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Архітектура майбутнього: найбільш очікувані проекти, які відкриють у 2021 році 

Онлайн-видання про дизайн та архітектуру Dezeen, підбиваючи підсумки року, обрало 12 
найцікавіших проектів у світі, які мають завершити та відкрити у 2021 році. Детальніше про 
майбутні архітектурні шедеври розповідається у матеріалі статті. 
https://zaxid.net/arhitektura_maybutnogo_naybilsh_ochikuvani_proekti_yaki_vidkriyut_u_2021_rotsi_n15

12714 

 

Бетонний мінімалізм: в Аргентині створили затишні котеджі – фото 

Невеличкі сімейні будиночки завдяки віддаленій роботі користуються все більшою популярністю. В 
Аргентині сім'ям пропонують селитися у невеликі та функціональні бетонні котеджі. Як саме 
виглядає поєднання мінімалізму та функіоналізму дізнаєтесь з матеріалу статті. 
https://house.24tv.ua/betonniy-minimalizm-argentini-stvorili-zatishni-ostanni-novini_n1503211 

 

Візуальний шум в інтер'єрі: що це таке і як його позбутися 

Кожен, хто стикається з ремонтом квартири, мріє, щоб повернувшись додому, можна було 
розслабитися і повноцінно відпочити. Дуже негативно на повноцінний відпочинок впливає 
візуальний шум. Що це таке – розповіли дизайнери інтер'єру. 
https://realestate.24tv.ua/vizualniy-shum-interyeri-shho-tse-take-novini-ukrayini-i-svitu_n1503429 

 

Квартира архітектора в Одесі: два поверхи, тераса й стильний мінімалізм – фото інтер'єрів 

Помешкання розташоване в Приморському районі Одеси. З невеликої квартири та горища зробили 
сучасний дворівневий простір для сім'ї. Авторами проєкту та власниками квартири стали 
одеський архітектор Леонід Круковський та його дружина Ніна Булацька. 
https://design.24tv.ua/kvartira-odesi-foto-dvopoverhovogo-zhitla-dlya-novini-sogodni_n1503642 

 

Дивани у формі рук та перли на стінах: фото заворожуючого індійського ресторану в Києві 

Перший карі-бар у Києві вражає відвідувачів своїм оригінальним інтер'єром. Завданням дизайнерів 
було передати культуру, колорит, традиції та проблеми Індії за допомогою естетики простору. 
Чи вдалося досягнути поставленої мети дизайнерам студії Mdesign Architecture Interior можна 
дізнатися прочитавши статтю. 
https://design.24tv.ua/restoran-indiyskoyi-kuhni-kiyevi-delhi-novini-ukrayini-i-svitu_n1503956 

 

У тиші та спокої: фото меморіалу пам’яті нідерландським жертвам Другої світової війни 

Друга світова війна – одна з найтрагічніших сторінок історії людства, в пам'ять про яку створено 
багато архітектурних об'єктів. Втім, архітектори завжди намагаються створити щось нове та 
неповторне. Нідерландський фонд воєнних могил доручив фірмі KAAN Architecten спроєктувати 
багатофункціональну будівлю, присвячену Другій світовій війні та останніх міжнародних 
конфліктів. 
https://house.24tv.ua/tishi-spokoyi-foto-memorialu-pamyati-niderlandskim-novini-sogodni_n1502804 

 

На Київщині відновили козацький храм 

У селі Чопилки на Київщині відбудували козацький храм на уцілілому фундаменті церкви. 
Архітектурний проєкт відбудованого храму є копією старого собору. Головною родзинкою цього 
храму є збережені історичні артефакти: валуни-пісковики козацької доби, які в підмурівок старої 
церкви заклали Падалки (нащадки великого козацького роду). Вони й збудували старий собор. 
https://shotam.info/na-kyivshchyni-vidnovyly-kozatskyy-khram-foto/ 



 

Український літопис у золоті та прикрасах: цього дня засновано один із найбільших в східній 

Європі музей коштовностей 

4 січня 1969 року на території Києво-Печерського заповідника був заснований музей історичних 
коштовностей України. Цей цікавий столичний музей розташувався у Верхній Лаврі в історичні 
будівлі XVIII століття, яка відома під назвою Ковнірівський корпус. Детальніше про історію 
створення та діяльності музею розповідається у матеріалі статті. 
https://vechirniy.kyiv.ua/news/48136/ 

 

Назад у минуле: святкові фото універмагу «Україна» часів СРСР 

Універмаг «Україна» розташований в історичному центрі міста за адресою: площа Перемоги, 3. 
Його було побудовано на місті колишнього Єврейського базару, а площа торговельного центру 
спочатку становила 24,977 квадратних метрів. В статті вміщено світлини будівництва та 
реконструкції одного із перших торговельних центрів Києва. 
https://vechirniy.kyiv.ua/news/48159/ 

 

Як виглядав Поділ 100 років тому: історичні фото 

Візитівкою столичного Подолу 100 років тому були його храми, одним із них є Петропавлівська 
церква (Церква святих Петра і Павла) – одна зі зруйнованих перлин українського бароко. В 
матеріалі розповідається історія будівництва та існування Петропавлівської церкви та вміщено 
світлини храму. 
https://vechirniy.kyiv.ua/news/48150/ 

 

На головному звалищі Одеси запрацювала біогазова станція потужністю 3 МВт 

Проєкт дегазації реалізувала компанія «Кліар Енерджі груп». Газ, який виділяється при 
розкладанні відходів, цілодобово відкачується через свердловини, розташовані по всьому полігону 
ТПВ і транспортується по трубах до газових фільтрів, а потім спалюється для виробництва 
електроенергії. Установка відкачує з тіла полігону до 90% звалищного газу. 
https://cikavosti.com/na-golovnomy-zvalishi-odesi-zapracuvala-biogazova-stanciia-potyjnistu-3-mvt/ 

 

В Україні розпочинають моніторинг за викидами парникових газів 

З 1 січня 2021 року набирає чинності Закон України «Про засади моніторингу, звітності та 
верифікації викидів парникових газів». Впровадження системи МЗВ (моніторингу, звітності та 
верифікації) дозволить Україні забезпечити торгівлю квотами на парникові викиди.  
https://cikavosti.com/v-ukraini-rozpochynaiut-monitorynh-za-vykydamy-parnykovykh-haziv/ 

 

В Олиці на Волині відреставрували дзвіницю колегіального костелу Святої Трійці - пам’ятки 

національного значення 

Реставраційними роботами в Олиці опікується Фонд культурної  спадщини із Польщі. Відновлення 
дзвіниці називають одним із найбільших проєктів останнього реставраційного сезону. Торік у січні 
було завершено реставрацію фасаду костелу. 
https://day.kyiv.ua/uk/news/040121-v-olyci-na-volyni-vidrestavruvaly-dzvinycyu-kolegialnogo-kostelu-

svyatoyi-triyci 

 

Найстаріше дерево планети та українські тропіки: ТОП-10 цікавих фактів про ботанічний сад 

у Харкові 

У Харкові за останні роки з'явилося багато парків і алей. Та коли за вікном морози, хочеться 
бачити квітучі та барвисті сади. Утім, не обов'язково їхати в "теплі краї", тропіки можна 
знайти в самому серці Харкова – у Ботанічному саду. З матеріалу статті дізнаємося десять 
цікавих фактів про Ботанічний сад. 
https://kh.depo.ua/ukr/kh/naystarishe-derevo-planeti-ta-ukrainski-tropiki-top-10-tsikavikh-faktiv-pro-

botanichniy-sad-u-kharkovi-202012261262134 

 


