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Скляна магія на вулкані: фото будинку в Мексиці, від якого важко відірвати погляд 

Скляні фасади вже перестали бути цікавинкою, якою можна вразити широкий загал. 

Втім, серед природи все виглядає яскравішим та привабливішим. Про будинок на вулкані, 

який неможливо оминути увагою.  

https://house.24tv.ua/sklyana-magiya-vulkani-foto-budinku-meksitsi-vid-novini-

sogodni_n1512014 

 

Криві меблі та химерні форми: 7 розкішних спалень у стилі арт-деко 

Мармур, хром, чіткі геометричні форми й насичені кольори – саме такими є помешкання 

у стилі арт-деко. Цей стиль має давню історію, що розпочалася у Франції. Арт-деко не 

втратив своєї актуальності й сьогодні. 

https://design.24tv.ua/art-deko-interyeri-prikladi-spalen-stili-novini-ukrayini-i-svitu_n1513088 

 

Тротуари з підігрівом з'явились у Києві. Вони розтоплюють сніг і ожеледь 

У Києві в житловому масиві Солом’янського району в межах проекту Громадської 

бюджету відремонтували тротуари. У місцях, де тротуари мають сильний ухил була 

змонтована система підігріву. 

budport.com.ua/news/19842-trotuari-z-pidigrivom-zyavilis-u-kiyevi-voni-roztoplyuyut-snig-i-

ozheled 

Виставковий простір на Майдані номіновано на премію ЄС в галузі сучасної 

архітектури 

Виставково-освітній простір "М³ Майдан. Меморіал. Музей", також відомий як "Куб" 

номінували на архітектурну премію Mies van der Rohe Award (премія Міс ван дер Рое). 

day.kyiv.ua/uk/news/140121-vystavkovyy-prostir-na-maydani-nominovano-na-premiyu-yes-v-

galuzi-suchasnoyi-arhitektury 

Затишок біля озера: фото неймовірного сімейного будинку у Канаді 

Родинне гніздо посеред природи – саме такими приватні будинки у лісах Канади 

постають у кінематографі. Про будинок, який чудово вписався б у будь-який сімейний 

фільм. 

https://house.24tv.ua/zatishok-bilya-ozera-foto-neymovirnogo-simeynogo-ostanni-

novini_n1513079 

 

Презентували проморолик про дерев’яні церкви Львівщини 

Дерев’яні церкви Львівщини стали “героїнями” промоційного ролика, який популяризує 

сакральну архітектуру регіону. 

https://shotam.info/prezentuvaly-promorolyk-pro-derev-iani-tserkvy-lvivshchyny-video/ 

В Одесі стартував ремонт Деволанівського узвозу 

В Одесі триває капітальний ремонт Деволанівського узвозу на ділянці від Карантинного 

узвозу до вул. Єврейської. 

https://shotam.info/v-odesi-startuvav-remont-devolanivskoho-uzvozu-foto/ 

 

Буковинську Маланку хочуть внести до списку ЮНЕСКО 

У Чернівцях почали готувати документи, щоб внести традицію буковинського 

маланкування до нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. 



https://shotam.info/bukovynsku-malanku-khochut-vnesty-do-spysku-yunesko/ 

Для порятунку планети: WOG збиратиме й перероблятиме батарейки 

Мережа АЗК WOG запустила проєкт зі збору відпрацьованих батарейок та 

акумуляторів. Партнер ініціативи – рух "Батарейки, здавайтеся!". 

https://innovation.24tv.ua/dlya-poryatunku-planeti-wog-zbiratime-pereroblyatime-ostanni-

novini_n1512929 

 

На Вінниччині будуватимуть міст, який з’єднає український і молдовський береги 

Дністра 

Планується будівництво мосту Ямпіль – Косеуць. Тему будівництва, зокрема, 

обговорювали президенти України й Молдови, а вперше порушили це питання ще в 

жовтні 2017 року. 

https://vn.depo.ua/ukr/vn/na-vinnichchini-buduvatimut-mist-yakiy-zednae-ukrainskiy-i-

moldovskiy-beregi-dnistra-202101141271137 


