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У Житомирі з’явився перший туристичний термінал 

Перший на Житомирщині туристичний сенсорний термінал встановили у Національному музеї космонавтики 
імені Сергія Корольова. Поки термінал працює у тестовому режимі суто українською мовою. У перспективі 
кількість мов планують розширити до семи, серед яких буде і китайська. Завдяки терміналу можна 
отримати інформацію про готелі, ресторани й туристичні атракції, які є на Житомирщині. 
https://shotam.info/u-zhytomyri-z-iavyvsia-pershyy-turystychnyy-terminal/ 

 

У Київраді пропонують зробити на Бессарабці пішохідну зону 

Депутати Київради пропонують створити ще одну пішохідну зону у центрі столиці – між Бессарабським 
ринком та ТРЦ "Арена-Сіті". Є два варіанти – запровадити такий режим щодня або лише на вихідних. 
https://kyivnews.24tv.ua/kiyivradi-proponuyut-zrobiti-bessarabtsi-novini-kiyeva-sogodni_n1557897 

 

У столиці стартує виставковий проєкт соціально-освітнього спрямування «Розстріляний» Київ. 

Хроніка ХХІ століття», присвячений фасадам, зіпсованим через хаотичне розміщення на них реклами 

Проєкт організував Центр української культури та мистецтва за підтримки КП «Київреклама» та Київської 
міської держадміністрації, передає Укрінформ. «Слово «розстріляний» невипадково обране як ключове в 
даному проекті. Оскільки хаотичне, необдумане розміщення реклами залишає на фасадах будинків столиці 
глибокі «рани» від перфоратора. У Києві вирішили захистити фасади від «дикої» реклами 
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3200802-u-kievi-virisili-zahistiti-fasadi-vid-dikoi-reklami.html 

 

Міндовкілля опублікувало Стратегію екологічної безпеки та адаптації до зміни клімату до 2030 року 

У Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України опублікували проєкт розпорядження 
Кабінету міністрів України «Про схвалення Стратегії екологічної безпеки та адаптації до зміни клімату до 
2030 року», закликавши обговорити документ. Метою його розроблення є зменшення впливу наслідків зміни 
клімату в Україні. 
https://ecopolitic.com.ua/ua/news/mindovkillya-opublikuvalo-strategiju-ekologichnoi-bezpeki-ta-adaptacii-do-zmini-

klimatu-do-2030-roku/ 

 

Сьогодні Національна  бібліотека України імені Ярослава Мудрого святкує свій 155-річний ювілей. 

Книгозбірня була створена 3 березня 1866 року як Київська публічна бібліотека. Її фундаторами стали відомі 
громадські діячі і просвітителі, київське дворянство та купецтво. Основу фонду склали приватна книгозбірня 
письменника і книговидавця Барщевського та пожертви киян. На момент відкриття фонд бібліотеки 
налічував лише 319 книг у 667 томах та 43 комплекти періодичних видань. У 1911 році для Київської міської 
публічної бібліотеки було зведено спеціальну будівлю за проектом архітектора Ебіга Клаве (був визнаний 
кращим серед 37 проектів, які брали участь у конкурсі). Кошти на будівництво були зібрані киянами через 
розповсюджену спеціальну облігаційну позику. 
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3200374-3-berezna-pamatni-dati.html 

 

Повна інтеграція в природу: у Мексиці збудували розкішний сімейний дім, оповитий зеленню 

У джунглях поблизу мексиканського міста Амакуека збудували чудовий сімейний будинок, стіни якого не 
захочеться покидати. Творцем проєкту є студія CoA arquitectura. Сімейний дім задумувався як місце відступу 
від зовнішнього світу, де можна насолодитися горіховим садом та кавовими плантаціями. 
https://house.24tv.ua/povna-integratsiya-prirodu-meksitsi-zbuduvali-ostanni-novini_n1556839 

 

Чи корисні містам дерева на будинках та інше вертикальне озеленення? 

Вертикальне озеленення з’явилося як відповідь на кліматичні виклики у щільно забудованих містах, де часто 
бракує дерев і парків. Зелені фасади та дахи стають чимдалі популярнішими – наприклад, у Нью-Йорку 



щороку з городів на дахах збирають понад 36 тонн органічних овочів. Такий метод дозволяє охолоджувати 
теплові острови, створювати затінок, покращувати якість повітря, поглинати вуглецеві викиди, 
збільшувати біорізноманіття та, зрештою, це просто красиво. 
https://hmarochos.kiev.ua/2021/03/02/chy-korysni-mistam-dereva-na-budynkah-ta-inshe-vertykalne-ozelenennya/ 

 

Ілон Маск хоче побудувати нове місто в Техасі і назвати його Зоряна база. Вкладе в проєкт чверть млрд 

доларів 

Засновник SpaceX Ілон Маск оголосив про плани створити нове місто Зоряна база (Starbase) у штаті Техас, де 
у його компанії є майданчик для виробництва та запуску ракет у космос. Де саме буде розташовувана Зоряна 
база поки невідомо. Bloomberg пише, що йдеться про перейменування поселення Бока-Чика, де розташований 
випробувальний полігон SpaceX. Водночас, за словами Маска, площа у його власного міста буде значно більшою 
за площу Бока-Чика. 
https://hromadske.ua/posts/ilon-mask-hoche-pobuduvati-nove-misto-v-tehasi-i-nazvati-jogo-zoryana-baza-vklade-v-

proyekt-chvert-mlrd-dolariv 

 

Найнезвичайніші та найприголомшливіші будинки зірок: від аеропорту до ока єгипетського божества 

Відомо, що найкраще вкладення коштів – нерухомість. Проте знаменитості сприйняли це зовсім буквально, 
вклавши мільйони доларів у незвичайні споруди. Так, Ніколас Кейдж придбав справжній старовинний 
англійський замок, а Джон Траволта оселився в приватному аеропорту. OBOZREVATEL зібрав 
найприголомшливіші будинки всесвітньо відомих зірок. 
https://news.obozrevatel.com/ukr/show/people/najnezvichajnishi-budinki-zirok-vid-aeroportu-do-oka-egipetskogo-

bozhestva-foto-i-video.htm 

 

 


