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Нові ворота Делі: в Індії збудують найзеленіший аеропорт 

Аеропорт – не лише важлива інфраструктурна одиниця, а й ворота великих міст, через 

які проходять тисячі людей з усього світу. Дизайнери обіцяють, що це буде 

"найзеленіший" аеропорт Індії. У проєкті передбачено озеленений внутрішній дворик, 

велика кількість світла, максимальний комфорт пасажирів та зелена зовнішня 

територія, яка забезпечить усі потреби громадського та приватного транспорту. 

https://house.24tv.ua/novi-vorota-deli-indiyi-zbuduyut-nayzelenishiy-aeroport-novini-

dnya_n1507012 

Нові дороги і розв'язки в Києві: що, де і коли побудують в столиці найближчим 

часом 

У Генеральному плані столиці передбачено будівництво доріг на найближчі 7 і 20 років. 

budport.com.ua/news/19750-novi-dorogi-i-rozvyazki-v-kiyevi-scho-de-i-koli-pobuduyut-v-

stolici-nayblizhchim-chasom 

 

Оазис посеред міста: як виглядатиме новий парк на даху футбольного стадіону ФК 

Барселона 

Архітектурна студія ON-A розробила пропозицію покрити парком дах футбольного 

стадіону ФК Барселона "Ноу Камп". 

https://house.24tv.ua/oazis-posered-mista-yak-viglyadatime-noviy-park-ostanni-

novini_n1508615 

 

Будівництво запорізького мосту: в Україну повернувся найпотужніший плавучий 

кран Європи LK-800 

Найпотужніший плавучий кран Європи LK-800 "Захарій" вже у Запоріжжі. З його 

допомогою будуть будувати вантовий міст через річку Дніпро.  

budport.com.ua/news/19752-budivnictvo-zaporizkogo-mostu-v-ukrajnu-povernuvsya-

naypotuzhnishiy-plavuchiy-kran-yevropi-lk-800-foto 

 

Капітальний ремонт Хрещатика у 2021 році. Що буде зроблено? 

Директор інституту Київдормістпроєкт Володимир Воробйов розповів про капітальний 

ремонт вулиці Хрещатик у 2021 році. 

budport.com.ua/news/19754-kapitalniy-remont-hreschatika-u-2021-roci-scho-bude-zrobleno 

 

ДАБІ відмовилася видати дозвіл на будівництво багатоповерхівки у сквері біля ст. м. 

«Шулявська» 

Державна архітектурно-будівельна інспекція відмовила ТОВ «Рінко» у видачі дозволу на 

будівництво торгово-офісного комплексу з рестораном швидкого харчування та 

благоустроєм і озелененням скверу по проспекту Перемоги 50-а. 

nashigroshi.org/2021/01/11/dabi-vidmovylasia-vydaty-dozvil-na-budivnytstvo-

bahatopoverkhivky-u-skveri-bilia-st-m-shuliavs-ka-foto/ 

 

В Киеве планируют построить канатную дорогу: как она будет выглядеть и где будет 

проходить 



Проект першої черги канатної дороги передбачає будівництво ділянки протяжністю 

понад 1000 метрів з трьома станціями: "Поштова площа", "Арка Дружби народів" і 

"Труханів острів". Це будуть три станційні комплекси з ліфтами для маломобільних груп 

населення.  

budport.com.ua/news/19757-v-kieve-planiruyut-postroit-kanatnuyu-dorogu-kak-ona-budet-

vyglyadet-i-gde-budet-prohodit-foto 

 

У Парижі планують перетворити Єлисейські поля на «незвичайний сад» 

Проєкт реконструкції розробляє бюро PCA-Stream під керівництвом архітектора Філіппе 

Чіамбаретта. За його словами, вулиця, яка потерпає від забруднення, автомобілізму, 

туризму та консьюмерзиму, має бути перетворена на «екологічний, привабливий та 

інклюзивний» простір. 

https://hmarochos.kiev.ua/2021/01/11/u-paryzhi-planuyut-peretvoryty-yelysejski-polya-na-

nezvychajnyj-sad/ 

Відпочинок на вершині мосту: фото унікального готелю у Південній Африці 

Для любителів активного відпочинку та дикої природи важливо зупинятися в неймовірних 

місцях, особливо коли з вікна відкривається запаморочливий вид. Про розкішний готель, 

який збудований із старовинних вагонів.  

https://house.24tv.ua/vidpochinok-vershini-mostu-foto-unikalnogo-gotelyu-ostanni-

novini_n1508282 

 

Порятунок посеред руйнації: унікальна лікарня у сільській місцевості Бангладешу 

У час пандемії Covid-19 медична допомога стала найбільш важливою ланкою будь-якого 

суспільства. Про унікальну лікарню із малоповерховими спорудами та екобудинками, яку 

збудували на постраждалій від циклону місцевості. 

https://house.24tv.ua/poryatunok-posered-ruynatsiyi-unikalna-novini-ukrayini-i-svitu_n1507851 

 

Прихисток на гірському острові: як виглядає унікальний крихітний терем у Японії 

Проєкт розроблений японською архітектурною студією LEAD. Хатина розташована на 

ідилічному острові Хоккайдо, що у Японії. Місце проєкту насправді унікальне, адже це 

невеликий відступ у північній частині гірського хребта. 

 https://house.24tv.ua/prihistok-girskomu-ostrovi-yak-viglyadaye-unikalniy-novini-

dnya_n1508019  

Відпочинок поряд з природою: мисливський будинок на польсько-українському 

кордоні 

Прекрасні та дикі бескиди Бещади – чудове місце, де розташовані національні парки з 

мальовничою природою. Про приголомшливий дім серед мальовничих гір.  

https://house.24tv.ua/vidpochinok-poryad-prirodoyu-mislivskiy-budinok-polsko-novini-

dnya_n1507717 

У Хмельницькому з’явився новий мурал 

У Хмельницькому на стіні багатоповерхівки у мікрорайоні Гречани з’явився новий мурал – 

місцевий супергерой Хмельмен та термометр.  

https://shotam.info/u-khmelnytskomu-z-iavyvsia-novyy-mural-foto/ 

Київ увійшов до списку найкращих міст для дистанційної роботи 

Українська столиця зайняла двадцяте місце в міжнародному рейтингу найкращих міст 

для дистанційної роботи в 2021 році. 

https://bizua.org/16539/kyyiv-uvijshov-do-spysku-najkrashhyh-mist-dlya-dystantsijnoyi-roboty 


