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Історичну площу Коліївщини у центрі Львова почнуть ремонтувати цього року 

У межах капремонту на площі облаштують новий громадський простір із вуличними 

меблями та відновлять історичну криницю. 

https://zaxid.net/istorichnu_ploshhu_koliyivshhini_u_tsentri_lvova_pochnut_remontuvati_t

sogo_roku_n1517361 

 

Мерія оприлюднила проект першого транспортного хабу у Львові 

Транспортний хаб облаштують на перетині вулиць Степана Бандери та Генерала 

Чупринки. На невеликій площі між зупинками транспорту облаштують широкі 30-

метрові зупинки, де можна буде зручно пересісти з одного виду транспорту на інший. 

На території громадського простору будуть місця для відпочинку та станції прокату 

велосипедів та самокатів. 

https://zaxid.net/meriya_oprilyudnila_poekt_pershogo_transportnogo_habu_u_lvovi_n1517

340 

 

У Львові відновили сад Івана Франка 

На території Львівського національного літературно-меморіального музею Івана 

Франка працівники музею та нащадки Івана Франка висадили плодові кущі та дерева, 

які колись росли у його родинному саду. 

https://dyvys.info/2021/04/13/u-lvovi-vidnovyly-sad-ivana-franka-foto/ 

 

Держархів Львівщини поповнив «Український мартиролог ХХ століття» 

Робота над інформаційно-пошуковим інтернет-проектом «Український мартиролог 

ХХ століття» активно продовжується. З початку 2021 року Державний архів 

Львівської області надав для проєкту 601 описову статтю про репресованих осіб, у 

тому числі й архітекторів. «Український мартиролог ХХ століття» розміщений на 

офіційному порталі Державної архівної служби України. Він містить стислу 

інформацію про жертв політичних репресій 1920–1950-х років. 

https://dyvys.info/2021/04/14/derzharhiv-lvivshhyny-popovnyv-ukrayinskyj-martyrolog-

hh-stolittya/ 

Пам’ятку архітектури на Тургенєвській обнесли парканом. Активісти 

підозрюють, що будівля в небезпеці 

Колишній прибутковий будинок на вулиці Тургенєвській, 19, у Києві, що є 

пам’яткою архітектури місцевого значення, обнесли парканом На ділянці працює 

будівельна техніка. Водночас інформації щодо запланованих робіт немає. Активісти 

підозрюють, що готується демонтаж будівлі. 

https://www.the-village.com.ua/village/city/city-news/310037-pam-yatku-arhitekturi-na-

turgenevskiy-obnesli-parkanom-aktivisti-pidozryuyut-scho-budut-znositi 

 



Чи варто об'єднувати кухню та вітальню: плюси та мінуси з фотоприкладами 

Кухня-вітальня є доволі популярним рішенням сьогодні. Проте таке планування має 

не лише переваги, а й недоліки. Які нюанси варто врахувати 

https://design.24tv.ua/varto-obyednuvati-kuhnyu-vitalnyu-plyusi-novini-ukrayini-i-

svitu_n1597807 

 

Як виглядає чорний інтер'єр київської квартири з рожевою «перлинкою» 

Монохромний дизайн київської квартири з яскравим акцентом виглядає дуже сміливо 

та стильно. Квартира витримана у стилі мінімалізм, де кожна деталь має 

функціональне значення. 

https://design.24tv.ua/chorniy-interyer-kiyivskoyi-kvartiri-rozhevoyu-perlinkoyu-novini-

dnya_n1598270 

 

Унікальні картини дизайнера з Дніпра прикрашають будинки знаменитостей 

Мешканець Дніпра Роман Цимбал креативно й зі смаком підійшов до написання 

картин. Замість звичних матеріалів на його полотнах - мох. Ця рослина не 

поступається традиційним в барвистості й довговічності. 

https://vesti.dp.ua/publikatsiyi/?gclid=eaiaiqobchmi1mir3nf_7wivctuych2ddq2beamyayaae

gj2ofd_bwe 

 

У США колишню фабрику перетворили на культурний центр 

У центрі американського міста Бентонвіль на північному заході Арканзасу колишню 

фабрику перетворили на культурний центр The Momentary. Центр поєднує соціальну, 

розважальну та кулінарну сфери, які перетинаються з просторами сучасного 

мистецтва. 

https://hmarochos.kiev.ua/2021/04/14/u-ssha-kolyshnyu-fabryku-peretvoryly-na-kulturnyj-

czentr-yak-vin-vyglyadaye/ 

 

У Мілані 35 кілометрів доріг перетворять на велопішохідну зону 

Загалом у місті вже існує 200 кілометрів велопішохідної інфраструктури і влада міста 

реалізовує так званий план відкритих вулиць. Нині Мілан – одне з найбільш 

забруднених та автомобілізованих міст Європи. Це пов’язано з тим, що автомобілі 

залишаються найбільш популярним видом транспорту.  

https://hmarochos.kiev.ua/2021/04/14/u-milani-35-kilometriv-dorig-peretvoryat-na-

velopishohidnu-zonu/ 

 


