
 

 

 

 

 

4 березня 2021 року 

 

Діджиталізація та "зелений" курс: уряд затвердив економічну стратегію 

Кабмін 3 березня затвердив Національну економічну стратегію до 2030 року. Вона враховує 
діджиталізацію, "зелений" курс, підприємницький та регіональний розвиток. 
https://economy.24tv.ua/didzhitalizatsiya-zeleniy-kurs-uryad-ekonomichni-novini-ukrayini_n1558477 

 

Дарницький міст у Києві обіцяють добудувати вже у 2021 році: УЗ домовилась з 

Укравтодором 

Укравтодор та Укрзалізниця 3 березня підписали меморандум щодо завершення будівництва 
Дарницького залізнично-автомобільного мосту, що перебуває на балансі залізниці. Роботи 
розпочнуться вже влітку 2021 року. 
https://kyivnews.24tv.ua/darnitskiy-mist-kiyevi-dobuduyut-vzhe-2021-rotsi-novini-kiyeva_n1558327 

 

Новий комерційний центр на Арсенальній площі: чи потрібен він місту? 

Наприкінці грудня 2020 року біля метро «Арсенальна» відкрили оновлену площу. Реновацією 
займалася компанія A Development, яка паралельно відреставрувала Микільську браму (колишній 
головний в’їзд до Київської фортеці, зведеної за наказом імператора Миколи І у 1830-50-і роках) та 
прилеглу до неї територію. Інвестор також обіцяв зробити реновацію будинку Військової 
комендатури і розмістити там літні майданчики і кафе. Позаду вестибюлю станції метро 
«Арсенальна» планували збудувати фонтан. 
https://hmarochos.kiev.ua/2021/03/03/novyj-komertsijnyj-tsentr-na-arsenalnij-ploshhi-chy-potriben-vin-

mistu/ 

 

Реконструкція "Київської Русі": Як виглядатиме оновлений столичний кінотеатр 

На базі кінотеатру "Київська Русь" планують створити мультифункціональний культурний 
центр. 
https://kyiv.depo.ua/ukr/kyiv/rekonstruktsiya-kiivskoi-rusi-yak-viglyadatime-onovleniy-stolichniy-

kinoteatr-202103041292196 

 

Хвиляста огорожа: чому у Великій Британії будували звивисті паркани 

У Великій Британії в графстві Саффолк можна побачити незвичайні садові паркани. Вони 
звиваються змійкою і, як не дивно, є більш економними у будівництві. На перший погляд, це може 
здатися нісенітницею, але виявляється, що для будівництва хвилеподібної стіни потрібно менше 
цегли, ніж на звичайну. Секрет у її кладці. Коли роблять пряму огорожу, то цеглу кладуть у два, а 
то й більше рядів для того, щоб вона була міцною. Натомість для спорудження хвилеподібного 
паркану використовують лише один ряд цегли й завдяки своїм вигинам стіна не поступається 
міцністю звичайним огорожам. 
https://house.24tv.ua/zmiyepodibni-parkani-velikiy-britaniyi-ostanni-novini_n1556924 

 

Ніч поряд з левами та ведмедями: унікальні кабінки в центрі дикої природи 

У реабілітаційному центрі дикої природи в Данії встановили неймовірні каюти, де гості зможуть 
зупинитися на відпочинок. Стильні дерев’яні хатинки розташовані на території, де проживають 
рідкісні види тварин, серед яких тигри, ведмеді та леви. Парк із дикими тваринами розташований 
у місті Ебельтофт, це приблизно за 240 кілометрів від Копенгагена. Парк відновлює низку 
зникаючих видів, перш ніж повернути їх у природне середовище. 
https://house.24tv.ua/nich-poryad-levami-vedmedyami-unikalni-novini-ukrayini-i-svitu_n1558150 

 

Економимо воду: 8 порад, як зменшити споживання й заощадити на комуналці 



Скільки води ми зливаємо до каналізації? Далебі багато. Забагато! Ми рідко про це замислюємося. 
Тим часом воду можна й треба споживати економно! Менше літрів на лічильнику – менші суми в 
платіжках. 
https://idea.24tv.ua/ekonomimo-vodu-8-porad-yak-zmenshiti-spozhivannya-ostanni-novini_n1555160 

 

 

 

В американському Маямі відкрили парк під лінією метро: промовисті фото 

У місті Маямі, що в американському штаті Флорида, відкрили лінійний парк Underline. Його 
особливість є розташування, а саме – під лінією метрополітену. Першу частину парку, яка 
називається Brickell Backyard, відкрили наприкінці лютого 2021 року. Повністю завершити проєкт 
студія Field Operations має намір впродовж 4 років. 
https://innovation.24tv.ua/mayami-ssha-vidkrili-liniyniy-park-pid-liniyeyu-novini-svitu_n1558959 

 

Не платити за опалення: у Фінляндії почали зводити будинки майбутнього 

У Фінляндії будують помешкання, які здатні забезпечити мешканців електроенергією та теплом. 
Їх називають "будинками нульової енергії". В "будинках нульової енергії" встановлюють спеціальне 
обладнання, що максимально використовує енергію вітру, сонця і тепло землі. Такі технології вже 
активно використовують при будівництві приватних будинків. Однак у багатоквартирних 
помешканнях вони ще не стали популярними. 
https://design.24tv.ua/finlyandiyi-zvodyat-budinki-de-ne-treba-platiti-za-novini-dnya_n1558307 

 

 

 


