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Відремонтують 59 доріг: які автошляхи та за які кошти будуватимуться та 

ремонтуватимуться в столичному регіоні 

Київська обласна рада затвердила Програму розвитку автомобільних доріг 2020-2022. 

budport.com.ua/news/19934-vidremontuyut-59-dorig-yaki-avtoshlyahi-ta-za-yaki-koshti-

buduvatimutsya-ta-remontuvatimutsya-v-stolichnomu-regioni 

Станція київського метро "Нивки": як отримала назву і чому оформлена в синьо-

зелений колір 

Станцію київського метрополітену "Нивки" відкрили 5 листопада 1971 року народження, 

а свою назву отримала завдяки місцевості, де вона розташована. 

https://news.obozrevatel.com/ukr/kiyany/life/istoriya-stantsii-kiivskogo-metro-nivki-foto-i-

video.htm 

На Троєщині відкриють сучасний дитячий садок з басейном та енергозберігаючим 

освітленням 

У 24-му мікрорайоні готується до відкриття дитячий садочок № 327 по вулиці 

Радунській, 7-Б. Будівництво сучасного закладу дошкільної освіти завершено, скоро 

різнокольорова триповерхова будівля прийме малюків. 

https://vechirniy.kyiv.ua/news/48723/ 

 

7500 графіті Софії Київської дослідили та описали у книгах 

Наприкінці грудня 2020 року побачили світ два томи останньої, десятої, частини 

«Корпусу графіті Софії Київської». Протягом десяти років дослідником графіті 

Вячеславом Корнієнком у десяти частинах та 12 книгах до наукового обігу введено 

майже 7500 графіті. 

https://vechirniy.kyiv.ua/news/48702/ 

 

Інсталяція із рибацької сітки на березі озера: у Таїланді побудували театральне кафе 

Wonderfruit – це щорічний фестиваль мистецтв та музики у Таїланді. Саме в честь цього 

свята музики звели новий вражаючий заклад. Про нове місце для зустрічей богеми, 

зведене з особливих матеріалів. 

https://house.24tv.ua/instalyatsiya-iz-ribatskoyi-sitki-berezi-ozera-ostanni-novini_n1519652 

 

Поліклініки та музичні школи: на околицях столиці збудують нові комплекси  

У проєкті Генплану столиці передбачено розвиток спальних районів столиці. Зведення 

там нових розважальних, спортивних та медичних комплексів. Таким чином мешканцям 

районів зможуть проводити дозвілля неподалік від дому. 

https://vechirniy.kyiv.ua/news/48706/ 

 

Як у Києві проводять реконструкцію дюкерів через Дніпро 

Зазначається, що дюкери – це сталеві трубопроводи великого діаметру, прокладені під 

Дніпром. Ними каналізаційні стоки з правобережної частини Києва транспортуються на 

споруди Бортницької станції аерації, розташованої на лівому березі Дніпра, для їхнього 

подальшого очищення. 

https://shotam.info/yak-u-kyievi-provodiat-rekonstruktsiiu-diukeriv-cherez-dnipro-foto/ 



У Подільському та Шевченківському районах столиці відновлюють старі 

каналізаційні мережі 

Каналізаційний колектор по вулиці Іллінській був збудований в 1957 році, а колектор по 

провулку Нестерівському - аж у 1912. Внаслідок тривалого часу експлуатації та дії 

газової корозії на колекторах періодично виникали аварійні ситуації.  

https://vechirniy.kyiv.ua/news/48661/ 

 

Збірний особняк: фото дивовижного проєкту стартапу в Бразилії 

Екологічно чисте майно, яке можна легко зібрати та перемістити у будь-яку точку 

планети – чудова мрія про власний дім. Про унікальний збірний особняк з екологічно 

чистих матеріалів. 

https://house.24tv.ua/zbirniy-osobnyak-foto-divovizhnogo-proyektu-startapu-novini-

dnya_n1518818 

 

Перше місто з водневим опаленням створять до 2030 року 

Пілотна воднева програма стартує в північно-східній Англії. 

http://budport.com.ua/news/19948-pershe-misto-z-vodnevim-opalennyam-stvoryat-do-2030-

roku 

 

Програма «Велике будівництво» в 2020 році: основні цифри і факти 

У 2020 році Програма Президента «Велике будівництво», яку реалізує Мінрегіон у 

співпраці з місцевою владою, в частині 100 шкіл/100 дитячих садочків/100 спортивних 

об’єктів повністю виконана і по деяким напрямами навіть перевиконана. 

budport.com.ua/news/19942-programa-velike-budivnictvo-v-2020-roci-osnovni-cifri-i-fakti 

Еще один вантовый мост построят в Украине: где, кто и за какие деньги 

Довжина мосту (разом з підходами) складе 1,7 км. Будівельні роботи розпочнуться вже в 

2021 році, а завершити їх планують за 3 роки. 

budport.com.ua/news/19939-esche-odin-vantovyy-most-postroyat-v-ukraine-gde-kto-i-za-kakie-

dengi 

Унікальна форма: на Мангеттені виросте новий вражаючий хмарочос 

Мангеттен – це діловий та культурний центр на маленькому острові, де сконцентрована 

неймовірна кількість красивих казкових веж. Про новий хмарочос із неперевершеним 

виглядом, який стане чудовим доповненням до колекції неймовірних будівель острова 

https://house.24tv.ua/unikalna-forma-mangetteni-viroste-noviy-vrazhayuchiy-ostanni-

novini_n1519013 

 

Прихисток посеред гір : як виглядає традиційна кам'яна вілла у Греції 

Під пекучим сонцем, серед суворих пагорбів чудово знайти неймовірний затишний 

прихисток. Про віллу, збудовану у найкращих традиціях грецького будівництва за 

проєктом архітектурної студії Cometa. 

https://house.24tv.ua/prihistok-posered-gir-yak-viglyadaye-traditsiyna-ostanni-novini_n1519622 

 

Як має виглядати бізнес-клас: вражаючі фото представницьких поверхів у ЖК 

ARTHOUSE park 

Представницькі поверхи – ексклюзивна концепція для тих, хто цінує комфорт та 

приватність, яку вперше у Львові втілює компанія LEV Development. Про фантастичну 

роботу LEV Development та архітектурного бюро Savytskyy Design. 



https://house.24tv.ua/yak-maye-viglyadati-biznes-klas-vrazhayuchi-foto-ostanni-

novini_n1519147 


