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У Києві з’явився мурал-символ 2021 року 
Київський художник Віталій Гідеван намалював у столиці символ 2021 року – симпатичного бика. 
https://shotam.info/u-kyievi-z-iavyvsia-mural-symvol-2021-roku/ 

 

У Києві відновлюють готель «Санкт-Петербург». Що там буде? 

У Києві на бульварі Тараса Шевченка, 4 реставрують готель «Санкт-Петербург». Восени 2021 
року будівлю планують перезапустити в форматі апарт-готелю. Компанія «Інтергал-Буд» 
завершує реставраційні роботи, покрівлю, закінчує встановлення віконних конструкцій та невдовзі 
візьметься за внутрішнє оздоблення. 
https://hmarochos.kiev.ua/2020/12/31/u-kyyevi-vidnovlyuyut-gotel-sankt-peterburg-shho-tam-bude/ 

 

Хрещатик капітально відремонтують у 2021 році. Що заплановано? 

Капітальний ремонт на Хрещатику розпочнеться від Європейської площі, на місці стику бруківки 
та асфальту, і продовжиться до Бессарабської площі – до точки примикання бульвару Тараса 
Шевченка. Загалом на Хрещатику відремонтують 1165 метрів дорожнього покриття та 
тротуарної частини. 
https://hmarochos.kiev.ua/2020/12/31/hreshhatyk-kapitalno-vidremontuyut-u-2021-rotsi-shho-

zaplanovano/ 

 

В Україні стартувала оновлена реформа ДАБІ 

Кабінет Міністрів опублікував постанови, що передбачають перезавантаження реформи 
містобудування та Державної архітектурно-будівельної інспекції. Згідно з концепцією, 
архітектурно-будівельний контроль, нагляд та реєстраційні функції перейдуть до трьох сторін: 
ДІАМ, органів місцевого самоврядування та юридичних осіб, тобто професійних організацій, що 
отримають акредитацію Мінрегіону. Детальніше про реформування архітектурно-будівельного 
контролю та нагляду читайте у матеріалі статті. 
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3163728-v-ukraini-startuvala-onovlena-reforma-dabi.html 

 

Маріупольська художниця перемогла на фестивалі у Франції 

Маріупольчанка учениця відділення образотворчого мистецтва школи мистецтв Анна Кашкова 
перемогла у Міжнародному фестивалі “LesetoilesdeVersailles-2020”. Він проходив у французькому 
Версалі. 
https://shotam.info/mariupolska-khudozhnytsia-peremohla-na-festyvali-u-frantsii/ 

 

Шведський крижаний готель відкрився на зимовий сезон: вражаючі фото унікальних кімнат 

У Швеції відкрився на зимовий сезон готель Icehotel, який всередині збудований зі снігу та льоду. 
Для відвідувачів доступні кімнати у двох різних частинах готелю. Зокрема, всі охочі можуть 
провести ніч в унікальних арт-галереях, кожна з яких спроєктована зовсім іншим дизайнером. 
Готель розташований на півночі Швеції, за 200 кілометрів від Північного полярного кола. За 
початковим задумом, це була художня галерея, заснована у 1989 році. Однак вже 31 рік це місце 
приваблює туристів, як один з найбільш оригінальних готелів у світі. 
https://travel.24tv.ua/shvedskiy-krizhaniy-gotel-vidkrivsya-zimoviy-sezon-ostanni-novini_n1502760 

 

Перлина модернізму: як виглядає фантастичний Палац Арок у Бразилії – фото 



Споруди державних департаментів доволі рідко вражають своїм виглядом. Втім, для працівників 
та відвідувачів бразильського Міністерства закордонних справ це правило не діє. Про дивовижний 
Палац Арок, що спроєктований Оскаром Німейєрою – читайте у статті. 
https://house.24tv.ua/perlina-modernizmu-yak-viglyadaye-fantastichniy-palats-novini-dnya_n1502973 

 

Загадкова цибулина: в Угорщині презентували неймовірний громадський центр – фото 

Громадські центри все частіше вражають не лише своєю функціональністю, а й дизайном. Новий 
громадський центр з назвою The Zam! у місті Замарді, що поблизу озера Балатон, побудувала 
архітектурна фірма Studio A4. 
https://house.24tv.ua/zagadkova-tsibulina-ugorshhini-prezentuvali-novini-ukrayini-i-svitu_n1501910 

 

Резиденція метеликів: у Греції створили казковий житловий комплекс – фото 

Житлові комплекси – це не завжди стандартні багатоповерхівки з не надто оригінальним 
дизайном. Унікальний житловий комплекс розташований в одному із найдорожчих курортів Греції 
– Вульягмені. Його спроєктувала архітектурна студія 314. Як випливає з назви, дизайн уособлює 
метелика, крила якого простягаються від майданчиків до саду. Про фантастичний ЖК у формі 
метелика, який вдалося втілити на берегах Греції – читайте у матеріалі статті. 
https://house.24tv.ua/rezidentsiya-metelikiv-gretsiyi-stvorili-kazkoviy-novini-sogodni_n1501666 

 

Місце для домашніх тварин в інтер'єрі: як правильно організувати 

Для всіх власників, у яких є домашні тварини, дуже важливий їх комфорт. Як цього добитися, і які 
прийоми використовувати, розповіла дизайнерка інтер'єру Поліна Ільяшенко. 
https://realestate.24tv.ua/mistse-dlya-domashnih-tvarin-interyeri-yak-pravilno-organizuvati_n1502776 

 

Якщо ви робите ремонт: дизайнерка інтер'єру дала три корисних поради 

Ремонт у квартирі чи будинку – процес нелегкий як фінансово, так і морально. Тому важливо 
врахувати всі нюанси. Три поради для тих, хто робить або розпочинає ремонт, дала дизайнерка 
інтер'єру Ірина Лисюк. 
https://realestate.24tv.ua/remont-kvartiri-budinku-dizaynerka-interyeru-novini-ukrayini-i-svitu_n1502839 

 

Унікальні вітражі Львова надрукували на поштових марках 

Напередодні нового року «Укрпошта» випустила марковий аркуш «Вітражі старого Львова», 
виконаний за допомогою тиснення голографічною плівкою. Сюжетами марок стали сім 
фрагментів кольорових вітражів, котрі прикрашають сакральні споруди Львова: Домініканський 
собор та Костел Святого Антонія, Успенську церкву, Вірменський та Латинський катедральний 
собори, а також вітражі у приміщенні колишнього Краківського готелю, нині це Апеляційний суд 
області. 
https://zaxid.net/unikalni_vitrazhi_lvova_nadrukuvali_na_poshtovih_markah_n1512665 

 

Відпочинок мрії: фото сучасних будинків у скандинавському стилі в Карпатах 

Якщо давно мріяли про відпочинок у стильному та сучасному будинку, що загубився в горах – 
погляньте на ці котеджі в Карпатах. Скандинавські інтер'єри змусять вас відчувати себе героями 
з фільмів. Про карпатські котеджі зі скандинавським дизайном читайте у матеріалі статті. 
https://design.24tv.ua/kotedzh-karpatah-dlya-orendi-skandinavskomu-stili-novini-dnya_n1502716 

 

Острівець зимової казки: фото чарівного місця для зимових святкувань 

Про чудове місце для роздумів та затишного свята у колі близьких та друзів  розповідається у 
статті. Це готель, що розташований у місті Кіцбюель, в Австрії. Його особливістю є мережа 
люксів, котрі немов підносяться над вершиною лісу. 
https://house.24tv.ua/ostrivets-zimovoyi-kazki-foto-charivnogo-mistsya-ostanni-novini_n1500924 

 

Гра тіней та простору: як виглядає новий вражаючий мистецький центр у Сучжоу – фото 



Сучасна урбанізація переповнених міст все рідше передбачає організацію просторів для насолоди 
культурою. У місті Сучжоу, що знаходиться у густонаселеній провінції Цзянсу, відкрили новий 
мистецький центр. Його основна діяльність спрямована на дитячу освіту та проведення виставок 
Архітектуру, інтер’єр та м’яке оздоблення розроблені компанією LYCS Architecture. Про острів 
мистецтва посеред індустріального парку – читайте у матеріалі статті. 
https://house.24tv.ua/gra-tiney-prostoru-yak-viglyadaye-noviy-novini-ukrayini-i-svitu_n1501599 


