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Білі, немов палаци. У мережі з’явилися фото дарницьких новобудов 50-х років 

Неподалік нинішньої станції метро «Чернігівська» досі зберігся невеликий квартал з   

двоповерхових цегляних будинків. Вони вже давно не білого кольору і не настільки охайні, як були 

колись. Крім того, в переважній більшості  в цих будинках вже давно ніхто не живе.  Але ці 

малоповерхові будинки, зведені за типовими проектами кінця 1940-х – початку 1950-х років, це 

історія нашого міста. 

https://bigkyiv.com.ua/bili-nemov-palaczy-u-merezhi-zyavylysya-foto-darnyczkyh-novobudov-50-h-rokiv/ 

 

Показали фото унікальної Реформатської церкви на Закаратті 

У мережі оприлюднили світлини пам’ятки середньовічної архітектури на території Закарпаття – 

Реформатської церкви у селі Паладь-Комарівці Ужгородського району. Храм займає центральне 

місце щодо інших споруд у селі й стоїть на пагорбі. Він створений поєднанням двох архітектурних 

стилів: бароко й готики. 

https://shotam.info/pokazaly-foto-unikalnoi-reformatskoi-tserkvy-na-zakaratti/ 

 

Скульптури в античному стилі поділили думки киян: в столиці помітили незвичну 

композицію 

У Києві неподалік метро "Житомирська" на вулиці Феодори Пушиної, 8 встановили декілька 

скульптур в античному стилі. 

https://kyivnews.24tv.ua/skulpturi-antichnomu-stili-vulitsi-pushinoyi-8-novini-kiyeva_n1571733 

 

Кришталеві кварцові вежі: дивовижний проєкт хмарочосів в Австралії 

Розкішні вежі збудовані за подобою кварцових кристалів. Новітні хмарочоси зведуть в 

австралійському прибережному місті Маямі. 

https://house.24tv.ua/krishtalevi-kvartsovi-vezhi-divovizhniy-novini-ukrayini-i-svitu_n1571538 

 

Новітні технології та урбанізація: у Техасі звели мікрорайон за допомогою 3D-друку 

В Остіні, штат Техас, виставили на продаж цілий район будинків, які планують збудувати за 

допомогою 3D- принтера. Житлова забудова включає будинки з двома-чотирма спальнями в 

одному з найбільш швидкозростаючих міст Америки. Проєкт розроблений Logan Architecture та 

використовує систему будівництва «Вулкан». 

https://house.24tv.ua/novitni-tehnologiyi-urbanizatsiya-tehasi-novini-ukrayini-i-svitu_n1571295 

 

Повторне використання: дім з транспортного контейнера, який дивує затишком 

Дизайнерська студія Pin-Up Houses спроєктувала крихітний будинок, який виготовлений з 

невеликого контейнера для транспортування. Будівництво споруди зайняло 3 місяці. Це 

експериментальний проєкт самодостатнього житла, якому не потрібно покладатися на зовнішні 

джерела енергії чи води, оскільки цей будинок розроблений для використання сонячної та вітрової 

енергії. 

https://house.24tv.ua/povtorne-vikoristannya-dim-transportnogo-konteynera-novini-sogodni_n1571582 

 

Парк на даху: захопливі фото унікального заповідника у серці Гонконгу 

Природна консерваторія на даху отримала назву "Discovery Park". Заповідник зведений за 

колаборацією двох архітектурних фірм: LAAB та PLandscape. Парк розташований на даху 

культурного центру гавані Гонконгу K11 MUSEA. 

https://house.24tv.ua/park-dahu-zahoplivi-foto-unikalnogo-zapovidnika-ostanni-novini_n1571470 

 



В Італії представили проєкт вертипорту для аеротаксі EHang: незвичайна конструкція 

Архітектурне бюро Giancarlo Zema Design Group (GZDG), що базується в Італії, представило 

проєкт екологічного вертипорту. Замовником є китайська компанія EHang – лідер на ринку 

повітряного безпілотного транспорту. Новітній вертипорт призначений для аеротранспорту 

майбутнього eVTOL (електричний злет та посадка). Проєкт мають намір реалізувати 

безпосередньо в Італії, в країнах Європейського Союзу та у Південно-Східній Азії. 

https://innovation.24tv.ua/italiyi-predstavili-proyekt-vertiportu-dlya-aerotaksi-ostanni-novini_n1571688 

 

Будинок-флешка та дім-снікерс: архітектор малює будівлі у формі побутових предметів 

Феліпе де Кастро – архітектор і художник родом з Бразилії. Він є великим поціновувачем 

мистецтва, отож перетворює звичайні предмети на оригінальні архітектурні конструкції. 

https://design.24tv.ua/arhitektor-malyuye-budivli-formi-pobutovih-novini-ukrayini-i-svitu_n1571510 

 

Чанд Баорі в Індії: величний колодязь, з якого не можна пити воду 

Архітектурний комплекс Чанд Баорі розташований в маленькому селі Абанері. Він є одним з 

найстаріших і глибоких східчастих колодязів Індії. Але пити воду з нього суворо заборонено. Регіон 

Раджастхан – найбільш посушливий в Індії. Тому колодязь служив для збору дощової води. А в 

особливо спекотні дні люди збиралися на сходах, щоб відпочити в затінку, адже температура 

повітря біля основи споруди завжди на 5 – 6 градусів нижча, ніж нагорі. 

https://travel.24tv.ua/chand-baori-indiyi-kolodyaz-yakogo-ne-novini-ukrayini-i-svitu_n1570143 

 

 

 


