доходів. Нижня планка з доходів буде визначатися банком, як 

можливість погасити кредит за ставкою 7%, верхня планка - як десятикратний розмір середньої 

заробітної плати в регіоні розташування об'єкта нерухомості. Наприклад, для Києва це буде 218 

тис. грн на місяць сукупного доходу сім'ї, для Тернопільської області - приблизно 119 тис., для 

Одеської - 125 тис. грн. 

http://budport.com.ua/news/20578-de-pracyuvatime-ipoteka-pid-7-prognoz-ofisu-prezidenta 

 

Робимо домашній декор зі сміття. Як працює франківський екопроєкт RE: laboratory 

Циркулярна економіка — саме такий принцип обрали у своїй роботі засновники івано-

франківського екологічного проєкту RE: laboratory. Сміття там не викидають, а створюють з 

нього вироби домашнього вжитку. А з органіки створюють компост, на якому вирощують 

екологічно чисті овочі та трави. За два роки діяльності вони зібрали 12 тонн вторсировини та 

навчили мешканців міста цінувати речі, які зазвичай називають сміттям. На цьому волонтери не 

зупиняються — і вже готуються до створення простору для екосвідомих людей. 

https://shotam.info/robymo-domashniy-dekor-zi-smittia-yak-pratsiuie-frankivskyy-ekoproiekt-re-

laboratory/ 

 

Як у Версалі: у Києві пенсіонер у звичайному під’їзді відтворює роботи митців 

У Києві пенсіонер перетворив під’їзд звичайної багатоповерхівки у Версальський палац. Стіни 

під'їзду прикрашають репродукції полотен відомих художників. Під'їзд розташований на вулиці 

Райдужна, 11а на Лівому березі столиці. 

https://kyivnews.24tv.ua/yak-versali-kiyevi-zvichaynomu-pidyizdi-novini-kiyeva-sogodni_n1572860 

 

Це дуже круто: як мешканці змінили стару панельку на Святошині за кілька років 

За 5 років напруженої праці голові ОСББ вдалося привести до ладу свій будинок. Наталя Ривкіна 

пояснила, що протягом перших років її керівни---цтва, довелося багато вчитися. Вона відвідувала 

різні семінари і конференції, як за програмами енергоефективності так і по успішному управлінню 

ОСББ. Все це дало достойний результат. 

https://vechirniy.kyiv.ua/news/50720/ 

 

На території «Шувару» збудують новий торгово-відпочинковий комплекс 

Виконавчий комітет Львівської міської ради під час засідання 19 березня погодив містобудівні 

умови і обмеження для будівництва нового корпусу оптового ринку «Шувар» на Сихові. У новому 

корпусі облаштують регіональний аграрний центр та спортивно-відпочинкову зону. 

https://zaxid.net/news/ 

 

Перший концесійний довгобуд 

Днями український уряд вкотре анонсував будівництво першого концесійного автобану Краковець – 

Львів – Броди – Рівне. Про будівництво цієї дороги говорять уже більше 20 років, утім за цей час 

знайти так і не вдалось приватного інвестора, який повністю фінансував би будівництво траси. 

Цього разу побудувати платну дорогу від кордону з Польщею до Рівного сподіваються на умовах 

державно-приватного партнерства. 

https://zaxid.net/statti_tag50974/ 

 

Дім, що витає у повітрі: як виглядає летючий будинок в Італії 



В Італії збудували будинок, який може літати та повертатися за сонцем. Він виготовлений з 

перероблених матеріалів та ковзає на відстань 12 метрів. Дім розроблений та побудований його 

власником, Еннунціо Лагомарсіні. Цей летючий будинок розташований у місті Кастельнуово-

Магра, в Італії.  

https://house.24tv.ua/dim-shho-vitaye-povitri-yak-viglyadaye-letyuchiy-ostanni-novini_n1572910 

 

Аудієнція та віддаленість: унікальний комплекс для духовного відпочинку та роздумів у 

Китаї 

Історичний комплекс розташований у селі Лонджі – одному з вулканічних кам’яних сіл на півночі 

Хайнаня. Від колишнього славного історичного місця залишилася руїна та розбиті стіни. 

Архітектурна студія ZSZY, якій належить проєкт реконструкції, вирішила не відбудовувати 

комплекс повністю, а додати скляні конструкції та підкреслити збережені стіни. 

https://house.24tv.ua/audiyentsiya-viddalenist-unikalniy-kompleks-dlya-novini-sogodni_n1573253 

 

Повітряна яхта: Співзасновник Google Сергій Брін будує величезний дирижабль 

Спочатку Брін хотів використовувати "повітряний корабель" як яхту для прогулянок, однак тепер 

стверджує, що дирижабль використовуватиметься під час рятувальних операцій в зонах 

стихійних лих. Літати дирижабль під робочою назвою Pathfinder 1 буде завдяки водневому 

паливному елементу та 12 електродвигунам. Також Брін повідомив, що прототип майже готовий 

і вирушить у перший політ вже в 2021 році. Вартість його — не менше 150 мільйонів доларів. А 

довжина — не менше 200 метрів. 

https://focus.ua/uk/world/477621-vozdushnaya-yahta-souchreditel-google-sergey-brin-stroit-ogromnyy-

dirizhabl 

 

 


