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Реставратори розпочали консервацію залишків Високого муру в середмісті Львова 

У Львові розпочали консервацію залишків Високого муру на пл. Міцкевича, 9. Тут створять 
простір, де можна буде побачити фрагменти Високого муру і брукованої дороги XV ст. Група 
реставраторів працює на місці майбутнього готелю з кінця грудня 2020 року. Її очолює німецький 
фахівець Дірк Брюггеманн-Булгаков. Реставратори мають ретельно законсервувати всі виявлені 
археологами знахідки й надійно захистити їх на період майбутніх будівельних робіт. Фінансує 
консерваційні роботи компанія «Центр розвитку нерухомості». 
https://shotam.info/restavratory-rozpochaly-konservatsiiu-zalyshkiv-vysokoho-muru-v-seredmisti-lvova/ 

 

На Львівщині майже за 20 млн гривень відреставрують пам’ятку архітектури 

У Трускавці на Львівщині відреставрують пам’ятку архітектури місцевого значення – дерев’яну 
віллу “Гопляна”, де зараз діє музей народного художника України Михайла Біласа. Це пам’ятка 
дерев’яної архітектури початку XX ст. і єдина зі збережених будівель зрубної конструкції. Вілла 
“Гопляна” зведена без жодного цвяха за проєктом українського архітектора Яна Семковича в 
традиційних формах модерну з елементами карпатського різьбленого стилю. 
https://shotam.info/na-lvivshchyni-za-mayzhe-20-mln-hryven-vidrestavruiut-pam-iatku-arkhitektury/ 

 

У Києві стартував ремонт пішохідного мосту на Столичному шосе  
Фахівці КП «Київавтошляхміст» розпочали середній ремонт пішохідного мосту на Столичному 
шосе поблизу автоцентрів. Нині навколо конструкцій шляхопроводу звели тепляк – конструкцію, 
яка захищатиме металеві елементи мосту від вологи на час ремонту. 
https://shotam.info/u-kyievi-startuvav-remont-pishokhidnoho-mostu-na-stolychnomu-shose-foto/ 

 

Від Бурдж Халіфи до Музею майбутнього: 5 must-visit локацій в Дубаї 

Дубай створений практично в пустелі на місці невеличкого поселення всього за декілька 
десятиліть. Тут чимало локацій, які варто відвідати, але є й must-visit. Журналістка Вероніка 
Миронова поділилася своїми враженнями від м. Дубаї та списком місць must visit. 
https://travel.24tv.ua/shho-varto-vidvidati-dubayi-5-must-visit-lokatsiy-novini-dnya_n1517049 

 

Інновації та екоспоживання: в затоці Шеньчжень збудують новий дивовижний хмарочос – 

фото 

Шеньчжень – це сучасне високорозвинуте місто, яке є центром іноземних інвестицій Китаю. Не 
дивно, що саме тут з'являються найдивовижніші хмарочоси світу. Компанія Zaha Hadid Architects 
розробила проєкт на будівництво унікальних веж, які піднімаються на висоту майже 400 метрів. 
Про багатофункціональний комплекс, який матиме дивовижний вигляд і мінімум шкідливих викидів 
в атмосферу читайте детальніше у матеріалі статті. 
https://house.24tv.ua/innovatsiyi-ekospozhivannya-zatotsi-shenchzhen-ostanni-novini_n1518269 

 

Престижна історична власність: в Італії продають старовинний замок – фото 

Замок із милозвучною назвою Zocco розташований у Сан-Фелісіано. Це маленьке рибальське селище 
на східному березі італійського озера Тразімено. Хоч історична будівля потребує реконструкції, 
але все одно є чарівним куточком Італії. 
https://house.24tv.ua/prestizhna-istorichna-vlasnist-italiyi-prodayut-starovinniy-novini-dnya_n1518059 

 

Мікроцемент в інтер'єрі: що це таке і які у нього плюси 



Мікроцемент останніми роками отримав широку затребуваність як серед дизайнерів інтер'єру, 
так і серед власників житла. Що це за матеріал і які у нього переваги, розповіли дизайнери 
інтер'єру з full_house_design 
https://realestate.24tv.ua/mikrotsement-interyeri-shho-tse-take-yaki-nogo-ostanni-novini_n1517514 

 

Тренди у дизайні інтер'єру 2021: названі 5 модних прийомів 

З кожним роком тенденції у дизайні інтер'єру дещо змінюються – звичні рішення трохи 
удосконалюються і з'являються свіжі фішки. Які прийоми актуальні у 2021 році в інтер'єрі 
квартир і будинків, розповіли дизайнери інтер'єру з in_design.studio. 
https://realestate.24tv.ua/trendi-dizayni-interyeru-2021-nazvani-5-modnih-ostanni-novini_n1518517 

 

Як заощадити на ремонті житла: названі 4 способи 

Ремонт у квартирі або будинку – процес не тільки складний морально, а й фінансово затратний. 
Як можна заощадити на ремонті об'єкту нерухомості, розповіли дизайнери інтер'єру з 
happyroom.od.ua. 
https://realestate.24tv.ua/yak-zaoshhaditi-remonti-zhitla-nazvani-4-sposobi-novini-dnya_n1518437 

 

У Департаменті архітектури Києва розповіли, які документи необхідні для реконструкції 

напівзруйнованого будинку 

Отримання містобудівних умов та обмежень (МУО) – обов’язкова процедура, щоб здійснити 
реконструкцію будинку. Це стосується навіть споруд, від яких залишився тільки фундамент або 
одна стіна. Необхідність отримання МУО на реконструкцію майже знищеного будинку пов’язана з 
тим, що оновлена споруда повинна будуватися лише з дотриманням вимог містобудівного 
законодавства. Тому задля уникнення невідповідності нового будівництва містобудівним вимогам, 
необхідно отримувати МУО на реконструкцію. 
https://vechirniy.kyiv.ua/news/48630/ 

 

У центрі Києва, за новобудовами, заховався найбільш таємничий будинок столиці 

Як тільки не називають цю споруду на вулиці Бульварно-Кудрявській, 34: будинок-привид, шедевр 
божевільного архітектора, пам’ятник архітектури, якому незабаром виповниться майже 
150 років, І всі ці назви, кожна потрохи, відповідають дійсності. Хто і коли збудував цей будинок 
читайте у матеріалі статті. 
https://vechirniy.kyiv.ua/news/48655/ 

 

Нацпарк із унікальними віковими дубами збільшать на 1,8 тис. гектара 

В Україні розширять межі Національного природного парку «Кармелюкове Поділля». Уряд 
дозволив парку розробити проєкти землеустрою на відведення 1,8 тис га додаткових земель у 
постійне користування. Національний природний парк «Кармелюкове Поділля» цінний унікальною 
природою Південного Поділля – віковими дубовими лісами. 
https://shotam.info/natspark-iz-unikalnymy-vikovymy-dubamy-zbilshat-na-1-8-tys-hektara/ 


