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Вийшло перше видання про предметний дизайн в Україні – PRODUCT DESIGN in Ukraine 

В Україні вийшла перша книга про предметний дизайн «PRODUCT DESIGN in Ukraine / 
Предметний дизайн в Україні. Меблі, освітлення, декор». Це друге видання серії, присвяченої 
українським дизайнерам, архітекторам і їхнім проєктам. Над книгою працювала медіаменеджерка 
та засновниця видавництва CP PUBLISHING – Люсія Бондар. За словами авторки, головною 
мотивацією і метою створення книги є підтримка та просування цього напрямку дизайну, 
підвищення обізнаності про вітчизняних майстрів і їхні досягнення. 
https://hmarochos.kiev.ua/2021/01/18/vyjshlo-pershe-vydannya-pro-predmetnyj-dyzajn-v-ukrayini-

product-design-in-ukraine/ 

 

Zaha Hadid Architects будуватиме панельний гуртожиток для студентів у Гонконгу (проєкт) 

Zaha Hadid Architects презентувала проєкт гуртожитку для студентів Гонконгського 
університету науки і технологій, розроблений разом із місцеим архітектурним бюро Leigh & 
Orange. Комплекс збудують поряд із університетом, на схилі півострова Клір-Вотер-Бей, що на 
південному сході Гонконга. Через перепад ландшафту різниця між найвищою й нийнижчою 
точками кампусу становитиме 25 метрів. У плані корпуси вписано в гексагональну структуру, що 
нагадує бджолині стільники. 
https://hmarochos.kiev.ua/2021/01/18/zaha-hadid-architects-buduvatyme-panelnyj-gurtozhytok-dlya-

studentiv-u-gonkongu-proyekt/ 

 

Ландшафтний парк посеред будинку: нова вілла із буйною рослинністю у Сайгоні – фото 

Сайгон – місто із високою щільністю забудови, де бракує просторів із зеленню та деревами. Серед 
доріг та житлових комплексів у місті Сайгон студія дизайну MIA спроєктувала унікальну віллу 
"Sky House. Вілла у Сайгоні – чудовий приклад, як посеред густонаселеного та забудованого міста 
створити свій райський куточок. Про неймовірний будинок-сад серед багатоповерхівок, який 
переповнений рослинністю йдеться у матеріалі статті. 
https://house.24tv.ua/landshaftniy-park-posered-budinku-nova-villa-iz-ostanni-novini_n1515148 

 

Художній артефакт та зорі: у центрі Єрусалиму будують казкову вежу-обсерваторію – фото 

У центрі Єрусалиму споруджують новий об'єкт мистецтва – обсерваторію, котра отримала 
назву "Ester tower". Нова споруда розроблена чеською студією Huť arhitektury Martin Rajniš. Вежу 
побудують на території видатного Центру мистецтв, серед унікальних садів центру. Дизайнери 
приділили багато уваги пристосуванню параметрів вежі до казкового навколишнього ландшафту. 
https://house.24tv.ua/hudozhniy-artefakt-zori-tsentri-yerusalimu-buduyut-ostanni-novini_n1515055 

 

Види світильників для квартири і будинку: який варіант вибрати 

Освітлення – один з найважливіших моментів в оформленні житлової нерухомості. Для того щоб 
визначитися, що саме підійде для вашого житла, потрібно знати всі варіанти освітлювальних 
приладів. Які світильники бувають, і на що звернути увагу, розповіла дизайнерка інтер'єру. 
https://realestate.24tv.ua/vidi-svitilnikiv-dlya-kvartiri-budinku-novini-ukrayini-i-svitu_n1516352 

 

У Києві створили Центр консервації предметів археології 

У столиці офіційно з’явився Центр консервації предметів археології. Пріоритетними напрямами 
роботи нового комунального закладу будуть наукові дослідження й розробка наукової документації 
археологічних пам’яток Києва. 
https://shotam.info/u-kyievi-stvoryly-tsentr-konservatsii-predmetiv-arkheolohii/ 

 



Франківськ отримав грант на ремонт синагоги та “єврейський” туристичний маршрут 

Івано-Франківськ отримав грант на реалізацію проєкту «Дослідження та збереження єврейської 
культурної спадщини на прикордонній території». Проєкт «Дослідження та збереження 
єврейської культурної спадщини на прикордонній території» передбачає ремонт водовідведення 
синагоги, встановлення зовнішнього освітлення, 10 меморіальних дощок та створення 
«єврейського» туристичного маршруту. 
https://shotam.info/frankivsk-otrymav-hrant-na-remont-synahohy-ta-ievreyskyy-turystychnyy-marshrut/ 

 

За рік на Дніпропетровщині відкрили 24 сонячні станції 

У 2020 році у Дніпропетровській області запрацювали 24 нові сонячні електростанції потужністю 
понад 102 МВт. Всі СЕС регіону побудовані завдяки інвесторам без залучення будь-яких 
бюджетних коштів. 
https://cikavosti.com/za-rik-na-dnipropetrovshini-vidkrili-24-soniachni-stancii/ 

 

Естонці побудують біля Маріуполя вітропарк потужністю 800 МВт 

На території Нікольського та Мангушського районів Донецької області планують побудувати 
вітрову електростанцію потужністю 800 МВт у Донецькій області. Заявку у реєстр з оцінки 
впливу на довкілля майбутньої ВЕС подало ТОВ «Вінд Фарм», яке належить естонській приватній 
компанії «Грінфанд ОУ». 
https://cikavosti.com/estonci-pobydyut-bilia-mariypolia-vitropark-potyjnistu-800-mvt/ 

 

Ткаченко закликав громади до участі у програмі «Культура. Туризм. Регіони» 

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко вважає надзвичайно важливим 
питання підтримки культури на місцях, тому закликає громади взяти участь у програмі 
Українського культурного фонду «Культура. Туризм. Регіони». У рамках програми громади 
зможуть отримати фінансову підтримку для своїх культурних проектів. Термін подачі заявки – до 
1 лютого 2021 року. Програма має 3 лоти: Культурно-туристичний маршрут, Локальний музей та 
Локальний фестиваль. 
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3173494-tkacenko-zaklikav-gromadi-do-ucasti-u-programi-

kultura-turizm-regioni.html 

 

У Парижі планують зводити садовий міст з сонячними та вітровими панелями 

У Парижі над Сеною побудують садовий пішохідний міст «Зелена лінія». Міст буде не тільки 
з’єднувати між собою райони міста, а й використовуватися для вирощування овочів та фруктів 
для місцевих ресторанів і жителів, відпочинку та служити базою для сонячних та вітрових 
панелей. 
Архітектор Вінсент Каллебо створив проєкт під впливом концепції парку Хай-Лайн в Нью-Йорку. 
Основну конструкцію мосту складатимуть дві подвійні арки: одна арка з’єднує низькі причали, а 
друга з’єднує високі набережні на проліт. Детальніше про унікальний проєкт читайте у статті. 
https://hmarochos.kiev.ua/2021/01/19/u-paryzhi-pobuduyut-sadovyj-mist-z-sonyachnymy-ta-vitrovymy-

panelyamy/ 

 


