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Заява 

За маршрутом Хмельницький - Олешин курсує автобус марки ПАЗ з інтервалом від            
30 хв. до 1 год. 50 хв. За маршрутом Хмельницький - Іванківці курсує автобус марки ПАЗ                
з інтервалом від 30 хв. до 7 годин. У будні дні два автобуси здійснюють дев’ять               
зворотних рейсів Хмельницький - Олешин, три рейси Хмельницький - Іванківці - Олешин            
- Хмельницький, а також три зворотних рейси Хмельницький - Іванківці. У вихідні дні             
один автобус здійснює дев’ять зворотних рейсів Хмельницький - Олешин, а також два            
рейси Хмельницький - Іванківці - Олешин - Хмельницький. У вихідні дні прямих рейсів             
Хмельницький - Іванківці немає. Для таких автобусів передбачено 30 місць для сидіння,            
а загальна кількість пасажирів 50. Для села Олешин, населення якого складає 2252            
жителів, а також для села Іванківці із населенням 763 людини (офіційні дані станом на 1               
січня 2017р.) цього явно не достатньо. Оскільки майже усі жителі сіл працюють, або             
навчаються в місті Хмельницькому. Майже кожен рейс автобуса, а особливо в ранковий і             
вечірній час перевантажений, в одну сторону перевозить 80 пасажирів, а в деяких            
випадках навіть 100 і більше пасажирів. Інколи на ранкових рейсах пасажири не можуть             
поміститися в автобус на зупинці при виїзді з села Олешин, особливо на рейсах, які ідуть               
через село Іванківці. Велика кількість жителів, щоб потрапити у місто Хмельницький, або            
з Хмельницького користуються маршрутними транспортними засобами міста       
Хмельницького мікрорайону Гречани (маршрути 2, 26, 28, 38, 46, 46а) при цьому            
витрачають приблизно 30 хв. часу на дорогу до кінцевої зупинки мікрорайону Гречани.            
Протягом останнього часу ця дорога стала небезпечною для людей. Згідно з останніми            
даними, жителі громади, які у вечірній час прямують від Гречан до с. Олешин,             
постраждали внаслідок скоєння проти них кримінальних правопорушень. 

Надаю ксерокопію 41 сторінки із майже 900 підписами жителів села Олешин, які            
підтримують ініціативу покращення транспортного сполучення з перевезення пасажирів        
за маршрутами Хмельницьким - Олешином та Хмельницький - Іванківці. 



На підставі вище наведеного, відповідно до закону України “Про звернення          
громадян”. 

Пропоную: 

1) Раціонально використати субвенції, які виділені для покращення інфраструктури. У          
2018 році, для безпеки руху автобуса, необхідно капітально відремонтувати центральні          
дороги по яких курсує автобус. 

2) Звернутися із заявою до Хмельницької РДА про проведення нового конкурсу           
перевізників для маршрутів Хмельницький - Олешин, Хмельницький - Іванківці. В          
новому договорі передбачити збільшення кількості рейсів автобусів у ранковий і вечерні           
години. Передбачити декілька додаткових рейсів в проміжку з 19:00 до 21:00 із міста             
Хмельницького. 

3) На сесії сільської ради обговорити можливість виділення коштів комунальному          
підприємству “Олешинське” для закупки одного - двох автобусів. І виступити із заявою            
до Хмельницької РДА, щоб здійснювати перевезення пасажирів самостійно. 

Прошу: 

1) В межах Вашої компетентності допомогти вирішити питання, щодо покращення          
транспортного сполучення з перевезення пасажирів Хмельницький - Олешин. 

2) Про результати розгляду мого звернення прошу повідомити мене у встановлений           
законодавством термін. 

Я, Петляк Олександр Валерійович, надаю свою згоду на обробку персональних          
даних. 

 

 


