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140-річчя архітектора Павла Альошина: знакові будинки у Києві 

Він жив у часи бурхливих подій: зміна влади після революції, дві світові війни, радянська цензура. 

Але це не завадило йому плідно працювати і створювати чудові проєкти. Павло Альошин 

проектував житлові будинки, суспільні будівлі та школи не лише у Києві, але в інших містах 

Російської імперії, а пізніше – Радянського Союзу. 

https://vechirniy.kyiv.ua/news/50068/ 

 

Олицький замок нарешті відреставрують 

Країна виділить гроші на реставрацію замку Радзивілів у Олиці. Історичну будівлю включили до 

переліку об’єктів державної програми “Велика реставрація”, яку в Україні реалізують в найближчі 

три роки. 

https://volyninfa.com.ua/news/2021/03/01/104018/ 

 

У Луцьку з’явиться тролейбус, облаштований системою знезараження повітря 

У ньому встановили пристрої для очищення та знезараження поверхонь і повітря в салоні. 

Пристрої, розроблені фахівцями луцького «автоскладального заводу №1», отримали патент у 

жовтні минулого року. Система знезараження повітря полягає в установці в транспорті 

бактерицидних опромінювачів. Зокрема, в салоні тролейбуса встановлені по два бактерицидних 

опромінювача і бактерицидних опромінювача-рециркулятора, пояснюють в підприємстві. 

https://hmarochos.kiev.ua/2021/02/28/u-lutsku-z-yavytsya-trolejbus-oblashtovanyj-systemoyu-

znezarazhennya-povitrya/ 

 

Команда Ukraїner відзняла історію про Полтавський краєзнавчий музей 

“Із будівлі краєзнавчого музею в Полтаві почався український архітектурний модерн. Російський 

імператор називав цю споруду шкідливою; німці в роки Другої світової війни, відступаючи, спалили 

її; радянська влада замінила вікна і черепицю, намагаючись вписати будівлю в комуністичну 

ідеологію. Але будинок відновили і нині – це приміщення музею та мистецький об’єкт, який створив 

новатор української модерної архітектури Василь Кричевський”, – пише Ukraїner. 

https://np.pl.ua/2021/03/komanda-ukrainer-vidzniala-istoriiu-pro-poltavs-kyy-kraieznavchyy-muzey/ 

 

Станиславів, який ми втратили: монастир тринітаріїв «Ордену Пресвятої Трійці» 

З давніх-давен місто Станіславів (нині – Івано-Франківськ) було відоме своєю неповторною 

архітектурою. Втім, далеко не усі історичні пам’ятки архітектури дійшли до наших днів. 

Краєзнавець, дослідник Ігор Менів пропонує пригадати про відомі франківські кам’яниці-привиди, 

оповідаючи про їх особливості та унікальність. 

https://www.ratusha.if.ua/станиславів-який-ми-втратили-монасти-2/ 

 

Одразу три сонячні електростанції відкрили на Черкащині 

У Черкаській області з’явились три нові сонячні електростанції загальною потужністю 32,24 

МВт, які збудовані в містах Кам’янка та Черкаси. Крім цього на Черкащині запустили більше 

півсотні сонячних електростанцій на дахах приватних домогосподарств. 

https://agroter.com.ua/2021/03/01/odrazu-try-sonyachni-elektrostancziyi-vidkryly-na-cherkashhyni/ 

 

В Індії знайдено буддійський монастир X століття зі статуєю Будди 

Як повідомляє Times of India, нещодавно археологи знайшли 11 кам'яних статуй на місці, яке 

знаходиться в районі Хазарібаг у східному індійському штаті Джаркханд. Кожна скульптура має 



висоту близько одного метра. Статуї представляють Будду, Сіддхартху Гаутаму, Тару, відому як 

божество в індуїзмі, і бодгісаттва. 

https://vgolos.com.ua/news/v-indiyi-znajdeno-buddijskyj-monastyr-x-stolittya-zi-statuyeyu-buddy-

foto_1379977.html 

 

В Іспанії вироблятимуть електроенергію з апельсинів 

Проект реалізують в Севільї, де росте найбільша кількість апельсинових дерев у Європі. Проектом 

передбачається використання 35 тонн фруктів для виробництва чистої енергії для роботи однієї з 

міських водоочисних станцій, а в підсумку планується направляти надлишки електроенергії в 

міську мережу. 

https://hmarochos.kiev.ua/2021/02/28/v-ispaniyi-vyroblyatymut-elektroenergiyu-z-apelsyniv/ 

 

Колізей майбутнього: у Торонто збудують фантастичну арену для кіберспорту 

Архітектурна студія Populous представила проєкт багатоцільової арени у Торонто. Стадіон 

призначений для проведення музичних концертів, вистав та змагань з кіберспорту. 

https://house.24tv.ua/kolizey-maybutnogo-toronto-zbuduyut-fantastichnu-ostanni-novini_n1555327 

 


