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У Львові триває архітектурний конкурс на будівництво ЖК  

з підземним паркінгом 

Архітекторів запрошують до участі у відкритому всеукраїнському архітектурному 
конкурсі на визначення кращої проектної пропозиції житлового комплексу на вулиці 
Щурата у Львові. 
Дивись.info - https://dyvys.info/2021/04/05/u-lvovi-tryvaye-arhitekturnyj-konkurs-na-
budivnytstvo-zhk-z-pidzemnym-parkingom/ 
 

З’явилася ще одна пропозиція, як можна змінити ТЦ «Дитячий світ»: 

цього разу з «прибудовою» 

Компанія Edelburg Development, яка представила перший проект реконструкції ТЦ 
«Дитячий світ» на Дарниці, запропонувала і показала ще один можливий варіант. 
Компанія запропонувала реконструювати ТЦ шляхом створення прибудови. 
https://www.the-village.com.ua/village/city/city-news/309763-z-yavilasya-sche-odna-
propozitsiya-yak-mozhna-zminiti-tts-dityachiy-svit-tsogo-razu-z-pribudovoyu 
 

У 2021 році в Києві мали почати капітальний ремонт Хрещатика 

На Хрещатику мали замінити дорожнє покриття, зробити велодоріжки, встановити 
LED-освітлення, тротуари облаштувати ФЕМами або природним каменем, замінити 
озеленення. Для ремонту окреслили ділянку від Європейської площі (стик бруківки й 
асфальту) до Бессарабської площі – довжиною 1,2 кілометра. Натомість проект 
можуть законсервувати на 10 років. 
https://www.the-village.com.ua/village/city/city/309787-rekonstruktsiya-hreschatika-
apdeytnuti-zagolovok 
 

Козацькі поховання досі не захищені державою 

На околиці Одеси розташоване старовинне Куяльницьке козацьке кладовище. Його 
заснували ще в далекому XVIII столітті. Попри його історичну значущість, козацькі 
поховання перебувають у не найкращому стані. 
https://24tv.ua/zanedbane-kozatske-kladovishhe-pid-odesoyu-novini-odesi_n1589343 
 

Кафедри рестраврації можуть відновити 

80% об’єктів культурної спадщини потребують реставрації або ремонту. Це лише 
початок роботи, у східноєвропейських країнах, де був цей досвід, відповідний план 
виконують вже роками  
https://24tv.ua/kafedri-restravratsiyi-mozhut-vidnoviti-tkachenko-novini-
ukrayini_n1587668 
 
Картопляні ряди Копенгагена: як робітничий район став одним з найдорожчих 



У центрі Копенгагена, столиці Данії, є тісно прокладені вулиці з будинками, розбиті 
між собою, наче ряди картоплі на полі. Офіційно це – район Фарімагсгаде, але данці 
називають його Картопляним рядом.  
https://house.24tv.ua/kartoplyani-ryadi-kopengagena-yak-robitnichiy-rayon-stav-
naydorozhchim_n1584918 
 

Гаряча забудова Палм-Біч, яка вражає розмахом 

Східне узбережжя штату Флорида завжди було місцем золотої лихоманки для 
розкішної нерухомості. Навіть криза останніх років не стала перешкодою для 
новітнього неймовірного будівництва. 
https://house.24tv.ua/novinki-budivnitstva-garyacha-zabudova-novini-ukrayini-i-
svitu_n1589542 
 

14 – 16 квітня у Львові відбудеться Весняний Будівельний Форум 

Це професійна подія, що репрезентує сучасну будівельну продукцію, новітні 
технології у сфері будівництва та якісну сервісну пропозицію як українських, так і 
закордонних компаній. Вона охоплює наступні тематичні експозиції: «Буд-ЕКСПО-
весна», «Вікна. Двері. Дах.», «Опалення» та «ЕлЕкспо». 
http://www.galexpo.com.ua/budvesna/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_camp
aign=search&campaignid=12571402985&adgroupid=119560293517&creative=507428636
146&keyword=будівництво&gclid=EAIaIQobChMI96S_loHp7wIVOwWiAx0uQgQbEA
MYASAAEgKnafD_B 
 

Pentagram оновила айдентику американського Національного музею  

історії жінок 

Американська дизайн-студія Pentagram розробила айдентику Національного музею 
історії жінок – найбільшого інтернет-культурного закладу, присвяченого історії 
жінок США. Нова айдентика збігається з 25-річчям закладу. 
https://telegraf.design/news/pentagram-onovyla-ajdentyku-amerykanskogo-natsionalnogo-
muzeyu-istoriyi-zhinok/ 
 

З’явилася візуалізація оновленої території навколо  

київського кінотеатру Лейпциг 

У Святошинській райдержадміністрації показали перші рендери того, який вигляд 
матиме оновлена територія навколо кінотеатру Лейпциг після реконструкції. 
https://telegraf.design/news/z-yavylasya-vizualizatsiya-onovlenoyi-terytoriyi-navkolo-
kyyivskogo-kinoteatru-lejptsyg/ 
 
 


