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Виставковий павільйон Музею Майдану у Києві претендує на європейську архітектурну 

премію 

Куб – виставковий павільйон просто неба Національного музею Революції Гідності номіновано 

на EU Prize for Contemporary Architecture – Mies van der Rohe Award. 

Павільйон відкрили 21 листопада 2019 року на місці, відведеному під будівництво Національного 

музею Революції Гідності у Києві. Авторами архітектурної ідеї проєкту тимчасової конструкції є 

агенція urban curators та архітектор Єгор Штефан. 

https://vechirniy.kyiv.ua/news/48417/ 

 

Станція метро «Печерська» засяяла новим світлом 

На станції метро «Печерська» встановили сучасне LED-освітлення, таке освітлення встановили у 

межах проєкту енергоефективності. 

https://vechirniy.kyiv.ua/news/48412/ 

 

Рідкісна свиня. Вчені знайшли найдавніший малюнок тварини в історії людства 

Згідно з новим дослідженням, найстаріший з відомих малюнків тварин в світі – це 45500-річна 

свиня на стіні печери в Індонезії. Картина, намальована червоною мінеральної охрою, показує 

профіль істоти, яке ймовірно, є бородавчастої свинею Сулавесі (Sus Celebensis), впевнені вчені з 

Австралії. Знахідка дає більше доказів того, що давня Індонезія була важливою точкою для 

наскального мистецтва. 

https://nv.ua/ukr/techno/popscience/naydavnishiy-malyunok-50135333.html 

 

У Львові спалахнув скандал щодо будівництва каплиці в Шевченківському гаю, її 

демонтують 

У Львові на території Свято-Іванівської лаври УГКЦ, розташованої в Музеї архітектури та 

побуту ім. Климентія Шептицького, припинять будівництво нової каплиці. Натомість сюди 

перевезуть історичну дзвіницю з Бойківщини. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3170177-u-lvovi-spalahnuv-skandal-sodo-budivnictva-kaplici-v-

sevcenkivskomu-gau-ii-demontuut.html 

 

З’явився віртуальний 3D-тур Музеєм космонавтики у Житомирі 

У віртуальний 3D-тур запропонував вирушити туристам Національний музей космонавтики імені 

Сергія Корольова у Житомирі в умовах карантинних обмежень. Під час віртуальної мандрівки 

відвідувачі зможуть відчути себе підкорювачами космічних глибин та пройтися під величезним 

космічним кораблем, роздивитися уламки метеорита, місячний ґрунт і дізнатися, яку їжу брали в 

політ космонавти. 

https://shotam.info/z-iavyvsia-virtualnyy-3d-tur-muzeiem-kosmonavtyky-u-zhytomyri/ 

 

Будівництво на Виноградар та доступність станцій: плани київського метрополітену 

на 2021 рік 

Серед пріоритетів цього року КП «Київський метрополітен» – продовження будівництва метро 

на Виноградар та роботи з облаштування інфраструктури доступності. У вестибюлях з’явиться 

більше нових турнікетів, що приймають всі сучасні види оплати. 

https://vechirniy.kyiv.ua/news/48407/ 

 

Стартує онлайн фестиваль першої композиторки України 



Проєкт присвячений Стефанії Туркевич, яка офіційно визнана першою українською 

композиторкою. Вона народилася 25 квітня 1898 року в Львові. Композиторка створила понад 100 

музичних творів, серед яких симфонії, балети, камерна музика, твори для дітей. В рамках 

фестивалю пройдуть концерти та лекції. 

https://vechirniy.kyiv.ua/news/48370/ 

 

Перший в історії ресторан з лаунж-зоною в пустелі: чим ще Єгипет дивуватиме туристів у 

2021 році 

Піраміди Гізи приваблюють мільйони туристів з усього світу. Щоб створити комфортніші умови 

для них, на плато Гіза зі знаменитим Сфінксом і пірамідами реалізують масштабний проєкт з 

центром для відпочивальників, екологічним транспортом і першим в історії рестораном з лаунж-

зоною. 

https://travel.24tv.ua/chim-yegipet-bude-divuvati-turistiv-2021-rotsi-ostanni-novini_n1511758 

 

В Ужгороді під час розкопок знайдено монету, якій майже тисячу років 

В Ужгороді археологи під час розкопок на Замковій горі знайшли монету, яка є найранішою 

середньовічною нумізматичною пам’яткою, знайденою на території замку. Монета є срібна, у 

відмінному стані, що свідчить про те, що вона мало була у вжитку. 

https://zak.depo.ua/ukr/zak/v-uzhgorodi-pid-chas-rozkopok-znaydeno-monetu-yakiy-mayzhe-tisyachu-

rokiv-202101141270934 

 

Комфорт майбутнього: у Китаї добудовують фантастичний залізничний вокзал – фото 

Вокзали – це місце, яким у Китаї послуговуються мільйони громадян щодня. Новий проєкт 

історичної будівлі залізничного вокзалу у провінції Цзясін розробила архітектурна студія MAD. 

Окрім фантастичного осучаснення будівлі, яка збудована ще у 1907 році, розробники передбачили 

новий підземний термінал, а під переробленим парком будуть розміщені великі торгові площі. Про 

неймовірний проєкт, який вплине на архітектуру майбутнього – читайте у матеріалі статті. 

https://house.24tv.ua/komfort-maybutnogo-kitayi-dobudovuyut-novini-ukrayini-i-svitu_n1511982 

 


