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Реставрація, а не руйнація – як виглядає оновлена садиба на Печерську у Києві 

Фасад садиби Іпсіланті на вулиці Івана Мазепи, що у Печерському районі Києва, відреставрували. 

Будівлі, як і обіцяли, повернули первісний вигляд та освіжили зовнішній вигляд. За реставрацію, що 

почалася ще в 2017 році, відповідала архітектурна майстерня Юрія Лосицького. Подробиці 

процесу реставрації, читайте у статті. 

https://house.24tv.ua/restavratsiya-ne-ruynatsiya-yak-viglyadaye-svizhi-novini-kiyeva_n1421772 

 

Як справді має виглядати офіс для енергоощадної компанії: фантастичний приклад з Дніпра 

У Дніпрі відкрився сучасний майданчик офісного типу, де наочно демонструватимуть новітні 

енергоощадні технології з усього світу. Приміщення є одноповерховим та мінімалістичним, а 

завдяки панорамним вікнам ще й світле. Над створенням простору працювало українське 

архітектурне бюро Azovskiy + Pahomova. 

https://house.24tv.ua/yak-spravdi-maye-viglyadati-ofis-dlya-energooshhadnoyi-novini-dnipra_n1421287 

 

5 прихованих архітектурних шедеврів Латинської Америки 

Південна та Центральна Америка здатна запропонувати багато цікавого навіть тоді, коли ви 

об'їздили усі відомі пам'ятки материка. Сюрреалістичний сад, масивні храми, та навіть цілі міста 

– це лише крихітна частинка всього, що приховує ця далека частина світу. 

https://house.24tv.ua/latinska-amerika-arhitektura-foto-naykrasivishih-budivel_n1421223 

 

У формі великої кулі: у США продають будинок, який здатний витримати ураган 

Поряд з американським містом Чарльстон, що у штаті Південна Кароліна, знаходиться один з 

найбільш унікальних особняків в усьому світі. Кулеподібний будинок, який назвали "Оком бурі", 

розташований на острові Саллівана всього за 300 метрів від пляжу. Він був спроєктований для 

протистояння смертоносним ураганам. 

https://house.24tv.ua/formi-velikoyi-kuli-ssha-prodayut-budinok-novini-ukrayini-i-svitu_n1420893 

 

Хмарочос із зимовим садом: в Новій Зеландії зведуть величезний житловий будинок 

Новий проєкт буде найвищою житловою будівлею та одним з найвищих приміщень в усій Новій 

Зеландії. Хмарочос на 178 метрів є новаторським проєктом для країни, адже більшість населення 

Нової Зеландії мешкає в приватних будинках. Про особливості нового проєкту читайте в статті. 

https://house.24tv.ua/hmarochos-iz-zimovim-sadom-noviy-zelandiyi-zvedut-ostanni-novini_n1420956 

 

Найвужчий будинок Лондона виставили на продаж: що всередині будівлі шириною 1,8 метра 

Найтонший будинок Лондона тепер можна придбати. За дім шириною всього 1,8 метра 

доведеться віддати 1,2 мільйона доларів. 

https://design.24tv.ua/nayvuzhchiy-budinok-londona-vistavili-prodazh-ostanni-novini_n1421618 

 

Названо найчистіший район Києва 

Деснянський район, на думку киян, є найчистішим у столиці, за результатами опитування сервісу 

OLX Україна. В опитуванні, окрім цього, намагалися визначити найкомфортніші для проживання 

райони Києва. 

https://vechirniy.kyiv.ua/news/nazvano-naychystishyy-rayon-kyyeva 

 

На лівому березі столиці збудують автоматизовану систему поливу для парку 



Ще один парк у столиці матиме сучасну поливо-зрошувальну систему. Майже 5 гектарів парку 

«Позняки» поливатимуть автоматизовано. Воду братимуть із озера за допомогою насосної 

станції. 

https://vechirniy.kyiv.ua/news/na-livomu-berezi-stolytsi-zbuduyut-avtomatyzovanu-systemu-polyvu-dlya-

parku 

 

Уряд виділив 5,6 млн гривень на терміновий ремонт фасаду Національного художнього музею 

У серпні музей тимчасово зачинили через обвалення портика. Уряд надасть 5,6 мільйона гривень на 

невідкладний ремонт Національного художнього музею. Кошти виділили з резервного фонду 

державного бюджету. 

https://hmarochos.kiev.ua/2020/09/23/uryad-vydilyv-5-6-mln-gryven-na-terminovyj-remont-fasadu-

natsionalnogo-hudozhnogo-muzeyu/ 

 

"Лондон Парк" в Жулянах: история о том, как растут этажи вопреки строительным нормам 

Заступник директора Департаменту містобудування та архітектури КМДА Юрій Тацій роз’яснює, 

як саме порушується містобудівне законодавство при зведені житлового будинку «Лондон Парк» в 

історичній місцевості Києва. 

https://delo.ua/opinions/london-park-v-zhuljanah-istorija-pro-to-kak-ras-373060/ 

 

У Києві створять інноваційний публічний простір за проєктом Хірокі Мацуура  
Облаштування простору площею 5 000 кв.м планують завершити наступного літа. Це буде 

функціональний і комфортний майданчик з різноманітністю рослин і світлових сценаріїв. На новій 

локації будуть проводити масштабні заходи. 

https://www.zagorodna.com/uk/novini/u-kievi-stvoriat-innovaciyniy-publichniy-prostir-za-proektom-

hiroki-macuura.html 

 

Київ знову наполягає на передачі у комунальну власність Гостиного двору  
В Кабінеті Міністрів відбулася нарада щодо вирішення питання передачі з державної до 

комунальної власності будівлі Гостиного двору – пам’ятки архітектури та містобудування. Про 

це повідомляє пресслужба Київської міськдержадміністрації (КМДА) 

https://www.zagorodna.com/uk/novini/kiiv-znovu-napoliagae-na-peredachi-u-komunalnu-vlasnist-

gostinogo-dvoru.html 

 

 


