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Закарпаття визначило об'єкти для «Великої реставрації» 

У Закарпатській облдержадміністрації погодили перелік об’єктів сакральної 
спадщини, які можуть включити до програми «Велика реставрація». До нього 
увійшли шість пам’яток архітектури. 
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3221548-zakarpatta-viznacilo-obekti-dla-velikoi-
restavracii.html 
 

Як інтер'єр впливає на наш настрій та продуктивність: неочікувані висновки 
дизайнерів 

Ми можемо не помічати як те, що нас оточує, безпосередньо впливає на наше життя. 
Це стосується як оселі, у якій ми мешкаємо, так і робочого простору. 
https://design.24tv.ua/yak-interyer-vplivaye-nash-nastriy-produktivnist-novini-ukrayini-i-
svitu_n1590614 
 

Інтер'єр 6-поверхового бару у Львові, який вражає 

Незвичайний бар розташований в історичному центрі Львова. Інтер’єр MAD Bars 
House демонструє повагу до місцевої культури та ремісничих традицій. Це історія 
про затишок, алкогольні напої, джаз, задоволення та магію. Проєкт розробили 
київські дизайнери YOD studio. 
https://design.24tv.ua/interyer-mad-bars-house-shestipoverhovogo-novini-ukrayini-i-
svitu_n1589945 
 

Катарців запросили долучитися до проєктів «Великого будівництва» 

Йдеться про залучення інвестицій з Катару у розбудову інфраструктурних об’єктів в 
Україні, також між Україною і Катаром підписали 2 комерційні контракти. 
https://www.epravda.com.ua/news/2021/04/5/672650/ 
 

Без зайвих сумнівів: як дизайн-проект допомагає обрати правильну бруківку 

Дизайн-проект дозволяє побачити, як виглядатиме ділянка з різними видами 
покриття, та обрати найкращий варіант 
https://zaxid.net/news/ 

 
12 ідей облаштування зони барбекю вдома 

Зони барбекю стають більш затишними та функціональними, із сучасним 
обладнанням та комфортними меблями. Це й не дивно, адже в часи пандемії попит на 
комфортний відпочинок в домашніх умовах зріс. 
https://zaxid.net/12_idey_oblashtuvannya_zoni_barbekyu_vdoma_foto_varianti_n1516949 
 

Дерев’яні тераси і памп-трек: як виглядатиме Голосіївський парк у  



Києві після реконструкції 

У травні КО «Київзеленбуд» планує розпочати капітальний ремонт у Голосіївському 
парку імені Рильського. Перша черга передбачає благоустрій частини парку, що 
розташована біля метро «Голосіївська», площею 3,38 гектара. 
https://zaxid.net/remont_golosiyivskogo_parku_2021_foto_pislya_rekonstruktsiyi_n1516940 
 

У США створили екологічний будматеріал зі старої деревини 

Стартап збирає деталі закинутих дерев'яних будинків, відходи від обрізки дерев та 
деревні залишки зі звалища. 
https://hmarochos.kiev.ua/2021/04/06/ 
 

КПІ оголосив тендер на ремонт 18-го корпусу 

Тендер оголосили на розробку проєктно-кошторисної документації капремонту 
корпусу, фасад якого прикрашений мозаїчним панно Федора Тетянича. Але 
збереження панно та вітражів там не передбачено. 
https://hmarochos.kiev.ua/2021/04/06/ 
 

Круїзним лайнерам заборонили прибувати до центру Венеції 

Уряд Італії заборонив круїзним лайнерам прибувати до історичного центру Венеції 
через Венеційську лагуну. Під заборону потрапили не лише круїзні лайнери 
тонажністю понад 40 тисяч тонн, а й вантажні кораблі. 
https://hmarochos.kiev.ua/2021/04/06/kruyiznym-lajneram-zaboronyly-prybuvaty-do-
czentru-venecziyi-navit-pislya-pandemiyi/ 
 


