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8 квітня: народний календар і астровісник 

Православні вважали, що саме на Гавриїла в лісі вперше після зими з’являлися вужі 
та гадюки. Також цього дня заборонялося говорити будь-яку неправду, навіть і 
найменшу, та й узагалі – багато розмовляти.  
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3223226-8-kvitna-narodnij-kalendar-i-
astrovisnik.html 
 

Українське мистецтво спричинило артвибух на виставці в Анкарі 

Минулими вихідними в Анкарі закінчилася 7-ма міжнародна виставка сучасного 
мистецтва ARTANKARA. Український стенд ряснів відвідувачами й перетворився на 
фотозону. Твори сучасного образотворчого та прикладного мистецтва українських 
митців привертали жваву увагу й започатковували дискусії, зокрема про те, чи 
змінилися підходи і значення мистецтва в умовах світового локдауну. 
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3223072-gra-barv-i-form-u-pandemijni-
budni.html 
 

Випускники кафедри будівництва та інформаційних технологій долучаться до 

реконструкції території мікрорайонів Києва 

Проектом Генерального плану міста Києва передбачена реконструкція території 
мікрорайонів (кварталів) застарілого житлового фонду («хрущовок») площею 388,5 
га, де знаходиться 2,5 млн. кв. метрів житлового фонду. 
https://iino.knuba.edu.ua/novini 
 

У Львові облаштують алею пам’яті Василя Сліпака 

Алея пам’яті буде присвячена уродженцю міста оперному співаку Василю Сліпаку, 
який загинув на війні. Цього року минає п’ята річниця від дня його смерті. 
https://zaxid.net/u_lvovi_oblashtuyut_aleyu_pamyati_vasilya_slipaka_n1517016 
 

Польський банк виділив 81,5 млн євро на будівництво ІТ Парку у Львові 

Заплановано будівництво Innovation District IT Park на перехресті вулиць Стрийська 
та Чмоли. ІТ Парк загалом матиме офіси для 10 тисяч ІТ-фахівців, 
мультифункціональний центр та наукові лабораторії. Відкриття першої черги проекту 
планується у другій половині 2023 року. 
https://zaxid.net/polskiy_bank_vidiliv_815_mln_yevro_na_budivnitstvo_it_parku_u_lvovi_
n1517025 
 

Біля Львова побудують один із найбільших у Європі парк розваг для дітей 

Парк має з’явитися у селищі Брюховичі на території колишнього артилерійського 
складу військової частини А3870. Крім дитячого парку, на цій території планують 
облаштувати простори для сімейного відпочинку та спортивних змагань. 



https://www.the-village.com.ua/village/city/city-news/309863-bilya-lvova-pobuduyut-odin-
iz-naybilshih-u-evropi-park-rozvag-dlya-ditey 

 
На реставрацію Наводницької вежі Київської фортеці виділили 

ще 6 мільйонів гривень 

За ці гроші мають укріпити фундамент і покрити дах оцинкованою сталлю. 
Наводницьку вежу Київської фортеці на вулиці Старонаводницькій почали 
ремонтувати з осені 2020 року. Роботи з реставрації замовив музей «Київська 
фортеця». Їх проводить «Київське міжобласне спеціальне науково-реставраційне 
об’єднання». Тоді місто виділило на це 10 мільйонів 800 тисяч гривень. 
https://www.the-village.com.ua/village/city/city-news/309853-na-restavratsiyu-
navodnitskoyi-vezhi-kiyivskoyi-fortetsi-vidilili-sche-6-milyoniv-griven-scho-budut-robiti 
 

5 неймовірних перевтілень ванної кімнати 

Завдяки втручанню фахівців санвузол може кардинально змінитися! Подивіться на 
неймовірні перевтілення занедбаних ванних кімнат. 
https://design.24tv.ua/do-pislya-dizaynu-5-neymovirnih-perevtilen-vannoyi-ostanni-
novini_n1590993 
 

Квартира в радянській п'ятиповерхівці Києва потрапила на сторінки 

міжнародного видання 

Про невелику квартиру в Києві написало авторитетне міжнародне видання Dezeen, 
яке спеціалізується на архітектурі та дизайні. Дизайнерка перепланувала маленьку 
квартиру в Києві, створивши простору вітальню у темних тонах, де власник зможе 
проводити медитації та чайні церемонії. Квартира площею 45 квадратних метрів 
розташована на верхньому поверсі п’ятиповерхового радянського житлового будинку 
і належить молодому модельєру. 
https://design.24tv.ua/kvartira-radyanskiy-pyatipoverhivtsi-kiyeva-potrapila-novini-
dnya_n1591821 
 

Кабмін погодив призначення стипендій для молодих майстрів народного 

мистецтва на 2021 рік 

Документ передбачає стипендій для 80 молодих майстрів. На виплату стипендій 
будуть видатки у сумі 2239, 68 тис. 
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3223090-kabmin-pogodiv-priznacenna-stipendij-
dla-molodih-majstriv-narodnogo-mistectva.html 
 


