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У Дніпрі створили суспільний договір про вуличне мистецтво 

Правила благоустрою забороняють будь-які малюнки на фасадах будівель. До створення 

документу долучалися і представники влади, і самі художники. 

https://suspilne.media/115729-u-dnipri-stvorili-memorandum-suspilnij-dogovir-pro-vulicne-mistectvo/ 

 

В Києві хочуть побудувати 11 багаторівневих розв'язок 

Директор Інституту Генерального плану міста Київ Сергій Броневицький розповів, які об’єкти 

інфраструктури мають бути побудовані найближчим часом для нормального розвитку міста. 

https://auto.24tv.ua/tag/avtopodiia_tag71 

 

Дивовижне місто-сад в Данії, в якому люди живуть у будинках по колу: неймовірні фото 

У передмісті Копенгагена розташувалося невеличке місто Brondby Haveby, або, як його ще 

називають, місто-сад. Воно унікальне тим, що складається з 12 ідеально симетричних спільнот, 

розміщених по колу. 

https://travel.24tv.ua/divovizhne-misto-sad-daniyi-novini-dnya_n1575614 

 

Скляний мінімалізм: багатофункціональна будівля в Едмонтоні 

Новітню будівлю звела архітектурна студія Dub Architects та обладнала сонячними панелями у 

загальній кількості 560 штук. Така кількість панелей забезпечує 80% електричних потреб будівлі. 

https://house.24tv.ua/sklyaniy-minimalizm-bagatofunktsionalna-budivlya-ostanni-novini_n1575526 

 

Відродження з попелу: неймовірна реконструкція резиденції у Португалії 

У Порто, на шляху, який веде від Голготи до Массарелоса, в регіоні Каміньюс-ду-Романтіко, 

португальське агентство Floret Arquitectura провело красиву перебудову. Компанії вдалося 

поєднати дерев'яну, бетонну та скляну раму, що дозволило значно оптимізувати поверхню старої 

будівлі. Велич колишньої конструкції збережено завдяки вдало підібраним формам та матеріалам. 

https://house.24tv.ua/vidrodzhennya-popelu-neymovirna-rekonstruktsiya-novini-ukrayini-i-

svitu_n1576120 

 

Будинок з чорними стінами: фото неймовірно стильного помешкання в Австралії 

У цьому розкішному будинку мешкає подружжя з 2 маленькими дітьми. Власники мріяли мати 

багато природного світла та розумне планування у своєму домі. Помешкання розташоване в місті 

Бальмейн, що в Австралії. Переплануванням і ремонтом займалися фахівці студії Carter Williamson 

Architects. 

https://design.24tv.ua/budinok-chornimi-stinami-foto-stilnogo-pomeshkannya-ostanni-novini_n1576055 

 

 

Цеглинка до цеглинки: у Лондоні відновили старовинний паб, який знесли незаконно 

Столітній паб у столиці Великої Британії 6 років тому незаконно зрівняли з землею. Однак 

зусиллями місцевих мешканців будівлю вдалося "відродити з попелу". 

https://design.24tv.ua/londoni-vidnovili-starovinniy-pab-yakiy-znesli-nezakonno-novini-dnya_n1576346 

 

У Лос-Анджелесі збудували містечко для бездомних. Що там буде? 

У районі Північний Голлівуд Лос-Анджелеса з’явилося поселення для бездомних. Проєкт розробила 

студія Lehrer Architects спільно з Bureau of Engineering, пише The Architects Newspaper. На 

території поселення розташовано 39 збірно-розбірних будинків з помешканнями площею близько 

шість квадратних метрів. Загалом в них можуть розмістити 75 людей. Модульні споруди від 



Pallet Shelter розраховані на одного або двох жителів: всередині, крім ліжок, полиць для зберігання 

речей і вентиляційного устаткування, більше нічого немає. Проте через пандемію коронавірусу у 

двомісних будинках можуть проживати лише одинокі люди з дітьми. Кожен будинок коштує 7,5 

тисячі доларів. 

https://hmarochos.kiev.ua/2021/03/23/u-los-andzhelesi-zbuduvaly-mistechko-dlya-bezdomnyh-shho-tam-

bude/ 

 

В Італії створять перші у світі «міські джунглі». Для чого це робиться? 

Міська рада італійського міста Прато в рамках програми з озеленення міст затвердила план 

створення перших у світі міських джунглів, пише The Mayor. Ідея полягає у тому, щоб зелені 

насадження захопили якомога більше будівельних поверхонь та міжбудівельних просторів у 

конкретних районах з високою щільністю забудови. 

https://hmarochos.kiev.ua/2021/03/23/v-italiyi-stvoryat-pershi-u-sviti-miski-dzhungli-dlya-chogo-tse-

robytsya/ 

 

 

 


