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Кабмін призначив тимчасового керівника Архітектурно-будівельної інспекції
Кабінет міністрів призначив тимчасово виконуючою обов'язки голови Державної архітектурнобудівельної інспекції Ірину Король.
https://www.epravda.com.ua/news/2020/10/26/666613/
На Печерську реконструюють будівлю для посольства ОАЕ
У Києві для посольства Об'єднаних Арабських Еміратів перебудують нежитлове приміщення, яке
знаходиться в історичному ареалі столиці, за адресою вул Ділова 2/1. Згідно з документацією, тут
можна проводити реконструкцію, але не можна змінювати розміри самої будівлі.
https://www.zagorodna.com/uk/novini/na-pechersku-rekonstruiuiut-budivliu-dlia-posolstva-oae.html
У Києві розчистять озера у мікрорайоні Теремки-2
У наступному році розчистять водойми на ділянці від вулиці Маршала Якубовського до перехрестя
з вулицею Юрія Смолича. Також навколо озер планують облаштувати новий громадський простір.
https://www.zagorodna.com/uk/novini/u-kievi-rozchistiat-ozera-u-mikrorayoni-teremki2.html
Технічно неможливо: 4 амбіційні архітектурні проєкти, які так ніколи і не побудували
Будівельна індустрія сьогодні надзвичайно розвинута і побудувати можна абсолютно все. Втім,
навіть з сьогоднішніми технологіями втілити в життя деякі сміливі проєкти сторічної давнини –
технічно неможливо. Пропонуємо вашій увазі 4 амбіційні архітектурні проєкти, які так і не
побудували. Усі ці проєкти повністю готові з відповідними кресленнями, але поки їх втілити в
життя занадто ризиковано.
https://house.24tv.ua/nayvishha-budivlya-svitu-nezvichayna-arhitektura-ostanni-novini_n1442353
Majolikahaus: у Львові є кам'яниця, яка схожа на відомий віденський будинок
Неподалік проспекту Свободи, що в центрі Львова, є невеличка пішохідна вулиця імені Леся
Курбаса. Очевидно, що вся архітектура у історичній частині міста варта уваги, але особливе
місце посідає кам'яниця, що зовні нагадує Майоліка Хауз (Majolikahaus) – відомий будинок у Відні.
Більше про схожість між цими архітектурними шедеврами розглянуто у статті.
https://house.24tv.ua/majolikahaus-lvovi-ye-kamyanitsya-yaka-novini-ukrayini-i-svitu_n1442259
Полтавську вишивку "білим по білому" включать до спадщини ЮНЕСКО
Вишивка "білим по білому" має до 100 технік: гладь, мережка, рахункові техніки і є однією з
"візитівок" полтавського краю. Тому на Полтавщині проводять підготовчу роботу до включення
знаменитої вишивки "білим по білому" до нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО.
https://poltava.depo.ua/ukr/poltava/poltavsku-vishivku-bilim-po-bilomu-vklyuchat-do-spadshchiniyunesko-202010261235192
Храми Данила і Лева. Історія та фото чотирьох найстаріших церков Львова
Сакральна архітектура Львова є однією з найстаріших у місті та чи не найбільшою його окрасою.
Зараз у Львові є понад сотня храмів, які будувалися як за незалежності України, так і за часів
Галицько-Волинського князівства. Знайомимо з історіями чотирьох найдавніших із них, перші
згадки про які датуються ХІІІ століттям.
https://zaxid.net/naystarishi_tserkvi_lvova_istoriya_chotiroh_hramiv_foto_n1509493
Сакральне мистецтво: прикарпатський монументаліст Модест Сосенко, яким захоплювався
Шептицький

Нещодавно у Львові презентували монографію і каталог музейний творів митця Модеста Сосенка,
який займався відродженям українського мистецтва на початку XX століття. Та
найвпізнаванішим він став завдяки новаторству в монументальному і станковому релігійному
малярстві. В статті розповідається, ким був Модест Сосенко та що важливого він зробив за свої
нетривкі 45 років життя.
https://dyvys.info/2020/10/25/sakralne-mystetstvo-prykarpatskyj-monumentalist-modest-sosenko-yakymzahoplyuvavsya-sheptytskyj/
Вам захочеться тут вчитись: в Києві побудували екологічну гімназію на 600 дітей
Однією з головних особливостей школи є її дах, який гармоніює з будівлями в житловому комплексі
поряд. А посередині приміщення є великий внутрішній дворик.
https://house.24tv.ua/vam-zahochetsya-tut-vchitis-kiyevi-pobuduvali-ostanni-novini_n1443647
В Івано-Франківську відреставрували пам’ятку архітектури «Будинок з химерами»
В Івано-Франківську завершили ремонтно-реставраційні роботи на пам’ятці архітектури по
вулиці Шевченка, 44. Це будівля колишньої гімназії, більш відома у місті як «будинок з химерами».
Роботи фінансувались виключно міським бюджетом. Вартість робіт – 1,8 мільйона гривень.
https://gk-press.if.ua/v-ivano-frankivsku-vidrestavruvaly-pam-yatku-arhitektury-budynok-z-hymeramyfoto/
КНЯЖИЙ ЗВЕНИГОРОД: ВІД РЕАЛЬНОГО ДО ВІРТУАЛЬНОГО
Проєкт «Княжий Звенигород: від реального до віртуального» (ПП «Белзький мур») переміг
у цьогорічному непростому конкурсі УКФ (сектор Аудіовізуальне мистецтво).
Уже в жовтні охочі зможуть ознайомитись у віртуальній реальності з локаціями давнього міста.
Не лише «пройтись» вулицями Звенигорода, подивитись на місто з двору княжого палацу,
чи потрапити на велику міську площу, але й заглянути всередину будівель та побачити
інтер’єри.Зробити це можна буде, приїхавши на місце — у Звенигород — та використавши VR
окуляри, які будуть закуплені спеціально для проєкту
http://zuap.org/news/knyazhyy-zvenygorod-vid-realnogo-do-virtualnogo

