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Київські активісти показали візуалізацію екопарку на Осокорках 

Як зазначають в організації, створений публічний простір виконував би роль буфера між 
житловими масивами та природно-заповідними територіями – своєрідної захисної території, яка 
перебирала б на себе основне антропогенне навантаження. 
https://shotam.info/kyivski-aktyvisty-pokazaly-vizualizatsiiu-ekoparku-na-osokorkakh-foto/ 

 

 

Названо найбільш надійних забудовників в Україні: хто серед них 

Новий рейтинг найбільш надійних девелоперів в Україні оприлюднило видання Деньги.ua. До 
переліку увійшла Корпорація Нерухомості РІЕЛ, яка впродовж 17 років будує якісне житло у Києві 
та Львові. 
https://realestate.24tv.ua/nadiyni-zabudovniki-ukrayini-kogo-mozhna-kupuvati-novini-dnya_n1556291 

 

Унікальній Горянській ротонді в Ужгороді повернуто автентичний вигляд 

Реставраційні роботи розпочалися ще у 2015 році, коли через вологість почала обсипатися 
зовнішня штукатурка. Тривалий час історична стародавня церква стояла без покриття. Нині 
зовнішньо храм повністю відповідає світлинам 1912 року. 
https://zakarpattya.net.ua/News/210023-Unikalnii-Horianskii-rotondi-v-Uzhhorodi-povernuto-

avtentychnyi-vyhliad-VIDEO 

 

У міжнародному конкурсі дизайну переміг дім з Обухівщини 

"Дім Шкруба" українського архітектора Сергія Махна переміг в одній із категорій на всесвітньо 
відомому дизайн-конкурсі IIDA 2020 Global Excellence Awards. Його реконструкцію архітектор 
закінчив у 2019 році для власної родини за власним проектом. У дизайні архітектор користувався 
мотивами української та японської спадщини. 
https://obukhiv.info/news/u-mizhnarodnomu-konkursi-dizainu-peremig-dim-z-obukhivshchini/ 

 

Модернізація та історія. Як на автовокзалі відновлюють старовинну мозаїку 

На Центральному автовокзалі в Києві, де наразі проходить реконструкція та модернізація, почали 
відновлювати мозаїчні панно художників-монументалістів Ади Рибачук та Володимира 
Мельніченка. 
https://bigkyiv.com.ua/modernizacziya-ta-istoriya-yak-na-avtovokzali-vidnovlyuyut-starovynnu-mozayiku-

foto/ 

 

У Празі встановлять ліхтарі, від яких можна зарядити електромобіль 

За шість років планується встановити до шести тисяч таких ліхтарів. Реалізація проекту 
коштуватиме 33,6 мільйона євро. Ця сума покриє витрати на придбання зарядних пристроїв, 
модернізацію громадського освітлення, заміну кабельних мереж та/або оновлення доріг. Крім 
цього, у місті встановлюють світлодіодні світильники для нових стовпів, які мають нижчий 
рівень споживання і можуть контролювати інтенсивність освітлення залежно від зовнішніх умов. 
https://hmarochos.kiev.ua/2021/03/01/u-prazi-vstanovlyat-lihtari-vid-yakyh-mozhna-zaryadyty-

elektromobil/ 

 

Простота із загадковою геометрією: у Чеджу звели будинок, який вражає формою 

У місті Чеджу, що у Південній Кореї, створили неймовірний приватний будинок. Його прості 
форми утворюють складну фігуру, а інтер’єр та види нікого не залишать байдужим. Автором 



проєкту є компанія Moon Hoon. Дизайнерам та архітекторам довелося попрацювати над тим, 
щоб дім був стійким до місцевої примхливої погоди. 
https://house.24tv.ua/prostota-iz-zagadkovoyu-geometriyeyu-chedzhu-zveli-novini-sogodni_n1556787 

 

Станція майбутнього: у Китаї збудують надзвичайний лісовий вокзал 

У китайському місті Цзясін будують неймовірний вокзал, який не лише комфортно 
обслуговуватиме тисячі пасажирів, а й стане окрасою місцевості. Окрім вокзалу, проект площею 
35,4 гектарів включає майданчики, комерційні площі, транспортний вузол та реконструкцію 
Народного парку, що розташований поруч. 
https://house.24tv.ua/stantsiya-maybutnogo-kitayi-zbuduyut-novini-ukrayini-i-svitu_n1555198 

 

 


