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В італійському Турині облаштували парк на закинутих трамвайних коліях (фото) 

Трамвайна лінія припинила функціонувати через планувальні помилки. Влітку 2020 року місцева 
урбаністична ініціатива Torino Stratosferica запропонувала облаштувати на місці трамвайних 
колій тимчасовий парк, щоб жителі мали ще трохи простору на свіжому повітрі в розпал пандемії 
коронавірусу. На той час закинуті колії вже заросли деревами та дикою травою. Тож бракувало 
дрібниці – ящиків з квітами, кількадесят лав, зібраних із палет тощо. Закинуту трамвайну лінію 
перетворили на парк завдовжки 700 метрів. Кінцева ж зупинка стала слугувати своєрідною 
площею. 
https://hmarochos.kiev.ua/2021/01/24/v-italijskomu-turyni-oblashtuvaly-park-na-zakynutyh-tramvajnyh-

koliyah-foto/ 

 

На станції метро «Героїв Дніпра» встановили нові високі турнікети 

В обох вестибюлях станції метро «Героїв Дніпра» встановили нові турінкети. Нові турнікети 
підтримують усі дійсні способи оплати проїзду: QR-квиток, Kyiv Smart Card, Картку Киянина та 
банківську картку. У метрополітені зазначають, що такі конструкції є антивандальними й 
використовуються у європейських метрополітенах. Заплановано облаштувати нові турнікети ще 
на 15 станціях київського метрополітену. 
https://hmarochos.kiev.ua/2021/01/23/na-stantsiyi-metro-geroyiv-dnipra-vstanovyly-novi-vysoki-turnikety/ 

 

Українці вже інвестували в домашні сонячні панелі 600 млн євро 

Станом на кінець 2020 року в Україні налічувалось більше 29900 сімей, які встановили сонячні 
панелі. Їхня загальна потужність сягає 780 МВт. Про це повідомляє Держенергоефективності 
України. Обсяг вкладених інвестицій в домашні СЕС становить 600 млн євро. Оприлюднена 
Агентством статистика свідчить про зацікавленість українців до відновлюваних джерел енергії. 
https://news.finance.ua/ua/news/-/486040/ukrayintsi-vzhe-investuvaly-v-domashni-sonyachni-paneli-600-

mln-yevro 

 

Велетенське око та мільйон книг: як виглядає бібліотека майбутнього в Китаї – фото 

інтер'єрів 

Бібліотеку майбутнього побудували в китайському місті Тяньцзінь. Приміщення має площу понад 
33 тисячі квадратних метрів. 5 поверхів, футуристичний дизайн, а також 1,2 мільйона книг – так 
виглядає сучасна бібліотека в Китаї. Найбільш вражаючим в інтер'єрі став центральний зал з 
великою білою сферою. Проєкт бібліотеки створив Тяньцзінський інститут міського планування і 
дизайну разом із голландською дизайнерською компанією MVRDV. 
https://design.24tv.ua/futuristichna-bila-biblioteka-kitayi-foto-interyeriv-ostanni-novini_n1522042 

 

Нетуристичні місця Львова: що відвідати під час карантину безпечно та безкоштовно 

Пандемія досі вносить корективи у наші життя. Проте не варто відмовлятись від культурного 
та цікавого дозвілля, адже у Львові чимало місць, які можна відвідати й під час карантину. 
Добірку безпечних місць у Львові, які здивують як мешканців, так і гостей міста представлено у 
матеріалі статті. 
https://travel.24tv.ua/shho-vidvidati-lvovi-pid-chas-karantinu-neturistichni-novini-lvova_n1521175 

 

Дивовижна індійська форма: як у Нью-Делі реконструювали будівлю для комерції – фото 

Індія – країна контрастів та колориту, а ринки та комерція тут мають особливий шарм. Нова 
комерційна будівля є переосмисленням виразу складських приміщень, що вилилися у трансформацію 
споруди. Виконавцем проєкту виступила архітектурна студія Architecture Discipline. Як у Нью-Делі 



напівзруйновану будівлю перетворили у сучасний простір для торгівлі – читайте у матеріалі 
статті. 
https://house.24tv.ua/divovizhna-indiyska-forma-yak-nyu-deli-rekonstruyuvali-ostanni-novini_n1521786 

 

Технічні моменти при купівлі житла у новобудові: що потрібно знати 

До вибору квартири у новобудові потрібно ставитися дуже відповідально. Більшість будівельних 
компаній завжди розповідають про переваги свого житла, однак можуть приховати якісь суттєві 
дефекти чи недоліки. Оцінити стан майбутньої домівки варто на першому етапі будівництва. Як 
це зробити та що потрібно знати потенційним власникам житла, розповіли автори статті. 
https://realestate.24tv.ua/tehnichni-momenti-pri-kupivli-zhitla-novobudovi-ostanni-novini_n1519679 

 

Минуле і майбутнє Арсенальної площі у фотографіях 

Одна із центральних площ Києва довгий час незаслужено перебувала у «тіні». Але тепер вона 
поступово перетворюється на зручний громадський простір для відпочинку. За останні майже 
двісті років площа зазнавала багато трансформацій, зокрема і з назвами: Микільська площа, 
площа Революції, «Героїв Арсеналу» і нарешті – Арсенальна. Давайте пригадаємо її минуле і 
дізнаємося, яке багатообіцяюче майбутнє на неї чекає. 
https://vechirniy.kyiv.ua/news/48640/ 

 

Українська ілюстраторка отримала золото на IJungle 2020 Illustration Awards 

Українська ілюстраторка Альона Шостко стала однією із переможниць європейського конкурсу 
IJungle 2020 Illustration Awards. Альона Шостко отримала золото у категорії «Книжкова 
ілюстрація» за видавничий проєкт «Ці дивовижні українці». Видання структуроване за розділами, 
що присвячені українській історії, культурі, науці, стереотипам, революціям, святам та народам-
сусідам. Книжка, а також ще одна складова проєкту – інтерактивна онлайн-платформа, 
з’явилися у 2019-му році у видавництві Green Penguin за підтримки Українського культурного 
фонду. 
https://chytomo.com/ukrainska-iliustratorka-otrymala-zoloto-na-ijungle-2020-illustration-awards/ 

 


