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«Вікіпедія» обрала найкращі фотографії пам'яток культури України у 2020 році 

В українській частині найбільшого міжнародного конкурсу фотографій об’єктів 

культурної спадщини для Вікіпедії під назвою "Вікі любить пам’ятки" обрали 10 

найкращих робіт. 

https://bykvu.com/ua/pictures/vikipedija-obrala-najkrashhi-fotografii-pam-jatok-kulturi-ukraini-

u-2020-roci/ 

У метро Києва назвали найпопулярнішу станцію за рік 

У 2020 році станція червоної гілки київського метрополітену "Академмістечко" стала 

найбільш відвідуваною серед пасажирів. 

https://news.obozrevatel.com/ukr/kiyany/life/u-metro-kieva-nazvali-najpopulyarnishu-stantsiyu-

za-rik.htm 

 

Оздоровлення з комфортом: проєкт нового Центру охорони здоров'я у Франції 

На перших позиціях у житті кожної людини виступає здоров'я та добробут, а особливо 

приємно дбати про себе у комфортних та сучасних умовах. Один із варіантів медичного 

закладу, який відповідає потребам сьогодення. 

https://house.24tv.ua/ozdorovlennya-komfortom-proyekt-novogo-tsentru-ostanni-

novini_n1509244 

 

Исчезающий Киев: 5 исторических зданий, которые общественность пытается 

спасти 

У Києві руйнується не один десяток історичних пам'яток, які потенційно могли б 

перетворитися в візитні картки столиці України. П'ятірка найбільш знакових київських 

об'єктів, що перебувають у комунальній, державній і приватній власності. 

https://focus.ua/ukraine/470740-ischezayushchiy-kiev-5-istoricheskih-zdaniy-kotorye-

obshchestvennost-pytaetsya-spasti 

“Велика реставрація”. В Украине проводят капитальный ремонт Олесского замка 

Реставраційні роботи в рамках продовження президентської програми "Великого 

будівництва" розпочалися з монастиря Капуцинів біля Олеського замку у Львівській 

області. https://focus.ua/ukraine/471353-velika-restavraciya-v-ukraine-provodyat-kapitalnyy-

remont-olesskogo-zamka-foto 

Дрімота посеред зими: варіація затишного дому зі зрубу у Норвегії 

Архітектурна фірма Rever&Drage спроєктувала чудовий дім під назвою Zieglers Nest з 

видом на міста Мольде та Мольдефьорд, що на західному узбережжі Норвегії. 

https://house.24tv.ua/drimota-posered-zimi-variatsiya-zatishnogo-domu-ostanni-

novini_n1509097 

 

Київ зайняв 100 місце в рейтингу найзеленіших міст світу 

HUGSI (Husqvarna Urban Green Space Index) опублікував рейтинг найзеленіших міст світу 

у 2020 році, в якому Київ зайняв 100 місце. 

https://hmarochos.kiev.ua/2021/01/11/kyyiv-zajnyav-100-mistse-v-rejtyngu-najzelenishyh-mist-

svitu/ 

Як у Мексиці виглядають будинки, які будуються без проєкту? 



Фотограф Адам Уайзман створив проєкт Arquitectura Libre («Вільна архітектура»), в 

якому досліджує будівлі вільного стилю архітектури в провінційній Мексиці. 

https://hmarochos.kiev.ua/2021/01/11/yak-u-meksytsi-vyglyadayut-budynky-yaki-buduyutsya-

bez-proyektu-foto/ 

Зміни клімату: які заходи передбачені проєктом Генплану Києва для мінімізації 

негативного впливу 

Аналіз навколишнього природного середовища, який виконано в складі проєкту 

Генерального плану міста Києва, показує, що проблеми зміни клімату властиві й для 

міста Києва. Які заходи передбачено, для зниження негативних наслідків зміни клімату в 

столиці. 

budport.com.ua/news/19778-zmini-klimatu-yaki-zahodi-peredbacheni-proyektom-genplanu-

kiyeva-dlya-minimizacij-negativnogo-vplivu-infografika 

В яких випадках змінюється кадастровий номер ділянки і що з цим робити? 

В Департаменті містобудування та архітектури КМДА розповіли, в яких випадках 

кадастровий номер земельної ділянки може бути змінено. 

budport.com.ua/news/19785-v-yakih-vipadkah-zminyuyetsya-kadastroviy-nomer-dilyanki-i-

scho-z-cim-robiti 

Между Великобританией и Марокко планируют построить подводный тоннель, 

протяженностью почти 30 км 

Гібралтар і Африку планують з'єднати підводним тунелем. Це може бути прокладений 

по дну тунель на зразок тунелю по дну Ла-Маншу, або підвісний підводний міст-тунель 

на плавучих або нерухомих опорах. 

budport.com.ua/news/19783-mezhdu-velikobritaniey-i-marokko-planiruyut-postroit-podvodnyy-

tonnel-protyazhennostyu-pochti-30-km 

У Хмельницькому з’являться нові мистецькі простори 

У Хмельницькому створять локації для відпочинку та розвитку. Зазначається, що перелік 

майбутніх локацій уже затвердили у програмі розвитку громади Хмельницького у сфері 

культури на 2021-2025 роки. 

https://shotam.info/u-khmelnytskomu-z-iavliatsia-novi-mystetski-prostory/ 


