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Яким буде містобудування після реформи ДАБІ: ключові зміни 

Проект закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення надання 
адміністративних та інших послуг у сфері будівництва", який вже активно обговорюється 
експертами, вкотре пропонує докорінно змінювати будівельну галузь. 
http://budport.com.ua/news/20706-yakim-bude-mistobuduvannya-pislya-reformi-dabi-klyuchovi-zmini 

 

У будинку в центрі Львова реставратори виявили унікальні розписи 

У Львові в будинку на вул. Дудаєва під нашаруваннями штукатурки відшукали унікальні сецесійні 
розписи. Їх виявили у приміщенні актового залу колишнього Польського педагогічного товариства. 
https://dilo.net.ua/novyny/u-budynku-v-tsentri-lvova-vyyavyly-unikalni-rozpysy/ 

 

"Дитячий світ" показав інший варіант своєї реконструкції 

Торговий центр "Дитячий світ", розташований у Дніпровському районі Києва, оголосив конкурс на 
найкращий проєкт для своєї реконструкції і опублікував ще один із варіантів – на цей раз від 
архітектурної студії lab181. Дирекція "Дитячого світу" наголосила, що наразі вони ведуть 
обговорення щодо принципово іншої концепції фасаду з архітектурною студією lab181, але й ці 
напрацювання не є фінальними. 
https://suspilne.media/117936-ditacij-svit-pokazav-insij-variant-svoei-rekonstrukcii/ 

 

Сонячне знамено: цегляний дім з акцентом на жовтому кольорі 

У Лондоні сім'я із чотирма дочками провела розширення своєї резиденції, яка б вільно змогла 
помістити всіх членів сім'ї. Родзинкою ремонту став жовтий колір: гарячі вікна підкреслили 
темний фасад, а соковиті деталі інтер'єру розбавили та розвеселили простір. 
https://house.24tv.ua/sonyachne-znameno-tseglyaniy-dim-aktsentom-zhovtomu-ostanni-novini_n1584097 

 

Дім, який завжди з тобою: підбірка крихітних будиночків на колесах 

Будиночки на колесах – не просто модна тенденція, це вибір способу життя та прийняття певних 
цінностей. Дім 24 зібрав підбірку неймовірних, крихітних та прекрасних хатин. 
https://house.24tv.ua/dim-yakiy-zavzhdi-toboyu-pidbirka-krihitnih-budinochkiv-novini-dnya_n1584043 

 

Дерев'яні плавники: привабливий інтер'єр в іспанському ресторані 

На одному із найбільших Канарських островів в Атлантичному океані – Тенерифі – розташований 
стильний та особливий ресторан. Скульптурні дерев'яні плавники створюють затишний та 
незвичний інтер'єр для цього місця. 
https://house.24tv.ua/derevyani-plavniki-privabliviy-interyer-ispanskomu-ostanni-novini_n1583963 

 

Резиденція та стійкий кампус: багатофункціональний комплекс для молоді 

У середмісті Амстердаму розробили універсальний стійкий кампус. Тут можна розмістити 800 
студентів. Це прекрасне місце, яке зробить позитивний вплив на міське середовище. 
https://house.24tv.ua/rezidentsiya-stiykiy-kampus-bagatofunktsionalniy-novini-ukrayini-i-svitu_n1583601 

 

У найздоровішому місті Нідерландів збудують «урбаністичний ліс» 

Новий квартал передбачає будівництво 11 житлових будинків, одного хмарочоса та парка. Під час 
будівництва команда архітекторів планує використовувати вживані матеріали, активно 
застосовувати розбірні конструкції та надавати перевагу багатошаровим дерев’яним панелям 
(cross-laminated timber). 



https://hmarochos.kiev.ua/2021/03/30/u-najzdorovishomu-misti-niderlandiv-zbuduyut-urbanistychnyj-lis-

proyekt/ 

 

 

 


