13 жовтня 2020 року
Будинок-бункер та дах-подвір'я: в Південній Кореї побудували сучасне житло
Наполовину підземний будинок з нахиленим дахом-подвір'ям розташований серед тихих гір та
рисових полів за кілька десятків кілометрів на схід від Сеула в Південній Кореї. Приміщення вдало
поєднується з пагорбами, а на даху облаштовано повноцінне подвір'я.
https://house.24tv.ua/budinok-bunker-dah-podvirya-pivdenniy-koreyi-pobuduvali-novinisogodni_n1434106
Зруйнований "Темпель": одна з найбільших синагог Львова, що не дожила до наших днів
На місці скверу посеред площі Старий Ринок майже 100 років простояла одна з найбільших
синагог міста Львова – Темпель. Її головною особливістю була зовнішня схожість з
католицькими храмами. Будівлю зводили протягом 1843–1846 років за проєктом Йогана
Зальцмана.
https://house.24tv.ua/zruynovaniy-tempel-odna-naybilshih-sinagoga-lvova-novinilviv_n1434180
17 київських вулиць отримають нове LED-освітлення
До кінця 2020 року на 17 вулицях Києва встановлять більше 400 енергозберігаючих LEDсвітильників та замінять понад 300 опор зовнішнього освітлення.
https://kyiv.depo.ua/ukr/kyiv/17-kiivskikh-vulits-otrimayut-nove-led-osvitlennya-202010131228729
Відтепер з сайту містобудівного кадастру Києва можна отримати витяг у режимі онлайн
Щоб отримати витяг у режимі онлайн необхідно зайти на сайт містобудівного кадастру у
розділ "Послуги" і обрати потрібний сервіс.
budport.com.ua/news/18994-vidteper-z-saytu-mistobudivnogo-kadastru-kiyeva-mozhna-otrimati-vityagu-rezhimi-onlayn
Ресторан в умовах промислової зони: як у Німеччині переобладнали трамвайний завод
Сферичний ресторан створювали на території заводу у Лейпцигу, Німеччина. Вперше до
архітектора звернувся власник фабрики в 2011 році, а після смерті Німейєра в 2012 році його
ескізи втілили у проєктні документи.
https://house.24tv.ua/restoran-umovah-promislovoyi-zoni-yak-nimechchini-ostanni-novini_n1434193
Домашня сонячна електростанція – економія та пасивний дохід
За офіційними даними Державного агентства енергоефективності та енергозбереження на
середину 2020 року понад 25 тисяч домогосподарств в Україні забезпечені сонячними
електростанціями. Для порівняння, у 2018 році їх було лише 3500.
https://dom.ria.com/uk/articles/domashnyaya-solnechnaya-elektrostancziya-ekonomiya-i-passivnyjdokho-251899.html

“Киевзеленстрой” за 13 млн гривен отремонтирует бульвар Вернадского и два парка
У Києві мають капітально відремонтувати бульвар Вернадського і два парки - на просп.
Романа Шухевича і на вул. Юрія Шумського біля озера Тельбін.
kievvlast.com.ua/news/kievzelenstroj-za-13-mln-griven-otremontiruet-bulvar-vernadskogo-idva-parka
У Коломиї планують відновити пам’ятку архітектури – потрібно 12 млн грн
Про відновлення величної споруди Будинку польського гімнастичного товариства,
зведеної у закопанському стилі відомим архітектором Галичини Іваном Левинським.

https://report.if.ua/video/u-kolomyyi-planuyut-vidnovyty-pamyatku-arhitektury-potribno-12-mln-grnvideo/

"Особняк Пчолкіна" у Дніпрі офіційно визнали пам'яткою архітектури і взяли під
охорону
У Дніпрі на фасаді "Особняку Пчолкіна", що входить до єврейського комплексу "Менора",
встановили табличку, що свідчить про належність будівлі до статусу пам'ятки
архітектури.
https://dniprograd.org/2020/10/10/osobnyak-pcholkina-u-dnipri-ofitsiyno-viznali-pamyatkoyuarkhitekturi-i-vzyali-pid-okhoronu_86152

