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У Києві запустили безкоштовний курс із дослідження архітектури Подолу 

Громадська організація «Мапа Реновації» оголосила про початок проєкту «На пошуки закинутого 

Подолу» – це курс, що навчить шукати та захищати архітектурну спадщину Києва. 

https://soloma.org.ua/u-kyyevi-zapustyly-bezkoshtovnyj-kurs-iz-doslidzhennya-arhitektury-podolu/ 

 

Бум на ринку індивідуального житла в передмісті Києва 

Незважаючи на популярність проживання в квартирах, стрімке збільшення масштабів 

багатоповерхового будівництва в Київській області і, особливо, в найближчому передмісті, 

затребуваність приватного сектора, малоповерхового житла та індивідуального будівництва 

залишається традиційно високою. З 2007 р. зберігається висока частка приватного сектора в 

структурі прийнятого в експлуатацію житла. В середньому 56,0% щорічно припадає на 

індивідуальне будівництво – одноквартирні будинки, котеджі, таунхауси. 

http://budport.com.ua/news/22457-bum-na-rinku-individualnogo-zhitla-v-peredmisti-kiyeva-yak-zminilis-

cini-ta-ploscha-budinkiv-infografika 

 

Район Золотих Воріт у Києві увійшов до двадцятки найкращих районів світу 

Британський журнал Time Out опублікував рейтинг 49 найкращих районів світу. На 16 місці 

опинився район Золотих Воріт у Києві. Автори рейтингу відзначили вулиці Рейтарську, Ярославів 

Вал і Гончара, які «змінюються зі швидкістю метеорита». 

http://budport.com.ua/news/22455-rayon-zolotih-vorit-u-kiyevi-uviyshov-do-dvadcyatki-naykraschih-

rayoniv-svitu-za-versiyeyu-zhurnalu-time-out 

 

Метро "Героїв Дніпра" 

Станцією метро "Героїв Дніпра" закінчується північна частина "синьої", Оболонсько-

Теремківської, лінії Київського метрополітену. Доля розпорядилася так, що станція, названа на 

честь героїв Другої світової війни, за кількістю пасажиропотоку з військовослужбовців може 

позмагатися навіть з "Вокзальною". Станція безпосередньо вплинула на планування і загальний 

вигляд всієї північної Оболоні - її будували відкритим способом, а не прокладали під землею, від чого 

на місці закопаного тунелю десятки років залишався пустир (зараз на цьому місці розташований 

ТРЦ "Дрім Таун", зібраний з легких конструкцій). 

https://novyny.live/kiev/metro-geroev-dnepra-kak-stantsiia-stala-samoi-voennoi-foto-16963.html 

 

На Буковині почалось "Велике будівництво" дороги до однієї з найвідоміших фортець країни 

На Буковині стартував фінальний етап відновлення автошляху Н-03 Житомир – Чернівці в межах 

області. Дорожники ремонтують обхідну міста Хотин, яке славиться своєю середньовічною 

фортецею. 

https://news.obozrevatel.com/ukr/society/na-bukovini-pochalos-velike-budivnitstvo-dorogi-do-odniei-z-

najvidomishih-fortets-kraini.htm 

 

Британців обурила реконструкція старого млина у житловий будинок 

У Великобританії власників історичної будівлі старого млина в Камбрії різко розкритикували за 

невдалу реконструкцію, які вирішили зробити з неї житловий будинок. Як повідомляє Daily Mail, 

будівництво проходило в рамках телевізійної програми про архітектуру і дизайн Grand Designs. 

Молода сім'я з Камбрії – графства, розташованого на північному заході Англії, – купила 

старовинну нерухомість за 110 тисяч фунтів стерлінгів, що раніше була вугільним млином. За 

задумом телепрограми, нові власники мали вкласти сюди близько 250 тисяч фунтів стерлінгів і 

зробити споруду придатною для проживання з сучасними умовами. 

https://www.facebook.com/renovation.map/posts/4582744541776367
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https://nerukhomi.ua/ukr/news/britantsiv-oburila-rekonstruktsiya-starogo-mlina-u-zhitlovij-budinok-

foto.htm 

 

Прогулянки Тернополем 

На цій вулиці чи не кожен під’їзд особливий. Не виняток і цtq будинок, зведений у сецесійному стилі 

на початку минулого століття. Цікаве тут – автентичні кахлі та балясини, а ще влаштування 

сходового маршу. Ще одна непересічна річ – замурований каретний проїзд, про що свідчить 

характерна плитка та бічні елементи. Такі деталі – тактильна історія нашого міста, котра 

потребує особливої уваги 

http://teren.in.ua/2021/10/11/progulyanky-ternopolem-odyn-iz-pid-yizdiv-ruskoyi-foto/ 

 

Цінне панно, що випадково вціліло серед руїн, нікому у Львові не потрібне 

Керамічне панно, що випадково вціліло серед руїн винзаводу, нікому у Львові не потрібне. Окремі 

його елементи вже знищено, територія довкола захаращена і стимулює до дальшого  руйнування. 

Влада Львова не виконала обіцянки забрати-врятувати цей твір мистецтва, який має не тільки 

естетичну, але й історичну цінність.    Авторами панно, що має умовну назву "Збір урожаю, є 

відомі у 60-80 рр. художники-керамісти Григорій Кічула та Ярослав Шеремет. Воно було створено 

42 роки тому. 

https://westnews.info/news/Cinne-panno-shho-vipadkovo-vcililo-sered-ruyin-nikomu-u-Lvovi-ne-potribne-

.html 

 

Архітектори назвали 13 речей, які вони найбільше ненавидять у будинках 

Попри те, що архітектура справді вирішила безліч побутових задач та спростила наше життя, 

експерти у цій галузі переконані, що ми й досі допускаємося незліченної кількості помилок при 

облаштуванні дому. Зібрали 13 речей, які дратують будь-якого архітектора. 

https://realestate.24tv.ua/arhitektori-nazvali-13-rechey-yaki-voni-naybilshe-nenavidyat_n1764723 

 

"Паперова архітектура" на вулицях міст 

Колись Заху Хадід називали "паперовим архітектором", бо її задуми були настільки сміливими, що 

хоч ескізи й збирали море захопливих відгуків, але ніхто не наважувався втілити їх в життя. 

Перша будівля архітектори була реалізована лише коли їй виповнилося 43. 

https://realestate.24tv.ua/paperova-arhitektura-vulitsyah-mist-yak-viglyadayut-futuristichni_n1764711 
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