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На ще не завершеному Подільсько-Воскресенському мосту ввімкнули освітлення 

На Подільсько-Воскресенському мосту закінчили монтувати та увімкнули освітлення, зокрема 

підсвітку арки. До кінця жовтня мають встановити багатонний прогін заїзду з вулиці Набережно-

Хрещатицької в районі вулиці Верхній Вал. 

https://hmarochos.kiev.ua/2020/10/06/na-shhe-ne-zavershenomu-podilsko-voskresenskomu-mostu-

vvimknuly-osvitlennya/ 

 

«Божевільне чаювання»: Київзеленбуд доповнив колекцію фігур у парку Перемога 

У парку «Перемога» представили нові елементи квіткової композиції «Аліса в країні див». 

Встановлено нові елементи квіткової виставки «Аліса в країні див» у вигляді чашки та ложки. 

https://hmarochos.kiev.ua/2020/10/05/bozhevilne-chayuvannya-kyyivzelenbud-dopovnyv-kolektsiyu-figur-

u-parku-peremoga/ 

 

Офіс в селі: у В'єтнамі перетворили стару бетонну споруду в екологічний коворкінг 

У передмісті Данангу – селі Сон Тра місцеві жителі серйозно оновили стару бетонну споруду. 

Окрім кардинальних змін в інтер'єрі – офісне приміщення зазнало змін і зовні. Сьогодні між 

бетонним фасадом ростуть різноманітні дерева та рослини, а на даху посіяли траву. Більше про 

екологічний проєкт з В'єтнаму можна прочитати в статті. 

https://house.24tv.ua/ofis-seli-vyetnami-peretvorili-staru-novini-ukrayini-i-svitu_n1429365 

 

Номер-бульбашка: в Ісландії з'явився прозорий готель – призначення споруди 

В Ісландії відкрився прозорий готель під назвою Bubble Hotel. Номери тут схожі на мильні 

бульбашки, а самі 18 кімнат розкидані по лісових гущавинах. Гості можуть вибирати який краєвид 

їм більше до вподоби. 

https://house.24tv.ua/gotel-bulbashka-islandiyi-zyavivsya-prozoriy-novini-ukrayini-i-svitu_n1429227 

 

На Осокорках висадили «слонові дерева» 

У столиці у скверах і парках, поруч зі звичними для нас дубами, кленами та каштанами 

висаджують екзотичні дерева, які, втім, добре почуваються і в Києві. Зокрема, у Дарницькому 

районі сквер прикрасили «щасливими рослинами» – катальпамами. 

https://vechirniy.kyiv.ua/news/na-osokorkakh-vysadyly-slonovi-dereva 

 

Батько сотень галицьких храмів: історія архітектора Василя Нагірного 

Історія легендарного галицького архітектора Василя Нагірного – це історія людини, про яку 

казали: зробила себе сама. Архітектурна спадщина митця налічує кілька сотень об’єктів, серед 

яких церкви, каплиці, громадські та приватні будівлі.  

https://dyvys.info/2020/10/04/batko-soten-galytskyh-hramiv-istoriya-arhitektora-vasylya-nagirnogo/ 

 

Американці профінансували будівництво п'ятизіркового готелю в Києві 

Готель розташований на території НСК "Олімпійський", проєкт був розроблений ще в 2011-му 

році, але через нестабільну ситуацію в країні його довелося заморозити. Будівництвом 

займатиметься компанія Будівельна Інвестиційна Компанія "ТМ". 

https://www.zagorodna.com/uk/novini/amerikanci-profinansuvali-budivnictvo-piatizirkovogo-goteliu-v-

kievi.html 

 

Верховний Суд висловився щодо державної реєстрації речових прав на нерухоме майно 



У роз’ясненні Верховний Суд України зазначив, що державна реєстрація не є способом набуття 

права власності. Вона виступає лише засобом підтвердження фактів набуття чи припинення прав 

власності на нерухоме майно або інших речових прав.  

https://www.zagorodna.com/uk/statti/verhovniy-sud-vislovivsia-schodo-derzhavnoi-reestracii-rechovih-

prav-na-neruhome-mayno.html 

 

Музей майбутнього створений в Дубаї 

Будівля у формі "деформованого бублика" має висоту 78 метрів, 10 рівнів і займає площу 30 тисяч 

квадратних метрів. У музеї є дзеркальні ставки, сади і клумби, велодоріжка і зона відпочинку. 

Корпус будівлі прикрашений арабською каліграфією. Реалізувала грандіозний проект архітектурна 

агенція Killa Design. Фахівці за допомогою комп'ютерних технологій створили більше тисячі форм, 

що підтримують каркас зі скловолокна і нержавіючої сталі. 

https://ua.korrespondent.net/lifestyle/travel/4281360-muzei-maibutnoho-stvorenyi-v-dubai 

 

Фірмовий стиль краєзнавчого музею презентували у Рівному 

У Рівненському обласному краєзнавчому музеї відбулась презентація нового фірмового стилю та 

системи візуальної ідентифікації Музею та його Благодійного фонду, розроблених творчою 

командою київського дизайнерського ВНЗ під керівництвом викладача Олексія Штрамило та його 

студенткою-випускницею Катериною Савчук. Великою рідкістю для музеїв є свій фірмовий стиль, 

тому презентація була цікавою як для фахівців у графічному дизайні та брендингу, так і для 

працівників і шанувальників музею. 

http://prostir.museum/ua/post/43106 

 

Найекологічніший готель за Полярним колом: фантастичні фото дерев'яного проєкту з 

Норвегії 

Розкішний готель у формі кола побудують біля підніжжя льодовика Свартісен, що в Норвегії. 

Розробка повинна стати найбільш екологічним готелем за Полярним колом, адже споруда щорічно 

споживатиме на 85% менше ресурсів ніж інші готелі на півночі Скандинавії. Нове будівництво 

запропонує неймовірні краєвиди для відвідувачів. 

https://house.24tv.ua/nayekologichnishiy-gotel-za-polyarnim-kolom-fantastichni-ostanni-novini_n1429778 

 

Галицька розкіш: у Львівській політехніці відреставрували дві старовинні зали 

Дві найкрасивіші зали університету "Львівська політехніка" відкрили після кількох років 

реставрації. В статті розглянуто, як тепер виглядають розкішні старовинні інтер'єри. 

https://design.24tv.ua/galitska-rozkish-lvivskiy-politehnitsi-vidrestavruvali-ostanni-novini_n1429750 

 


