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“Велике будівництво”: Уряд схвалив зміни до переліку затверджених проєктів, що 

реалізуються за рахунок ДФРР 

На засіданні Уряду схвалено розроблений Мінрегіоном проєкт розпорядження щодо 

внесення змін до переліку інвестиційних програм і проєктів регіонального розвитку, що 

фінансуються у 2020 році за рахунок коштів ДФРР. 

https://np.pl.ua/2020/10/velyke-budivnytstvo-uriad-skhvalyv-zminy-do-pereliku-

zatverdzhenykh-proiektiv-shcho-realizuiut-sia-za-rakhunok-dfrr/ 

 

Для пенсіонерів: у Великій Британії побудують село з нульовим рівнем забруднення 

екології 

Лондонська архітектурна компанія RCK розробила проєкт селища для пенсіонерів з 

нульовим рівнем викидів вуглецю. Загалом 140 квартир із загальною площею у 15 000 

квадратних метрів стануть найбільш екологічним населеним пунктом у країні.  

https://house.24tv.ua/velikiy-britaniyi-pobuduyut-selo-dlya-pensioneriv-ostanni-

novini_n1433782 

 

"МакДональдс" перестал потреблять энергию 

Компанія Ross Barney Architects з Чикаго провела знаковому ресторану McDonald's у 

тематичному парку Walt Disney World Resort «стійку» реновацію. Тепер це буде перший в 

світі ресторан швидкого харчування з нульовим споживанням енергії. 

profidom.com.ua/novosti/novyje-tehnologii/36999-makdonal-ds-perestal-potreblyat-energiyu 

 

 

Скошені балкони: в Данії стару заводську будівлю перетворили на стильний 

будинок 

Архітектурна компанія Ørsted Gardens перетворила напівзруйновану промислову будівлю 

в районі Фредеріксберг, що в Копенгагені на фешенебельний багатоквартирний будинок зі 

стильним фасадом. Архітектори продовжили скляні виступи на фасаді і таким чином 

створили прозорі закриті тераси для мешканців.  

https://house.24tv.ua/skosheni-balkoni-daniyi-staru-zavodsku-budivlyu-peretvorili-novini-

dnya_n1432686 

 

Станиславівську фортецю в Івано-Франківську відтворили у 3D-анімації 

В Івано-Франківську презентували кліп, який відтворює Станиславів (давня назва міста) 

XVIII ст. Вперше міську фортецю реконструювали у 3D. 

https://zaxid.net/news/ 

 

У Києві почали будувати пішохідний міст-хвилю (фото) 

На Оболонській набережній почалося будівництво пішохідного мосту на острів 

Оболонський, Автор проєкту – архітектор Андрій Миргородський. Саме він проєктував 

велопішохідний міст над Володимирським узвозом. 

https://hmarochos.kiev.ua/2020/10/10/u-kyyevi-pochaly-buduvaty-pishohidnyj-mist-hvylyu-

foto/ 
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У Дніпрі відкрили центр сучасної культури. Його розташують у будівлі з Зевсами і 

химерами (фото) 

Місцем розташування культурного центру стала історична будівля на Крутогірному 

узвозі, 21А у центрі Дніпра. Це колишнє приміщення губернського земства, один із 

найстаріших будинків міста, що збудоване в середині ХІХ ст. 

https://hmarochos.kiev.ua/2020/10/12/u-dnipri-vidkryly-tsentr-suchasnoyi-kultury-jogo-

roztashuyut-u-budivli-z-zevsamy-i-hymeramy-foto/ 

 

Пекельне змагання VDC Roasting 2020: реєстрацію відкрито 

VDC Roasting 2020 - міжнародне студентське командне змагання серед студентів 

архітектурних, будівельних та інженерних спеціальностей. Спрямоване на поширення 

знань та практичних навичок з BIM та VDC (Building Information Modeling та Virtual 

Design and Construction) для молодого покоління спеціалістів у будівельній галузі. 

https://mybud.com.ua/news/0/4413 

 

На Микільській брамі продовжуються будівельні роботи. Що з ними не так? 

На Микільській брамі Київської фортеці відновилися будівельні роботи, що почалися ще 

позаминулого року. 

https://hmarochos.kiev.ua/2020/10/11/na-mykilskij-brami-prodovzhuyutsya-budivelni-roboty-

shho-z-nymy-ne-tak/ 
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