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Станом на 2 жовтня 99% котелень по всій Україні технічно готові до опалювального сезону 

Відбулися перевірки у всіх областях України. І станом на ранок 2 жовтня ми можемо офіційно 

говорити, що 99% усіх котелень, які будуть опалювати наші домівки зимою, технічно готові до 

запуску. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3326873-do-opaluvalnogo-sezonu-gotovi-99-kotelen-

minregion.html 

 

«Автострада» завершить будівництво Дарницького мосту в Києві за 1,15 млрд грн 

Регіональний філіал «Південно-Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» (УЗ) підписав контракт на 

1,15 млрд грн із компанією «Автострада» на проведення будівельних робіт на залізнично-

автомобільному мосту через Дніпро в Києві. 

https://mind.ua/news/20231868-avtostrada-zavershit-budivnictvo-darnickogo-mostu-v-kievi-za-115-mlrd-

grn 

 

Україна зупинила будівництво нових ГЕС на Дністрі 

Українська влада вирішила зосередитися на розвитку вже наявних гідроагрегатів. На 

сьогоднішньому етапі будівництва нових ГЕС визнано економічно недоцільним. 

 https://glavcom.ua/economics/finances/ukrajina-zupinila-budivnictvo-novih-ges-na-dnistri-cherez-

ekonomichnu-nedocilnist-788595.html 

 

Як виглядатиме Криворізька клінічна лікарня після «Великого будівництва» 

У Кривому Розі готуються до реконструкції міської клінічної лікарні № 2. Медичний заклад буде 

модернізовано та переобладнано за програмою президента Володимира Зеленського «Велике 

будівництво». 

https://politics.fakty.ua/386438-kak-budet-vyglyadet-krivorozhskaya-klinicheskaya-bolnica-posle-bolshoj-

strojki-opublikovany-foto-odnogo-iz-proektov 

 

Прийнято закон про енергозбереження 

Верховна Рада України схвалила закон про енергоефективність, який імплементує європейське 

законодавство. Це подія, на яку роками чекали у експертному середовищі, європейських 

організаціях та уряді загалом. Адже, це — один із пунктів Угоди про асоціацію між Україною та 

Європейським Союзом. 

https://nikopolnews.net/ukraina/pryjniato-zakon-pro-enerhozberezhennia-shcho-zminytsia-v-derzhavi/ 

 

В Ужгороді показали світлини найкращих зразків архітектури модернізму 

В Ужгороді до Дня архітектури дослідники опублікували добірку найяскравіших світлин 

архітектури міжвоєнного модернізму міста. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3327030-v-uzgorodi-pokazali-svitlini-najkrasih-zrazkiv-

arhitekturi-modernizmu.html 

 

Найкращі 5-зіркові готелі України 

Де зупиняються президенти й відомі люди під час подорожі? У готелях із найвищою якістю 

сервісу. У міжнародній практиці їх позначають 5 зірками. Booking видає понад 40 таких готелів в 

Україні, переважно вони розташовані у великих містах. Ми вибрали 5 найцікавіших варіантів: 

знайомимося з їхніми особливостями й ціновою політикою. 

https://kurs.if.ua/society/najkrashhi-5-zirkovi-goteli-ukrayiny/ 

 

Як живеться у пам'ятці архітектури у Німеччині 



Жити в Німеччині у старовинному будинку? Це реально. У Баварії немає особливих вимог до охочих 

купити будинок-пам'ятку. Суцільні обмеження починаються вже потім. Навіть віконні ручки не 

можна поміняти без дозволу! 

https://www.dw.com/uk/yak-zhyvetsia-u-pamiattsi-arkhitektury-u-nimechchyni-video/a-59401232 

  

Показ відео-арту "Українка 1.5.0" 

6 жовтня, відбудеться прес конференція та показ відео-арту "Українка 1.5.0" – сучасний 

документально-художній твір у відео-форматі, який популяризує національне оперно-симфонічне 

мистецтво, нову школу українського балету, а також висвітлює творчий шлях видатної мисткині 

– Лесі Українки. 

https://www.unian.ua/common/pokaz-video-artu-ukrajinka-1-5-0-11565880.html 


