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ДОВГООЧІКУВАНЕ МЕТРО В БІК ТРОЄЩИНИ: КОЛИ Ж ВОНО БУДЕ 

Глава столичного метрополітену Віктор Брагінський повідомив, що незважаючи на всю майбутню 

титанічну роботу, через 5-6 років уряд побудує п'ять станцій метро на Троєщину. 

https://dialogueparty.site/article/view/dovgoochikuvane-metro-v-bik-troyeshchini-koli-zh-vono-bude/ 

 

Закон про столицю: які зміни очікують Київ 
У фракції «Слуга народу» хочуть, щоб законопроект №2143-3 «Про Київ - столицю України» 

потрапив до порядку денного сесії Верховної ради ще до місцевих виборів в жовтні. У коментарі 

«Слово і діло» Віктор Таран пояснив, що законопроект про столицю ухвалювати перед виборами не 

можна, й окремий документ щодо статусу Києва створить нетипову ситуацію для міста. 

https://www.slovoidilo.ua/2020/10/07/pogljad/polityka/zakon-pro-stolycyu-yaki-zminy-ochikuyut-kyyiv 

 

У ЛОКАЧИНСЬКОМУ РАЙОНІ ВІДКРИЛИ РЕКОНСТРУЙОВАНУ АМБУЛАТОРІЮ 
У селі Привітне Локачинського району Волинської обл. завершили усі роботи з реконструкції 

амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Відтепер – це потужний медичний заклад 

європейського зразка. 

 
Ілон Маск запустить супутники, які відстежуватимуть надзвукові ракети 

Компанія SpaceX Ілона Маска отримала від Агентства космічного розвитку США контракт на 

виробництво і запуск супутників, які відстежуватимуть надзвукові ракети 

https://www.depo.ua/ukr/svit/ilon-mask-zapustit-suputniki-yaki-vidstezhuvatimut-nadzvukovi-raketi-

202010071226261 

 

Киянам розповіли якої якості повітря у столиці 
По багатьом показниками спостерігається перевищення норм/ 

https://kyiv.depo.ua/ukr/kyiv/kiyanam-rozpovili-yakoi-yakosti-povitrya-u-stolitsi-202010071226178 

 

«Сучасні рішення, які підкреслюють щось старе, створюють найбільше шарму» 
Про квартирулkьвівсьих[ дизайнерів  написав нью-йоркський ArchDaily. 

https://zaxid.net/statti_tag50974/ 

 

Церкви Стрийщини: могила поміщиці та іконостас з подарунку Індіри Ганді 
Одразу дві історичні пам’ятки можна відвідати у селі Добрівляни Стрийського району – дерев’яну 

церкву Воздвиження Чесного Хреста, датовану XVII-XVIII століттям, та мурований храм Петра і 

Павла ХХ століття, який зводили майже 50 років. 

https://dyvys.info/2020/10/06/tserkvy-stryjshhyny-mogyla-pomishhytsi-ta-ikonostas-z-podarunku-indiry-

gandi-foto/ 

 

Галицька розкіш: у Львівській політехніці відреставрували дві старовинні зали 
Відреставрували Актову залу та читальну залу старої бібліотеки. 

https://design.24tv.ua/galitska-rozkish-lvivskiy-politehnitsi-vidrestavruvali-ostanni-novini_n1429750 

 

Артоб'єкти та доповнена реальність: чого ще чекати від «Мистецької алеї» в Києві? 
«Мистецька алея» з’явиться на вулиці Бориса Грінченка. Насправді вона є частиною великих 

намірів щодо створення публічного простору поряд з рестораном Urban Space 500. Частиною 

перетворень цією вулиці є проєкт «Мистецька алея», який відбувається за підтримки Українського 

культурного фонду. 



https://hromadske.radio/podcasts/turboranok-donbas/artob-iekty-ta-dopovnena-real-nist-choho-shche-

chekaty-vid-mystets-koi-alei-v-kyievi 

 

Жительница Запорожья открыла первую в Украине кукольную галерею 
Інженер-будівельник за освітою, але лялькарка у душі. За дев'ять років діяльності запоріжанка 

Ольга Гречуха створила близько п'ятдесяти авторських ляльок. Крім роботи над власними 

творами, запоріжанка займається і реставрацією. 

https://alexua.tv/index.php?newsid=9448 

 


