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Назва

За будівництво торгово-розважального центру на колі станції метро «Героїв Дніпра», що припинить
стихійну торгівлю та бруд на виході зі станції метро

Розділ

Містобудування

Опис

Багато хто пам`ятає ті часи, коли коло на виході зі станції метро «Героїв Дніпра» було стихійним
«громадським простором». Одна частина кола була для молоді, інша частина для осіб без постійного
місця проживання. Одні співали пісні під випивку, інші спали, справляли нужду і теж під випивку. Для
когось такі спогади — романтика, проте для мешканців прилеглих будинків — постійне джерело
неспокою та сміття.
З роками коло та прилеглі території перетворилися на суцільне місце стихійної торгівлі. З його
неодмінними супутниками — купами сміття, щурами та антисанітарією. Звісно, географічне
розташування станції, звідки відправляються автобуси до сателітів столиці, є дуже привабливим для
торгівлі. Проте обмеженість як державного, так і місцевого бюджетів, на жаль, не дозволяє
облаштувати все і відразу.
Хорошим прикладом співпраці міста та інвесторів є облаштування території навколо станції метро
«Либідська». До будівництва ТРЦ там функціонував стихійний ринок і процвітала антисанітарія.
Будівництво ТРЦ дало цій території «друге життя». Було облаштовано територію, зникла стихійна
торгівля та антисанітарія, було створено нові робочі місця та зони відпочинку.
Отже, даною петицією ми — всі ті, хто її підписав — підтримуємо будівництво торгово-розважального
центру на колі-виході зі станції метро «Героїв Дніпра». Ми висловлюємося за реконструкцію переходів,
припинення стихійної торгівлі та «друге життя» цього місця. Ми підтримуємо покращення вигляду та
розвиток інфраструктури району, створення робочих місць та підтримку добропорядних платників
податків.
Прогресивна частина киян вірить, що завдяки появі ТРЦ це місце знову стане модним і популярним
місцем зустрічей — як це і було раніше. Все найцікавіше буде поруч із домом — шопінґ, розваги,
щоденні покупки, затишні кафе.

Голосів

694

Створено

2016-08-17 20:25:38

Модерація

2016-08-18 09:48:11

Початок
голосування

2016-08-18 09:48:11

Завершення
голосування

2016-11-16 08:48:11

Фото

