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Громади долучилися до розробки Нацстратегії безбар’єрного простору – Чернишов 

Українські громади активно долучились до розробки проєкту Національної стратегії зі створення 

безбар’єрного простору. Про це міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов сказав 

під час другого засідання міжвідомчої робочої групи Кабміну, в рамках якого презентували 

пропозиції до проєкту Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору України/ 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3202657-gromadi-dolucilisa-do-rozrobki-nacstrategii-

bezbarernogo-prostoru-cernisov.html 

 

Програма комплексної реконструкції кварталів застарілого житла. Перші два етапи вже 

готові 

Столиця розпочала розробку проекту Програми комплексної реконструкції кварталів 

(мікрорайонів) застарілого житлового фонду. Перші два етапи цієї програми вже готові. Про це 

заявив заступник голови КМДА Вячеслав Непоп під час робочої наради за участі розробника –

директора Інституту урбаністики Алли Плешкановської. 

http://budport.com.ua/news/20455-programa-kompleksnoj-rekonstrukcij-kvartaliv-zastarilogo-zhitla-

pershi-dva-etapi-vzhe-gotovi 

 

Як могла б виглядати Арсенальна площа? Альтернативний проєкт з додатковим озелененням 

та фонтаном від бюро GA 

Нещодавно Бюро ініціативної архітектури GA взяло взяло участь у закритому тендері на проєкт 

реконструкції Арсенальної площі. GypsyArchitects (GA) вирішили оприлюднити свою версію 

реконструкції Арсенальної та розповісти про ідеї та принципи, якими вони керувалися. 

https://hmarochos.kiev.ua/2021/03/04/yak-mogla-b-vyglyadaty-arsenalna-ploshha-alternatyvnyj-proyekt-z-

dodatkovym-ozelenennya-ta-fontanom-vid-byuro-ga/ 

 

У Запоріжжі створять інноваційний хаб для дітей 

У Запоріжжі будинок побуту «Ювілейний» викупив американський IT-підприємець, що працює на 

NASA, Максим Поляков. Там зведуть інноваційний хаб для дітей. Очікується, що об’єкт стане 

центром розвитку для підростаючого покоління міста в області STEM (скорочено від Science, 

Technology, Engineering and Math, тобто Наука, Технології, Інжиніринг і Математика). 

https://shotam.info/u-zaporizhzhi-stvoriat-innovatsiynyy-khab-dlia-ditey/ 

 

На Львівщині побудують скляні будинки для туристів – справжній рай буде у «Сколівських 

Бескидах» 

У Національному природному парку (НПП) «Сколівські Бескиди» збудують перший глемпінг-парк – 

екологічні будиночки для відпочинку туристів із комфортними умовами. Їх мають збудувати 

впродовж цього року, а приймати туристів почнуть із наступного.  

https://greenpost.ua/news/na-lvivshhyni-pobuduyut-eko-budynky-dlya-turystiv-spravzhnij-raj-obitsyayut-

u-skolivskyh-beskydah-i29468 

 

Місто за вікенд 

UA.IGotoWorld.com разом з туристичними центрами міст України створили спецпроект про 

відпочинок у місті на вікенд. Кожному населеному пункту присвячений окремий розділ, де 

представлено усю необхідну інформацію для подорожі на 2-3 дні: топові пам'ятки, корисні поради, 

must-do у місті, рекомендації щодо місць харчування і ночівлі, маршрути для самостійної подорожі 

та екскурсії від кращих гідів, контакти туристичного центру тощо. 

https://ua.igotoworld.com/projects/weekend/ 
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Архітектори планують вирощувати будинки під водою за допомогою біоніки 

Фахівці з біоніки розробили ряд архітектурних конструкцій на основі форм, які зустрічаються в 

природі. Серед них – «зростаючий» під водою павільйон у вигляді черепашки, а також будинок, 

який імітує конструкцію пташиного черепа. 

https://www.epochtimes.com.ua/ru/novye-tehnologii/arhitektory-planiruyut-vyrashchivat-doma-pod-

vodoy-s-pomoshchyu-bioniki-fotoreportazh-135530 

 

Готельний шик із солом’яним дахом: новий незвичний готель у Мексиці – фото 

Великий солом'яний етнічний дах покриває готель Casa Cova, що у Мексиці. Архітектурна фірма 

Anonimous взяла підказки з доколоніальної архітектури, проєктуючи Casa Cova – розлогий пляжний 

будинок з бетону та сухого пальмового листя. Готельний комплекс розташований на узбережжі 

Тихого океану у містечку Пуерто-Ескондідо, яке відоме своїми пляжами, пальмами та крутими 

місцями для серфінгу. Розроблена компанією Anonimous будівля може служити будинком 

відпочинку для кількох сімей 

https://house.24tv.ua/gotelniy-shik-iz-solomyanim-dahom-noviy-nezvichniy-ostanni-novini_n1559500 

 

Крихітні деталізовані скульптури на кінчиках олівців 

Японському художнику Сіро (Shiroi) вдається створювати витончені, крихітні і неймовірно 

деталізовані скульптури на кінчиках олівців. 

https://novosti-n.org/ukraine/Kroshechnie-detalyzyrovannie-skulpturi-na-konchykah-karandashej-FOTO-

271362 
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