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Жити в історії: дивовижна оселя всередині пам'ятки архітектури 

Архітектурна студія Arqbag створила чудове житло всередині старовинної будівлі в іспанському 

місті Ла Ногера. Оригінальна споруда датується кінцем XV століття. https://house.24tv.ua/zhiti-

istoriyi-divovizhne-zhitlo-vseredini-novini-ukrayini-i-svitu_n1586033 

 

Київська бібліотека відкриває терасу на даху 

Київська Центральна бібліотека імені Шевченка для дітей (просп. Перемоги, 25а) навесні відкриє для 

відвідувачів терасу на даху. Зазначається, що терасу створять для коворкінгу, культурних заходів та показу 

кінострічок. 

https://shotam.info/kyivska-biblioteka-vidkryvaie-terasu-na-dakhu/ 

 

Світильники відбитого світла – новий тренд 2021: фотоприклади 

Нестандартне рішення непрямого освітлення почали використовувати італійські дизайнери. Ця 

тенденція поки що не охопила український ринок, але використавши такий прийом, ви точно не 

прогадаєте, а тільки зробите свій інтер'єр унікальним. 

https://design.24tv.ua/svitilniki-vidbitogo-svitla-noviy-trend-2021-fotoprikladi-ostanni-novini_n1580131 

 

У столичному парку «Радунка» продовжать ремонт: що зроблять 

Цього року у парку «Радунка» в Дніпровському районі продовжиться капітальний ремонт. У 2021 

році заплановано влаштувати доріжки з ФЕМ загальною площею 2600 кв. м., встановити нові лави 

та урни. 

https://vechirniy.kyiv.ua/news/51189/ 

 

Найстаріше козацьке кладовище Одеси п'ятий рік очікує на статус пам'ятки 

Куяльницьке козацьке кладовище вважають найстарішим в Одесі. Для міста це не лише історична 

пам'ятка, але й приклад народного мистецтва. 

https://suspilne.media/118535-najstarise-kozacke-kladovise-odesi-patij-rik-ocikue-na-status-pamatki/ 

 

У Києві в Бабиному Яру з'явиться унікальна синагога 

У Бабиному Яру вже в квітні 2021 року відкриють новий об'єкт – символічну синагогу просто неба 

та місце для молитви. 

https://news.obozrevatel.com/ukr/kiyany/life/u-kievi-v-babinomu-yaru-zyavitsya-nezvichajna-sinagoga-

foto.htm 

 

Японська вишуканість: як збудувати віллу, в яку неможливо не закохатись 

В американському Портленді збудували віллу, яка має чудовий дизайн та неймовірну атмосферу 

спокою. Оригінальність будинку забезпечили японські традиції. 

https://house.24tv.ua/yaponska-vishukanist-yak-zbuduvati-villu-yaku-ostanni-novini_n1586472 

 

Станцію метро "Харківська" у Києві могли назвати по-іншому 

Станцію Сирецько-Печерської лінії київського метро "Харківська" могли назвати на честь 

колишнього селища, яке в 1988 році було включено до складу столиці – Бортничі. Станція відкрита 

28 грудня 1994 року. Ця односводчата станція без колон та пілонів з острівною прямою 

платформою довжиною 102,5 метрів та шириною 11,1 метрів. 

https://news.obozrevatel.com/ukr/kiyany/life/stantsiyu-metro-harkivska-u-kievi-mogli-nazvati-po-

inshomu.htm 

 



Мистецтво вдома: як має виглядати хол житлового комплексу 

Дизайн холів ЖК ARTHOUSE park від LEV Development – концептуальний та ексклюзивний. Новий 

комплекс на Малоголосківській об’єднує повсякденність та мистецтво, яке буде надихати, 

сповнювати настроєм та творчими емоціями, яких так бракує в бурхливому і динамічному ритмі 

сучасного життя. 

https://house.24tv.ua/mistetstvo-vdoma-yak-maye-viglyadati-novini-ukrayini-i-svitu_n1585906 


