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Так твориться сучасне місто 

Під час пандемії всі ми переглянули цінність дому і його комфорту. Проте комфорт 
не завершується на порозі будинку – зручною та привабливою має бути і територія 
довкола. Для власників приватних ділянок, а також для архітекторів та дизайнерів, 
які працюють над масштабними інфраструктурними проектами, ринок пропонує 
новинки тротуарної плитки. 
https://zaxid.net/trotuarna_plitka_novinki_sim_vidiv_pokrittya_oglyad_foto_n1517128 
 

Кабмін затвердив 9,6 млн грн на будівництво  

Кам’янка-Бузького індустріального парку 

Першу чергу мають завершити до кінця 2021 року і передбачено облаштування 
водопостачання та водовідведення майданчика індустріального парку. Це допоможе 
підвищити інвестиційну привабливість ділянки та знайти управляючу компанію. 
https://zaxid.net/kabmin_zatverdiv_96_mln_grn_na_budivnitstvo_kamyanka_buzkogo_ind
ustrialnogo_parku_n1517307 

 
На Тернопільщині у кам’яній гробниці знайшли артефакти  

віком до п'яти тисяч років 

Давні артефакти виявили археологи у розкопаній у полі кам’яній гробниці-саркофазі. 
Знахідка зберіглася у досить доброму стані. Гробниця мегалітична, тобто, складена із 
кам’яних брил, вирубаних із місцевого червоного каменю. Усередині гробниці - три 
людські скелети, а також кулясті амфори (11 різновеликих, від мініатюрних до 5-
літрових), глиняні горщики, дві добре загострені крем’яні сокирки та долото. 
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3227296-na-ternopilsini-u-kamanij-grobnici-
znajsli-artefakti-vikom-do-pati-tisac-rokiv.html 
 

На Райдужному реконструюють спортивний комплекс,  

який мали відкрити у 2020 році 

У Дніпровському районі Києва, на вулиці Райдужній, 33–А, проводять реконструкцію 
спортивного комплексу. Це буде фізкультурно-оздоровчий комплекс площею 4500 
м². Відповідно до проекту там облаштують зали для ігрових видів спорту, 
кікбоксингу, боксу, хортингу та фітнесу. Там зможуть одночасно займатися 117 
спортсменів. Відкриття заплановане на кінець 2021 року.  
https://www.the-village.com.ua/village/city/city-news/310151-na-rayduzhnomu-
rekonstruyuyut-sportivniy-kompleks-yakiy-mali-vidkriti-u-2020-rotsi 
 

На ВДНГ реконструюють оранжерею. Уже зібрали 110 тисяч гривень 

Скляна оранжерея, що розташована справа від центрального входу на ВДНГ, одна з 
перших споруд, яку збудували на території «Експоцентру» (у 1958 році). За планом 
це мав бути павільйон квітникарства. У межах проекту реконструкції за 2021 рік в 
оранжереї планують зробити ремонт будівлі, замінити вікна, створити нову систему 



опалення, утеплити скління (для зниження втрати тепла), відновити каналізацію та 
створити вбиральні для відвідувачів. 
https://www.the-village.com.ua/village/city/city-news/310129-na-vdng-rekonstruyuyut-
oranzhereyu 
 

На Дарницькій ТЕЦ обіцяють встановити ще один електрофільтр:  

це має поліпшити стан повітря в районі 

Перші два електрофільтри дозволили вдвічі зменшити кількість викидів пилу з ТЕЦ. 
Їхнє встановлення коштувало 211 мільйонів гривень, третій фільтр обійдеться в 129 
мільйонів. Дарницька ТЕЦ уже понад 60 років забезпечує теплом підприємства та 
житлові будинки Дніпровського й Дарницького районів. 
https://www.the-village.com.ua/village/city/city-news/310133-na-darnitskiy-tets-
obitsyayut-vstanoviti-sche-odin-elektrofiltr-tse-mae-pokraschiti-stan-povitrya-v-rayoni 
 

У Києві створять туристичний маршрут для людей із порушеннями зору 

Це буде перший в Україні такий туристичний маршрут. Створення маршруту 
почалося ще у 2020 році, коли біля Софійського собору встановили його 3D-макет з 
надписами шрифтом Брайля. Далі на маршруті планують встановити фігури нового 
фонтану «Відродження» на Володимирській гірці, Андріївського узвозу та 
пішохідно-велосипедного мосту біля Арки дружби народів. 
https://www.the-village.com.ua/village/city/city-news/310125-u-kievi-stvoryat-turistichniy-
marshrut-dlya-lyudey-iz-porushennyami-zoru 
 

Дизайн майбутнього: як може виглядати інтер'єр у 2100 роках 

American Home Shield вирішили озирнутися назад і створити проект, де вони 
показують, наскільки змінився дизайн інтер’єру. Як приклади вони використовують 
типовий будинок 1800-х, 2000-х і припускають, як можуть виглядати будинки у 2100-
х. Ці концепції показують, що кожне десятиліття унікальне. 
https://design.24tv.ua/dizayn-maybutnogo-yak-mozhe-viglyadati-interyer-ostanni-
novini_n1596562 
 

Приватизація в’язниць: перший об’єкт знову виставлено  

на продаж за вдвічі нижчою ціною 

Онлайн-аукціон з приватизації окремого майна державної установи «Ірпінський 
виправний центр (№132)» відбудеться 16 квітня. Об’єкт знаходиться у смт 
Коцюбинське Київської області. 
https://legalhub.online/novyny/pryvatyzatsiya-v-yaznyts-pershyj-ob-yekt-znovu-
vystavleno-na-prodazh-za-vdvichi-nyzhchoyu-tsinoyu 
 

У Японії створили робота-художника 

Група японських дослідників створила робота-художника зі штучним інтелектом, 
який може намалювати картину. Сам робот може бути запрограмований на створення 
картини на основі кількості мазків пензлика. Роботу також можна доручити створити 
певний кінцевий образ.  
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3226677-u-aponii-stvorili-robotahudoznika.html 


