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У Нідерландах побудували унікальну плавучу спільноту Schoonschip: виняткові фото 

Нідерландська архітектурна студія i29 створила унікальну міську спільноту Schoonschip. 

Масштабне будівництво розгорнули в старому промисловому передмісті Буйкслотерхам, яке 

розташоване в північній частині Амстердама. Новий плавучий район, який складається з 46 

будинків, покликаний стати міською екосистемою, в якій повною мірою використовують 

навколишню енергію і воду, мінімізують відходи та створюють простір для природного 

біорізноманіття. 

https://innovation.24tv.ua/niderlandah-pobuduvali-unikalnu-plavuchu-spilnotu-schoonschip_n1523072 

 

Культура посеред щільної забудови: фото яскравого театру в Китаї 

Архітектор Стівен Чілтон спроєктував театр у Гуанчжоу. Це новий пам’ятник традиціям 

Китаю, який має унікальну форму, визначену історичним зв'язком міста з шовком. Новий ґранд-

театр розташований у слаборозвиненому районі міста Гуанчжоу. Проєкт покликаний залучити 

туристів та жителів міста до культурного життя. 

https://house.24tv.ua/kultura-posered-shhilnoyi-zabudovi-foto-yaskravogo-novini-dnya_n1522690 

 

Відкриті простори та зелень: проєкт сучасного офісу з Нідерландів – фото 

У промисловому місті Бреда, що у Нідерландах, відкрили неймовірний офіс. Це модерна будівля з 

круглим атріумом із деревом та стінами, вкритими зеленню. Архітектурна студія Paul de Ruiter 

Architects у співпраці зі спеціалістом із ландшафтного дизайну Jakko Woudenberg спроєктували 

ідеальний офіс із просторими кабінетами, унікальним дизайном та неймовірними спільними 

просторами. Оригінальність офісу проявляється на першому поверсі, де за проєктом розмістили 

розлоге дерево практично на всю висоту будівлі.  

https://house.24tv.ua/vidkriti-prostori-zelen-proyekt-suchasnogo-ofisu-ostanni-novini_n1522334 

 

На Хмельниччині відремонтують парк площею 20 гектарів 

У Шепетівці на Хмельниччині за кошти Європейського Союзу відремонтують Парк культури та 

відпочинку. Реконструкція парку відпочинку – одна з двох ініціатив громади, які стали 

переможцями відбору проєктів регіонального розвитку. 

https://shotam.info/na-khmelnychchyni-vidremontuiut-park-ploshcheiu-20-hektariv/ 

 

У київському музеї відкривають виставку андеграундного митця 

У Музеї гетьманства презентують виставку Андрія Ільїнського «Винуватиці». Цей проєкт – 

частина масштабної концептуальної гри Ільїнського-формаліста, скульптора, графіка і поета. 

https://vechirniy.kyiv.ua/news/48823/ 

 

Які таємниці приховує особняк київського мера та будинок закоханої Марійки 

Одна з найдавніших вулиць Києва – вулиця Борисоглібська у XVII столітті згадується під назвами 

Глібобориська, Хлібобориська. Назви походять від храму, присвяченого першим святим – князям 

Борису та Глібу, яких вбив старший брат Святополк під час міжусобиці. Хто і коли жив у 

дореволюційних будинках на вулиці Борисоглібській в центрі Києва розповідається у матеріалі 

статті. 

https://vechirniy.kyiv.ua/news/48802/ 

 

Як у Львові відновили одну з найбільших історичних брам (фото) 

Цього разу реставратори завершили відновлення історичної брами у будинку на вул. Князя Романа, 

34. Це одні з найбільших дверей, які відновили у Львові у межах співфінансування з мешканцями. 



Сам будинок був споруджений у 1912 році, тобто брамі 109 років. Детальніше про оновлену 

львівську браму йдеться у статті. 

https://dyvys.info/2021/01/25/yak-u-lvovi-vidnovyly-odnu-z-najbilshyh-istorychnyh-bram-foto/ 

 

У Львові відкрили виставку атмосферних світлин святкування Маланки 

У Львівському мистецькому муніципальному центрі на вул. Стефаника, 11 відкрилась виставка 

атмосферних світлин святкування Маланки. Усі фото були зроблені під час експедицій 

медіапроєкту Ukraїner протягом 2017 – 2020 років, що показують святкування Маланки у 

Красноїльську, Космачі й Осичках. 

https://zaxid.net/u_lvovi_vidkrili_vistavku_atmosfernih_svitlin_svyatkuvannya_malanki_n1513464 

 

Наглядачі культури 

Український культурний фонд оприлюднив новий склад наглядової ради. Згідно з законом України 

«Про Український культурний фонд», наглядова рада фонду забезпечуватиме контроль за 

діяльністю фонду, формуватиметься з двох осіб, яких визначає президент України, двох осіб, 

визначених міністерством культури України, двох представників від закладів культури, двох 

представників від громадських об'єднань та голови фонду за посадою. Детальніше розповідається 

у статті про представників наглядової ради. 

https://zaxid.net/ti_shho_naglyadatimut_za_kulturoyu_n1513476 

 

Декор передпокою: які фішки зроблять приміщення стильним 

Передпокій – візитка вашого будинку. Зазвичай це невеликий простір, але не варто відноситься до 

нього зневажливо! Навіть для маленького передпокою можна вибрати цікаві варіанти декору, а в 

великих просторах можна розгулятися, – відзначили дизайнери інтер'єру. У матеріалі статті 

вміщено практичні поради щодо декорування передпокою. 

https://realestate.24tv.ua/dekor-peredpokoyu-yaki-fishki-zroblyat-novini-ukrayini-i-svitu_n1523055 

 

4 кімнати для Prada: дизайнер створив інтер'єр для модного показу 

Архітектор Рем Колхас та студія AMO зробили інтер'єр для модного бренду Prada. Він 

призначений спеціально для показу чоловічої колекції осінь-зима 2021. 

https://design.24tv.ua/4-kimnati-dlya-prada-dizayner-stvoriv-novini-ukrayini-i-svitu_n1522653 

 


