
Покращення транспортного сполучення з перевезення пасажирів на 
маршрутах Хмельницький - Олешин та Хмельницький - Іванківці 

 

Просимо покращити транспортне сполучення з перевезення пасажирів       
на маршрутах  Хмельницький - Олешин, а також Хмельницький - Іванківці.  

Причина: 

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 курсує лише один           
автобус, який 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. 

Відповідно до ст. 23-1 Закону України "Про звернення громадян",         
громадяни можуть звернутися до органу місцевого самоврядування з        
електронними петиціями через офіційний веб-сайт органу, якому вона        
адресована, або веб-сайт громадського об’єднання, яке здійснює збір        
підписів на підтримку електронної петиції. 

Відповідно до ст. 3 Закону України “Про місцеве самоврядування в          
Україні”, громадяни України реалізують своє право на участь у місцевому          
самоврядуванні за належністю до відповідних територіальних громад.       
Відповідно до ст. 6 зазначеного вище Закону, загальні збори громадян за           
місцем проживання є формою їх безпосередньої участі у вирішенні питань          
місцевого значення. Рішення загальних зборів громадян враховуються       
органами місцевого самоврядування в їх діяльності. Порядок проведення        
загальних зборів громадян за місцем проживання визначається законом та         
статутом територіальної громади. 

Відповідно до ст. 9 Постанови Верховної Ради України “Про         
затвердження Положення про загальні збори громадян за місцем проживання         
в Україні”, рішення про скликання зборів доводиться до відома громадян,          
які проживають на відповідній території, не пізніш як за 7 днів до їх             
проведення з зазначенням часу скликання, місця проведення зборів,        
питань,  які  передбачається  внести  на   їх обговорення. 

На підставі вище наведеного, відповідно до законів України “Про         
звернення громадян”, “Про місцеве самоврядування в Україні” 

Просимо: 

Скликати збори жителів сіл Олешин та Іванківці Хмельницького        
району Хмельницької області, які будуть присвячені питанню транспортного        
сполучення з перевезення пасажирів для сіл Олешин та Іванківці. Збори          
провести у вихідний день, щоб максимальна кількість жителів змогла їх          
відвідати. За 7 днів до зборів розмістити відповідне оголошення на          



офіційному сайті сільської ради, а також розмістити оголошення в усіх          
магазинах сіл Олешин та Іванківці. 

Пропонуємо: 

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. 

 

 


