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Мінрегіон назвав пріоритетні напрямки «Великого будівництва» на 2021 рік
Пріоритетними напрямками програми Президента «Велике будівництво» у наступному
році стануть розвиток мережі надання якісних публічних послуг, прискорення
економічного зростання регіонів і територій та напрямок "Туристичні магніти України".
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3120919-minregion-nazvav-prioritetni-napramkivelikogo-budivnictva-na-2021-rik.html
Гетьман би радів: як відновлюють Мазепин корпус Києво-Могилянської академії
У провідній альма-матер України реставрують Староакадемічний корпус, який три
століття тому збудували на замовлення гетьмана Івана Мазепи. За три роки
будівельники замінили 80% даху, укріпили основу будинку, арки та почали реставрувати
фасад.https://vechirniy.kyiv.ua/news/het-man-by-radiv-yak-vidnovlyuyut-mazepyn-korpuskyyevo-mohylyans-koi-akademii
5 найкращих світових прикладів реконструкції будівель. Чому Києву теж потрібна
така архітектура?
Як реконструкція будівель оновлює життя спільнот і цілих міст на найбільш яскравих
прикладах світової архітектури.
https://hmarochos.kiev.ua/2020/10/20/5-najkrashhyh-svitovyh-prykladiv-rekonstruktsiyibudivel-chomu-kyyevu-tezh-potribna-taka-arhitektura/
В Швейцарії побудували будинок з металевими віконницями
В одному з житлових кварталів швейцарського міста Цюрих архітектор Мануель Герц
побудував будинок з незвичним фасадом, який складається з вертикальних та
горизонтальних металевих віконниць. Споруда вміщає 5 окремих квартир, а сам
архітектор назвав своє творіння "механічним балетом".
https://house.24tv.ua/shveytsariyi-pobuduvali-budinok-metalevimi-vikonnitsyami-ostanninovini_n1439325
В Україні запустили Енциклопедію архітектури – сайт у форматі «документального
серіалу»
ГО Urban Forms Center у партнерстві з містом Славутич запустила Енциклопедію
архітектури України – онлайн-платформу, яка досліджує взаємовплив архітектури і
суспільства у форматі «документального серіалу».Проєкт створено на перетині
архітектури, історії, критики, кінематографа і візуального мистецтва – він містить
фото, відео, перфоманси і колажі.
https://hmarochos.kiev.ua/2020/10/21/v-ukrayini-zapustyly-entsyklopediyu-arhitektury-sajt-uformati-dokumentalnogo-serialu/
Студенти збудували естетичний простір для сортування сміття у Солом'янському
районі
Сміттєвий павільйон «Trash pavilion» спроєктували молоді київські дизайнери – про це їх
попрохали мешканці Чоколівки. Студенти створили естетичний об'єкт зі зручними
вказівниками для сортування відходів.

https://vechirniy.kyiv.ua/news/studenty-zbuduvaly-estetychnyy-prostir-dlya-sortuvannyasmittya-u-solom-yans-komu-rayoni
В Мінрегіоні обоговорили двостороннє співробітництво між Україною та
Королівством Данія
Відбулась онлайн зустріч Міністра розвитку громад та територій України Олексія
Чернишова з Надзвичайним і Повноважним Послом Королівства Данія в Україні Олє
Егбергом Міккельсеном. Під час зустрічі сторони обговорили двостороннє
співробітництво між Україною та Королівством Данія, зокрема у галузі
енергоефективності та централізованого опалення.
https://www.minregion.gov.ua/press/news/v-minregioni-obogovoryly-dvostoronnyespivrobitnycztvo-mizh-ukrayinoyu-ta-korolivstvom-daniya/
Житловий комплекс мрії: у Німеччині побудують багатоквартирні лісові будинки
біля озера
Архітектори з фірми David Chipperfield Architects спроєктували розкішний житловий
комплекс на березі озера Шармютцельзе в Німеччині. Будинки посеред лісу створять у
формі кубу, а кожна квартира матиме криту велику терасу.
https://house.24tv.ua/zhitloviy-kompleks-mriyi-nimechchini-novini-ukrayini-i-svitu_n1440120
В Китаї інженери перенесли термінал автовокзалу вагою у 30 тисяч тонн на іншу
вулицю
Китайські інженери креативно вирішили проблему релокації для автовокзалу міста
Сямень. Після 5 років експлуатації велика споруда, який має 2 підземні поверхи і 3 над
землею, стояло на шляху будівництва нової швидкісної залізниці. Замість того, щоб
зносити термінал, спеціалісти вирішили його просто перенести.
https://house.24tv.ua/kitayi-inzheneri-perenesli-terminal-avtovokzalu-novini-ukrayini-isvitu_n1439467
У Одесі почали встановлювати сонячні батареї на багатоповерхівках
На початку 2020 року за сприяння одеської мерії розпочалася робота над проєктом
«Сонячне місто», який передбачає встановлення на дахах багатоквартирних будинків
сонячних батарей. Реалізація проєкту здійснюється за рахунок залучених коштів
підприємств, які мають відповідну ліцензію.
https://dom.ria.com/uk/news/v-odesse-nachali-ustanavlivat-solnechnye-batarei-namnogoetazhkakh-252013.html

