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Презентовано нову концепцію реформування системи архітектурно-будівельного контролю 
29 березня у Комітеті Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та містобудування відбулося засідання «круглого столу». 

На ньому Олексій Чернишов, Міністр розвитку громад та територій, презентував концепцію 

реформування системи архітектурно-будівельного контролю в Україні. 

http://budport.com.ua/news/20688-prezentovano-novu-koncepciyu-reformuvannya-sistemi-arhitekturno-

budivelnogo-kontrolyu 

 

Лувр опублікував всю свою колекцію мистецтва онлайн 
Лувр створив інтернет-платформу, на якій представлена повна колекція музею. Поціновувачі та 

дослідники зможуть переглянути понад 480 000 творів мистецтва безкоштовно. На веб-сайті 

представлені твори мистецтва з восьми відділів музею, починаючи від ісламського мистецтва та 

скульптур епохи Відродження, закінчуючи єгипетськими старожитностями та картинами 

художників з усього світу. 

https://suspilne.media/117658-luvr-opublikuvav-vsu-svou-kolekciu-mistectva-onlajn/ 

 

Чотири замки на Закарпатті закриють на консервацію — що там робитимуть 
У Королівському, Виноградівському, Квасівському та Середнянському замках на Закарпатті 

проведуть протиаварійні роботи та законсервують їх на термін від 3 до 5 років. Про це йдеться 

на сторінці Закарпатської обласної ради. Аварійні та консерваційні роботи передбачають 

очищення внутрішнього та навколишнього простору навколо залишків замків, антисептичну 

обробку та укріплення спеціальними дерев’яними конструкціями залишків стін, вишукувальні 

роботи під археологічним наглядом з пересіванням сотень кубометрів ґрунту по кожному замку, 

з’єднання окремих елементів залишків та накриття укріплених конструкцій тимчасовими 

дашками. 

https://suspilne.media/117448-do-5-rokiv-zakriut-na-konservaciu-cotiri-zamki-zakarpatta/ 

 

У Вінниці студентки вишили книгу про місто 
Над створенням книги «Моя Вінниця» працювали 15 студенток Вінницького державного 

педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. Вони вишили герб Вінниці, театр ім. 

Садовського, водонапірну вежу, Спасо-Преображенський Собор, арку біля Центрального парку, 

Атланта на проспекті Космонавтів та навіть швейцарський трамвай, який курсує вінницькими 

вулицями. 

https://shotam.info/u-vinnytsi-studentky-vyshyly-knyhu-pro-misto-foto/ 

 

Дивовижний гриб: у Китаї збудували затишний лісовий будинок 
Архітектурна студія ZJJZ спроєктувала унікальний будинок у лісах Китаю. Дизайн дому у формі 

гриба наголошує на особливих відносинах із навколишнім середовищем. 

https://house.24tv.ua/divovizhniy-grib-kitayi-zbuduvali-zatishniy-novini-ukrayini-i-svitu_n1582057 

 

Збереження історичної спадщини: модерна реконструкція старовинного німецького замку 
У німецькому місті Фалькенберг відновили історичний замковий комплекс. Завдяки місцевій раді 

провели масштабну трансформацію та відновлення культурної спадщини. 

https://house.24tv.ua/zberezhennya-istorichnoyi-spadshhini-moderna-rekonstruktsiya-ostanni-

novini_n1582846 

 

Корейський художник малює надзвичайні картини, схожі на справжні фотографії 



Важко повірити, що зображення насправді є шедеврами південнокорейського художника Янг-Сун 

Кіма. Картини настільки реалістичні та надзвичайні, що виглядають, як фотографії. Те, що йому 

вдається відтворити за допомогою пензля, є чимось унікальним. Маючи вроджений талант, у 

поєднанні з терпінням та акриловими фарбами, художник створює свій дивовижний світ. 

https://idea.24tv.ua/koreyskiy-hudozhnik-malyuye-kartini-shozhi-fotografiyi_n1582370 

 

Як "оживити" старі вулички: вражаючі приклади стрит-арту 
Навіть найпохмурішу вулицю можна зробити світлою та привабливою, вважає Девід Зінн. І 

американець знає, що каже: він уже понад 30 років прикрашає старі вулиці Мічигану милими, 

яскравими зображеннями. 

https://idea.24tv.ua/yak-ozhiviti-stari-vulichki-prikladi-novini-ukrayini-i-svitu_n1579896 

 

У Києві пенсіонерка перетворила двір багатоповерхівки на казку 
Неймовірну локацію неподалік від метро "Лівобережна" знають багато місцевих. Чи не щодня 

люди приходять фотографувати чудовий двір. А знімати тут є що! Тут оселилися величезна 

черепаха, вовк на велосипеді, а також багато інших тварин і казкових персонажів. 

https://news.obozrevatel.com/ukr/kiyany/life/u-kievi-pensionerka-peretvorila-dvir-bagatopoverhivki-v-

kazku-foto.htm 

 

СТАЛО ВІДОМО, ЯК ЦЬОГОРІЧ ЗМІНЯТЬ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ ПАРК 
Проект капітального ремонту охоплює територію площею 3,38 га, яка розташована в північно-

східній частині парку на розі Голосіївського проспекту та вул. Голосіївської біля станції метро 

«Голосіївська». 

https://kyiv.media/news/stalo-vidomo-yak-czogorich-zminyat-golosiyivskyj-park 

 


