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Прорив у світі моделювання архітектурних проєктів: які особливості у інструменту 

для дизайнерів 

Дизайнери Sidewalk Labs представили новий інструмент генеративного дизайну, який має 

на меті допомогти забудовникам, архітекторам та міським дизайнерам визначити 

кращі варіанти дизайну мікрорайону. Сам інструмент використовує роботизовану 

техніку, щоб виявити оптимальні варіанти дизайну з ряду основних компонентів, 

включаючи будівлі, простори, зручності, вулиці та енергетичну інфраструктуру. 

https://house.24tv.ua/proriv-sviti-modelyuvannya-arhitekturnih-novini-ukrayini-i-

svitu_n1436345 

 

На Подільсько-Воскресенському мосту змонтували 68 нових вантів, виготовлених у 

Німеччині 

До кінця жовтня арочну конструкцію Подільсько-Воскресенського мосту опустять у 

проектне положення. 

https://vechirniy.kyiv.ua/news/na-podil-s-ko-voskresens-komu-mostu-zmontuvaly-68-novykh-

vantiv-vyhotovlenykh-u-nimechchyni 

 

Модернізм на виході з метро: 5 будівель Лондона, які не притаманні цьому місту 

Британець Джошуа Абботт видав путівник по модернізму в архітектурі Метро-Ленду. 

Йдеться про модерністські будівлі поблизу швидкісної залізниці Лондона, яка згодом 

стала частиною метро. Посібник показує 200 будівель, які своїм зовнішнім виглядом 

разюче дисонують з традиційною архітектурою міста. 

https://house.24tv.ua/modernizm-vihodi-metro-5-budivel-londona-yaki-ostanni-

novini_n1436434 

 

 Готель в бочці: в Мексиці туристам пропонують пожити на виробництві текіли 

В Мексиці, неподалік міста Текіла, відкрили незвичний готель для любителів 

нестандартного відпочинку та текіли. Туристам пропонують забронювати номер в 

одній із велетенських бочок. Самі номери розкидані посеред величезної плантації агави, а 

поряд ще й розташувався завод з виготовлення текіли. 

https://house.24tv.ua/gotel-bochtsi-meksitsi-turistam-proponuyut-novini-ukrayini-i-

svitu_n1436215 

 

На Печерську капітально відремонтували 5 садочків 

Роботи фінансуються в 2020 році за рахунок бюджетних коштів по Печерській районній 

в місті Києві державній адміністрації. Всього планують відремонтувати 16 об’єктів у 

Печерському районі. 

 https://www.zagorodna.com/uk/novini/na-pechersku-kapitalno-vidremontuvali-5-

sadochkiv.html  

 

Порятунок Венеції: як в Італії рятуватимуть архітектуру міста на воді 

Фонд Factum використає сучасні цифрові технології для порятунку архітектури Венеції, 

якій, через зміни клімату, загрожує затоплення. Спеціалісти з фонду опрацюють кожну 

ділянку міста і представлять план, який покликаний врятувати місто. 
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https://house.24tv.ua/poryatunok-venetsiyi-yak-italiyi-ryatuvatimut-ostanni-novini_n1436335 

 

Столичну площу прикрасили сакурами 

На одній із найбільших столичних транспортних розв'язок – Дарницькій площі – 

завершили роботи з озеленення. 

https://vechirniy.kyiv.ua/news/stolychnu-ploshchu-prykrasyly-sakuramy 

 

Старинную австралийскую тюрьму превратили в кинотеатр 

В’язниця HM Prison Pentridge, заснована в 1851 році в передмісті Мельбурна. Тепер 

історична будівля знаходяться під захистом австралійського Реєстру спадщини 

вікторіанської епохи. На місці колишньої в'язниці розгорнули проект з реставрації. 

Незабаром тут відкриється сучасний громадський простір з площею, торговим центром 

і кінотеатром. 

https://vokrugsveta.ua/lifestyle/starinnuyu-avstralijskuyu-tyurmu-prevratili-v-kinoteatr-16-10-

2020 

 

У київському метро курсує поїзд фінансової грамотності 

До кінця жовтня по червоній Святошинсько-Броварській гілці курсує потяг зеленого 

кольору. Його пасажири можуть отримати корисні фінансові знання з відеороликів на 

моніторах.  

https://vechirniy.kyiv.ua/news/u-kyivs-komu-metro-kursuye-poizd-finansovoi-hramotnosti 

 

На станції метро «Театральна» презентували «Абетку українського наїву» 

У вестибюлі станції «Театральна» відкрили виставку «Абетка українського наїву». Вона 

складається з 13 плакатів, кожен з яких розповідає про жития і творчість художника чи 

художницю. 

https://vechirniy.kyiv.ua/news/na-stantsii-metro-teatral-na-prezentuvaly-abetku-ukrains-koho-

naivu 
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