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Де в Києві планують створити публічні простори – Генплан 

Протягом останніх років поширюється формування публічних просторів у Києві. Ці ідеї повністю 
змінили колишні підходи до планування міських площ і вулиць, пішохідних зон і парків. 
https://bigkyiv.com.ua/de-v-kyyevi-planuyut-stvoryty-publichni-prostory-genplan/ 

 

Перетворити відходи у доходи: як проєкт черкащанки переміг у міжнародній еко-програмі 

Як правильно поводитися із відходами та як зменшити кількість сміття, вчать молодь з 
інвалідністю у Черкасах за проектом «Еко-мушля». Його авторка – Анна Деркач. Вона мешкає у 
єдиному в області будинку для родин із дітьми з інвалідністю. Сусіди підтримали починання 
дівчини і мають вже перші результати. 
https://hromadske.radio/publications/peretvoryty-vidkhody-u-dokhody-iak-proiekt-cherakashchanky-

peremih-u-mizhnarodniy-eko-prohrami 

 

У Черкасах мешканці самостійно модернізували свій будинок. Як вони це зробили? 

Вони встановили індивідуальний тепловий пункт, замінили вікна та двері у під’їздах, капітально 
відремонтували дах та утеплили стіни. Також там встановили камери спостереження і зробили 
капітальний ремонт даху. За словами мешканців, порівняно з сусідніми будинками, вони 
витрачають на опалення вдвічі менше. 
https://hmarochos.kiev.ua/2021/03/14/u-cherkasah-meshkantsi-samostijno-modernizuvaly-svij-budynok-

yak-vony-tse-zrobyly/ 

 

Магічна атмосфера: книгарня у Києві з казковим інтер'єром 

Найстаріший книжковий магазин Києва має не тільки давню історію. Його інтер’єр приваблює 
любителів казок, а також блогерів, які роблять оригінальні фото для інстаграму. Інтер'єр 
книжкового магазину "Сяйво книги" нагадує кадри з фільмів про Гаррі Поттера. Тут присутня 
таємнича атмосфера старовинної бібліотеки, а ще відвідувачів приваблюють захоплюючі ковані 
сходи, де можна робити фото у стилі фентезі. 
https://design.24tv.ua/knizhkoviy-magazin-kiyevi-foto-interyeru-ostanni-novini_n1568358 

 

Як могла виглядати станція метро "Васильківська" в Києві: унікальні фото 

У Києві станцію Оболонсько-Теремківської лінії метро "Васильківська" відкрили через 5 років після 
початку будівництва, 15 грудня 2010 року. Під час проектування вона мала інший вигляд. 
https://news.obozrevatel.com/ukr/kiyany/life/dlya-stantsii-metro-vasilkivska-v-kievi-vikoristovuvali-

bezhevij-marmur-foto.htm 

 

Високий замок у Львові: 5 невідомих фактів про туристичну перлину 

Високий замок - це одне із найпопулярніших місць серед туристів та жителів Львова. Окрім 
чудового краєвиду на місто Лева він приховує чимало цікавих фактів. Журналістка 032.ua 
підготувала добірку невідомих історій про Високий замок у Львові. 
https://www.032.ua/news/3048151/visokij-zamok-u-lvovi-5-nevidomih-faktiv-pro-turisticnu-perlinu 

 

Соціальна ілюзія та інфраструктура: неймовірна просторова виставка на вулицях США 

Проєкт "Happy Stripe" – це стилізація закинутих та занедбаних провулків. Грайлива інсталяція 
працює за принципом інновацій: вся краса конструкції відкривається, коли наводиш на неї планшет 
чи телефон. 
https://house.24tv.ua/sotsialna-ilyuziya-infrastruktura-neymovirna-prostorova-ostanni-novini_n1568369 

 



В обіймах природи: екоготель, у якому хочеться залишитись назавжди 

У Латвії створили фантастичний природний курорт, який не залишить байдужим жодного 
поціновувача розміреного відпочинку. Власники курорту прагнуть зберегти усі традиції спокійного 
відпочинку, пристосовуючи їх до сучасних потреб. 
https://house.24tv.ua/obiymah-prirodi-eko-gotel-yakomu-hochetsya-zalishitis-ostanni-novini_n1567961 

 

Гірські вершини та міський пейзаж: у Китаї збудували модерністські вежі 

Унікальний комплекс розташований на перетині доріг у великому районі міста Шанхай. Це 
фантастичне місце, де будуть відбуватися соціальні збори, а також розташуються комфортні 
офіси та розкішні апартаменти. 
https://house.24tv.ua/girski-vershini-miskiy-peyzazh-kitayi-novini-ukrayini-i-svitu_n1567931 

 

 

 

 
 

 

 


