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ПОЛІЦІЯ ПРИЗНАЧИЛА КОМПЛЕКСНУ ЕКСПЕРТИЗУ НА ДІЛЯНЦІ ПЕРЕД «ПРЕСОЮ 

УКРАЇНИ», ДЕ ПОЧАЛИ БУДУВАТИ ВИСОТКИ 

За даними слідства, дозволів на виконання робіт у замовника немає. У кримінальному провадженні 

про самовільне будівництво у сквері на проспекті Перемоги, 50-А 26 січня цього року було 

призначено комплексну експертизу з питань землеустрою та будівельно-технічну експертизу. Про 

це повідомляють «Наші Гроші» з посиланням на ухвалу Подільського райсуду Києва. 

 

Кубоекспресіонізм: чернігівський художник створює натюрморти, які оживають 

«Натюрморт – живий! Still-life alive!». Виставку з такою назвою відкрили в Чернігівському 

обласному художньому музеї імені Ґалаґана. 

https://cheline.com.ua/chelinetv/art-prostir/kuboekspresionizm-chernigivskij-hudozhnik-stvoryuye-

natyurmorti-yaki-ozhivayut-video-249790 

 

Львів може отримати звання Молодіжної столиці Європи 

Щороку Європейський молодіжний форум присуджує звання Європейської молодіжної столиці 

новому місту. Ця нагорода призначена для розширення прав і можливостей молоді. Щоб 

отримати цей статус, міста повинні продемонструвати, як їхні ініціативи і проєкти позитивно 

впливають на молодь. Зокрема, враховується можливість для молоді не тільки висловитися, але й 

бути почутими. Львів потрапив до півфіналу конкурсу «Молодіжна столиця Європи 2024». 

https://hmarochos.kiev.ua/2021/03/12/lviv-mozhe-otrymaty-zvannya-molodizhnoyi-stolytsi-yevropy/ 

 

Львів на дотик: українець створює копії туристичних пам'яток для незрячих 

В Україні з'являється дедалі більше ініціатив, які роблять мистецтво доступнішим для людей з 

інвалідністю. У Львові тактильні моделі пам'яток архітектури для незрячих створює скульптор 

Василь Одрехівський. В його доробку, зокрема, моделі Львівської опери, міської ратуші, собору 

Святого Юра, макет княжого Львова XIII століття. 

https://innovation.24tv.ua/lvivyanin-stvoryuye-taktilni-kopiyi-turistichnih-novini-lvova_n1566308 

 

Архітектурне мистецтво: перетворення фабричної лазні на художню галерею 

Занедбану будівлю у передмісті міста Сямень перетворили на нову сучасну галерею. Зсередини та 

зовні споруда наповнена спеціальним освітленням, щоб просвічувати простори для художника Цзян 

Шенга. 

https://house.24tv.ua/arhitekturne-mistetstvo-peretvorennya-fabrichnoyi-ostanni-novini_n1566545 

 

Із старого складу – у барвисті студії звукозапису: фантастичне перетворення у Лондоні 

Архітектурна студія Alma-nac відремонтувала колишній склад у південному Лондоні. Їй вдалося 

створити фантастичний простір для музичних студій, який просякнутий натхненням. Замовником 

проєкту є лондонська фірма The Axis, яка хоче забезпечити загальнонаціональну мережу 

письменницьких та виробничих приміщень для музичних професіоналів. 

https://house.24tv.ua/iz-starogo-skladu-barvisti-studiyi-zvukozapisu-ostanni-novini_n1566192 

 

Дім без цегли: чудовий варіант сімейного житла з Індії 

В Індії побудували чудову приватну резиденцію, при створенні якої не використали жодної цеглини. 

Новий сучасний будинок від Urban Design Collaborative став заміною 50-річній будівлі. 

https://house.24tv.ua/dim-bez-tsegli-chudoviy-variant-simeynogo-zhitla-ostanni-novini_n1566001 
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Не тиха гавань: на старовинній пристані зробили розкішний театр 

Раніше тут був склад вовни, а тепер у цій 100-річній будівлі розташований театр. Він прикрасив 

собою Сіднейську гавань. Автором проєкту під назвою Wharf ⅘ стала австралійська студія 

архітектури Hassell. Вони перетворили 100-річний склад вовни на театр. В інтер'єрі будівлі 

химерно переплели модернові рішення та старовинну атмосферу. 

https://design.24tv.ua/starovinniy-pristani-zrobili-rozkishniy-teatr-ostanni-novini_n1566259 
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