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Мінкульт вносить «Тарілку» на Либідській до реєстру пам’яток архітектури 
Експертна рада Міністерства культури та інформаційної політики внесла «Літаючу тарілку» на 
Либідській площі до реєстру пам’яток архітектури та монументального мистецтва. За словами 
міністра, цей статус вбереже «Тарілку» від зазіхань з боку забудовників. 
https://hmarochos.kiev.ua/2020/10/08/minkult-vnosyt-tarilku-na-lybidskij-do-reyestru-pam-yatok-

arhitektury/ 

 

Кабмін виділив на «теплі» кредити 150 мільйонів гривень. Їх вистачить на півтора місяця 
За оцінками експертів, для задоволення попиту на «теплі» кредити, потрібно близько два мільярди 
гривень на рік. Кабінет міністрів продовжив програму «теплих» кредитів для населення ще на рік, 
виділивши на її реалізацію 150 мільйонів гривень у держбюджеті на 2021 рік. 
https://hmarochos.kiev.ua/2020/10/08/kabmin-vydilyv-na-tepli-kredyty-150-miljoniv-gryven-yih-

vystachyt-na-pivtora-misyatsya/ 

 

«Агенти змін» збирають пластикові кришечки для створення вуличної лавки 
Архітектурно-дизайнерська організація «Агенти змін» почали збирати кришечки для створення 
вуличного об’єкта з переробленого пластику. Перші три контейнери встановили в закладах на 
Рейтарській. 
https://hmarochos.kiev.ua/2020/10/07/agenty-zmin-zbyrayut-plastykovi-kryshechky-dlya-stvorennya-

vulychnoyi-lavky/ 

 

Маємо на меті вдихнути друге життя в наші пам’ятки, – Олена Василько 
Олена Василько очолила обласний департамент архітектури та містобудування влітку цього 
року. Вміщено інтерв’ю з пані Оленою щодо захисту архітектурних пам’яток. Наразі 
департамент вже розробив список з кількох десятків об’єктів по всій області, які планують 
включити до програми. 
https://zaxid.net/mayemo_na_meti_vdihnuti_druge_zhittya_v_nashi_pamyatki__olena_vasilko_n1508744 

 

Київ почав процес закриття другої ділянки сміттєвого полігону 
Першу карту полігону площею 18 гектарів почали рекультивувати торік. На сміттєвому полігону 
№5, що біля села Підгірці Київської області, розпочинають процес закриття останньої з двох 
ділянок. 
https://hmarochos.kiev.ua/2020/10/08/kyyiv-pochav-protses-zakryttya-drugoyi-dilyanky-smittyevogo-

poligonu/ 

 

Аеропорти майбутнього: 3 кращих проєкти від студентів з усього світу 
Архітектурна компанія Fentress Architects щороку проводить міжнародний конкурс на кращі 
студентські проєкти. У цьому році студенти презентували свої напрацювання, в яких уявила великі 
аеропорти у 2100 році. Головними пріоритетами стали екологічність та мобільність повітряних 
воріт. До вашої уваги 3 кращих архітектурних проєкти для аеропортів з усього світу. 
https://house.24tv.ua/aeroporti-maybutnogo-3-krashhih-proyekti-vid-studentiv-ostanni-novini_n1430954 

 
В Австралії побудували дивовижний екодім, у якому можна ловити рибу й збирати овочі 

Керівник дизайн-студії з Сіднея побудував для себе житло, взявши ідеї з самої природи. Дім став, 
фактично, окремою екосистемою, у якій мешканці можуть вирощувати собі їжу. Австралійська 
студія CplusC Architectural Workshop створила екодім з переробних матеріалів. 
https://design.24tv.ua/avstraliyi-pobuduvali-divovizhniy-ekodim-yakomu-mozhna-novini-dnya_n1430952 



 

Як продовжити термін спадкування будинку і землі 
Верховний Суд України опублікував роз'яснення щодо продовження терміну спадщини за законом. 

 https://www.zagorodna.com/uk/statti/iak-prodovzhiti-termin-spadkuvannia-budinku-i-zemli.html 

 

На легендарній київській річці створюють парк 
У столиці починають будувати парк «Почайна». Він займе територію вздовж русла річки 
Почайна: від вулиці Йорданської і проспекту Степана Бандери до сучасного гирла – під Північним 
мостом, там, де парк Почайна з'єднується з парком Наталка. 
https://vechirniy.kyiv.ua/news/na-lehendarniy-kyivs-kiy-richtsi-stvoryuyut-park 

 

Відкриття "Самсона". На Контрактовій завершилася реставрація фонтану 
У 2018 році легендарний фонтан "Самсон" на Контрактовій площі відзначав ювілей – йому 
виповнилося 210 років. Фонтан з'явився в 1808 році. Минулого року вандали нанесли ушкодження 
фонтану і ось реставраційні роботи закінчено. 
https://kiev.segodnya.ua/ua/kiev/kother/otkrytie-samsona-na-kontraktovoy-zavershilas-restavraciya-

fontana-foto-1481438.html 

 

Археолог Андрій Петраускас: В Україні не дивина, коли пам’ятки, які знаходяться на 
земельних ділянках, можна таранити бульдозером, а жалітися до суду – немає сенсу 

Як часто в Україні археологи знаходять справжні скарби, чи лишається щось дійсно варте уваги 
після «чорних археологів», що саме нещодавно знайшли на Житомирщині і наскільки цінною є ця 
знахідка в інтерв’ю УНІАН розповів керівник Житомирської археологічної експедиції Андрій 
Петраускас. 

https://www.unian.ua/society/arheolog-andriy-petrauskas-interv-yu-dlya-unian-novini-ukrajini-

11174471.html 

 

На аукціонах у Prozorro. Продажі виставлятимуть полотна українських художників 
Класичний український живопис та інші предмети мистецтва почнуть продавати через єдину 
державну електронну торгову систему Prozorro.Продажі. Як повідомили у прес-службі відомства, 
проєкт запускають Національна електронна біржа (НЕБ), яка займається онлайн-аукціонами, та 
Міжнародний фонд «Імперія мистецтв». 
https://dyvys.info/2020/10/08/na-auktsionah-u-prozorro-prodazhi-vystavlyatymut-polotna-ukrayinskyh-

hudozhnykiv/ 

 


