
 

 

 

 

 

24 березня 2021 року 

 

Парк «Юність» продовжать реконструювати: що зроблять 

Серед робіт, які мають бути зроблені у парку — влаштування дренажної, зливової та поливо-

зрошувальної систем, влаштування системи електропостачання. Буде оновлено вхідну групу, 

встановлено дитячі майданчики та влаштовано спортивні зони: майданчик із тренажерами, 

воркаут, майданчики для гри у теніс та гри у шахи. Будуть і дитячі майданчики для різних вікових 

групп, навігаційні таблички та стенди, новий тротуар та паркувальний майданчик біля входу зі 

сторони вул. Академіка Сєркова. Будівлю з громадською вбиральнею планується реконструювати. 

Передбачено влаштувати кімнату матері й дитини. У будівлі також плануєтсья розмістити 

приміщення для садівника та для муніципальної охорони. 

https://vechirniy.kyiv.ua/news/50870/ 

 

У Харкові відкриється новий урбан-центр вуличних культур. Яким він буде? 

Урбан-парк на оновленому бульварі Юр'єва у Харкові став одним із 15 найкращих урбаністичних 

проєктів десятиліття за версією «Хмарочоса». Упродовж 2021-2022 у рамках ревіталізації 

харківського парку Машинобудівників збудують ще один парк з новим міським центром. 

https://hmarochos.kiev.ua/2021/03/23/u-harkovi-vidkryyetsya-novyj-urban-tsentr-vulychnyh-kultur-

yakym-vin-bude/ 

 

Пам’ятки архітектури Львівщини переносять на електронну карту 

На Львівщині всі дані про пам’ятки архітектури, а також їхні охоронні зони перенесуть на 

окремий шар Геоінформаційного порталу (gis.loda.gov.ua). 

https://vbusk.com/kultura/pam-iatki-arhitektyri-lvivshini-perenosiat-na-elektronny-karty.html 

 

Львівщина: Вітроелектростанція - найбільший інвестиційний проект Трускавецької 

територіальної громади 

В селі Орів, яке входить до Трускавецької ТГ, збудують найбільшу у Західній Україні 

вітроелектростанцію потужністю 54 МВт. 

http://www.golos.com.ua/news/132711 

 

Головна архітекторка Житомира розповіла про остаточний варіант реконструкції майдану 

Корольова 

У Житомирі цього року планують реконструювати майдан Корольова. Проєкт у 2020 році 

розробило ТОВ «Архітектура плюс дизайн». 

http://news.dks.com.ua/index.php/news/zhitomir/62685 

 

Штучні острова-акумулятори зможуть забезпечувати Гельсінкі теплом 

У Гельсінкі оголосили переможців конкурсу Helsinki Energy Challenge – HIVE, Beyond Fossils, Smart 

Salt City и The Hot Heart. Серед них особливо виділили проєкт The Hot Heart, який зможе 

забезпечити місто технологічним джерелом тепла і стати простором для відпочинку. Проєкт Hot 

Heart – це архіпелаг із десяти штучних островів-цистерн, які будуть акумулювати теплову 

енергію і направляти частину її на створення тропічного курорту. Енергія вітру, сонця та інших 

відновлюваних джерел за допомогою теплових насосів перетворюється в тепло і зберігається в 

цистернах у вигляді гарячої води. 

http://budport.com.ua/news/20622-shtuchni-ostrova-akumulyatori-zmozhut-zabezpechuvati-gelsinki-

teplom-video 

 



Відповідність сучасності руками студентів: неймовірна реконструкція міської площі у 

Хорватії 

Головна площа хорватського міста Шибеник зазнає неймовірних змін. Проєкт створили студенти 

архітектурного факультету Загребського університету. Нова головна площа Шибеника 

спроєктована як інтегрований міський, соціальний та інфраструктурний простір, що створює 

відкритий діалог між середньовічним та сучасним містом. 

https://house.24tv.ua/vidpovidnist-suchasnosti-rukami-studentiv-novini-ukrayini-i-svitu_n1576921 

 

Норвезькі винахідники створили незвичайні вітряки: вони не мають лопатей та підходять 

для міста 

У Норвегії фахівці розробили унікальні вітряки циліндричної форми, які працюють спільно з 

сонячними батареями. Стартап Vortex Bladeless пропонує сучасні системи, які не мають 

традиційних лопатей. Інноваційне рішення допоможе власникам домівок та компаніям 

заощаджувати кошти, адже такі установки цілком придатні для використання в умовах міста. 

https://innovation.24tv.ua/norvezki-vcheni-stvorili-nezvichayni-vitryaki-bez-novini-dnya_n1576541 

 

 

 

 


