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На дерев'яних ніжках: в Японії архітектор побудував обвуглений чайний будиночок 

Японський архітектор Терунобу Фухіморі спільно з німецьким музеєм Insel Hombroich створили 

стильний чайний будиночок. Дерев'яна будівля облицьована обгорілою деревиною, а сама 

конструкція піднята на три метри над землею на необроблених стовбурах. Також будиночок має 

стильний інтер'єр. 

https://house.24tv.ua/derevyanih-nizhkah-yaponiyi-arhitektor-pobuduvav-ostanni-novini_n1420588 

 

Мов іграшкові: 5 центральних площ відомих міст світу з висоти пташиного польоту 

Мехіко, Барселона, Чикаго чи Мадрид – центральні площі відомих міст щороку приваблюють сотні 

тисяч та навіть мільйони туристів. Пропонуємо поглянути на відомі площі туристичних міст 

світу з висоти пташиного польоту. 

https://house.24tv.ua/mov-igrashkovi-5-tsentralnih-ploshh-vidomih-mist-novini-dnya_n1420495 

 

Величезний простір і басейн серед кімнати: як виглядає дім у закинутому кар'єрі в Іспанії 

Агенція Ensamble Studio розкопує закинутий кар'єр на острові Менорка й перетворює його на 

сучасне житло. Як виглядають інтер'єри у небаченій раніше будівлі – перегляньте у нашому 

матеріалі. 

https://design.24tv.ua/velichezniy-prostir-baseyn-sered-kimnati-novini-ukrayini-i-svitu_n1420903 

 

Біля Київського зоопарку відкрили триповерховий паркінг з місцями для велосипедів 

На вул. Зоологічній біля Київського зоопарку відкрили триповерховий паркувальний комплекс на 435 

місць з велосипедним паркінгом і зарядними станціями для електромобілів. 

https://hmarochos.kiev.ua/2020/09/22/bilya-kyyivskogo-zooparku-vidkryly-trypoverhovyj-parking-z-

mistsyamy-dlya-velosypediv/ 

 

У Києві розробили проєкт реконструкції Вокзальної площі. Якою вона може стати? 

У київській школі міських проектів «Урбанина» розробили проєкт Вокзальної площі, що включає 

комфортну пішохідну зону, озеленення та швидкий доступ до громадського транспорту. 

https://hmarochos.kiev.ua/2020/09/22/u-kyyevi-rozrobyly-proyekt-rekonstruktsiyi-vokzalnoyi-ploshhi-

yakoyu-vona-mozhe-staty/ 

 

У Житомирській області знайшли "втрачене" місто часів Київської Русі 

У Житомирській області, на території Новоград-Волинського району, археологи зробили 

сенсаційну знахідку – вони виявили невідоме раніше місто часів Київської Русі. 

https://www.segodnya.ua/ua/regions/others/v-zhitomirskoy-oblasti-nashli-poteryannyy-gorod-vremen-

kievskoy-rusi-foto-1478304.html 

 

В Україні планують створити держреєстр прав на об’єкт незавершеного будівництва 

Учасники Міжвідомчої робочої групи з питань сприяння постраждалим інвесторам у добудові 

об’єктів незавершеного житлового будівництва запропонували створити "державний реєстр прав 

на об’єкт незавершеного будівництва та майбутній об’єкт нерухомості". 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3104741-v-ukraini-planuut-stvoriti-derzreestr-prav-na-obekt-

nezaversenogo-budivnictva-mvs.html 

 

Культурний шок. Львівщина планує отримати чверть національного бюджету на реставрацію 

пам’яток 



Наступного року має запрацювати безпрецедентна за масштабами державна програма з 

відновлення культурних пам’яток України. 25% цього бюджету, цілком імовірно, отримає саме 

Львівщина. 

https://zaxid.net/kulturniy_shok_n1508035 

 

Через археологію у Середньовіччя: що знайшли дослідники у криптах костелу в Комарно 

У Комарно, в костелі Різдва Пресвятої Богородиці, археологи досліджують крипти, останні 

захоронення в яких датуються другою половиною XVIII століття. Станом на сьогодні науковці 

знайшли кілька медальйонів, шовкові шкаплерики та хрест. І дослідники, і греко-католицька 

громада сподіваються, що наступним етапом стане комплексна реставрація храму. 

https://dyvys.info/2020/09/18/cherez-arheologiyu-u-serednovichchya-shho-znajshly-doslidnyky-u-kryptah-

kostelu-v-komarno-foto/ 

 

Олексій Чернишов: Плануємо до кінця року реконструювати та відремонтувати понад 200 

приймальних відділень 

У переліку програми "Велике будівництво" – дорожня  інфраструктура, об’єкти соціального, 

культурного та медичного спрямування. До складу об’єктів охорони здоров’я входять 210 

приймальних відділень опорних лікарень, із яких на 154 відділеннях в цьому році здійснюється 

реконструкція та на 56 – капітальний ремонт. Наголошується, що найбільше приймальних 

відділень буде відбудовано та відремонтовано у Дніпропетровській, Київській, Одеській та 

Харківській областях. 

https://www.depo.ua/ukr/life/velike-budivnitstvo-vlada-planue-do-kintsya-roku-rekonstruyuvati-ta-

vidremontuvati-ponad-200-priymalnikh-viddilen-202009231219513 

 

6 історичних будівель під загрозою знесення – що можна зробити 

24 вересня на пленарному засіданні КМР буде розглядатись ряд земельних питань, які несуть 

загрозу збереженню культурної спадщини киян. Для шести історичних будівель, що знаходяться на 

цих ділянках, це означатиме ймовірне знесення. В “Мапі реновацій” зазначають, що можна 

спробувати врятувати будівлі. 

https://kiev24.ua/news/6-istorichnih-budivel-pid-zagrozoyu-znesennya-scho-mozhna-zrobiti-21999 

 


