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Біля Центрального залізничного вокзалу в Києві знесли історичну будівлю 

На місці двоповерхового будинку (прибутковий будинок Уткіна (поч. ХХ ст.) –

побудований за проектом архітектора Олександра Вербицького) планують звести 26-

поверховий апарт-готель. Оцінка законності дій забудовника буде надана після 

отримання відповідей від контролюючих інстанцій. 

https://zaxid.net/bilya_tsentralnogo_zaliznichnogo_vokzalu_v_kiyevi_znesli_istorichn

u_budivlyu_n1517205 

 

У Києві відремонтували кінотеатр імені Шевченка 

У Подільському районі Києва відремонтували кінотеатр імені Тараса Шевченка. 

Кінотеатр перефарбували у зелений колір, змінили стиль вивіски та додали пандуси 

для маломобільних груп населення. 

https://www.the-village.com.ua/village/city/city-news/310047-u-kievi-vidremontuvali-

kinoteatr-imeni-shevchenka 

 

У торгових центрах Сінгапура відкрили кабінки для роботи 

Основна ідея інноваційного проекту – запропонувати людям альтернативу організації 

робочого простору. У боксі є стіл, стілець, Wi-Fi та вентилятор. Туди не можна 

проносити їжу або напої, а вартість оренди становить три долари за годину. 

https://www.the-village.com.ua/village/city/city-news/310061-u-torgovih-tsentrah-

singapura-vidkrili-kabinki-dlya-roboti-schob-lyudi-mogli-zminiti-obstanovku 

 

Біля Офісу президента з’явилася дзеркальна скульптура YOUkraine-30 

Облаштували скульптуру дзеркальними знаками YOUkraine-30. Літери YOU мають 

висоту приблизно 2 метри. Скульптура присвячена 30-му року незалежності України. 

https://www.the-village.com.ua/village/city/city-news/310053-bilya-ofisu-prezidenta-z-

yavilasya-dzerkalna-skulptura-youkraine-30 

 

Що потрібно знати при проектуванні кухні: поради дизайнерів 

Щоб уникнути додаткових витрат і отримувати від перебування на кухні 

задоволення, важливо поєднати ергономіку і стильний дизайн. 

https://design.24tv.ua/shho-potribno-znati-pri-proyektuvanni-kuhni-poradi-ostanni-

novini_n1594199 

 

6 варіантів стелі у сучасному інтер'єрі: фото, які вас здивують 

Одвічна боротьба: гіпсокартонова чи натяжна стеля? Дизайнер Ірина Лесюк 

поділилася своїм баченням на сучасну стелю. 

https://design.24tv.ua/6-variantiv-steli-suchasnomu-interyeri-foto-yaki-vas-

zdivuyut_n1594227 

 



Карантинні реалії: блогер у відео показав інший Балі 

Замість райських вілл – руїни. Найбільше користувачів мережі зацікавили кадри – 

розрухи і постапокаліпсису. Балі. Мандрівник зняв занедбані через пандемію вілли, 

ресторани, порожні пляжі й гори пластикового сміття. 

https://travel.24tv.ua/bloger-pokazav-inshiy-bali-de-zamist-novini-ukrayini-i-

svitu_n1595011 

 

У Львові вже заквітчали квітковий годинник 

ТОВ «Plantpol Україна» облаштувала першу квіткову композицію – квітковий 

годинник біля площі Митної. Тут висаджено віоли двох кольорів. З наступного тижня 

висадка квітів продовжиться. 

https://city-adm.lviv.ua/news/city/housing-and-utilities/285079-u-lvovi-vzhe-zakvitchaly-

kvitkovyi-hodynnyk 

 

Скільки сімей скористалися програмами Держмолодьжитла 

За даними Держстату, понад 657 тисяч українців стоять на квартирному обліку в 

місцевих органах влади, з них більше 68 тисяч – молодь. «Слово і діло» пропонує 

подивитися, скільки сімей скористалися програмами доступного житла. 

https://www.slovoidilo.ua/2021/04/08/infografika/suspilstvo/dostupne-zhytlo-skilky-simej-

skorystalysya-prohramamy-derzhmolodzhytla-2013-roku 

 

У Дніпрі з'явилася алея сакур 

У межах акції, біля пам'ятника академіку Янгелю (вул. Янгеля, 8) висадили 20 сакур і 

ще понад два десятки кущів ялівцю козацького. Таке садівництво провели вперше за 

довгий час. Ця подія приурочена Дню космонавтики, адже саме в цьому районі живе 

багато людей, пов’язаних з цією галуззю. 

https://vesti.dp.ua/v-dnepre-poyavilas-alleya-sakur-foto/ 

 


