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У Миколаєві створять перший міський історико-художній музей 

У Миколаєві планують відкрити перший міський історико-художній музей, який опікуватиметься 

музеєфікацією об’єктів культурної спадщини міста. Створення такого музею дасть можливість 

зібрати і зберегти унікальні колекції громадських музеїв, яких в місті налічується понад 20. Також 

це дасть змогу професійно опікуватися питаннями музеєфікації об’єктів культурної спадщини – 

серед яких вежа Шухова, городище “Дикий Сад”. 

https://shotam.info/u-mykolaievi-stvoriat-pershyy-miskyy-istoryko-khudozhniy-muzey/ 

 

У Харкові відновили мурал із зображенням Тараса Шевченка 

У Харкові відреставрували мурал із зображенням видатного українського письменника та 

художника Тараса Шевченка на будинку за адресою: Садовий проїзд, 30. За словами керівника 

творчої групи «Kailas-V» Яни Волк, художникам довелося відновлювати мурал майже з нуля. 

https://shotam.info/u-kharkovi-vidnovyly-mural-iz-zobrazhenniam-tarasa-shevchenka/ 

 

Як заощадити за допомогою нічного тарифу на електроенергію?  
Заощадити на електроенергії можна завдяки нічному тарифу, яким можуть скористатися 

власники дво- та тризонних лічильників. Кіловатгодини, використані у нічний час, коштують 

щонайменше вдвічі дешевше. Які розцінки діють у нічний час розглянуто у матеріалі статті. 

https://hmarochos.kiev.ua/2021/01/15/yak-zaoshhadyty-za-dopomogoyu-nichnogo-taryfu-na-

elektroenergiyu-infografika/ 

 

У США продають скелю: в ній розмістили сучасний будинок – фото 

Цей проєкт назвали The Rock Home. Він розміщений в місті Ларкспер, штат Колорадо. До 

гігантської червоної скелі добудували двоповерхову вежу. З висоти пташиного польоту будівля 

виглядає крихітною на тлі скелі, в якій її розмістили. 

https://design.24tv.ua/ssha-prodayut-skelyu-niy-rozmistili-suchasniy-budinok-novini-dnya_n1513486 

 

Із сараю – у сімейний будинок: неймовірна трансформація дому у Чехії – фото 

Зберігати ідентичність старих просторів і водночас створити новий комфортний будинок – 

майже завжди чудова ідея для власників старих будинків. Унікальна реставрація відбулася у горах 

Єсеніки, що у Чехії. У стародавній садибі залишилися рештки старого будинку із 

сільськогосподарськими спорудами у вигляді комори та стайні. Про дім у Чехії, який виріс просто 

посеред комори читайте у матеріалі статті. 

https://house.24tv.ua/iz-sarayu-simeyniy-budinok-neymovirna-transformatsiya-domu-chehiyi_n1513238 

 

У Луцьку облаштовують розумні зупинки для громадського транспорту: фото 

На вулицях Луцька з'являться 9 розумних зупинок для громадського транспорту. Першу з них вже 

почали облаштовувати біля Центрального універмагу міста. На кожній з них буде інформаційне 

табло. Крім цього, зупинки облаштують сонячними батареями, спеціальними точками для 

підзарядки смартфону та зовнішнім освітленням. Більше про інноваційні технології для зупинок 

громадського транспорту в статті. 

https://innovation.24tv.ua/lutsku-oblashtovuyut-rozumni-zupinki-dlya-svizhi-novini-lutska_n1514092 

 

3 унікальних рослини, які створять атмосферу тропіків у квартирі 

Кімнатні квіти, які вже кілька років вважаються трендом в інтер'єрі, здатні кардинально 

змінити приміщення. Які рослини створять неймовірну атмосферу тропіків у квартирі та будинку, 

розповідає автор статті. 



https://realestate.24tv.ua/3-unikalnih-roslini-yaki-stvoryat-atmosferu-novini-ukrayini-i-svitu_n1513443 

 

Мінрегіон уперше встановив обов'язкові вимоги до енергоефективності будівель 

Відтепер житлові та громадські будівлі не можна будувати без дотримання мінімальних вимог до 

енергоефективності, які встановило Міністерство розвитку громад та територій України. 

Розроблені Мінрегіоном вимоги є обов’язковими для новобудов, реконструйованих та капітально 

відремонтованих будівель. Також Мінрегіон вніс зміни до Методики визначення енергетичної 

ефективності будівель, яку використовують у своїй роботі проєктувальники при проєктуванні 

об’єктів та енергоаудитори під час сертифікації. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3171608-minregion-uperse-vstanoviv-obovazkovi-vimogi-do-

energoefektivnosti-budivel.html 

 

Рецепт давньоримського бетону допоможе будувати надміцні камери ядерних реакторів  
Японський дослідник Іппей Маруяма виявив, що за час роботи АЕС Хамаока бетонні стіни її 

реакторної камери стали втричі міцніше, ніж було закладено в початковому проєкті. Об’єкт 

давно виведений з експлуатації, що дозволяє проводити там різні дослідження. В ході своїх робіт 

Маруяма виявив прямий зв’язок феномена з загадкою бетону Стародавнього Риму. Відкриття дає 

шанс розробити нову методику пасивного зміцнення бетону в довгостроковій перспективі.  

https://cikavosti.com/retsept-davnorymskoho-betonu-dopomozhe-buduvaty-nadmitsni-kamery-iadernykh-

reaktoriv/ 

 

Канадські фахівці візьмуть участь у проєкті Велика реставрація – Ткаченко 

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко під час онлайн-зустрічі 

з Міністром зі збереження спадщини Канади Стівеном Гільбо обговорили можливості співпраці 

українських та канадських експертів і реставраторів. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3171869-kanadski-fahivci-vizmut-ucast-u-proekti-velika-

restavracia-tkacenko.html 

 


