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Будинок музики перемістять із костелу в нову будівлю до кінця 2023 року 

16 вересня Кабінет Міністрів прийняв розпорядження про будівництво в Києві нової 

будівлі, в яку мають перемістити Національний будинок органної та камерної музики.  

https://hmarochos.kiev.ua/2020/09/17/budynok-muzyky-peremistyat-iz-kostelu-v-novu-budivlyu-

do-kintsya-2023-roku/ 

 

Відкрити заново архітектуру Закарпаття: 10 запитань про Малий Ґалаґов 

Багатьом ужгородцям та туристам знайома назва Малий Ґалаґов. Однак, попри все, досі 

цей об’єкт залишається террою інкоґніта не лише для гостей міста, але і для самих 

мешканців Ужгорода.  

https://varosh.com.ua/projects/10-zapytan-pro-malyj-galagov/ 

 

Затверджено положення Комітету доступності Мінрегіону 

Наказом Міністерства розвитку громад та територій України № 210 від 14 вересня 

2020 року затверджено положення Комітету з питань безперешкодного життєвого 

середовища для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. 

https://www.minregion.gov.ua/press/news/zatverdzheno-polozhennya-komitetu-dostupnosti-

minregionu/ 

 

На Макарівщині відремонтують міст 

У селі Яблунівка Макарівського р-ну Київської обл. в межах проекту "Велике 

будівництво" відремонтують міст. 

https://mykyivregion.com.ua/news/na-makarivshhini-vidremontuyut-mist-foto 

 

Найбільша у світі дахова ферма: в університеті Таїланду вирощують 20 тонн їжі на 

рік 

В університеті Таммасат, що в столиці Таїланду облаштували величезну дахову ферму, 

яка здатна на рік вирощувати близько 20 тонн їжі. Просто на даху будівлі у Бангкоку 

вирощують понад 40 їстівних видів сільськогосподарських культур, серед яких рис, різні 

коренеплоди, фруктові дерева та трави. 

https://house.24tv.ua/naybilsha-sviti-dahova-ferma-universiteti-novini-ukrayini-i-

svitu_n1416161 

 

Претендент на чергове диво світу: в Будапешті відкрили парк з висячими садами 

У Будапешті відкрили незвичайний міський парк “Вітряні ворота” – з висячими садами 

та сонячними деревами. Під парком побудований підземний гараж для 500 авто, що 

значно пом’якшить проблеми з паркуванням у районі. 

https://varosh.com.ua/miscya/pretendent-na-chergove-dyvo-svitu-v-budapeshti-vidkryly-park-z-

vysyachymy-sadamy-foto-video/ 

 

Річка, зелень та трамваї. Якою може бути Бессарабська площа 

Бессарабська площа – один з головних викликів розвитку якісного публічного простору в 

центрі Києва. Щоб Бессарабська площа стала комфортним та привабливим місцем, на 

курсі з урбан дизайну розробили проект її реконструкції. 
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https://bigkyiv.com.ua/richka-zelen-ta-tramvayi-yakoyu-mozhe-buty-bessarabska-ploshha-foto 

 

У Києві відремонтують міст Патона та збільшать його пропускну спроможність 

У КМДА заявили, що після ремонту мосту збільшиться пропускна спроможність споруди, а 

також будуть створені належні умови для руху автомобільного транспорту та пішоходів. 

https://journalist.today/uk/u-kyievi-vidremontuiut-mist-patona-ta-zbilshat-ioho-propusknu-

spromozhnist/ 

 

У Києві запрацює безкоштовний сервіс сортування відходів  

У Києві запрацює новий безкоштовний сервіс сортування відходів Ecola. Сервіс обіцяють 

запустити найближчим часом. 

https://hmarochos.kiev.ua/2020/09/17/u-kyyevi-zapratsyuye-bezkoshtovnyj-servis-sortuvannya-

vidhodiv/ 

 

У сквері Святошинського району з’явилась алея акацій 

У столичному сквері на вулиці Підлісній, 2 висадили алею з 16 крупномірних акацій. 

https://bigkyiv.com.ua/u-skveri-svyatoshynskogo-rajonu-z-yavylas-aleya-akatsij-foto/  
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