ПРОТОКОЛ № 20
засідання постійної комісії з питань роботи житлово-комунального господарства,
приватизації та використання майна територіальної громади міста
зелена зала

27.10.2021
14.00

Всього членів комісії: 7 чол.
Присутні: К.Заганяч, О.Кізляр, В.Коваль, Ю.Решетнік, О.Яницький.
Відсутні: А.Маєвська, А.Шевчук.
Запрошені: М.Ваврищук – заступник міського голови, В.Новачок – заступник міського
голови – директор департаменту інфраструктури міста, В.Кабальський – в. о. начальника
управління комунальної інфраструктури, Ю.Смолінський – в.о. начальника управління
транспорту та зв’язку, Ю.Шелест – депутат міської ради.
В роботі комісії взяв участь секретар міської ради В.Діденко.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про організацію паркування автомобілів в місті Хмельницькому.
2. Про облаштування зупинок громадського транспорту в місті Хмельницькому.
3. Різне.
1. СЛУХАЛИ:
Ю.Решетніка

ВИСТУПИЛИ:
К.Заганяч

Запропонував на розгляд членів постійної комісії перше питання
порядку денного: про організацію паркування автомобілів в місті
Хмельницькому.
Поцікавився в присутніх в кого будуть які пропозиції щодо
покращення ситуації з паркуванням автомобілів в місті.
Зазначила, що по вул. Зарічанській навпроти управління поліції водії,
які приїжджають в поліцію, паркуються в дворах будинків, на зелених
зонах.
В дворі по вул. Зарічанській, 22 досить високий бордюрний камінь, і
нижчі автомобілі не можуть заїхати на зелену зону.
Запропонувала зробити кишені вздовж вул. Зарічанської для
паркування машин.

Ю.Решетнік

Відмітив, що саме біля управління поліції по вул. Зарічанській
створюються
Запропонував направити на вул. Зарічанську інспекторів паркувальної
інспекції.
Інспектори, які працюють на вулицях, досі не забезпечені рулетками
та сім картами для планшетів.

Ю.Смолінський

Відповів, що на черговій сесії були виділені кошти і протягом кількох
тижнів інспектори будуть забезпечені усім необхідним.

Ю.Шелест

Відмітив, що два інспектори на вулицях міста – це замало.
Запропонував для більш ефективної роботи збільшити кількість
інспекторів в паркувальній інспекції.
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М.Ваврищук

Відповів, що два інспектори працюють на вулицях, а один працівник з
ключем інспектора – в офісі.
Щодо збільшення кількості працівників, то це питання
вирішуватиметься на одній з чергових сесій міської ради, тому що
потрібно буде збільшити чисельність виконавчих органів міської ради.

О.Кізляр

Вніс пропозицію, що парковки в місті мають бути комунальними і
платними.
На магістральних вулицях міста: Кам’янецькій, Свободи,
Старокостянтинівському шосе, Трудовій на проїзній частині вулиць
не повинно бути парковок зовсім.

В.Коваль

Поцікавилась у М.Ваврищука яка доля кінотеатру «Мир», на місці
якого колись планувалось збудувати багаторівневу парковку.

М.Ваврищук

Відповів, що було проведено громадські слухання, на яких вирішено
збудувати на місці кінотеатру «Мир» парковку, громадський простір
та торгівельні площі.
Зазначив, що в даний час управлінням транспорту та зв’язку
розробляється проект розміщення парковок в центральній частині
міста Хмельницького, через два тижні він буде готовий, і наданий на
розгляд комісії.

О.Яницький

Запропонував рекомендувати управлінню транспорту та зв’язку
розглянути можливість збільшення кількості парковок в місцях
проведення масових заходів: парк ім. М.Чекмана, Молодіжний парк та
ін.

Ю.Решетнік

Поставив на голосування пропозицію рекомендувати управлінню
транспорту та зв’язку і комунальному підприємству по організації
роботи міського пасажирського транспорту надати на розгляд
постійної комісії проект розміщення парковок в центральній частині
міста Хмельницького.

В обговоренні взяли участь депутати О.Кізляр, В.Коваль, Ю.Решетнік, К.Заганяч,
О.Яницький
ГОЛОСУВАЛИ:

за – 5, проти – 0, утрим. – 0, не голос. – 0. ПОГОДЖЕНО

ВИРІШИЛИ:

Рекомендувати управлінню транспорту та зв’язку і комунальному
підприємству по організації роботи міського пасажирського
транспорту надати на розгляд постійної комісії проект розміщення
парковок в центральній частині міста Хмельницького.

2. СЛУХАЛИ:
Ю.Решетніка

ВИСТУПИЛИ:
О.Кізляр

Запропонував на розгляд членів постійної комісії наступне питання
порядку денного: про облаштування зупинок очікування пасажирами
громадського транспорту.
Надав слово для виступу О.Кізляру.
Запропонував облаштувати по усіх стратегічних автомобільних
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магістральних вулицях міста: Кам’янецькій, Свободи, Трудовій,
Старокостянтинівському шосе заїзні кишені для зупинки
громадського транспорту.
Зупинки для очікування пасажирами громадського транспорту
облаштовувати без торгівельних павільйонів.
Вжити заходів та забрати з вулиць міста кіоски, встановлювати їх
лише у віддалених мікрорайонах, там де не вистачає магазинів.
В.Коваль

Додала, що кіоски, які встановлені вздовж проїзної частини,
заважають водіям.

В.Новачок

Відмітив, що є таке поняття для автомобільного руху як теорія
відкладеного попиту.
Якщо розширити дорогу, зробити заїзні кошені. То це дозволить
виправити ситуацію не надовго. Як показує досвід, через два роки там
буде так само.
Насамперед потрібно розвивати громадський транспорт в місті,
пішохідну та велосипедну інфраструктуру.
Зауважив, що облаштування однієї заїзної кишені обходиться
орієнтовно 1,5 млн. грн.
Будівництво кишень не дозволить вирішити проблему з заторами в
місті.
Жодне старе місто не може бути суто автомобільним, потрібно
купувати якісний громадський транспорт.

О.Яницький

Запропонував перенести зупинку великогабаритного громадського
транспорту «Торгівельний центр» («П’яте колесо») до зупинки
маршруток біля Ощадбанку, та розшити заїзну кишеню для
транспорту в тому місці.
Крім того, запропонував влаштувати заїзну кишеню біля зупинки
«Філармонія», рух в місто.
Або перенести цю зупинку навпроти другої зупинки, яку нещодавно
відремонтували.

В.Новачок

Відповів, що є певне правило облаштування зупинок: одна
встановлюється перед перехрестям, друга – за перехрестям, і позаду
них пішохідний перехід.

О.Кізляр

Запропонував рекомендувати управлінню транспорту та зв’язку
розглянути можливість та надати пропозиції щодо перенесення
зупинки «Торгівельний центр» («П’яте колесо») та зупинки «Юність»
на вул. Кам’янецьку, 38 перед першою аптекою, зробити замість двох
– одну зупинку громадського транспорту з облаштуванням заїзної
кишені.
Це дозволить розвантажити вул. Кам’янецьку, зменшити кількість
заторів.
Кіоски, які там знаходяться, демонтувати та облаштувати на тому
місці сквер.
Що стосується фінансування, то зараз в місті склалась виняткова
ситуація: п’ять народних депутатів обрано від міста Хмельницького,
один з них – голова Верховної ради, тому варто звернутись до
народних депутатів від міста Хмельницького з проханням посприяти у
виділенні коштів.
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В.Новачок

Відповів, що стосується тих кіосків, то були рішення про їх демонтаж,
були суди, міська рада в особі управління архітектури усі суди
програла та суди зобов’язали на три роки продовжити термін оренди.
Зазначив, що є досить правильна пропозиція від управління
транспорту та відділу безпеки дорожнього руху щоб розділити потоки
пасажирів на зупинках: від ощадбанку зробити рух транспортних
засобів виключно в сторону Південно-Західного мікрорайону, а від
зупинки «Торгівельний центр» («П’яте колесо») – на Гречани, зробити
заїзну кишеню, через три роки, коли закінчиться термін оренди.

Ю.Решетнік

Поставив на голосування пропозицію О.Кізляра: рекомендувати
управлінню транспорту та зв’язку розглянути можливість та надати
пропозиції щодо перенесення зупинки «Торгівельний центр» («П’яте
колесо») та зупинки «Юність» на вул. Кам’янецьку, 38 перед першою
аптекою, тим самим обладнавши замість двох – одну зупинку
громадського транспорту з облаштуванням заїзної кишені.

В обговоренні взяли участь депутати О.Кізляр, В.Коваль, Ю.Решетнік, К.Заганяч,
О.Яницький
ГОЛОСУВАЛИ:

за – 5, проти – 0, утрим. – 0, не голос. – 0. ПОГОДЖЕНО

ВИРІШИЛИ:

Рекомендувати управлінню транспорту та зв’язку розглянути
можливість та надати пропозиції щодо перенесення зупинки
«Торгівельний центр» («П’яте колесо») та зупинки «Юність» на вул.
Кам’янецьку, 38 перед першою аптекою, тим самим обладнавши
замість двох – одну зупинку громадського транспорту з
облаштуванням заїзної кишені.

Голова комісії

Юрій РЕШЕТНІК

Секретар комісії

Катерина ЗАГАНЯЧ
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