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У Львові відреставрували фасад будинку ХІХ століття 

У Львові, на вулиці Івана Франка, 43 відновили фасад будинку, оздоблений скульптурами атланта 
та каріатиди. Будинок на Франка збудували у 1897–1898 у стилі псевдобароко. Скульптурний 
декор – атланта та каріатиди виконав Броніслав Солтис. 
https://suspilne.media/118385-u-lvovi-vidrestavruvali-fasad-budinku-hih-stolitta/ 

 

Компанія «Тана» з Луганщини виготовлятиме біорозкладний посуд 

Виробництво буде з компонентів пшениці, кукурудзи, картоплі. Для цього потрібно закупити 
обладнання – екструдери, які подрібнюють сировину. У компанії зараз думають над тим, як 
самостійно виготовляти біопосуд. Іншим варіантом є реалізація композитної сировини вже 
діючим виробникам. Нове виробництво налагодять упродовж трьох років. 
https://shotam.info/kompaniia-tana-z-luhanshchyny-vyhotovliatyme-biorozkladnyy-posud/ 

 

Катакомби й гігантський комп'ютер у храмі: невідомі факти про один із найвідоміших 

університетів 

Чернівецький національний університет – один із найстаріших, а також найкрасивіших 
університетів України, і єдиний в країні, що входить до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. 
Унікальна споруда вражає красою тисячі туристів та не перестає дивувати. 
https://travel.24tv.ua/nevidomi-fakti-pro-chernivetskiy-universitet-novini-chernivtsi_n1584780 

 

Сміх та подив: підбірка курйозних будинків по цілому світу 

Архітектура також вміє вразити, розсмішити та здивувати. Дивіться підбірку унікальних 
будинків, які мають незвичний та особливий вигляд. 
https://house.24tv.ua/smih-podiv-pidbirka-divovizhnih-budinkiv-po-tsilomu-svitu_n1584954 

 

Єдність з природою: будиночки для насолоди морем у Норвегії 

У Норвегії спроектували чудові кабінки поруч з морем. Невибагливі споруди дозволяють сповна 
насолодитися природою. 
https://house.24tv.ua/yednist-prirodoyu-budinochki-dlya-nasolodi-morem-ostanni-novini_n1585226 

 

Функціональна архітектура: масштабна стоянка на кілька поверхів у Новій Зеландії 

У місті Окленд створили функціональний фрагмент архітектури, щоб максимізувати 
ефективність роботи порту. Нова будівля допоможе у розвитку району та принесе велику 
користь людям. Унікальністю цієї будівлі є 110-метрова цифрова світлова стіна. Вона 
слугуватиме найновішим майданчиком для масштабних виставок сучасного мистецтва. 
https://house.24tv.ua/funktsionalna-arhitektura-masshtabna-novini-ukrayini-i-svitu_n1585049 

 

Відкриті простори для відпочинку: чарівний дім із затонулою вітальнею та палубою на даху 

Особливістю цегляного таун-хаусу у Нью-Йорку є різноманітні відкриті простори, такі як велика 
їдальня на відкритому повітрі, оточена рослинами, а також тераса на даху, з якої відкривається 
вид на місто. 
https://house.24tv.ua/vidkriti-prostori-dlya-vidpochinku-charivniy-dim-novini-dnya_n1584387 

 

Повна ізоляція: у Вінниці виготовляють унікальні антиковідні кулі 

Вінницькі підприємці виготовляють антиковідні кулі. Їх встановлюють власники кафе та 
ресторанів, аби відвідувачі мали змогу сидіти на вулиці у своєрідному захисті. 
https://innovation.24tv.ua/vinnitsi-vigotovlyayut-antikovidni-kuli-novini-ukrayini-i-svitu_n1584352 

 



У США пропонують ізоляцію у глиняній хатинці зі стінами з 3D-принтеру 

Студія Emerging Objects побудувала у США глиняну хатину для тих, кому потрібно ізолюватися 
через COVID-19. Стіни будівлі надруковані на 3D-принтері. Оригінальне житло, розраховане для 
комфортного проживання 2 людей, отримало назву Casa Covida. Воно розташоване у долині Сан-
Луїс в штаті Колорадо. 
https://innovation.24tv.ua/ssha-proponuyut-izolyatsiyu-glinyaniy-hatintsi-casa-novini-svitu_n1584132 

 

 


