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В Ірпені завершилося будівництво станції другого підйому води 

У місті Ірпінь у мікрорайоні Стоянка жителі нарешті будуть отримувати надійне 

водопостачання за рахунок накопичення чистої води в резервуарах. 

https://mykyivregion.com.ua/news/v-irpeni-zaversilosya-budivnictvo-stanciyi-drugogo-pidiomu-

vodi 

 

Графічні гобелени Олексія Желтоногова експонують у музеї декоративного 

мистецтва в Києві 

У Національному музеї українського народного декоративного мистецтва відкрилась 

виставка «ГРАФІЧНІ ГОБЕЛЕНИ» Олексія Желтоногова, лауреата VII Всеукраїнської 

трієнале графіки-2015, члена Міжнародної асоціації художників при ЮНЕСКО. 

http://prostir.museum/ua/post/43064 

 

Мінрегіон інформує про підготовку дорожньо-мостового господарства до осінньо-

зимового періоду 

У рамках підготовки дорожньо-мостового господарства України до роботи в осінньо-

зимовий період 2020/2021 року заплановано проведення капітального та поточного 

ремонтів вулично-дорожньої мережі, підготувати спеціалізовану прибиральну техніку 

та заготувати посипковий матеріал і реагенти. 

https://www.minregion.gov.ua/press/news/minregion-informuye-pro-pidgotovku-dorozhno-

mostovogo-gospodarstva-do-osinno-zymovogo-periodu/ 

 

На Київщині завершують ремонт дороги біля Фастова 

На Київщині завершують ремонт на 24 км дороги Р-19 Фастів – Митниця – Обухів – 

Ржищів. 

https://shotam.info/na-kyivshchyni-zavershuiut-remont-dorohy-bilia-fastova-foto/ 

 

Найдовший у світі: між Данією та Німеччиною побудують інноваційний підводний 

тунель 

Між Данією та Німеччиною прокладуть найдовший у світі підземний автомобільний та 

залізничний тунель. Нещодавно низка компаній, які реалізовуватимуть проект отримали 

зелене світло на будівництво найбільшого інфраструктурного об’єкта у Європі. 

https://house.24tv.ua/naydovshiy-sviti-mizh-daniyeyu-nimechchinoyu-pobuduyut-novini-

dnya_n1415594 

 

Олексій Чернишов у складі української делегації взяв участь в українсько-

австрійському бізнес-форумі у Відні 

У межах візиту офіційної делегації України під головуванням Президента України 

Володимира Зеленського до Республіки Австрія Міністр розвитку громад та територій 

України Олексій Чернишов взяв участь в українсько-австрійському бізнес-форумі. 

https://www.minregion.gov.ua/press/news/oleksij-chernyshov-u-skladi-ukrayinskoyi-

delegacziyi-vzyav-uchast-v-ukrayinsko-avstrijskomu-biznes-forumi-u-vidni/ 

 

Поряд з пірамідами: в Єгипті зведуть величезний центр лікування хвороб серця 
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Відома архітектурна компанія Foster + Partners розпочала будівництво нового центру 

серця у Каїрі, столиці Єгипту. Інноваційний центр досліджень та безкоштовного 

лікування патологій серця розмістять на околиці міста, а з верхніх поверхів 

відкриватиметься краєвид на відомі піраміди у місті Гізи. 

https://house.24tv.ua/poryad-piramidami-yegipti-zvedut-velichezniy-tsentr-novini-

dnya_n1414805 

 

 

Роботи із зображенням мальовничих куточків Кропивницького експонують у Музеї 

мистецтв 

У Музеї мистецтв напередодні святкування Дня міста розгорнуто експозицію 

«Художник і місто». В експозиції представлені роботи із зображенням добре відомих 

усім мальовничих куточків Кропивницького. 

http://prostir.museum/ua/post/43065 

 

 

У Києві збудують палац із хризантем 

На початку жовтня на Співочому полі стартує нова виставка квітів – хризантем. Її 

темою буде «Світ солодощів». 

https://vechirniy.kyiv.ua/news/u-kyyevi-zbuduyut-palats-iz-khryzantem 

 

 

Фортеця-лабіринт: знаковий проєкт багатоповерхівки Рікардо Бофілла 

Лабіринт, який зовні нагадує фортецю є одним з найбільш знакових проектів відомого 

іспанського архітектора Рікардо Бофілла. Нещодавно йому виповнилось 80 років, тож це 

хороший привід згадати цю архітектурну перлину в місті Кальп. 

https://house.24tv.ua/fortetsya-labirint-znakoviy-proyekt-bagatopoverhivki-novini-

dnya_n1415771 
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