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Агенти змін створили генератор адресних покажчиків нового зразка для вулиць 

Києва 

Розроблено сайт, який генерує адресні покажчики нового зразка для вулиць Києва. Сайт 

дозволяє самостійно створити адресний покажчик з назвою вулиці і будинку і 

завантажити його для надсилання в друк. Таблички відповідають новим нормам і 

дублюють всі написи в латинській транслітерації. 

https://nv.ua/ukr/kyiv/vulici-kiyeva-agenti-zmin-zrobili-generator-adresnih-pokazhchikiv-

novini-kiyeva-50135034.html 

Як поєднати лофт і затишок у квартирі: корисні поради від професіоналів 

Стиль лофт в інтер'єрі дуже відомий і ідеально підходить для відкритих і креативних 

людей. Останніми роками він дещо змінився і став м'якшим. 

https://realestate.24tv.ua/yak-poyednati-loft-zatishok-kvartiri-korisni-poradi-novini-

sogodni_n1510450 

 

Нідерландські міста масово демонтують плитку, замінюючи її травою і деревами 

Через надмір плитки ґрунт не може впоратися з обсягами дощової води, якої ставатиме 

все більше через кліматичні зміни. 

https://hmarochos.kiev.ua/2021/01/12/niderlandski-mista-masovo-demontuyut-plytku-

zaminyuyuchy-yiyi-travoyu-i-derevamy/ 

Піксельна кладка серед історичної архітектури: багатофункціональний комплекс у 

центрі Берліна 

У такому давньому та густонаселеному мегаполісі як Берлін архітектори 

використовують будь-який вільний простір для зведення нового комфортного житла. 

Детальніше про чудовий житловий комплекс, який виріс поряд з історичними будівлями. 

https://house.24tv.ua/pikselna-kladka-sered-istorichnoyi-arhitekturi-ostanni-novini_n1510612 

 

Дім посеред пагорбів та сосен: будинок для тихого відпочинку в Індонезії 

Кожному потрібне місце для відпочинку та душевного спокою, щоб посмакувати чашку 

чаю, почитати книгу чи просто насолодитися вогнем каміна. Про резиденцію, яка 

збудована посеред лісу одного із найбільших міст Індонезії та викликає заздрість та 

захоплення.  

https://house.24tv.ua/dim-posered-pagorbiv-sosen-budinok-dlya-tihogo-vidpochinku-

indoneziyi_n1509810 

 

Інновації серед сільських пейзажів: як виглядає новітній кібер-сарай у Китаї 

Для спеціалістів у будь-якій сфері обмін досвідом вкрай важливий. Семінари та 

масштабні конференції стали звичними для сотні працівників кожної країни світу. Про 

конференц-зал, який збудували посеред чарівного села у Китаї. 

https://house.24tv.ua/innovatsiyi-sered-silskih-peyzazhiv-yak-novini-ukrayini-i-svitu_n1510713 

 

Криваво-червоний дім для художників: фото сучасної резиденції в Італії 

Південноіталійське місто Альтамура прикрасив незвичний архітектурний об'єкт. Про 

червоний будинок під назвою Seed Of Time ("Насіння часу" – ред.) повідомляє журнал 

Amazing Architecture. 



https://design.24tv.ua/chervoniy-dim-dlya-hudozhnikiv-foto-suchasnoyi-ostanni-

novini_n1510430 

 

В Україні створюють ще один національний природний парк 

На Рівненщині розпочали роботи з облаштування національного природного парку “Пуща 

Радзівіла”. 

https://shotam.info/v-ukraini-stvoriuiut-shche-odyn-natsionalnyy-pryrodnyy-park/ 

ДТЕК створює інвестиційний хаб нової української енергетики у Великій Британії: 

що відомо 

Енергетична компанія ДТЕК розширює присутність в столиці Великобританії – Лондоні. 

Відповідно до нещодавно презентованої стратегії, компанія планує експансію на 

європейські енергетичні ринки, нові проєкти ВДЕ за межами України, а також прагне 

створити екосистему для залучення інвестицій та інноваційних технологій в нову 

енергетику нашої країни. 

https://innovation.24tv.ua/dtek-stvoryuye-investitsiyniy-hab-novoyi-ukrayinskoyi-

energetiki_n1510670 

У Львові в будинку з атлантами відновили історичну браму 

У Львові реставратори відновили історичну браму у будинку з атлантами на вулиці 

Гоголя, 10. Раніше у цьому будинку жив скульптор Леонард Марконі, відомий далеко за 

межами Галичини та Австро-Угорщини. Саме він є автором атлантів з левовим серцем, 

які прикрашають кам’яницю. 

 https://shotam.info/u-lvovi-v-budynku-z-atlantamy-vidnovyly-istorychnu-bramu-foto/ 

Яким буде інтер'єр у 2021 році: 6 головних прогнозів про дизайн 

Чорні кухні, якомога більше самовираження та постмодернізм у кожній квартирі – 

таким бачать інтер'єри майбутнього художники й дизайнери. 

https://design.24tv.ua/trendi-2021-interyeri-yakimi-budut-tendentsiyi-novini-ukrayini-i-

svitu_n1510853 


