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Історію Сінного ринку в Києві показали на архівних фото 

Киянам нагадали, який вигляд колись мав популярний серед жителів Сінний ринок 

(Центральний) на вулиці Воровського, 17 (нині Бульварно-Кудрявська), побудований у 

1958-му та знесений у 2005 році. 

https://news.obozrevatel.com/ukr/kiyany/life/istoriyu-sinnogo-rinku-v-kievi-pokazali-na-

arhivnih-foto.htm 

Інноваційні вежі у Перській затоці: немислимий багатофункціональний комплекс у 

Катарі 

У Катарі до Чемпіонату світу з футболу 2022 року планують завершити будівництво 

фантастичних веж. Про неординарний комплекс із безліччю інновацій та нововведень у 

будівництві. 

https://house.24tv.ua/innovatsiyni-vezhi-perskiy-zatotsi-nemislimiy-bagatofunktsionalniy-

novini-dnya_n1514487 

 

На Закарпатті відбудовують єдиний в Україні Музей лісу та сплаву 

Музей лісу і сплаву знайомить зі знаряддями праці лісорубів і бокорашів. Він 

розташований біля села Синевир на Міжгірщині, єдиний у Європі та один із двох у світі. 

Він зазнав значних пошкоджень під час катастрофічних паводків 1998 та 2001 років. 

Зараз тривають роботи щодо повної відбудови цього закладу. 

https://shotam.info/na-zakarpatti-vidbudovuiut-iedynyy-v-ukraini-muzey-lisu-ta-splavu/ 

Мистецтво із цегли: фото яскравої резиденції в Індії, яка ламає стереотипи 

Колорит та ексцентричність – саме такі образи зринають у нашій уяві, коли чуємо про 

Індію. Детальніше про віллу з динамічним фасадом із цегли, яка кидає виклик цим 

стереотипам. 

https://house.24tv.ua/mistetstvo-iz-tsegli-foto-yaskravoyi-novini-ukrayini-i-svitu_n1514565 

 

Життя після COVID: в Китаї створили офіс майбутнього, який не захочеться 

покидати 

Пандемія COVID-19 зробила дистанційну роботу буденністю та поставила під сумнів 

потребу в офісах. Як архітектори кинули виклик подібним запитанням. 

https://house.24tv.ua/zhittya-pislya-covid-kitayi-stvorili-ofis-maybutnogo-ostanni-

novini_n1514996 

 

Архітектор та засновник школи CANactions Віктор Зотов розповідає про свої 

проєкти та розвиток міст 

Віктор Зотов, один із найцікавіших київських архітекторів, засновник орієнтованого на 

світову архітектурну практику бюро ZOTOV&CO і фундатор Школи урбаністики 

CANactions School, розповів про принципи роботи, професійні якості архітектора, нові 

втілені проєкти, нереалізовані концепції, формування спільноти і зв’язків всередині неї. 

https://hmarochos.kiev.ua/2021/01/18/arhitektor-ta-zasnovnyk-shkoly-canactions-viktor-zotov-

rozpovidaye-pro-svoyi-proyekty-ta-rozvytok-mist/ 

У Маріуполі повністю реконструюють міський парк. Що тут зміниться? (концепція) 



Агенція Big City Lab розробила концепцію розвитку парку імені Гурова в Маріуполі. Зараз 

у парку ведуться активні будівельні роботи, першу частину збираються відкрити в кінці 

вересня 2021 року, а повністю весь проєкт планують завершити до 2024-2025-го. 

https://hmarochos.kiev.ua/2021/01/17/u-mariupoli-povnistyu-rekonstruyuyut-miskyj-park-shho-

tut-zminytsya-kontseptsiya/ 

 

У Харкові відреконструювали найбільший мурал в Україні 

На цьому муралі зображено обличчя Тараса Шевченка. 

https://dilo.net.ua/novyny/u-harkovi-vidrekonstruyuvaly-najbilshyj-mural-v-ukrayini/ 

Неквапливість біля річки: ідея чудового сільського будиночка з Ірландії 

Власний дім – це не обов'язково габаритна споруда з великою кількістю кімнат. Як 

спроєктувати невеличкий та затишний будиночок, який гарантує спокій та хороший 

відпочинок. 

https://house.24tv.ua/nekvaplivist-bilya-richki-ideya-chudovogo-silskogo-ostanni-

novini_n1515131 

Наука серед відкритих просторів: як виглядає нова школа у Франції 

Освітні заклади – це місця, яке повинні надихати, сповнювати енергії та спонукати 

творити. Як у Франції втілили проєкт, який відповідає усім цим вимогам. 

https://house.24tv.ua/nauka-sered-vidkritih-prostoriv-yak-viglyadaye-nova-novini-

dnya_n1514271 


