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Будинок по 1 євро в Італії: оголошено нове місто та умови участі у розпродажі 

Муніципалітет Петтінео, що у Сицилії, доповнив список комун, які розпродають нерухомість по 1 

євро (30,50 гривень). Розповідаємо, хто та як може придбати будинок на сонячному півдні Італії. 

https://realestate.24tv.ua/budinok-po-1-yevro-italiyi-ogolosheno-nove-misto-umovi-uchasti_n1766381 

 

Інноваційні методи будівництва: у Швейцарії показали споруду HiLo, що знижує викиди CO2 

Будівля розташована у Дюбендорфі, Швейцарія. Вона створена з використанням мінімальної 

кількості бетону, що значно знижує викиди CO2. 

https://innovation.24tv.ua/innovatsiyni-metodi-budivnitstva-shveytsariyi-pokazali-sporudu_n1766505 

 

Стиль сезону: як прикрасити свій дім осінню 

Осінь тішить нас не лише затишною атмосферою, а й яскравими кольорами. Трішки зусиль – і ваш 

дім перетвориться у справжню осінню казку, яку не захочеться покидати. 

https://design.24tv.ua/stil-sezonu-yak-prikrasiti-sviy-dim-osinnyu_n1766449 

 

Казка для туристів: як виглядає будинок Вінні-Пуха, в якому можна провести Вікент 

Ілюстраторка Кім Реймонд, яка малює казкового ведмедика вже понад 30 років, створила його 

будиночок, в якому кожен охочий може провести вихідні. 

https://design.24tv.ua/kazka-dlya-turistiv-yak-viglyadaye-budinok-vinni-puha-yakomu_n1764652 

 

Реальний старт чи популізм чиновників 

Столична влада заявила про фактичний початок будівництва багатостраждальної лінії метро на 

Троєщину. 

https://kyiv.depo.ua/ukr/kyiv/realniy-start-chi-populizm-chinovnikiv-chi-naspravdi-v-kievi-pochali-

buduvati-metro-na-troeshchinu-202110111378015 

 

Мегалітичну споруду у передмісті Дніпра вирішили залишити на місці 

У передмісті Дніпра у селі Новоолександрівка було вирішено залишити на місці виявлений під час 

розкопок кургану п'ятитисячорічний кромлех. Таке рішення ухвалила Вчена рада Інституту 

археології Академії наук України. Кромлех з 60 кам'яних брил мають включити до державного 

реєстру нерухомих пам'яток. Для цього необхідно отримати науковий звіт археологів. 

https://dnipro.depo.ua/ukr/dnipro/megalitichnu-sporudu-u-peredmisti-dnipra-virishili-zalishiti-na-mistsi-

202110121378528 

 

У Тульчині триває реконструкція Палацу Потоцьких 

Загальна кошторисна вартість проєкту склала понад 37,9 мільйонів гривень. Загалом, з початку 

вересня на території зробили: демонтаж старої огорожі, влаштування фундаментів для нової 

огорожі та земляні роботи по облаштуванню благоустрою родючим ґрунтом. Також там 

висаджують зелені багаторічні рослини. На сьогоднішні день таких налічується близько 2,3 тисяч. 

Готовність реконструкції елементів благоустрою на території Палацу Потоцьких становить 

майже 78%. 

https://vn.depo.ua/ukr/vn/u-tulchini-trivae-rekonstruktsiya-palatsu-pototskikh-202110121378520 

 

В Україні планують побудувати залізницю до Букове ля 

Такий проєкт обійдеться "Укрзалізниці" щонайменше в 1 мільярд гривень, залежно від напрямку і 

особливостей ландшафту. Одним із варіантів реалізації ідеї в життя є прокладання залізниці до 

Буковелю від станції Татарів. 
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https://if.depo.ua/ukr/prykarpattya/v-ukraini-planuyut-pobuduvati-zaliznitsyu-do-bukovelya-

202110111377898 

 

Боснієць збудував для дружини дім, який обертається навколо осі 

72-річний боснієць Воїн Кусіч побудував для своєї дружини, знудженої одноманітністю, будинок, 

який обертається навколо своєї осі. Дім поставлено на семиметрову вісь, яку розробив сам Кусіч. 

Швидкість обертання будинку можна регулювати. На найнижчій швидкості він робить повне 

коло за 24 години, а на найвищій – за 22 секунди. 

https://hmarochos.kiev.ua/2021/10/11/bosniyecz-zbuduvav-dlya-druzhyny-dim-yakyj-obertayetsya-

navkolo-osi-video/ 
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