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Археологи знайшли загадкові поселення будівельників "польських пірамід" - їм понад 5 тис.  

hоків 

Поселення були знайдені в історичному районі Куяви на півночі країни за допомогою лазерного 

сканування, безпілотних літальних апаратів та інших сучасних технологій. Раніше там були 

виявлені мегалітичні гробниці, так звані "польські піраміди" - поховальні споруди. Куявські гробниці 

були побудовані в четвертому тисячолітті до нашої ери. 

https://apostrophe.ua/ua/news/world/europe/2021-03-22/arheologi-nashli-zagadochnyie-poseleniya-

stroiteley-polskih-piramid---im-svyishe-5-tyis-let/226514 

 

Мінфін озвучив реалістичні строки запуску метро на Троєщину 

Першу ділянку метрополітену на Троєщину у Києві можна запустити до 2024 року, заявив 

заступник міністра фінансів Олександр Кава. Мінфін готовий допомогти столичній владі 

залучити кошти на метро від Європейського банку реконструкції та розвитку та Європейського 

інвестиційного банку. 

https://ua.news/ua/mynfyn-ozvuchyl-realystychnye-sroky-zapuska-metro-na-troeshhynu/ 

 

У Києві почали будівництво нового моста на Оболоні 

Роботи зі спорудження нової пам'ятки столиці почалися ще в кінці 2020 року. Новий міст-хвиля на 

Оболоні з'єднає набережну і парк "Наталка" з островом "Оболонський". 

https://news.obozrevatel.com/ukr/kiyany/u-kievi-buduyut-novij-pishohidnij-mist-na-oboloni-foto.htm 

 

Природна вентиляція та неймовірна конфіденційність: затишна мінімалістична вілла 

В Аргентині створили прекрасну віллу, котра є осередком безпеки та комфорту. Унікальні бетонні 

стіни виступають як огорожа та дозволяють вітру проходити крізь стіни. Архітектурна студія 

Gianserra+Lima спроєктувала сучасний бетонний будинок у столиці Аргентини Буенос-Айресі. 

Студія також спроєктувала бетонну огорожу на замовлення. 

https://house.24tv.ua/prirodna-ventilyatsiya-neymovirna-konfidentsiynist-novini-dnya_n1574963 

 

Оптична ілюзія та єднання з природою: дзеркальний готель у шведському заповіднику 

Затишний простір єднання з природою має назву Synvillan Eriksberg та розташований у 

шведському місці Еріксберг. Площа вілли невелика – лише 50 квадратних метрів. Автором проєкту 

є архітектурна студія Sandellsandberg. Мета полягала в тому, щоб поєднати традиційні деталі 

житлової архітектури регіону, таку як солом'яний дах, із сучасними елементами. На фасад було 

підібрано листовий метал, що відбиває світло та природне оточення. 

https://house.24tv.ua/optichna-ilyuziya-yednannya-prirodoyu-novini-ukrayini-i-svitu_n1574512 

 

Інноваційне будівництво: перший у світі повномасштабний тунель для кораблів 

Один із перших у світі повномасштабних корабельних тунелів планують звести в Норвегії. Майже 

двометровий корабельний перехід матиме пару кам’яних входів та забезпечить безпечне 

судноплавство. Проєкт під назвою Stad матиме довжину 1,7 кілометра. Вважається, що це 

перший у світі тунель для великих кораблів. Будівництво планують розпочати у 2022 році. 

https://house.24tv.ua/innovatsiyne-budivnitstvo-pershiy-sviti-povnomasshtabniy-ostanni-novini_n1574505 

 

У Вінниці зробили ремонт у музеї-садибі Коцюбинського 

У Вінниці в літературно-меморіальному музеї Михайла Коцюбинського відремонтували головні 

меморіальні будівлі, які існували за часів життя письменника у Вінниці. Проєкт із реставрації 

садиби Коцюбинського, яка є пам’яткою історії національного значення, розрахований на три роки. 



Реконструкцію унікальної пам’ятки розпочали торік. Паралельно тривають роботи з розробки 

сучасних експозиційних комплексів, планується збільшити у музеї кількість автентичних речей та 

інтерактиву. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3212677-u-vinnici-zrobili-remont-u-muzeisadibi-

kocubinskogo.html 

 

Майбутнє вже близько: у пустелі в США з'явиться район з будинками із 3D-принтера 

Пустельний ландшафт долини Коачелла в американській Каліфорнії незабаром стане першим 

американським мікрорайоном, який повністю складатиметься з будинків, надрукованих на 3D-

принтері. Вони з'являться у місті Ранчо Міраж. Цей масштабний проєкт реалізовуватиме група з 

питань стійкого розвитку нерухомості Palari спільно з Mighty Buildings, яка займається 

будівельними технологіями. 

https://innovation.24tv.ua/pusteli-ssha-zyavitsya-rayon-budinkami-3d-printera-novini-svitu_n1574515 

 

 


