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Яким буде оновлений міст Патона: променад, тротуар з підігрівом і трамвай 

Днями стало відомо, що ТОВ “ІнтерПроект” до 31 грудня 2022 має розробити проектно-

кошторисну документацію реставрації з пристосуванням мосту Патона. Згідно тендеру, за цю 

роботу компанія отримає 46,38 млн грн (1,6 млн долл.). Планують прибрати реверс, повернути 

трамвай, розширити до 8 смуг, облаштувати велодоріжки та тротуар з підігрівом. 

http://budport.com.ua/news/20667-yakim-bude-onovleniy-mist-patona-promenad-trotuar-z-pidigrivom-i-

tramvay 

 

На Волині готують проєкт реставрації Олицького замку 

Зазначається, що проєкт реставрації об’єкта вже напрацював кандидат наук з архітектури 

України Володимир Заболотний. 

https://m.day.kyiv.ua/uk/news/280321-na-volyni-gotuyut-proyekt-restavraciyi-olyckogo-zamku 

 

Життя над прірвою: унікальний дім на палях над річкою в Австралії 

В Австралії збудували особливий дім, який розташований над урвищем поблизу Великої океанської 

дороги. Резиденція є надзвичайним приватним місцем відпочинку та має мінімалістичний зовнішній 

вигляд. 

https://house.24tv.ua/zhittya-nad-prirvoyu-unikalniy-dim-palyah-nad-ostanni-novini_n1580067 

 

Мрія мінімалістів: в Токіо створили бюджетний затишний будиночок 

Японська архітектурна студія Unemori Architects спроєктувала невеликий будинок, сформований із 

декількох блоків, які обшиті гофрованою сталлю. Дім розташований на ділянці площею всього 26 

квадратних метрів. Попри дуже обмежений простір архітектори втілили багато ідей та 

використали всі можливості на максимум. 

https://house.24tv.ua/mriya-minimalistiv-tokio-stvorili-byudzhetniy-zatishniy-novini-dnya_n1580748 

 

Два будинки з одного: неймовірне перетворення фермерського житла в Іспанії 

В іспанському регіоні Лою провели вражаючу реконструкцію старого фермерського дому: тепер це 

два модерні будинки з сучасним дизайном. Архітектурна студія Azab реконструювала старий 

фермерський будинок та розділила його на будинки для жінки та її батьків. Архітектори вирішили 

розділити будинок по горизонталі. Житло для батьків займає перший поверх, а квартира дочки – 

вище. 

https://house.24tv.ua/dva-budinki-odnogo-neymovirne-peretvorennya-fermerskogo-ostanni-

novini_n1580959 

 

Робота на природі: варіант шикарного лісового офісу в Німеччині 

Новий будинок постав посеред лісової галявини. Тепер тут працюватиме центральний офіс 

компанії Ziegler. Новий офіс в лісі побудований з дерева. Екологічні матеріали відповідають 

філософії деревообробної компанії. 

https://house.24tv.ua/robota-prirodi-variant-shikarnogo-lisovogo-ofisu-ostanni-novini_n1581517 

 

Французький дизайнер представив проєкт «звивистої» опери в Шеньчжені 

Студія архітектора Жана Нувеля Ateliers Jean Nouvel показала дизайн оперного театру в місті 

Шеньчжень на півдні Китаю, повідомляє Dezeen. Проєкт Light of the Sea переміг в міжнародному 

архітектурному конкурсі, організованому китайським урядом. Проєкт французького архітектора 

обрали серед 17 робіт. У будівлі площею 220 тисяч квадратних метрів планують розмістити 

оперний зал на 2,3 тисячі місць, концертне приміщення, майданчик для оперет, а також 



апартаменти для артистів, офіси, ресторан і простору терасу з видом на Південно-Китайське 

море. 

https://hmarochos.kiev.ua/2021/03/26/frantsuzkyj-dyzajner-predstavyv-proyekt-zvyvystoyi-opery-v-

shenchzheni/ 

 

Києву загрожує будівельний хаос - архітектор з Нідерландів 

Київ буде спотворений, якщо чиновники в терміновому порядку не приймуть план розвитку міста. 

Таку думку висловив засновник архітектурного бюро MASA architects і колишній партнер MAXWAN 

Architects + Urbanists Хірокі Мацуура. За словами Мацуура,  місто в кінцевому підсумку може  бути 

остаточно спотворено, адже у чиновників відсутнє розуміння  яким Київ  повинен бути на 

сьогоднішній день. І це є небезпечна тенденція. 

http://budport.com.ua/news/20666-kiyevu-zagrozhuye-budivelniy-haos-arhitektor-z-niderlandiv 

 

Індійська дівчинка розробила праску, яка працює від сонячної енергії 

14-річна дівчинка з Індії створила вуличну систему для прасування речей, яка працює від сонячної 

енергії. Система складається з візка, праски, сонячних панелей і батарей. 

https://www.epochtimes.com.ua/novi-tehnologiyi-ta-vidkryttya/indiyska-divchynka-rozrobyla-prasku-

yaka-pracyuye-vid-sonyachnoyi-energiyi-135888 

 

 


