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У Запоріжжі відкрився новий термінал аеропорту
Будівництво терміналу аеропорту Запоріжжя було завершено ще навесні, але з тих пір нова
будівля не приймала рейси. Пропускна здатність - 400 пасажирів на годину. Темінал має сучасний
дизайн і комфортний простір для пасажирів.
https://ua.korrespondent.net/city/zaporozhye/4285622-u-zaporizhzhi-vidkryvsia-novyi-terminal-aeroportu
Улюбленець Франца Йосифа І, або Історія живописця Артура Ґроттґера із Львівщини
Артур Ґроттґер, який народився на Львівщині, дуже рано пішов із життя, однак залишив після
себе надзвичайно велику мистецьку спадщину. Його шанують за кордоном, називають його іменем
вулиці у містах і містечках, втім на рідній землі, в Україні, згадують про постать живописця
дуже рідко. Пропонуємо познайомитись із творчим шляхом художника.
https://dyvys.info/2020/10/18/ulyublenets-frantsa-josyfa-i-abo-istoriya-zhyvopystsya-artura-grottgera-izlvivshhyny/
НХМУ та український бренд створили колекцію хустин з картинами Олександра Богомазова
Національний художній музей України в співпраці з українським брендом Zitkani Scarves створили
колекцію хустин із зображенням картин видатних світових художників. Три роботи, які були на
минулорічній виставці «Олександр Богомазов: творча лабораторія», були обрані для зображення
на шовкових хустках.
https://hmarochos.kiev.ua/2020/10/19/nhmu-ta-ukrayinskyj-brend-stvoryly-kolektsiyu-hustyn-zkartynamy-oleksandra-bogomazova/
КМДА оголосила конкурс на будівництво канатної переправи через Дніпро
Один посадковий майданчик планують розташувати на ділянці площею 0,02 гектара біля Арки
Дружби народів, другий – на ділянці площею 0,05 гектара на Трухановому острові. Вартість
будівництва канатної дороги оцінили орієнтовно у 3,69 мільйона гривень.
https://hmarochos.kiev.ua/2020/10/19/kmda-ogolosyla-konkurs-na-budivnytstvo-kanatnoyi-perepravycherez-dnipro/
Як виглядає неймовірний скляний дім в Україні, про який пишуть всесвітньо відомі журнали
Онлайн-видання Archdaily звернуло увагу на розкішний проєкт приватного будинку, створений
іменитими українськими архітекторами студії Sergey Makhno Architects. Конструкція будинку
нагадує кадри з фільмів про майбутнє. Будинок, що розташований в Києві, назвали FUTAGO House.
У перекладі з японської це значить "близнюки" – адже дім складається з двох однакових частин.
https://design.24tv.ua/yak-viglyadaye-neymovirniy-sklyaniy-dim-ukrayini-ostanni-novini_n1438293
Хмарочос-міст: в Австралії побудували величезний житловий комплекс дивної форми
Skybridge – хмарочос змішаного призначення зводиться в австралійському місті Мельбурні. Будівля
складається з двох конічних веж, які з'єднані "багатоповерховим небосхильним мостом", має
склепінчасту форму облицьовану склом для максимального отримання сонячного світла.
https://house.24tv.ua/hmarochos-mist-avstraliyi-pobuduvali-velichezniy-zhitloviy-kompleks_n1438388
Хмельницький 3D: Модель міста представлять у 12 часових періодах
Активісти розробляють своєрідну "машину часу". Відслідкувати як змінювався обласний центр
можна буде у період, фактично, століття 3D-модель міста у 12 часових періодах (від 1400-их
років до наших днів), в машині часу можна подивитись на те, як розвивалось місто, як воно росло,
які райони в які часи розбудовувались.

https://khm.depo.ua/ukr/khm/khmelnitskiy-3d-model-mista-predstavlyat-u-12-chasovikh-periodakh202010191231239
В Абу-Дабі відновлює роботу одна з головних визначних пам'яток емірату
Одна з головних і визначних пам'яток емірату Абу-Дабі - Королівський палац Qasr Al Watan знову
починає приймати гостей з 20 жовтня.
https://www.unian.ua/tourism/news/oae-v-abu-dabi-vidnovlyuye-robotu-odna-z-golovnih-viznachnih-pamyatok-emiratu-novini-11185649.html
Невиправдана пишність: у США побудували гігантський міст замість звичайних сходів
Міст побудували на набережній Евертт, що в Сієтлі. Ця гігантська бетонна конструкція повинна
встановити новий зв'язок між історичним парком Гранд-Авеню та набережним районом міста.
Серед переваг нової конструкції – її інклюзивність, адже користуватись нею зручно і людям з
інвалідністю. В результаті тут постала складна конструкція з переплетеними пішохідними
пандусами та сходами.
https://house.24tv.ua/nevipravdana-pishnist-ssha-pobuduvali-gigantskiy-ostanni-novini_n1437274

