
ПРОТОКОЛ

робочої зустрічі представників  перевізника ТОВ « Мітап»

 з громадою смт Воскресенське» та с.Горохівка

дата проведення - 31.01.2018 року                 час проведення-15.00

                                                                           місце проведення - селищна рада 

Присутні : Воскресенський селищний голова Шаповалов О.М.,заступник 
директора ТОВ «Мітап» Колешніков А. М., депутат обласної ради Іванова 
Н.В., члени виконкому селищної ради, депутати та жителі смт Воскресенське
та с.Горохівка.

Всього - 20 чоловік.

  Воскресенський селищний голова Шаповалов О.М. повідомив присутніх 
про мету зустрічі .

Олександр Михайлович розповів про те, що  в 2017 році селищною радою
розглядалося  питання  щодо  зміни  руху  маршруту  «  Миколаїв-
Воскресенське», а саме щоб був  не під’їзд до села Горохівка, а проходив
повністю  через  все  село  по  вул.  Привокзальній.  Однією  із  умов  зміни
маршруту є  якість  доріг.  Тому,  селищною радою  вже розроблено проект
ремонту  дороги  по  вул.  Привокзальній,  по  якій  планується   рух
марштрутного  транспорту  .При   належних  погодних  умовах,  будуть
розпочаті ремонтні роботи  дороги.

 В  2017  році  обласною  державною  адміністрацією  проведено  тендер  по
визначенню перевізника. Перевізником по смт Воскреснське та с.Горохівка є
ТОВ  «  Мітап».Селищна  рада  на  сьогоднішній  день  ще  не  має  право
проводити  самостійно такі тендери.

 Запитання від громадян:- чи буде  змінено плату за проїзд, коли маршрут
буде   через с.Горохівку?

 - чи буде маршрут до « Колоса»?

На  запитання  присутніх  відповів  заступник  директора  ТОВ  «  Мітап»
Ковешніков А.М., що плата за проїзд не зміниться і до « Колоса» маршрут
залишиться,  тому що в  2017 році  було проведено  тендер,  де  затверджено
паспорт маршруту .

Суріна  О.П.  розповіла  про те,  що  з  населенням обговорювалося  питання
руху маршруток до « Колоса»(збирали підписи), із  опитаних-20% їдуть до
« Колоса», а 80% до 13-ої лінії. То чи треба цей маршрут до центра міста?
Розповіла  про  ту  проведену  нею  велику  роботу  щодо  належного
обслуговування пасажирів.



Жителі смт Воскресенське розповіли про те ,що починаючи з квітня місяця
по листопад місяць на кінцевій зупинці села не можна зайти в маршрутку
тому, що кінцева зупинка - це дачі. І звісно всі мешканці садових товариств
повністю заповнюють маршрутки ,  для останніх жителів смт вже місця  в
транспорті немає.

Черновол  В.І,  депутат  селищної  ради  запропонувала  ввести  окремий
маршрут на дачі.

 Андрій  Миколайович  пообіцяв  для  вирішення  цієї  проблеми зменшити
інтервал між рухом маршруток, щоб  транспорт частіше був в селі.

 Представники  громади  пропонували   відправлятися  маршруткам  з
Баштанського шосе  в міру наповнюваності, зробити короткий маршрут.

На що представник організації сказав про те, якщо громада  зможе вирішити
питання щодо  короткого маршруту, то цей маршрут буде.

Шаповалов В.М. пояснив що паспорт маршруту уже затверджений і змінити
не можна та наголосив на те, що треба змінювати не маршрут, а скорочувати
інтервал між рухом маршруток.

Крамаренко М.В., заступник селищного голови запропонував якщо можна
на  літній  період  розділити  маршрути  на  село  і  на  дачі  та   випускати  на
маршрут транспорт на більшу кількість місць.

Присутні  поцікавилися формуванням цін та тарифів на проїзд,  а саме: що
таке зона і що таке кілометраж. Не згодні з ТОВ « Мітап» щодо кількості км
по маршруту.

Андрій  Миколайович пояснив,  що  на  сьогоднішній  день,  відповідно  до
постанови Кабінету Міністрів перевізник має право сам встановлювати ціни,
відповідно до розрахунків, згідно законодавства. Сказав що оплата  йде по
зонах: проміжні зупинки -«ОРТІ» та «траса» по 4 грн 50 коп, а далі- по 6грн
50 коп. Сказав про те, що водії повинні  підбирати пасажирів у будь-яких
місцях, а висаджувати тільки на зупинках.

Іванова  Н.В.,  депутат  обласної  ради   запропонувала  представнику  ТОВ
« Мітап» в кожній маршрутці вивісити ціни на проїзд , телефон гарячої лінії
та телефони керівництва.

Черновол В.І., депутат селищної ради зауважила на те, що :

- немає розкладу руху транспорту ні на зупинках, ні в маршрутках;

- відсутні бейджики у водіїв;

 -  брудні салони;



- хамство водіїв.

 Запропонувала  звернути  увагу  на  вищесказані  зауваження  та  прийняти
відповідні міри.

Риколенко П. висловив свою думку про те, що 50% проблем через поведінку
водіїв.( не беруть школярів , бо діти стоять не там де треба, не зупиняються 
на прохання пасажирів, ведуть себе по -хамськи). Від імені жителів громади 
просив вирішити проблему  щодо офіційного облаштування зупинки по 
вулиці Горького.

Приходська О., житель смт Воскресенське розповіла про те, що санітарний
стан  маршруток  жахливий.  Коли  йде  дощ,  треба  відкривати  в  салоні
парасольку,  тому,  що  з  даху  капає  на  голову,  крім  того  люди  сидять  на
мокрих  посадочних  місцях  в  результаті  чого  виходять  з  транспорту   в
мокрому одязі.

 Жителі смт Воскресенське просили розглянути та вирішити питання щодо
зупинок на вул.. Горького, Чапаєва та біля селищної ради.

Іванова Н.В., депутат обласної ради сказала про те, що маршрути мають 
функціонувати. Повинна бути прозорість у роботі підприємства: в салоні 
повинен бути телефон керівництва, гарячої лінії. Сподівається, що на всі 
висловлені зауваження буде відповідна реакція керівництва ТОВ  « МІТАП». 
Адже це все безпека життя водіїв та пасажирів.

Ковешніков Андрій Миколайович пообіцяв, що всі висловлені  зауваження
будуть розглянуті та особисто проведе відповідну  роботу з водіями щодо 
їхньої поведінки.

Шаповалов Олександр Михайлович  враховуючи пропозиції, зауваження, 
скарги обурених  жителів смт Воскресенське та с.Горохівка надав ряд 
пропозицій керівництву ТОВ « Мітап»:

- провести роботу щодо культури  поведінки водіїв;

-п ідготувати необхідну наглядну документація для транспорту( телефони 
гарячої лінії підприємства, ціни на проїзд, розклад руху);

- розклад руху транспорту вивісити на зупинках;

- привести в належний технічний та санітарний стан маршрутки;;

- надати економічне  обгрунтування вартості проїзду;



- вирішити питання щодо зупинок по вул. Горького, Чапаєва та біля селищної
ради

Селищний голова запропонував такі  зустрічі  проводити  щоквартально. За
результатами виконання пропозицій, наданих жителями  на цій зустрічі, в ІІ
кварталі 2018 року вирішити питання щодо необхідності  надання обласній
державній адміністрації листа - прохання щодо заміни перевізника .

Воскресенський селищний голова                               О.М.Шаповалов

Протокол вела секретар селищної ради                       Т.П.Білозор


