
  

22 жовтня 2020 року 

 

Пелюстки з бетону та фасад-сходи: 5 найкрасивіших "брутальних" будівель Європи 

Дискусії щодо місця бруталізму у сучасній архітектурі досі точаться. Хтось вважає їх 
занадто сірими та абсолютно непривабливими, а дехто апелює до розмаху вигадливих 
бетонних структур. Як би там не було, на території усієї Європи досі стоять модерні 
споруди. 
https://house.24tv.ua/pelyustki-betonu-fasad-shodi-5-naykrasivishih-brutalnih-

budivel_n1440477 

 

На Вінниччині триває відновлення автошляхів у рамках «Великого будівництва» 

Капітальний ремонт транспортної розв’язки на а/д М-21 Виступовичі - Житомир - 
Могилів-Подільський йде за графіком. Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у 
Вінницькій області. 
http://www.vin.gov.ua/news/top-novyny/27132-na-vinnychchyni-tryvaie-remont-avtoshliakhiv-

mistsevoho-znachennia-u-ramkakh-velykoho-budivnytstva-2 

 

Міністр Олексій Чернишов: «Велике будівництво» виходить на фінішну пряму. 

Загальна готовність об’єктів програми складає 87% 

За даними моніторингових груп Мінрегіону, які постійно відслідковують динаміку 
реалізації програми на місцях, станом на 21 жовтня середній відсоток будівельної 
готовності об’єктів по Україні складає 87%. Дитсадки які входять до «Великого 
будівництва» готові на 87%, школи на 92%, спортивна  інфраструктура на 83%, інші 
об’єкти готові на 86%. 
https://www.minregion.gov.ua/press/news/ministr-oleksij-chernyshov-velyke-budivnycztvo-

vyhodyt-na-finishnu-pryamu-zagalna-gotovnist-obyektiv-programy-skladaye-87/ 

 

На будівництво мосту на Полтавщині оголосили тендер на понад 12 млрд грн 

Служба автомобільних доріг у Полтавській області оголосила тендер на будівництво 
автодороги Н-08 Бориспіль–Дніпро–Запоріжжя (через Кременчук)–Маріуполь на ділянці 
обходу Кременчука з мостовим переходом через річку Дніпро у Кременчуці. Його 
очікувана вартість становить 12 млрд 520 млн 200 тис. грн. 
http://poltavske.tv/events/25175 

  

Як оновили парки Києва за п'ять років 

У столиці оновили та реконструювали майже 400 парків і скверів за п'ять років. Ще 370 
земельних ділянок отримали статус скверу, парку чи зеленої зони.  
https://vechirniy.kyiv.ua/news/yak-onovyly-parky-kyyeva-za-p-yat-rokiv 

 

Будинок в будинку: в Швейцарії побудували багатошарову ековіллу 

На березі Женевського озера, що у Швейцарії, місцева архітектурна фірма Design 
Paradigms спроєктувала незвичний будинок. Ця споруда вражає своєю багатошаровістю, 
вертикальним садом на одній із стін та використанням багатьох елементів. 
https://house.24tv.ua/budinok-budinku-shveytsariyi-pobuduvali-bagatosharovu-novini-

dnya_n1440541 

 



Іржава сталь: в Нідерландах з'явився будинок, який повільно з'їдає корозія 

Будинок є житловим, а приміщення особисто облицьовували самі ж мешканці. 
Попри "брутальний" фасад, всередині будинок вирізняється "м'яким" інтер'єром з 
використанням деревини та білої фарби для стін. 
https://house.24tv.ua/irzhava-stal-niderlandah-zyavivsya-budinok-novini-ukrayini-i-

svitu_n1440223 

 

Біля затоки Берковщина на Позняках почали будувати парк з амфітеатром 

Біля затоки Берковщина у Дарницькому районі розпочалося будівництво парку. Тут 
планують створити простори для відпочинку як безпосередньо у зеленій зоні, так і біля 
води.  
https://hmarochos.kiev.ua/2020/10/22/bilya-zatoky-berkovshhyna-na-poznyakah-pochaly-

buduvaty-park-z-amfiteatrom-foto/ 

 

Округлі форми, безбар’єрний простір і заклик до самостійного навчання: яким має 

бути інноваційний дитячий садочок? 

Сучасний дитячий садочок – це не лише передові підходи до виховання і догляду за 
дітьми. Це ще й простір, спроєктований так, щоб ці підходи реалізувати. 
https://hmarochos.kiev.ua/2020/10/21/okrugli-formy-bezbar-yernyj-prostir-i-zaklyk-do-

samostijnogo-navchannya-yakym-maye-buty-innovatsijnyj-dytyachyj-sadochok/ 

 

На Оболоні ремонтують фасад кінотеатру «Братислава» 

З фасаду збивають стару плитку, а потім стіни відштукатурять та пофарбують в 
помаранчевий колір. На фасад можуть нанести декоративні візерунки. 
https://hmarochos.kiev.ua/2020/10/21/na-oboloni-remontuyut-fasad-kinoteatru-bratyslava/ 

 

Зима близько: як ресторанам пропонують утеплювати літні майданчики під час 

пандемії? 

В Чикаго на півночі США провели конкурс на найкращі ідеї щодо облаштування відкритих 
майданчиків узимку. 
https://hmarochos.kiev.ua/2020/10/21/zyma-blyzko-yak-restoranam-proponuyut-uteplyuvaty-

litni-majdanchyky-pid-chas-pandemiyi/ 

 

 


