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ТОП-5 глобальних будівельних проєктів, за якими варто слідкувати 

За умов пандемії більшість країн реалізують різноманітні програми для стимулювання 

будівництва, як головного драйвера економіки. Навіть за умов коронавірусу більшість країн світу 

не лише не обмежували будівництво, а, навпаки, впроваджували різноманітні програми для його 

стимулювання. 

http://budport.com.ua/news/20654-top-5-globalnih-budivelnih-proyektiv-za-yakimi-varto-slidkuvati 

 

Укравтодор презентував план трансформації дорожньої галузі на 2021-2023 роки 

Голова Державного агентства автомобільних доріг Олександр Кубраков представив план 

трансформації дорожньої галузі на 2021-2023 роки. Зазначається, що фундаментальні зміни у 

галузі втілюватимуться за принципами країн ЄС та на підставі успішних кейсів західних 

партнерів. Зокрема, низка ключових реформ буде реалізовуватися за підтримки Європейського 

банку реконструкції та розвитку (ЄБРР). 

http://budport.com.ua/news/20649-ukravtodor-prezentuvav-plan-transformacij-dorozhnoj-galuzi-na-2021-

2023-roki 

 

Під ім'ям Босха працювала майстерня. Історія реставрації твору, що зберігається в Україні 

Допоки київський Музей Богдана та Варвари Ханенків не запустив у 2016 році проєкт "Спокуси 

Ієронімуса Босха ІІ. Дослідження та реставрація", про українську версію триптиха Босха було 

відомо мало. Знали кілька ключових фактів: Богдан Ханенко придбав твір не пізніше 1911 року, 

згодом виявилось, що це копія, а ще дві частини роботи постійно "хворіють". Останні п'ять років 

у музеї тривали дослідження та реставрація триптиха, під час яких з'ясувалися неочікувані 

факти.  

https://suspilne.media/116652-pid-imam-bosha-pracuvala-majsterna-istoria-restavracii-tvoru-so-

zberigaetsa-v-ukraini/ 

 

Мистецтво під мостом: як виглядає нова виставкова галерея у Манчестері 

Архітектори Carmody Groarke створили неймовірну галерею у доволі незвичній локації. Новий 

мистецький простір створений в історичній споруді. Нова галерея розташована в історичній 

споруді, яку звели у 1880-х роках. Новий простір має створити зв'язок між історичним місцем та 

мережею вікторіанських залізничних віадуків. 

https://house.24tv.ua/mistetstvo-pid-mostom-yak-viglyadaye-nova-vistavkova-novini-sogodni_n1578330 

 

Платформа Transport City Projects може допомогти закінчити довгобуди в Україні, - експерт 

Експерт наголошує, що платформа Transport City Projects допомагатиме містам реалізовувати 

великі інфраструктурні проєкти: будувати мости, метро, обхідні дороги, зокрема в межах 

програми "Велике будівництво". А основне завдання експертної платформи - зменшувати 

бюрократію, прискорювати будівництво масштабних об'єктів і залучати фінансування. 

https://censor.net/ua/n3255714 

 

У Запоріжжі за допомогою «Великого будівництва» хочуть урятувати 140-річну будівлю 

Будівля запорізької студентської поліклініки, зведена у 1882 році, може стати одним з об’єктів 

національної програми Президента Володимира Зеленського “Велике будівництво”. Будинок є 

пам'яткою архітектури національного значення. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3215618-u-zaporizzi-za-dopomogou-velikogo-budivnictva-hocut-

uratuvati-140ricnu-budivlu.html 

 



У 4 замках Закарпаття проведуть протиаварійні та консерваційні роботи 

Роботи передбачають очищення простору навколо залишків замків, антисептичне оброблення та 

укріплення спеціальними дерев’яними конструкціями залишків стін, пересівання сотень кубометрів 

ґрунту у кожній споруді, з’єднання окремих елементів залишків та накривання укріплених 

конструкцій тимчасовими дашками. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3215447-u-4-zamkah-zakarpatta-provedut-protiavarijni-ta-

konservacijni-roboti.html 

 

Київські мурали: художня галерея на свіжому повітрі 

У Києві на сьогодні існує понад 170 муралів, створених місцевими та іноземними художниками. Усі 

разом вони утворюють своєрідну «галерею» на відкритому повітрі, яка охоплює всі райони міста 

та не буде коштувати глядачам ані копійки. 

https://vechirniy.kyiv.ua/news/50937/ 

 

 

 


