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Два роки після пожежі в Нотр-Дамі: як відновлюють собор 

 і що заважає реставрації 

Разом з Ейфелевою вежею, Лувром і Версалем, Тріумфальною аркою та базилікою 

Сакре-Кер собор Паризької Богоматері або Нотр-Дам де Парі є символом столиці 

Франції та однією з найбільш впізнаваних архітектурних пам’яток світу. 15 квітня 

2019 року вогонь ледь не знищив легендарний собор Паризької Богоматері. Пожежа 

завдала великих збитків та стала головною темою весни у світових новинах.  

https://24tv.ua/pozhezha-notr-dami-yak-vidnovlyuyut-sobor-problemi-garyachi-

novini_n1598430 

 

Мистецтво світла: бразильський фотограф створює магічні кадри природи 

Бразильський фотограф Вітор Скієтті використовує феєрверки, щоб створювати 

неповторні твори зі світла. Свою приголомшливу серію знімків він назвав 

«Непостійні скульптури». 

https://travel.24tv.ua/fotograf-vikoristovuye-feyerverki-stvoryuye-magichni-ostanni-

novini_n1598335 

 

Не для слабкодухих: незвичайні ліфти планети, які більше схожі на 

екстремальні атракціони 

Зазвичай ліфти виглядають, як нудні коробки з металу. Однак деякі сучасні настільки 

унікальні, що притягують мільйони туристів, які охоче отримують екстрим від 

підйому. Так «ліфт 100 драконів» у Чжанцзяцзе – найвищий відкритий підіймач у 

світі. Пасажири можуть здійматися уздовж крутого схилу гори на висоту 330 метрів 

менше ніж за 2 хвилини. 

https://travel.24tv.ua/nezvichayni-lifti-planeti-yaki-bilshe-novini-ukrayini-i-svitu_n1583315 

 

На сакури в Ужгород: як влаштувати незабутню поїздку 

Щоб побачити цвітіння сакур необов’язково вирушати в Японію. Адже у другій 

половині квітня закарпатське містечко Ужгород схоже на справжній куточок цієї 

країни. Саме в Ужгороді розташована найбільша в Європі Алея сакур, що 

простягнулася вздовж берега Ужа, на Православній та Київській набережних. 

Чисельність дерев складає близько 2 тисяч. Першу японську декоративну вишню 

привезли в Ужгород з Відня в далекому 1923 році. 

https://travel.24tv.ua/tsvitinnya-sakuri-uzhgorodi-shho-treba-znati-novini-

uzhgoroda_n1597824 

 

У Китаї поставили світлофори для верблюдів: як вони працюють 

У китайському місті Дуньхуан у горах Міншах поставили світлофор для верблюдів. 

Верблюди, як і люди, слідкують за сигналом світлофору. Коли сигнал світлофора стає 



зеленим, верблюди можуть переходити дорогу. А туристи переходять дорогу, коли 

сигнал для тварин – червоний, що забезпечує безпеку руху. 

https://travel.24tv.ua/kitayi-postavili-svitlofori-dlya-verblyudiv-yak-ostanni-

novini_n1598664 

 

Як виглядали б ванні кімнати із відомих картин у реальності 

Дизайнери Qssupplies «оживили» п’ять ванних кімнат із відомих картин. Вони 

створили детальні візуалізації того, як вони могли б виглядати, якби вони були 

справжніми, зберігаючи при цьому стиль і настрій оригінальної картини. Можливо, ці 

роздуми надихнуть і вас переробити власну ванну кімнату! 

https://design.24tv.ua/yak-viglyadali-b-vanni-kimnati-iz-vidomih-kartin-ostanni-

novini_n1598625 

 

У Львові хочуть відновити Державний історико-архітектурний заповідник 

Робоча група створена за розпорядженням голови Львівської облдержадміністрації у 

відповідь на звернення об’єднання комітетів євреїв та Львівської обласної організації 

Українського товариства охорони пам’яток історії та культури. 

https://dyvys.info/2021/04/15/u-lvovi-hochut-vidnovyty-derzhavnyj-istoryko-arhitekturnyj-

zapovidnyk/ 

 

У Києві оновили карту бомбосховищ 

Створено фонд захисних споруд цивільної оборони. Бомбосховища покликані укрити 

населення столиці від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного 

характеру. У фонд входять притулки цивільного захисту, підземний простір 

метрополітену, підвальні приміщення житлових будинків, підземні паркінги та інші 

споруди підземного простору, які можуть бути тимчасово використані для укриття 

населення. 

https://ua.korrespondent.net/city/kiev/4348654-u-kyievi-onovyly-kartu-bomboskhovysch 

 

У Дніпрі на дереві з’явилися дивовижні будиночки 

На дереві по вулиці Барикадній встановили дизайнерські будиночки. У минулому 

році провели капітальний ремонт цієї вулиці. А останнім часом з’явилися на ній і 

кілька локацій для відпочинку з лавочками. 

https://vesti.dp.ua/v-dnepre-na-dereve-poyavilis-divnye-domiki-foto/ 

 

В Одесі звели ЖК, що загрожує польотам і держбезпеці – розслідування 

ЖК загрожує безпеці польотів літаків і життю мешканців, адже забудовник 

самовільно, без будь-яких дозволів, звів споруди у 75 метрів замість можливих 50. 

Комплекс розташований в приаеродромній зоні, де без спеціального дозволу 

Державіаслужби можна зводити будинки не вище 50 метрів. Споруда має найвищий 

клас наслідків – СС3, тобто потенційні збитки вимірюються загальнодержавними 

масштабами. 

https://www.epravda.com.ua/news/2021/04/14/672986/ 

 


