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Потребує мало енергії та газу: у Франківську будують унікальний пасивний будинок 

Це так званий пасивний будинок, який звів один з місцевих підприємців Микола Яцинович. Чоловік 

відремонтував пам’ятку архітектури, створивши там унікальний будинок по принципу пасивного 

дому. Наразі завершується його реконструкція.  

https://www.ratusha.if.ua/потребує-мало-енергії-та-газу-у-франкі/ 

 

У Пирятині презентували Альбом історичних замальовок про місто 

У Пирятинському культурно-громадському центрі презентували Альбом історичних замальовок 

“Пирятин – поза часом”, розроблений відділом культури і туризму Пирятинської міської ради. 

https://np.pl.ua/2021/03/u-pyriatyni-prezentuvaly-al-bom-istorychnykh-zamal-ovok-pro-misto/ 

 

У Львові презентували проєкт «Музей у 3D» 

Проєкт реалізуватиме ТОВ SKEIRON (Скайрон) спільно з командою Львівського історичного 

музею за підтримки Українського культурного фонду. Його головна мета – створення спеціальної 

платформи для оцифрованих у 3D реальності музейних пам’яток, яка дозволить відвідувачам 

музею отримати нові враження від експозицій, і покаже як сучасні технології можуть 

підсилювати музейні інституції задля збереження історичних пам’яток та їхньої популяризації. 

https://shotam.info/u-lvovi-prezentuvaly-proiekt-muzey-u-3d/ 

 

У Львові відкрилася виставка нового візуального мистецтва 

Львівський муніципальний мистецький центр представив виставку відомого харківського 

художника Івана Світличного «Grammar.Fix.». Відвідувачі зможуть побачити нові візії на сучасне 

візуальне мистецтво авторства непересічного митця. 

https://day.kyiv.ua/uk/news/090321-u-lvovi-vidkrylasya-vystavka-novogo-vizualnogo-mystectva 

 

Одеський готель-пам'ятку "Пасаж" планують реставрувати. Там з'явиться мансардний 

поверх 

Члени обласної консультативної ради з питань охорони культурної спадщини схвалили ескізний 

проект реставрації торговельно-готельного комплексу "Пасаж" з облаштуванням мансардного 

поверху в рівні горища. 

https://suspilne.media/111963-odeskij-gotel-pamatku-pasaz-planuut-restavruvati-tam-zavitsa-mansardnij-

poverh/ 

 

Локальна архітектура в контексті традицій Баугаузу: хірургічний павільйон у Мукачеві 

Нещодавно, стало відомо з відкритих джерел, що на пам’ятці архітектури місцевого значення, 

колишньому хірургічному павільйоні в Мукачеві, розпочалися роботи з реконструкції. Оскільки це не 

просто чергова медична будівля, а цілком достойний приклад європейської авангардної 

архітектури міжвоєнного періоду, спробуємо трохи вам розповісти про її історію та деякі 

особливості. 

https://varosh.com.ua/local/lokalna-arhitektura-v-konteksti-tradyczij-baugauzu-hirurgichnyj-paviljon-u-

mukachevi/ 

 

У бідних районах Піттсбурга висадять 100 тисяч дерев 

Нові зелені насадження покращать навколишнє середовище та якість життя мешканців 

озеленених районів. 

https://hmarochos.kiev.ua/2021/03/09/u-bidnyh-rajonah-pittsburga-vysadyat-100-tysyach-derev/ 
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Сонячна енергія та адитивні технології: на Мадагаскарі зведуть школу за допомогою 3D-

друку 

Студія Mortazavi планує будівництво 3D-друкованої школи у Фіанаранцоа, Мадагаскар. 

Надрукована на 3D-принтері школа отримуватиме живлення від сонячної енергії, а стіни будуть 

виготовлені з бетону та будівельних матеріалів місцевого виробництва. Школа, що працює на 

сонячних батареях, призначена для некомерційної організації "Вдумливі хатини" і буде складатися 

із кількох комплексних споруд. 

https://house.24tv.ua/sonyachna-energiya-aditivni-tehnologiyi-novini-ukrayini-i-svitu_n1562889 

 

Багет, що світиться: японська компанія робить світильники зі справжнього хліба 

У японській компанії Pampshade вважають, що хліб – це не просто їжа, він має й безліч інших 

корисних функцій. Зокрема, з апетитних багетів, круасанів та булочок можуть вийти чудові 

затишні світильники, які так і хочеться спробувати. Засновниця компанії Pampshade і її 

дизайнерка Юкіко Моріта колись працювала у пекарні й завжди була у захваті від хлібобулочних 

виробів. Проте жінку вони зацікавили не як харчовий продукт, а як оригінальні об'єкти інтер'єру. 

https://life.24tv.ua/yaponska-kompaniya-robit-svitilniki-zi-spravzhnogo-ostanni-novini_n1563041 
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