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Рай у джунглях: фантастична резиденція, в якій не страшно опинитися в ізоляції 

У Парагваї збудували неймовірну резиденцію, яку навряд чи захочеться покидати. 

Будинок манить чудовим дизайном та унікальною локацією. Проект створений у 

вигляді скелі у лісу. Він побудований з цегли ручної роботи, дерева та переробленого 

каменю. 

https://house.24tv.ua/ray-dzhunglyah-fantastichna-rezidentsiya-novini-ukrayini-i-

svitu_n1587971 

 

Краєзнавець поділився світлинами калуського Памуккале – соляної річки 

Памуккале – одна з найбільш популярних пам’яток Туреччини. Каскади білих терас 

на схилі пагорба виглядають так, ніби утворені зі снігових заметів та льоду. 

Виявляється, щось схоже є й в Україні. 

https://travel.24tv.ua/krayeznavets-podilivsya-svitlinami-kaluskogo-novini-ivano-

frankivsk_n1588269 
 

Колишній військовий створює діорами з натуральних матеріалів 

На Миколаївщині Володимир Мар’янов виготовляє діорами, присвячені історії 

сільського побуту українського народу. Одну з таких він подарував обласному 

краєзнавчому музею «Старофлотські казарми». 

https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3220472-na-mikolaivsini-kolisnij-vijskovij-

stvorue-diorami-z-istorii-silskogo-pobutu.html 

 

Концепція екоготелю під Києвом із видом на Дніпро 

Розроблена студією SHOVK. Завдяки розташуванню будівель на різних рівнях та 

достатній відстані між ними готель вливається у природний ландшафт та доповнює 

його. 

https://design.24tv.ua/naodintsi-prirodoyu-kontseptsiya-ekogotelyu-novini-ukrayini-i-

svitu_n1587645 

 

План Б: українські архітектори створили будинок на глибині 15 метрів 

Українська студія Sergey Makhno Architects представила концепцію інноваційного 

підземного будинку, який може функціонувати як бункер. Plan B – це автономний 

будинок на глибині 15 метрів під землею, що не програє за комфортом й оснащенням 

наземним резиденціям. 

https://design.24tv.ua/plan-b-ukrayinski-arhitektori-stvorili-proyekt-innovatsiynogo-novini-

dnya_n1587153 

 

Стару квартиру в центрі Києва осучаснили 

Проект київської квартири для оренди біля Андріївського узвозу створила Оксана 

Долгопятова. Дизайнерка підкреслила архітектурні елементи та ландшафтний 

пейзаж, що відкривається із вікон квартири. 



https://design.24tv.ua/staru-kvartiru-tsentri-kiyeva-osuchasnili-foto-interyeru-novini-

dnya_n1586307 

 

Хвилі аномального кольору 

Які хвилі доводилося бачити вам? Наприклад, на узбережжі Каліфорнії можна стати 

свідком незвичайного явища – блискучих блакитних хвиль. 

https://travel.24tv.ua/hvili-anomalnogo-koloru-yaki-syayut-turist-opublikuvav-ostanni-

novini_n1587935 

 

Зачистка Парижа: як тісні середньовічні вулиці міста перетворилися на великі 

проспекти 

Париж відомий своїми широкими проспектами та романтичною архітектурою, які так 

приваблюють іноземних туристів. Багато цих знаменитих споруд з’явилися завдяки 

барону Жоржу-Ежену Осману, який досі є одним з найбільш суперечливих 

містобудівників в історії Франції. 

https://house.24tv.ua/yak-perebuduvali-parizh-ostanni-novini_n1586628 

 

Комфортна функціональність: як має виглядати сучасна школа 

Нова школа у Відні – це яскравий приклад турботи про якісне навчання та дозвілля 

учнів, які допоможуть їм сформуватися та здобути багато корисних знань. 

Архітектори студії PPAG оновили стару школу, аби навчальний процес був 

максимально комфортним та відповідав усім вимогам сучасності. 

https://house.24tv.ua/komfortna-funktsionalnist-yak-maye-viglyadati-novini-

sogodni_n1588580 

 

Життя в землі: варіант незвичного приватного будинку в Австралії 

Студія Archier зуміла провести красиве оновлення богемного сільського помешкання 

місцевого скульптора. Нове житло стало динамічним поєднанням затишку та 

взаємодії з довкіллям, адже його фактично вбудували у землю. 

https://house.24tv.ua/zhittya-zemli-variant-nezvichnogo-privatnogo-budinku-ostanni-

novini_n1587976 

 


