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Комплексне оновлення системи формування і реалізації державної регіональної політики 

підтримано урядом 
На засіданні 24 березня Уряд підтримав розроблений Мінрегіном законопроєкт «Про внесення змін 
до Закону України «Про засади державної регіональної політики». Цей документ дозволить 
забезпечити єдине бачення стратегічного розвитку регіонів: від кожної громади до держави в 
цілому. 
http://budport.com.ua/news/20641-kompleksne-onovlennya-sistemi-formuvannya-i-realizacij-derzhavnoj-

regionalnoj-politiki-pidtrimano-uryadom-infografika 

 

Що потрібно зробити, щоб Україну накрила європейська "хвиля реновацій"? 
Ще півроку тому Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про початок масштабної 
реновації офіційних будівель та приватного житла в ЄС для підвищення їх енергоефективності. Це 
складова Зеленої Угоди ЄС. На будівлі припадає 40% загального споживання енергії в ЄС та 36% 
викидів парникових газів від енергетики. Ціль - подвоїти темпи реконструкції житлових та 
нежитлових будинків до 2030 року. Це означає реконструкцію близько 35 мільйонів будівель, що 
дозволить позбавити загрози енергетичної бідності 34 мільйонів європейців та досягти вуглецевої 
нейтральності в цьому секторі до 2050 року. 
http://budport.com.ua/news/20642-scho-potribno-zrobiti-schob-ukrajnu-nakrila-yevropeyska-hvilya-

renovaciy 

 

Архітектурне бюро показало, яким буде перше місто на Марсі 
Архітектурне бюро ABIBOO показало, як буде виглядати перше місто на Марсі. Будівництво 
міста Нюва розпочнеться у 2054 році та очікує перших постійних мешканців  вже наприкінці цього 
століття. 
https://suspilne.media/116270-arhitekturne-buro-pokazalo-akim-bude-perse-misto-na-marsi/ 

 

У столиці Молдови перехід прикрасили фото з пам’ятками Києва 
У столиці Молдови Кишиневі стіни підземного переходу на вулиці Алеку Руссо після ремонту 
прикрасили зображеннями пам’яток Києва, пише Укрінформ. Зазначається, що підземний перехід 
розташований на перетині вулиці Київської. Тому стіни переходу прикрашені зображеннями 
визначних пам’яток Києва. 
 

Яскраве переродження: дивовижна реконструкція торгового центру у Києві 
У мережі розкрили проєкт переоформлення та яскравої видозміни будівлі радянського модернізму. 
У споруді розташований торговий центр "Дитячий світ". Торговий центр "Дитячий світ", який 
розташований у Дніпровському районі Києва, отримає новий блискучий вигляд. У планах звести 
другу частину ТЦ і провести значний редевелопмент першої. 
https://house.24tv.ua/yaskrave-pererodzhennya-divovizhna-rekonstruktsiya-novini-ukrayini-i-

svitu_n1577745 

 

Футуристичний модернізм: нова знакова вежа у Стамбулі 
Архітектурна фірма Melike Altınışık оприлюднила детальну інформацію про стамбульську 
футуристичну вежу. Будівля матиме 369 метрів висоти. Очікується, що вона відкриє свої двері 
для загального користування наприкінці весни 2021 року. 
https://house.24tv.ua/futuristichniy-modernizm-nova-znakova-vezha-stambuli-ostanni-novini_n1578305 

 

 



Лісовий куточок: сімейна резиденція, що вражає витонченістю 
У Нідерландах побудували будинок, який є чудовим прикладом затишного сімейного гніздечка у лісі. 
Дім вражає дизайном та функціональністю. Вілла Santpoort розташована між високими деревами 
вздовж провулку. Це чудова сімейна резиденція, яка вдало взаємодіє з навколишньою зеленню. 
https://house.24tv.ua/lisoviy-kutochok-simeyna-rezidentsiya-shho-vrazhaye-novini-dnya_n1578316 

 

У мережі показали унікальні фото будівництва станції "Славутич" у Києві 
Станція "Славутич" була побудована та відкрита для пасажирів 30 грудня 1992 року. 
Архітектором станції став Микола Михайлович Альошкін, який будував і багато інших станцій. 
Художниками виступили Юрій Левченко та Донат Оболончик.\ 
https://news.obozrevatel.com/ukr/kiyany/life/u-merezhi-pokazali-unikalni-foto-budivnitstva-stantsii-

slavutich-v-kievi.htm?_ga=2.11205300.1675720314.1616496604-2147183640.1616496604 

 

Створена технологія бездротової передачі енергії 
Першу в світі функціональну систему бездротової передачі енергії на великі відстані розробили в 
Новій Зеландії. Уже зараз прототип здатний працювати в будь-яких погодних умовах, 
направляючи енергію між двома антенами, розділеними відстанню в кілька кілометрів. Польові 
випробування технології, що повторює експерименти Ніколи Тесли, почнуться восени. 
https://kurs.com.ua/ua/novost/306414-sozdana-tehnologija-besprovodnoi-peredachi-anergii 

 

В Іспанії знайдена розкішна давньоримська вілла з величезною мозаїкою 
В результаті масштабних робіт експертам вдалося виявити шикарну римську віллу. За оцінками 
фахівців, її побудували IV ст. н. е. Однак, можливо, вона значно старше. Імовірно, в цьому місці 
люди жили постійно з I по V ст. н. е. Всередині будинку і була виявлена величезна підлогова мозаїка 
з шириною 9 м і довжиною 18 м. Її орнамент складається з геометричних і сплітаються між 
собою хвилястих візерунків. Ця мозаїка є однією з найбільших серед усіх, які вдалося виявити в 
південній частині Іспанії. 
https://kurs.com.ua/ua/novost/317816-e2808bv-ispanii-naidena-roskoshnaja-drevnerimskaja-villa-s-

ogromnoi-mozaikoi 

 

ШВЕЙЦАРСЬКІ ВЧЕНІ РОЗРОБИЛИ МЕТОД ВИРОБНИЦТВА ЕЛЕКТРИКИ З ДЕРЕВА 
Дослідники з Державного дослідницького університету ETH Zurich і швейцарської Федеральної 
лабораторії Empa змінили хімічний склад матеріалу. Вчені хімічно модифікували деревину і зробили 
її більш стиснутою, перетворивши у міні-генератор. При стисненні він генерує електричну 
напругу. Така деревина може служити біосенсором або будівельним матеріалом, який збирає 
енергію. 
https://agrarii-razom.com.ua/news-agro/shveycarski-vcheni-rozrobili-metod-virobnictva-elektriki-z-dereva 

 

 


