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У ботанічному саду імені Фоміна розцвіли перші магнолії 

Поки що це лише два дерева білої магнолії – біля центрального входу у сад. У 
ботанічному саду імені Фоміна є найбільша колекція магнолій у місті: 65 видів з 240 
наявних у природі. Вхід у сад безкоштовний. 
https://www.the-village.com.ua/village/city/city-news/310077-u-botanichnomu-sadu-imeni-
fomina-roztsvili-magnoliyi 

На Подолі руйнується «Будинок Вертипороха» 

Архітектурна пам’ятка «Будинок Вертипороха» на Подолі потребує негайного 
проведення першочергових заходів зі збереження будівлі. Пам’ятка, що розташована 
на вулиці Межигірській, 33/19, перебуває у приватній власності. Понад 10 років 
Департамент охорони культурної спадщини КМДА вимагає від власників виконання 
вимог пам’яткоохоронного законодавства. 
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3226106-na-podoli-rujnuetsa-budinok-vertiporoha-u-
kiivradi-zaklikaut-zberegti-istoricnu-pamatku.html 
 

У Швеції планують перенести в інше місце ціле місто 

У Швеції задля безпеки мешканців планують транспортувати в інше місце місто 
Кіруна, в якому розташований найбільший у світі рудник з видобутку залізної руди. 
Увесь процес має тривати 20 років. 
https://zaxid.net/misto_kiruna_planuyut_transportuvati_z_budinkami_foto_proekt_n151723
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У Бразилії будують статую Христа - вищу, ніж у Ріо-де-Жанейро 

Нову статую Ісуса Христа споруджують у бразильському місті Енкантада, що на 
півдні країни. У світовому ж масштабі це буде третя найвища статуя Христа: 
монумент матиме висоту 43 метри. Дві ж найбільші подібні статуї знаходяться в 
Індонезії (52,55 метра) та Польщі (52,5 метра). 
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3225827-u-brazilii-budut-statuu-hrista-visu-niz-u-
riodezanejro.html 
 

Американець перетворив свою квартиру на артпростір 

Через пандемію власник квартири у Нью-Йорку вирішив облаштувати артпростір у 
себе вдома, зібравши твори мистецтва своїх знайомих дизайнерів. Особлива 
атмосфера домівки заворожує, а кожен, хто потрапляє туди, може доторкнутися до 
прекрасного. 
https://design.24tv.ua/amerikanets-peretvoriv-svoyu-kvartiru-novini-ukrayini-i-
svitu_n1595202 
 

Довговічні та екологічні: міфи і правда про дерев’яні будинки 



Із трендом на натуральність та екологічність повертається популярність дерев’яних 
будинків, які частина фахівців вважає найкращим матеріалом для будівництва. 
Правильно зведений дерев’яний будинок має  природну терморегуляцію: у них 
комфортно та прохолодно влітку і затишно та тепло в морозну зиму. Проте багато 
людей відмовляються від дерев’яних будинків через поширені міфи, які розвінчує 
Superdim. 
https://zaxid.net/derevyani_budinki_mifi_pravda_pro_zhitlovi_budinki_z_dereva_n151724
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Відновлено роботи з реставрації головного фасаду храму св. ап. Петра і Павла 

У Львові розпочався реставраційній сезон. Зокрема відновлено роботи з реставрації 
головного фасаду храму св. ап. Петра і Павла, колишній костел єзуїтів (вул. 
Театральна, 11). 
https://city-adm.lviv.ua/news/culture/architecture-and-historic-heritage/285108-vidnovleno-
roboty-z-restavratsii-holovnoho-fasadu-khramu-sv-ap-petra-i-pavla 
 

Дерев’яний храм у смт Рудно буде збережений 

Будівництво нового храму в смт Рудно ведуть на суміжній території, тож це жодним 
чином не вплине на історичний дерев’яний костел. Підрядник допустив помилку на 
плакаті, яку найближчим часом виправлять. 
 https://city-adm.lviv.ua/news/culture/architecture-and-historic-heritage/285100-derevianyi-
khram-u-smt-rudno-bude-zberezhenyi 
 

Аеродром у Дніпрі будують «черепашачими» темпами 

Скандально відома компанія «Альтіс-Констракшн» так і не приступила за фактом до 
будівництва злітно-посадкової смуги в аеропорту «Дніпро» на замовлення держави. 
https://www.unn.com.ua/uk/news/1924776-aerodrom-u-dnipri-buduyut-cherepashachimi-
tempami-z-8-5-mln-grn-u-berezni-osvoyili-5-8-mln 
 

ОАСК відкрив провадження щодо розробки генплану Києва 

Багато профільних експертів вважають що це застарілий та неефективний документ. 
Окружний адмінсуд розгляде справу 20 травня 2021 року. 
https://hmarochos.kiev.ua/2021/04/12/oask-vidkryv-provadzhennya-shhodo-rozrobky-
genplanu-kyyeva/ 
 


