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У Києві з’явилася мініскульптура, присвячена танцівникам на «Театральній» 

У Києві з’явилася 27-ма мініскульптура проєкту «Шукай» в підземному переході на станції метро 

«Театральна». Вона присвячена людям, що вже біля 30 років збираються у підземному переході на 

«Театральній», щоб поспілкуватись і потанцювати. Скульптор роботи Юрій Белявський. 

https://hmarochos.kiev.ua/2020/10/01/u-kyyevi-z-yavylasya-miniskulptura-prysvyachena-tantsivnykam-

na-teatralnij/ 

 

Василь Тимкович: "Пам’ятки нам не належать - ми повинні лише передати їх з рук минулого 

покоління в майбутнє" 

Сучасному Києву перейшли у спадок неоціненні історичні будівлі. Аби вберегти ці споруди від 

впливу часу та людей, і не втратити при цьому національну ідентичність та культурну спадщину, 

їх треба дбайливо охороняти та реставрувати. Про складність реставрації пам’яток, світові 

тенденції відновлення будівель та про те, чи мають право в історичній споруді розміщуватись 

сучасні заклади, розповідає керівник Українського державного науково-дослідного та проектного 

Інституту «УкрНДІпроектреставрація» Василь Тимкович. 

https://vechirniy.kyiv.ua/news/vasyl-tymkovych-pam-yatky-nam-ne-nalezhat-my-povynni-lyshe-peredaty-

ikh-z-ruk-mynuloho-pokolinnya-v-maybutnye 

 

У Львові відкрили сучасну медіатеку на вул. Миколайчука 

30 вересня у Львові розпочала роботу оновлена SPILNO бібліотека. Вона розташована на першому 

поверсі багатоповерхівки по вул. 1. Миколайчука. Нова медіатека має зручне зонування, 

облаштовано інклюзивний вхід із пандусом, нові стильні меблі, сучасне технічне оснащення, тут 

багато світла і зелені. 

https://zaxid.net/u_lvovi_vidkrili_suchasnu_mediateku_na_vul_mikolaychuka_n1508383 

 

Киянам хочуть повернути земельну ділянку на Оболоні вартістю 15 мільйонів 

Господарським судом міста м. Києва відкрито провадження за позовом Київської місцевої 

прокуратури щодо розірвання договору оренди та повернення територіальній громаді земельної 

ділянки в Оболонському районі столиці.  

https://vechirniy.kyiv.ua/news/kyyanam-khochut-povernuty-zemel-nu-dilyanku-na-oboloni-vartistyu-15-

mil-yoniv 

 

П’ять поверхів і 140 спеціалістів: для жителів київських Осокорків будують нову поліклініку 

У мікрорайоні Осокорки, споруджують поліклініку, в якій будуть обслуговувати близько 50 тис. 

пацієнтів. Побудувати новий медичний заклад у Дарницькому районі вирішили наприкінці 2016 р. 

Таке рішення Київрада прийняла через те, що у мікрорайоні Осокорки «виросли» нові житлові 

комплекси, а розвиток інфраструктури відставав. 

https://vechirniy.kyiv.ua/news/p-yat-poverkhiv-i-140-spetsialistiv-dlya-zhyteliv-kyivs-kykh-osokorkiv-

buduyut-novu-polikliniku 

 

Газон на даху та роботи-трансформери: вражаючий проєкт технохабу у Китаї 

Китайська студія представила проєкт майбутнього будинку для Terminus Group, постачальника 

смарт-послуг. Проєкт розташований у місті Чунцин на південному заході Китаю, більш відоме як 

"гірське місто". Однією з найважливіших складових, ландшафт даху, дозволяє великій кількості 

природи співіснувати з офісами. Зелений дах вночі перетворюється на найбільший цифровий 

дисплей у Китай. 

https://house.24tv.ua/gazon-dahu-roboti-transformeri-vrazhayuchiy-proyekt-novini-dnya_n1426225 



 

Нацрада реформ підтримала передачу функції контролю у будівельній сфері 

Національна рада реформ підтримала передачу функції контролю у будівельній сфері третім 

особам. Про це поінформував президент Конфедерації будівельників України (КБУ) Лев 

Парцхаладзе.  

https://www.zagorodna.com/uk/statti/nacrada-reform-pidtrimala-peredachu-funkcii-kontroliu-u-budivelniy-

sferi.html 

 

Українська мисткиня Юлія Красовська представила свої роботи на виставці в Болгарії 

Роботи талановитої української художниці Ю. Красовської були представлені на художній 

виставці EXPO Artco19 у Національному палаці культури в Софії. Ця унікальна арт-платформа у 

столиці Болгарії зібрала понад тисячу робіт сучасних митців. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3109929-ukrainska-mistkina-ulia-krasovska-predstavila-svoi-

roboti-na-vistavci-v-bolgarii.html 

 

Лідером в рейтингу комфортності українських міст вперше став Хмельницький, Київ - на 

другому місці 

Переможцем рейтингу комфортності українських міст цього року став Хмельницький, який 

набрав 201 бал. Київ опустився на друге місце і набрав 186 балів. Третє місце зайняв Львів – з 184 

балами, четверте – Рівне (182 бали). Замикає першу п'ятірку Тернопіль (180 балів). Якість життя 

в містах оцінювали за 14 критеріями. 

https://apostrophe.ua/ua/news/society/2020-10-01/liderom-v-reytinge-komfortnosti-ukrainskih-gorodov-

vpervyie-stal-hmelnitskiy-kiev---na-vtorom-meste/210652 

 

Ботанічний сад у Житомирі реконструюють. 

Розпочато другий етап реконструкції Ботанічного саду Поліського національного університету. 

Про це повідомив ректор Житомирського національного агроекологічного університету Олег 

Скидан.  

https://zhitomir-online.com/2020/10/01/botanichnyy-sad-u-zhytomyri-rekonstruyuyut-foto.html 

 

 


