05 жовтня 2020 року

Біля пам’ятника засновникам Києва встановлять світловий фонтан
У понеділок, 5 жовтня, розпочинаються підготовчі роботи до капітального ремонту
фонтану біля пам’ятника засновникам Києва у Наводницькому парку на набережній
Дніпра.
https://vechirniy.kyiv.ua/news/bilya-pam-yatnyka-zasnovnykam-kyyeva-vstanovlyat-svitlovyyfontan
Будинок на місяці: NASA разом з архітекторами розробляють дизайн споруди
Архітектурна компанія BIG та американське космічне агентство NASA розробляють
дизайн перших постійних будівель на Місяці. Приміщення мають стати альтернативою
для надувних та інших тимчасових споруд.
https://svidok.online/budy-nok-na-misyatsi-nasa-razom-z-arhitektoramy-rozroblyayut-dy-zajnsporudy/
В стилі Берліну: проєкт та фото нестандартної офісної будівлі у Детройті
Glass Mural – новий офісно-торговий простір площею 3716 квадратних метрів зі скляним
фасадом, який поєднує в собі кольорові мурали художників DENIAL та Sheefy McFly.
Розташований у районі Східного ринку Детройту, проєкт стане третім від MVRDV із
багатофункціональним використанням у США та першим на Середньому Заході.
https://house.24tv.ua/stili-berlinu-proyekt-foto-nestandartnoyi-ofisnoyi-ostanninovini_n1427721
10 найкрасивіших маєтків у Києві
Архітектура Києва різноманітна та унікальна. Іноді «скарби» можна знайти в
найнепримітніших місцях – на тихих, маленьких вуличках. Прогулянка історичними
вулицями, вздовж дохідних будинків та особняків.
https://vechirniy.kyiv.ua/news/10-naykrasyvishykh-mayetkiv-u-kyyevi
Квартира на 280 квадратних метрів: фото кольорового підземного будинку у США
У місті Баффало, що у США є оригінальний і неповторний будинок, який розташований
повністю під землею. Його площа становить 280 квадратних метрів. Вікон з природним
світлом тут немає, але інтер'єр вийшов дуже світлим та яскравим.
https://house.24tv.ua/kvartira-280-kvadratnih-metriv-foto-kolorovogo-novini-ukrayini-isvitu_n1427815
Кличко розповів про плани по ремонту доріг в Києві на наступний рік
Мер Києва Віталій Кличко розповів про дорожні роботи в місті, які проводяться, а
також поділився планами ремонтів доріг на 2021 рік.
https://www.epravda.com.ua/news/2020/10/5/665898/
Плавучі сонячні електростанції: новий бізнес у затоплених кар'єрах
Відновлюваній енергетиці потрібні площі. У густонаселених Німеччині та Нідерландах
для фотовольтаїки починають використовувати колишні вугільні кар'єри та інші
технічні водойми.

https://www.dw.com/uk/plavuchi-soniachni-elektrostantsii-novyi-biznes-u-zatoplenykhkarierakh/a-55139064?maca=ukr-rss-ukrnet-ukr-all-3816-xml
У Голосіївському районі створили "Простір для спілкування"
З квітня по липень 2020 року у Києві тривав конкурс проєктів та програм розвитку
місцевого самоврядування. Одним із таких прикладів став "Простір для спілкування",
створений органом самоорганізації населення (ОСН) "Комітет мікрорайону "Пирогів".
https://vechirniy.kyiv.ua/news/u-holosiivs-komu-rayoni-z-yavyvsya-prostir-dlya-spilkuvannya
У Києві на одну туристичну принаду буде більше: Наводницька башта стане
музейно-мистецьким комплексом
Наводницьку башту, яка є частиною Національного музею «Київська фортеця»,
планують реставрувати і перетворити на музейно-мистецький комплекс.
https://www.unian.ua/tourism/news/novini-kiyeva-navodnicka-bashta-u-kiyevi-stane-muzeynomisteckim-kompleksom-novini-kiyeva-11170553.html
Як виглядатиме новий бібліохаб з астрономічною лабораторією на Нивках?
У Шевченківському районі на вулиці Щербаківського, 51в, 2 листопада відкриють
модернізований двоповерховий БібліоHUB.
https://hmarochos.kiev.ua/2020/10/04/yak-vyglyadatyme-novyj-bibliohab-z-astronomichnoyulaboratoriyeyu-na-nyvkah/

