
Зміни у схемі руху транспорту

  

  

  Зміни у схемі руху громадського транспорту
  24 червня 2013р. у Львові, відповідно до співпраці міста та
ЄБРР, починають ремонтувати ділянки доріг уздовж
трамвайних маршрутів №2 та №6. На час ремонтних робіт буде
внесено зміни у рух громадського транспорту.
  

Зокрема, як повідомили у прес-службі Львівської міської ради, 24 червня вул.
Городоцьку закривають на ремонт. У зв’язку з закриттям вулиці Городоцької трамваї №6
та №7 курсуватимуть за зміненим маршрутом. 

  

Трамвай №6 їхатиме з вул.Миколайчука (Липинського) по вул.Вітовського на залізничний
вокзал та у зворотному напрямку. Трамвай №7 курсуватиме з Погулянки до вул.
Миколайчука (Липинського). Змін по схемах руху зазнають 17 автобусних маршрутів
(№№6а, 7, 9, 12, 15, 17, 20, 25, 28, 29, 30, 31, 34, 36, 41, 49, 51).
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«Основні вулиці, по яких будуть курсувати автобуси за зміненими схемами, це
вул.Шпитальна – вул.Раппопорта з виїздом на Ярослава Мудрого та вул.Городоцьку – це
один напрямок. А інший –буде відкрито пр.Свободи для громадського транспорту,
автобуси повертатимуть на Гнатюка у напрямку від центру. До центру вони
курсуватимуть з вул.Городоцької по вул.Шептицьких - Устияновича – Бібліотечній з
виїздом на вул.Дорошенка. Це все стосується вул.Городоцької», - розповів заступник
начальника управління транспорту та зв’язку ЛМР Ігор Собенко.

  Закривають на ремонт:
  

1 липня - вул. Коперника.

  

У зв’язку з цим, трамваї №2 та №10 їхатимуть по вул. Вітовського. Трамвай №9
курсуватиме з залізничного вокзалу по вул. Вітовського на пл. Соборну та у зворотному
напрямку.

  

Будуть змінені схеми руху 7 автобусних маршрутів (№№15, 21, 24, 42, 43, 45, 48).

  

8 липня - вул. Б.Хмельницького, Замарстинівська.

  

У зв’язку з цим не курсуватимуть трамваї №4 №5 та №6. Трамвай №7 їздитиме з
Погулянки на вул. Кн.Ольги.

  

Змінять схеми руху 2 автобусні маршрути (№9, 20). «Ці маршрути оминатимуть закриту
ділянку по вул. Хімічній, Куліша», - розповів Собенко.

  

Після закриття усіх 4 ділянок з 8 липня трамваї курсуватимуть так:

  

Не курсуватиме маршрут №1, №4, №5, №6.
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Без змін курсуватиме маршрут №3, №11.

  Зміни у маршрутах трамваїв:
  

• №2 - з вул.Коновальця на вул.Пасічну через вул.Вітовського

  

• №7 - з Погулянки на вул.Кн.Ольги

  

• №9 - з залізничного вокзалу по вул.Вітовського на пл.Соборну

  

• №10 - з залізничного вокзалу на вул.Пасічну по вул.Вітовського

  

Планують відремонтувати до листопада 2013р. такі ділянки доріг:

  

вул. Городоцька на ділянці від церкви Анни до Магнусу;

  

вул. Коперника на ділянці від вул.Чупринки до повороту трамвайної колії (музей «Русалка
Дністрова»); 

  

вул.Б.Хмельницького на ділянці від пл.Осмомисла до вул.Мулярської; 

  

вул.Замарстинівська на ділянці від вул. Мулярської до вул.Гайдамацької.

  

За матеріалами ЗМІ
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