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У мережі з’явилася інтерактивна мапа локацій з античної літератури 

Проєкт ToposText розробив грецький фонд Aikaterini Laskaridis Foundation. Окрім 

мапи на сайті ToposText можна знайти архів античних текстів про 6000+ грецьких 

міст, колоній, святилищ, археологічних розкопок, музеїв та інших визначних 

пам’яток. 

Дивись.info - https://dyvys.info/2021/04/08/u-merezhi-z-yavylasya-interaktyvna-mapa-

lokatsij-z-antychnoyi-literatury/ 
 

Відмили світломузичний фонтан біля Оперного театру 

Активісти з громадського організації «Києве, мий» відмили фонтан біля Оперного 

театру, обмальований вандалами. Фонтан розташований у сквері біля театру, 

неподалік від пам’ятника композитору Миколі Лисенку. 

https://www.the-village.com.ua/village/city/city-news/309799-aktivisti-vidmili-

svitlomuzichniy-fontan-bilya-opernogo-teatru-obmalovaniy-vandalami 
 

На місці ресторану «Хурма» в Києві нова конструкція під питанням 

Знесений в грудні літній майданчик ресторану «Хурма» біля Золотих воріт (на вулиці 

Володимирській, 42), замінили новою конструкцією. Облаштування тимчасових 

споруд на цій території КМДА вважає незаконним, оскільки поруч проходить 

газопровід: це небезпечно (може призвести до аварії) та суперечить правилам ДБН. 

https://www.the-village.com.ua/village/city/city-news/309955-na-mistsi-znesenogo-

restoranu-hurma-u-kievi-z-yavilasya-nova-konstruktsiya-yiyi-zakonnist-pid-pitannyam 

 

Більше кольору та форм: бюджетні ідеї для оригінального фасаду будинку 

Будинок може бути дуже лаконічним, але оригінальні вікна привернуть до нього 

увагу. «Зелена садиба» пропонує 9 ідей, як недорого покращити екстер’єр та додати 

вашому будинку індивідуальності. 

https://zaxid.net/byudzhetni_ideyi_dlya_fasadu_budinku_foto_originalni_varianti_n151702
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Як у США посунули масивну будівлю, яка заважала новобуду 

Якщо на місці старого будинку хочуть звести новобудову, можна його знести, а 

можна й посунути. Так сталося зі штаб-квартирою американської телефонної 

компанії Indiana Bell. 8-поверховий будинок повернули на 90 градусів і посунули на 

30 метрів.  

https://house.24tv.ua/yak-ssha-posunuli-masivnu-budivlyu-yaka-zavazhala-novini-

dnya_n1591003 

Історичне обличчя торгового центру: редизайн паризького центру моди 



Універмаг La Samaritaine – це культове місце у Парижі, засноване ще у 1870 році. 

Редизайн паризького торгового закладу відновлює його історичну цінність та 

особливість.  

https://house.24tv.ua/istorichne-oblichchya-torgovogo-tsentru-novini-ukrayini-i-

svitu_n1593018 

 

Магія річки: котедж в Канаді, в якому будь-яка погода не важлива 

Команді Akb Architects вдалося створити будинок, який заполонить навіть 

найсміливіші мрії. Дизайн дому та його розташування зроблять щасливою кожну 

мить в будинку. Котедж "Метрік" розташований посеред анклаву сезонних будинків 

на набережній. Це одноповерхова дерев'яна резиденція, що розташована на озері 

Джозеф, біля Онтаріо. 

https://house.24tv.ua/magiya-richki-kotedzh-kanadi-yakomu-bayduzhe-bud-ostanni-

novini_n1592009 

 

117-річна кухня отримує нове обличчя 

Жінка самотужки зробила ремонт у старовинному будинку, датованому 1904 роком, 

де кілька разів змінювався інтер’єр. Нова власниця вирішила створити затишну та 

приємну кухню. Що з цього вийшло – читайте у матеріалі: 

https://house.24tv.ua/zhinka-samotuzhki-zrobila-remont-117-novini-ukrayini-i-

svitu_n1593055 

Блискучий будинок: мінімалістичний дім з металевим сайдингом 

Незвичний дім, який "одягнули" у метал, може стати довговічним помешканням для 

своїх господарів. Увагу одразу привертає незвичний фасад. У місті Белбре, що в 

Австралії, архітектурна студія Wiesebrock Architecture спроєктувала приватну 

резиденцію, яка складається з двох павільйонів, розділених великою палубою. Вся 

будівля покрита особливим матеріалом – металевим сайдингом. 

https://house.24tv.ua/bliskuchiy-budinok-minimalistichniy-dim-metalevim-ostanni-

novini_n1592623 

 

У департаменті охорони об’єктів культурної спадщини  

Львівщини - новий очільник 

Посаду очільника управління охорони об’єктів культурної спадщини Львівщині 

обійняв архітектор і викладач НУ «Львівська політехніка» Василь Петрик. 

https://dyvys.info/2021/04/09/u-departamenti-ohorony-ob-yektiv-kulturnoyi-spadshhyny-

lvivshhyny-z-yavyvsya-novyj-ochilnyk/ 

 


