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Будинок Вулворт: неоготичний класичний хмарочос, якому вже понад 100 років 

Будинок Вулворт є інноваційним та елегантним хмарочосом, що був побудований у 1913 

році. Одна з перших будівель "нового покоління" була побудована у Нью-Йорку на 

Манхеттені. Через неоготичний архітектурний напрям офісну будівлю назвали 

"торговим собором", а сьогодні це пам'ятка архітектури США. 

https://house.24tv.ua/vulvort-bilding-foto-budivnitstva-istoriya-novini-ukrayini-i-

svitu_n1417085 

 

 

Громади не залежатимуть від районів: Верховна Рада прийняла законопроект в 

цілому 

Верховна Рада України прийняла у другому читанні та в цілому проект закону «Про 

внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо приведення у відповідність 

положень бюджетного законодавства у зв’язку із завершенням адміністративно-

територіальної реформи» № 3614. Як відомо, законопроект передбачає, що сільські, 

селищні та міські бюджети більше не залежатимуть від району. 

https://www.minregion.gov.ua/press/news/gromady-ne-zalezhatymut-vid-rajoniv-verhovna-rada-

pryjnyala-zakonoproekt-v-czilomu/ 

 

 

Закинуту територію на Дніпропетровщині перетворюють на комфортний сквер 

У селищі Покровське на Дніпропетровщині замість кущів та розбитого асфальту 

з’явиться місце для комфортного відпочинку. Тут розпочали реконструювати паркову 

зону. 

https://shotam.info/tsentralnyy-avtovokzal-kyieva-modernizuiut-i-pobuduiut-hotel 

 

 

Знати і берегти. В Києві запустили проєкт про збереження архітектурних пам’яток 

У Києві запустили просвітницьку кампанію на тему збереження архітектурних перлин 

столиці. В ході кампанії підготовано буклет “Будівлі Києво-Подолу”. В буклеті 

розміщено інформацію про архітектурні перлини Контрактової площі – однієї з 

найдавніших у місті. 

https://bigkyiv.com.ua/znaty-i-beregty-v-kyyevi-zapustyly-proyekt-pro-zberezhennya-

arhitekturnyh-pam-yatok/ 

 

 

"Клавішний" дах та зелень: у В'єтнамі будівельна компанія створила незвичний 

офіс 

Архітектурна фірма ARO спроектувала офіс для в'єтнамської будівельної компанії. 

Приміщення отримало каскадний дах у вигляді клавіш піаніно. Блоки білого кольору 

наповнені зеленню, а інтер’єр виконаний у темних тонах для контрасту. 

https://house.24tv.ua/klavishniy-dah-zelen-vyetnami-budivelna-kompaniya-novini-

dnya_n1417069 
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На «Велике будівництво» в 2021 році планують виділити 150 мільярдів 

У проекті Державного бюджету на 2021 рік обсяг фінансування «Великого будівництва» 

передбачається на рівні 150 млрд гривень.  

https://www.zagorodna.com/uk/novini/na-velike-budivnictvo-v-2021-roci-planuiut-vidiliti-150-

miliardiv.html 

 

 

Новий власник Центрального автовокзалу Києва показав, як виглядатиме будівля 

після модернізації 

У Києві планують модернізувати Центральний автовокзал та інші вокзали столиці.  

https://hmarochos.kiev.ua/2020/09/18/novyj-vlasnyk-tsentralnogo-avtovokzalu-kyyeva-pokazav-

yak-vyglyadatyme-budivlya-pislya-modernizatsiyi-foto/ 

 

 

Метро на Виноградар: став відомий прогрес у будівництві 

Забетоновано першу 55-метрову частину потужної лоткової плити, яка стане основою 

для двоярусних тунелів метро на столичний Виноградар. 

https://www.unn.com.ua/uk/news/1892326-metro-na-vinogradar-stav-vidomiy-progres-u-

budivnitstvi 

 

 

Підвісні тераси і будинок в скелі: 5 проєктів будинків, які зроблені на межі 

можливого 

Архітектура – це теж один з видів мистецтва, тому архітектори часом теж творять 

як справжні митці. Саме тому часом з'являються проекти, які взагалі неможливо 

побудувати, деякі з них чекають ери більш розвинутих технологій, а є такі, що 

побудувати все ж можливо. 

https://house.24tv.ua/pidvisni-terasi-budinok-skeli-5-proyektiv-budinkiv-ostanni-

novini_n1417352 

 

 

Поряд з вулканом: в Чилі побудували будиночок з оглядовими терасами та великим 

каміном 

Яскраво-червоні дахи виділяють цей двоповерховий будинок посеред гір у Чилі. Він 

повністю збудований з дерева та має великий камін, який обкладений природним каменем. 

Планування приміщення передбачає створення численних терас, одна з яких орієнтована 

на згаслий вулкан поряд, а інша на гори. 

https://house.24tv.ua/poryad-vulkanom-chili-pobuduvali-budinochok-oglyadovimi-ostanni-

novini_n1417403 

 

 

У Шевченківському районі реконструюють квартали хрущовок 

У столиці триває обговорення Генерального плану міста Києва. Сам документ 

складається з 17 томів. Показники та планувальні рішення Генерального плану надано на 

етап 20 років до 2040 року та на етап 7 років. 

https://vechirniy.kyiv.ua/news/u-shevchenkivs-komu-rayoni-rekonstruyuyut-kvartaly-

khrushchovok 
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