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В Одесі побудують меморіал героям Небесної сотні та воїнам АТО. Що про нього відомо 

Парк з меморіалами героям Небесної сотні, воїнам АТО та жертвам геноциду 
кримськотатарського народу планують побудувати в Одесі до 24 серпня. Для цього використають 
майже 11 гектарів території поруч із будівлею Одеської ОДА, розповіла кореспондентка 
Суспільного. Концепцію парку презентували скульптор Михайло Рева та архітекторка Наталія 
Головченко. За генеральним планом, пам’ятники виконають з граніту й поєднають їх з деревами 
та квітами. 
https://suspilne.media/112211-v-odesi-pobuduut-memorial-geroam-nebesnoi-sotni-ta-voinam-ato-so-pro-

nogo-vidomo/ 

 

Історія одного пам'ятника: де й коли з'явився перший Шевченко на Рівненщині 
Вісімдесят років тому, у березні 1941-го року, встановили перший на території Рівненської 
області пам'ятник Тарасові Шевченку. Його розташували у рівненському парку, що незадовго до 
цього отримав ім'я Кобзаря. 
https://suspilne.media/112199-istoria-odnogo-pamatnika-de-j-koli-zavivsa-persij-sevcenko-na-rivnensini/ 

 

"Велика реставрація": які об'єкти Харківщини подали на відбір 
Харківська область подала 11 об'єктів на конкурсний відбір державної програми "Велика 
реставрація". Про це повідомила директорка Департаменту культури і туризму Харківської 
облдержадміністрації Людмила Терещенко. "У нас пріоритети прості й логічні – це Національний 
літературно-меморіальний музей Г.С. Сковороди у зв’язку з відзначенням у 2022 році 300-річчя від 
дня народження філософа. Також Шарівський палацово-парковий комплекс "Садиба", – сказала 
Людмила Терещенко. У перелік об'єктів, які потребують реставрації та відновлення, потрапили 
штаби військових поселень у Чугуєві, Пархомівський художній музей ім. П.Ф. Луньова, Харківський 
державний академічний український драматичний театр імені Т.Г. Шевченка та інші пам’ятки. 
https://suspilne.media/112216-velika-restavracia-aki-obekti-harkivsini-podali-na-vidbir/ 

 

В Україні випустили першого у світі робота-бібліотекаря 
Нова пошта випустила першого у світі робота-бібліотекаря, який допомагає відвідувачам 
експозиції «Леся Українка: 150 імен» підібрати книжку. За інформацією, робот-бібліотекар вміє 
розрізняти прозу, поезію, ілюстровані та дитячі видання. Всі книги робот возить на собі у 
читальній залі Леся Лаунж, що розмістилася на першому поверсі Українського дому в межах 
мистецького проекту «Леся Українка: 150 імен». 
https://shotam.info/v-ukraini-vypustyly-pershoho-u-sviti-robota-bibliotekaria-foto/ 

 

Реконструкцію вулиці Сагайдачного планують розпочати цієї весни за проєктом-переможцем 
Проєкт реконструкції Сагайдачного було розроблено для архітектурного конкурсу з ревіталізації 
Подолу у 2015 році. Подільська райдержадміністрація оголосила у лютому про наміри почати 
реконструкцію. Повідомлялося, що на вулиці замінять дорожнє покриття та всі інженерні мережі 
під ним.  
https://hmarochos.kiev.ua/2021/03/10/rekonstruktsiyu-vulytsi-sagajdachnogo-planuyut-rozpochaty-tsiyeyi-

vesny-za-proyektom-peremozhtsem/ 

 

На Хортиці цьогоріч планують відновити парк і музеї 
Цього року планують провести багато робіт з реконструкції острова Хортиця, зокрема, 
відновити парк, музеї, спортивні об'єкти. 
https://parlament.ua/news/na-horticzi-czogorich-planuyut-vidnoviti-park-i-muzei/ 



 

Єдина в Україні: на Кіровоградщині повертають до життя легендарну «Кукушку» 
У середу, 10 березня, відбулась поїздка паротяга «ГР-280», відомого під назвою «Кукушка», з 
Гайвoрoна дo Бершаді та назад. Мета пoїздки – привернути увагу дo єдинoї в центральній Україні 
діючoї вузькoкoлійки, рoзкрити її туристичний пoтенціал та спрoбувати її зберегти. Востаннє 
вузькoкoлійний потяг сполученням Гайвoрoн-Рудниця-Гайвoрoн прoїхав у березні 2020 рoку і з тих 
пір перестав курсувати. 
https://cbn.com.ua/2021/03/11/yedyna-v-ukrayini-na-kirovogradshhyni-povertayut-do-zhyttya-legendarnu-

kukushku-foto/ 

 

Перший в Україні: в Харкові почне роботу багатофункціональний комплекс з переробки 
сміття 

Багатофункціональний комплекс займає площу 40 гектарів, на яких розташовані сміттєві 
полігони, а також підприємства із сортування ТПВ, збору полігонного газу та перетворення його 
на електроенергію. 
https://www.segodnya.ua/ua/regions/kharkov/pervyy-v-ukraine-v-harkove-nachnet-rabotu-

mnogofunkcionalnyy-kompleks-po-pererabotke-musora-1511859.html 

 

Модернізм та сучасність: новітня інноваційна лабораторія у центрі Нью-Йорка 
На Манхеттені планують реконструювати історичну споруду 1920-х років і перетворити її на 
багатофункціональну будівлю, у якій хочуть розмістити офіси, лабораторії для досліджень та 
громадські площі. Американсько-ізраїльський архітектор і дизайнер Нері Оксман розробив проєкт 
реконструкції та оновлення старої офісної будівлі для компанії MIT Media Lab. 
https://house.24tv.ua/modernizm-suchasnist-novitnya-innovatsiyna-laboratoriya-ostanni-novini_n1565136 

 

 

 


