
7 чудес 
незалежної України



Завдання сучасної 
української архітектури — 
різноманітність у проявах 
сучасної естетики, пошук 
авторської архітектурної 
своєрідності та врахування 
існуючого історико-
культурного середовища.



Унікальним є будівництво у стилі 
українського бароко (собор 
Архієпископа Харківського 
Олександра, збудований у 2004 р.).



Реконструкція та 
оновлення майдану 
Незалежності в м. 
Києві також стала 
знаковою подією, бо 
утвердила для 
архітектурно-художні 
символами нового 
іміджу суверенної 
України.

Майдан Незалежності в м. 
Києві



Культурно-мистецький та музейний комплексу «Мистецький 
арсенал» був створений з ініціативи Президента України В. 
Ющенка згідно Розпорядження Кабінету міністрів України  № 49-
р від 3 березня 2005 р.



Національний культурно-мистецький та 
музейний комплекс «Мистецький 

арсенал» розташований на Печерську. 
Це одна з трьох історичних частин 

Києва, що упродовж століть пов’язана зі 
Свято-Успенським Києво-Печерським 

монастирем.

Будівля Арсеналу. 2019 р. Фото: Олександр 
Попенко

Галерея лівого крила будівлі Арсеналу. 
2017р. Фото: Роман Шаламов



Патріарший собор 
Воскресіння Христового у 
Києві

Найвищий собор і другий 
за площею в Києві.

Дата заснування 2002 рік
Будівництво 2002-2011 роки

Архітектор Микола Левчук



Державний природознавчий 
музей НАН України.

Львів



Церква Різдва Пресвятої Богородиці

Львів

У червні 2001 року під час візиту Папи Римського 
Івана Павла ІІ до Львова саме тут відбулась його 
зустріч з львівською молоддю, на яку зібралось 
близько півмільйона людей. У 2009 році за 
результатами опитування сотні львівських 
архітекторів, проведеного архітекторами 
Богданом Черкесом та Антоном Коломойцевим, 
храм визнали найкращим зразком сучасної 
архітектури Львова.



Офіс SoftServe

Споруда отримала відзнаку престижного Міжнародного архітектурного конкурсу «Дім 
2016 – Кришталева Цегла» за найкращу будівельну інвестицію з обох боків східного 
кордону Європейського Союзу.

Штаб-квартира однієї з 
найбільших львівських ІТ-
компаній.



Мова сучасної архітектури стає 
глобальнішою, плюралістичною за 

творчим спрямуванням, але водночас 
значущу роль відіграють нові творчі 

пошуки прогресивних напрямів, 
принципів та прийомів вирішення 

форми та змісту в архітектурі.



 Не лише вишиванкою, конкурсами народних пісні 
й танцю у напіврозвалених неопалених будинках 
культури, навіть не шкільними творами про мову 
калинову і пісню солов’їну – не тільки цим 
формується сильний народ і дійсно незалежна 
країна. Пам’ятаймо, що незалежність – це ми!


