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Зеленський підписав закон щодо приєднання до європейської угоди про культурні маршрути 

Президент Володимир Зеленський підписав закон про приєднання України до європейської 
Розширеної часткової угоди про культурні маршрути, ухвалений парламентом 16 лютого. 
Зазначається, що приєднання до угоди дасть змогу Україні не лише долучатися до культурних 
маршрутів, а й просувати власні історичні та культурні надбання. 
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3208545-zelenskij-pidpisav-zakon-sodo-priednanna-do-

evropejskoi-ugodi-pro-kulturni-marsruti.html 

 

Ліквідація Держархбудінспекції: замість ДАБІ - ДІАМ. Що відомо про нову концепцію 

реформи 

Перший заступник Міністра розвитку громад та територій України Василь Лозинський розповів 
про ключові нюанси нової концепції реформи Державної архітектурно-будівельної інспекції. 
http://budport.com.ua/news/20546-likvidaciya-derzharhbudinspekcij-zamist-dabi-diam-scho-vidomo-pro-

novu-koncepciyu-reformi 

 

Мінкульт має намір визнати Гостиний двір пам'яткою національного значення: ідею 

розміщення в ньому музею сучасного мистецтва відхилено, - Ткаченко 

Гостиний двір - це об'єкт державного значення, який Міністерство культури та інформаційної 
політики планує визнати пам'ятником національного значення. 
https://censor.net/ua/n3253581 

 

У Києві смітник біля станції Сирець перетворять на квітучий сквер 

У столиці облагородять територію біля метро Сирець вздовж вулиці Щусєва, повідомили у 
пресслужбі «Київзеленбуду». Щоб із користю використати всю територію, планується 
влаштувати простір у формі циклічної спіралі з пішохідними доріжкам й зручними лавами. 
https://shotam.info/u-kyievi-smitnyk-bilia-stantsii-syrets-peretvoriat-na-kvituchyy-skver-foto/ 

 

Київські ентузіасти створили 3D-музей авіатора Ігоря Сік орського 

У Києві команда ентузіастів створила онлайн-музей авіації MUSEUM SIKOR SKY і перенесла в 
віртуальну реальність будинок відомого світового авіаконструктора українського походження 
Ігоря Сікорського. 
https://shotam.info/kyivski-entuziasty-stvoryly-3d-muzey-aviatora-ihoria-sikorskoho-video/ 

 

Українська художниця створила серію картин про відбудову Собору Паризької Богоматері 

Всесвітньовідома українська художниця Зоя Скоропаденко написала серію картин Notre Dame 
Brule, присвячених відбудові Собору Паризької Богоматері після пожежі 2019 року. Загалом було 
створено понад 300 малюнків та 100 картин з цієї серії. 
https://www.depo.ua/ukr/life/ukrainska-khudozhnitsya-stvorila-seriyu-kartin-pro-vidbudovu-soboru-

parizkoi-bogomateri-202103151296655 

 

Таємниці Галичиної могили, або Хто заснував Галич 

Галич цілком заслужено вважають одним із історичних і духовних центрів України. Сюди часто 
навідуються українські паломники й туристи, які прагнуть дізнатись, хто ми і звідки походимо. 
Нині на території Прикарпаття відомо понад 200 курганів та археологічних культур, один із них 
має назву «Галичина могила». Саме біля неї, на Крилоській горі пізніше й утворився Княжий Галич. 
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3205371-taemnici-galicinoi-mogili-abo-hto-zasnuvav-galic.html 

 



Один із найдовших у світі велопішохідних мостів збудують у Варшаві. Яким він буде? 

11 березня мер (президент) Варшави Рафал Тшасковський оголосив про початок будівництва 
нового велопішохідного мосту через ріку Віслу. Проєкт є частиною міської програми з розвитку 
пішохідних зон та зменшення простору для автомобілів на тлі того, що забруднення повітря 
лишається однією з найбільших проблем Варшави. 
http://budport.com.ua/news/20534-odin-iz-naydovshih-u-sviti-velopishohidnih-mostiv-zbuduyut-u-

varshavi-yakim-vin-bude-foto 

 

В Єгипті знайдено руїни одного з перших християнських монастирів 

Неподалік міста Луксор на лівому березі Нілу група французьких і норвезьких археологів розкопала 
залишки культової християнської споруди. Серед руїн, датованих приблизно IV-VI століттями, 
дослідники знайшли добре збережені старовинні стіни монастиря, розписані коптською мовою та 
біблійними символами перших християн. 
https://ukurier.gov.ua/uk/news/u-yegipti-znajshli-ruyini-hristiyanskogo-monastiry/ 

 

Магія алюмінію: у Франції з'явилася нова культурна вежа 

На півдні Франції завершується будівництво амбітного культурного проєкту художньої вежі 
"Luma Arles". Інноваційний проєкт – це скручена будівля, яка покрита численними панелями із 
нержавіючої сталі. Високу звивисту геометричну вежу створив відомий архітектор Френк Гері. 
Його останній блокбастер вирізняється висотою у 26 метрів та незвичним будівництвом. 
https://house.24tv.ua/magiya-alyuminiyu-frantsiyi-zyavilasya-novini-ukrayini-i-svitu_n1569737 

 

 


