
 

 

 

 

6 січня 2021 року 

 

 

Як живеться у закарпатському Вертепі – маленькому селі із різдвяною назвою 

Вертеп – село Хустської міської громади, яке стало відомим завдяки своїй різдвяній назві та 
святковим традиціям. Немає на Закарпатті більш відомого населеного пункту, яке б пов’язували з 
Різдвом. Сюди приїздять, щоб почути коляди та побачити справжній Вертеп. Детальніше про 
традиції різдвяного села розповідається у матеріалі статті. 
https://zak.depo.ua/ukr/zak/yak-zhivetsya-u-zakarpatskomu-vertepi-malenkomu-seli-iz-rizdvyanoyu-

nazvo-202101051267512 

 

Солом’яні дідухи, павуки, янголи й сніжинки: Як українці прикрашали оселі на Різдво 

Хоч ялинки залишаються головним атрибутом новорічно-різдвяних свят, чимало українців 
ставлять і розвішують в оселях традиційні різдвяні прикраси з соломи. Ірина Савчук розповіла про 
український стародавній різдвяний дизайн інтер’єру і показала, як виготовляти найпростіші з 
прикрас. 
https://vn.depo.ua/ukr/vn/didukhi-pavuki-yangoli-y-snizhinki-yak-ukraintsi-prikrashali-oseli-na-rizdvo-

202101041267202 

 

В Одесі влаштують Різдвяний парад трамваїв 

В Одесі влаштують 7 січня Різдвяний парад трамваїв. Перший парад відбувся в 2015-му році. 
Якими маршрутами проїдуть святково прикрашені гірляндами трамваї дізнаєтесь з матеріалу 
статті. 
https://shotam.info/v-odesi-vlashtuiut-rizdvianyy-parad-tramvaiv/ 

 

Норвезька компанія запустила на Черкащині сонячну станцію 

Біля міста Кам’янка Черкаської області запустили сонячну електростанцію потужністю 32 
МВт. Це третій проект, що підключили до мережі норвезька компанія Scatec Solar ASA спільно з 
нідерландським банком розвитку FMO.  
https://shotam.info/norvezka-kompaniia-zapustyla-na-cherkashchyni-soniachnu-stantsiiu-potuzhnistiu/ 

 

Фоторепортаж зі Львівщини увійшов у ТОП-10 за версією National Geographic 

Фотоісторія «Ukraine’s Untouched Mountain Village» львівського митця Артура Абраміва увійшла в 
10 найкращих фотоісторій року про мандрівки за версією журналу National Geographic Traveller. 
У вересні фотограф у співпраці з National Geographic створив серію фото про життя та 
відпочинок в українських Карпатах під час пандемії COVID-19 у селі Волосянка, що на Сколівщині 
Львівської області.  
https://shotam.info/fotoreportazh-zi-lvivshchyny-uviyshov-u-top-10-za-versiieiu-national-geographic/ 

 

Київпастранс отримає 20 сучасних трамваїв 

Одеська компанія Татра-Юг стала переможцем тендера на постачання 20-ти багатосекційних 
трамваїв для комунального підприємства Київпастранс. 
https://shotam.info/kyivpastrans-otrymaie-20-suchasnykh-tramvaiv/ 

 

Бюджет Києва передбачає продовження проспекту Григоренка у бік недобуду «Патріотика на 

озерах» 

У бюджеті Києва на 2021 рік міститься рядок про виділення двох мільйонів гривень на 
«продовження проспекту Григоренка до межі міста Києва».  
https://hmarochos.kiev.ua/2021/01/05/byudzhet-kyyeva-peredbachaye-prodovzhennya-prospektu-

grygorenka-u-bik-nedobudu-patriotyka-na-ozerah/ 



 

Унікальна ідентичність: як розширили єврейську школу в Чикаго – фото 

Школа – особливе місце, через яке проходять цілі покоління. Впродовж багатьох років денна школа 
Бернарда Целла Анше Емета (BZAEDS) та синагога Анше Емет мали непомітний спільний вхід зі 
своєї стоянки. Над проєктом працювала місцева архітектурна компанія Wheeler Kearns Architects. 
Про унікальну школу в Чикаго, яка спроєктована не лише для учнів, а й для громадських 
активностей читайте у матеріалі статті. 
https://house.24tv.ua/unikalna-identichnist-yak-rozshirili-novini-ukrayini-i-svitu_n1504416 

 

Витвір мистецтва на проспекті музею: вражаючі фото оптичних доріжок 

Поряд з Музеєм витончених мистецтв Монреалю канадська архітектурна фірма NÓS створила 
чудове місце, яке отримало назву "Дюни в русі". Як зазначає автор проєкту Чарльз Лоуренс 
Проулкс, їм довелося розробити 3D-модель топографії та сфер за допомогою моделювання та з 
простим малюнком, застосованим до топографії. Про використання оптичних ілюзій у 
проєктуванні громадського простору розповідається у матеріалі. 
https://house.24tv.ua/vitvir-mistetstva-prospekti-muzeyu-vrazhayuchi-novini-ukrayini-i-svitu_n1504340 

 

Еко на основі бамбуку: в Індонезії презентували розкішний варіант сільської резиденції 

Екологічно чистий комплекс, спроєктований із використанням етнічних мотивів одразу приверне 
увагу поціновувачів архітектури. Комплекс створений архітектурною студією RAW architecturе за 
допомогою переробленого пластику, бамбуку та місцевого каменю для фундаментів. 
https://house.24tv.ua/eko-osnovi-bambuku-indoneziyi-prezentuvali-rozkishniy-ostanni-novini_n1504519 

 

В галереї на Печерську триває зимова виставка живопису і графіки 

У столичній галереї НЮ АРТ триває зимова виставка-продаж сучасного і класичного живопису і 
графіки. Частина представлених творів присвячені зимовому Києву. В експозиції можна побачити 
роботи таких знаних сучасних авторів як Володимир Бизов, Петро Лебединець, Серафім Чаркін, 
Володимир Колесников. 
https://vechirniy.kyiv.ua/news/48156/ 

 

Незвичний погляд на звичні речі: у Музеї Києва показують фрукти та овочі у мистецтві 

На виставці представлені 11 полотен, де зображені плоди і дерево, розрізані навпіл, а також 12 
фотографій художниці з цими ж фруктами та овочами. Про незвичний проєкт розповідають 
художниця Євгенія Чепурна та фотографка Марина Чорна. 
https://vechirniy.kyiv.ua/news/48179/ 


