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Найбільше в світі медіа для архітекторів написало про дизайн львівської будівлі 

Міжнародна архітектурна платформа ArchDaily, яка має понад 13 мільйонів відвідувань 

щомісяця, опублікувала на своєму сайті матеріал про створення та дизайн Львівського 

муніципального мистецького центру.  

https://shotam.info/naybilshe-v-sviti-media-dlia-arkhitektoriv-napysalo-pro-lvivsku-budivliu/ 

 

Правила благоустрою: киян будуть штрафувати за модифікації фасадів 

У Києві настає велика реформа. За "не такі" кондиціонери, балкони та антени хочуть 

карати штрафами, а комунальникам розписали, як часто вони повинні мити фасади, 

прибирати сніг і стригти газони. 

https://kurs.com.ua/ua/novost/277849-pravila-blagoustroistva-za-modifikacii-fasadov-oshtrafujut 

 

Очищення екології: завершується будівництво нечуваного житлового комплексу на 

острові Тайвань 

Окрім виняткової краси новий комплекс завдяки поєднанню сили природи та інноваційних 

рішень зможе поглинати багато вуглекислого газу. 

https://house.24tv.ua/ochishhennya-ekologiyi-zavershuyetsya-budivnitstvo-novini-

dnya_n1524319 

 

Децентралізація: до кінця січня всі об’єкти соціального значення мають бути 

передані від районів громадам 

Мінрегіон продовжує відстежувати процес передачі майна з районного рівня у 

комунальну власність територіальних громад. За інформацією від областей, наразі в 

країні щодо 88% соціальних об’єктів вже прийняті рішення територіальними громадами 

про взяття їх на баланс. 

https://www.minregion.gov.ua/press/news/deczentralizacziya-do-kinczya-sichnya-vsi-obyekty-

soczialnogo-znachennya-mayut-buty-peredani-vid-rajoniv-gromadam/ 

Як може виглядати соціальне житло: дивовижна реконструкція житлового 

комплексу у Парижі 

В одному із найкрасивіших міст планети реконструювали будівлю в якій більшу частину 

помешкань планують залучити як допомогу для одиноких матерів та іншим соціально 

незахищеним групам населення. 

https://house.24tv.ua/yak-mozhe-viglyadati-sotsialne-zhitlo-novini-ukrayini-i-svitu_n1523985 

 

Презентували ролик, що спростовує історичні міфи про Одесу 

Український інститут національної пам’яті презентував ролик, що розповідає про ранню 

історію Одеси та демонструє імперські міфи щодо віку міста. 

https://shotam.info/prezentuvaly-rolyk-shcho-sprostovuie-istorychni-mify-pro-odesu/ 

 

Водоспад замість дверей: в ОАЕ побудували розкішну віллу на штучному острові 

Автором цього розкішного будинку став італійський архітектор Фабіо Новембре. Вілла 

займає невеликий штучний острів на курорті Аль Гурм, що на південь від Абу-Дабі.  

https://design.24tv.ua/villa-baseynom-berezi-morya-foto-interyeru-abu-ostanni-

novini_n1524073 



Репер Курган зіграв наживо в бібліотеці Вернадського, щоб привернути увагу до 

культурних локацій 

Агенція kontrabass promo випустила другу серію проєкту ZMOVA, присвяченому 

культурним локаціям Києва. У межах проєкту виходять живі концерти українських 

артистів у локаціях, які потребують допомоги. 

https://hmarochos.kiev.ua/2021/01/26/reper-kurgan-zigrav-nazhyvo-v-bibliotetsi-vernadskogo-

shhob-pryvernuty-uvagu-do-kulturnyh-lokatsij/ 

Підземний перехід у Києві перетворили на мистецький простір: як він виглядає 

У Києві на Хрещатику відкрилася виставка робіт українських фотографів «From Ukraine 

with love» («З України з любов’ю»). 

https://shotam.info/pidzemnyy-perekhid-u-kyievi-peretvoryly-na-mystetskyy-prostir-iak-vin-

vyhliadaie/ 

У німецькому місті з'явилися капсули, де можуть ночувати безхатченки 

У німецькому місті Ульм придумали, як допомогти безхатченкам у холодну пору року. 

Там спорудити спеціальні капсули, де можна переночувати у екстрених випадках. 

https://innovation.24tv.ua/nimechchini-zyavilisya-kapsuli-dlya-bezhatchenkiv-novini-ukrayini-i-

svitu_n1524279 

 

Як облаштувати сучасну кухню: все що вам потрібно знати 

Відомі українські дизайнери про найновіші тренди і тенденції в облаштуванні кухні, 

принципи підбору матеріалів і технічні дрібнички, які допоможуть зробити її більш 

комфортною. 

https://hmarochos.kiev.ua/2021/01/26/yak-oblashtuvaty-suchasnu-kuhnyu-vse-shho-vam-

potribno-znaty/ 

  


