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Генплан Києва – застарілий і неефективний інструмент містобудування. Аргументи 

експертів 

Документ створюють без конкурсу, без залучення іноземних експертів і без публічності. 

Він залишається автомобілецентричним і продовжує тенденцію до масової забудови 

столиці. 

https://hmarochos.kiev.ua/2021/01/20/genplan-kyyeva-zastrilyj-i-neefektyvnyj-instrument-

mistobuduvannya-argumenty-ekspertiv/ 

Наймодніші кольори 2021 року в інтер'єрі: що радять фахівці 

У цьому році можна розбавити нудний інтер'єр насиченими відтінками. Однак яскравих 

кольорів не буде – перевага на боці пастельних та приглушених варіантів.  

https://design.24tv.ua/kolir-roku-2021-interyeri-yaki-vidtinki-budut-ostanni-novini_n1517350 

 

Для львівського музею під відкритим небом будуватимуть сучасний 

адміністративний центр (проєкт) 

Інститут проєктування «КОМФОРТБУД» розробив проєкт адміністративної будівлі 

Музею народної архітектури і побуту імені Климентія Шептицького у Львові. Для 

розробників концепції принциповими були взаємодія з довкіллям і створення комфортного 

та безпечного простору для працівників. 

https://hmarochos.kiev.ua/2021/01/19/dlya-lvivskogo-muzeyu-pid-vidkrytym-nebom-

buduvatymut-suchasnyj-administratyvnyj-tsentr-proyekt/ 

 

У столиці працює 209 домашніх сонячних електростанцій 

Домашні сонячні електростанції виробляють електроенергію на власні потреби, а 

надлишок продають у мережу за «зеленим» тарифом, що встановлений державою. За 

2020 рік у Києві додалося 29 нових просьюмерів, а загалом у Києві їх тепер 207. 

https://vechirniy.kyiv.ua/news/48631/ 

 

На Чернігівщині відреставрують філармонію 

Цього року на Чернігівщині планують облаштувати низку об’єктів інфраструктури, які 

мають привабити до регіону туристів. 

https://shotam.info/na-chernihivshchyni-vidrestavruiut-filarmoniiu/ 

Як виглядає найбільший бункер в Україні та в Східній Європі 

Бункер у селі Верхня Грабівниця – одна з найкраще збережених пам’яток Другої світової 

війни на так званій “Лінії Арпада”. 

https://shotam.info/yak-vyhliadaie-naybilshyy-bunker-zakhidnoi-yevropy-na-zakarpatti-video/ 

Киевские скульпторы могут принять участие в конкурсе на сооружение памятника 

Петлюре 

Оголошено всеукраїнський конкурс на створення пам’ятника Симону Петлюрі, котрий 

планують збудувати у Полтаві. 

https://kiev.sq.com.ua/rus/news/novosti/20.01.2021/kievskie_skulptory_mogut_prinyat_uchastie

_v_konkurse_na_sooruzhenie_pamyatnika_petlyure/ 

У Києві оновлять площі Перемоги та Амурську – з безперервними тротуарами, 

острівцями безпеки і велодоріжками 



КП «Центр організації дорожнього руху» оголосив тендери на розробку проектів і 

кошторисів реконструкцій площі Перемоги, на якій розташовано Цирк та універмаг 

«Україна», та Амурської площі, що біля метро «Васильківська». Очікувана вартість 

кожного з проєктів – шість мільйонів гривень.https://hmarochos.kiev.ua/2021/01/19/u-

kyyevi-onovlyat-ploshhi-peremogy-ta-amursku-z-bezperervnymy-trotuaramy-ostrivtsyamy-

bezpeky-i-velodorizhkamy/ 

Цегляний термітник: в Китаї відкрили фантастичний мистецький ресторан 

Ресторан може бути не лише місцем для ділових обідів та романтичних вечорів, а й 

витвором мистецтва, від якого важко відірвати погляд. Про новий ресторан з цегли, 

слава якого вийшла далеко за межі Китаю.  

https://house.24tv.ua/tseglyaniy-termitnik-kitayi-vidkrili-fantastichniy-novini-

sogodni_n1517714 

 

Дивовижний птах: вражаюча будівля авіаційного студентського союзу 

Сучасні студентські корпуси виглядають нестандартно та проєктуються не лише для 

функціональних потреб, а й для естетичного задоволення. Детальніше про фантастичну 

будівлю авіаційного студентського союзу.  

https://house.24tv.ua/divovizhniy-ptah-vrazhayucha-budivlya-aviatsiynogo-novini-

dnya_n1517319 

 

Як оновити інтер'єр, нічого не купуючи: 7 бюджетних способів 

Якщо вам хочеться змін у власній квартирі, а грошей на ремонт не вистачає, спробуйте 

оновити свій дім безкоштовно. Розповідаємо про ідеї, що допоможуть покращити 

інтер'єр і зробити його затишним. 

https://design.24tv.ua/yak-onoviti-interyer-bezkoshtovno-7-byudzhetnih-ostanni-

novini_n1517709 


