
Трамвай на Сихів

   Трамвай на Сихів і «Санта-Барбара»
  

   Схоже, що серіал «Санта-Барбара» матиме продовження, довгоочікуваний трамвай на
Сихів таки буде. Планується, що будівництво трамвайної колії на Сихів розпочнуть уже
навесні 2014. Підстави для оптимізму є, адже 27 грудня 2013 року ЛКП «Львівавтодор»
та Європейський банк реконструкції та розвитку підписали кредитну угоду. За цією
угодою банк дає кредит у 6 млн євро на продовження маршруту №4 від вул.
Свєнціцького до проспекту Червоної Калини.

  

   Також 5 млн євро гранту на реалізацію цього проекту дає уряд Німеччини. Ще близько
4 млн євро Львівська міська рада повинна знайти в бюджеті міста або попросити
виділити з держбюджету.Трамвайну колію прокладуть по вул. Стуса вздовж проспекту
Червоної Калини до частини Сихова під назвою Санта-Барбара. Підрядником буде
компанія «Онур».

     Ринок планують перенести
      

   Колія проходитиме через територію ринку «Санта-Барбара», а трохи нижче збудують
кільце для розвертання трамваю. З цієї причини до літа планують перенести ринок в
іншу частину Сихова - на вулицю Антонича, 8. Працівникам ринку про майбутній переїзд
іще не повідомили.

  

   Голова Сихівської райадміністрації Ірина Маруняк розповіла ZAXID.NET: «Ми
пропонуємо підприємцям іншу ділянку на вул. Антонича, 8. Зараз ми ведемо перемовини з
керівництвом ринку. Вони ще думають. Але однозначно люди не залишаться без робочих
місць», - зазначила вона.

  

   Водночас директор ТОВ «Сихівська народна торгівля» Ігор Масальський наголосив, що
поки Львівська міська рада не запропонувала офіційно ділянку, про переїзд говорити
людям передчасно.

  

   «Ми чуємо про початок будівництва трамваю кожної весни. Тому, поки я не побачу
офіційних документів, де буде написано, що нам пропонують земельну ділянку - говорити
про переїзд рано. Люди знають, що таке можливо відбудеться і, звичайно, проти. Адже
вони можуть втратити роботу», - розповів ZAXID.NET Ігор Масальський.
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   Зараз на ринку,за його словами, працює понад 250 людей. З них 70 - торгують
продукцією власного виготовлення, це переважно мешканці довколишніх сіл. Про якесь
грошове відшкодування торгівцям керівник «Сихівської народної торгівлі» не домовлявся,
але обіцяє, що з перенесенням на нову площу проблем не буде.

     Новий ринок на Сихові - переваги і недоліки
  

   За розміром нова ділянкамайже така ж, як і теперішня. Недоліки - там не підведені
комунікації. Щодо розташування нового ринку – можливо, воно не надто вдале для
мешканців іншої частини Санта-Барбари. Та селянам, які переважно доїжджають
залізницею, до нового ринку буде ближче. До того ж велика кількість гаражів і
будівництво нових житлових будинків сприятиме збільшенню кількості покупців.

  

   Оскільки трамвайну колію будуватимуть знизу від вул. Стуса, то до «Санта-Барбари»
дійдуть не раніше осені наступного року. Як запевнив ZAXID.NET  директор
«Львіавтодору» Олег Береза, будівельникам потрібно буде час на демонтаж та
підготовку ділянки, тожна переселення ринок «Санта-Барбара» має час до літа.

  

   За матеріалами ZAXID.NET

  

   Залишається вирішити питання водовідведення і водопостачання, адже не секрет, що
підведення комунікацій до новобудов суттєво збільшує навантаження на доволі зношені
трубопроводи та електромережу.  Споживачам варто заздалегідь подбати про економне
використання , захист електротехніки, насосного та вентиляційного обладнання від
перепадів напруги.
   &quot;Електро-Захід&quot; пропонує станції захисту , частотні перетворювачі ,
стабілізатори та ін. Звертайтеся за тел. (032) 245-47-53.

 2 / 2

http://elektrozahid.com.ua/uk/stancij-avtomatychnogo-upravlinna.html
http://elektrozahid.com.ua/uk/news/592-stanciaupravlinnia.html
http://elektrozahid.com.ua/uk/chastotno-rehulyuyuchyy-pryvid-i-prystroyi-avtomatyzatsiyi.html

