
Результати опитування 
ОПИТУВАННЯ Зміна транспортної поведінки під час 

пандемії (Середні міста)

Таблиця з вихідними даними
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Просувайте вело!

Було б непогано добросовісно відноситися та виконувати карантинні обмеження під час пандемії, не порушуючи правил!!!

Нові автобуси/маршрутки, які відповідають нормальному рівню сервісу, водії, які охайно одягаються або носять форму і дотримуються правил безпеки. Можливість "припарковувати" велосипеди у громадських місцях

Збільшити кількість тролейбусів та тролейбусних маршрутів, покращити логістику.

Збільшення комунального транспорту

Наявність велодоріжек.

Перестань те робити марні обіцянки щодо велоінфраструктури в місті. І сприяй те включенню представника від велоспільноти до комісії з безпеки дорожнього руху.

Відремонтуйте дороги та Побудуйте вело маршрути

Контролювати систему видачі пропусків на транспорт, вирішувати проблему з парковками

Зробіть нарешті велодоріжки

Відновити короткі маршрути. Зокрема, тролейбус 12 до Крошні. Сподіваюся, що мою петицію підтримають.

миття та дезинфекція транспорту, збільшення одиниць на маршруті
Безглуздим є намагання обмежити користування автомобілями, якщо цьому не створено нормальної альтернативи (особливо в умовах локдауну, коли у громадський транспорт не пускають). Замість побудови нових МАФів нарешті побудувати розгалужену велоінфраструктуру. Замінити маршрутки нормальними автобусами, які були б доступні для маломобільних груп населення та велосипедистів.

Зробити Київ бодай трохи схожим у цьому плані на європейську столицю (наприклад, Варшаву).

Збільшити частоту руху громадського транспорту в Івано-Франківську, а не зменшувати її для того, аби забезпечити таким чином доїзд пасажирів із новоприєднаних сіл Івано-Франківської ОТГ. Продовжити будувати велоінфраструктуру, оскільки вже третій рік не збудовано жодного метра велодоріжок; змінювати схеми ОДР на ключових магістралях, надаючи перевагу для ГТ (зараз він стоїть дружно в заторах з усіма іншими видами транспорту).

Здоровья меру

Зробити прокат (оренда) електросамокатів

Хотіла б передати меру Києва, що цьому місто без громадського транспорту ТРУБА (і я змушена кілька тисяч грн в місяць викинути на таксі, вважайте гірше жити). Таке відчуття що рішення про заборону гром.транспорту вирішували люди з наявністю персонального авто.

Пильніший і чіткий контроль дотримання всіх карантинних заходів в транспорті.

Перепроектування магістральних вулиць, наведення порядоку з парковкою, контроль швидкості руху

Хай порозриває договори з усіма перевізниками, бо жоден не дотримується умов договору. І досить лобіювати неякісні маршрутки депутатів

Змусити водіїв маршруток користуватись масками, контролювати наявність масок у пасажирів, контролювати кількість пасажирів у транспорті, додати кількість маршрутних автобусів, щоб можна було вільно добиратись на работу та з роботи

Замінити всі маршрутки на сучасні автобуси

Збiльшити часи роботи громадського транспорту

Розглянути перспективу розвитку інфраструктури на в'їзді в місто. Допомогти впровадженню сервісів оренди велосипедів та електросамокатів для можливості діставатись метро

Дбати не тільки про інтереси людей з upper middle class і багатше.

Привет. Он мер, пускай сам и думает либо спросит у своего окружения.

Ну це не меру, це всім - відмінити непотрібні карантинні міри.

Створення вело дорыжок.

створити інфраструктуру для їзди на велосипеді

Більше транспорту, оскільки через обмеження місця та завантаженість просто неможливо добратись до роботи вчасно.

ремонтувати дороги, менше слухать псевдоактивістів

Рух громадського транспорту з 6.00 до 22.00, з дотриманням карантинних вимог

-

Заберіть приватні маршрутки

Зробити велодоріжку по кільцевому маршруту

Крім центральних вулиць є багато інших

Збільшити громадський трансорт і слідкувати за дотриманням санітарних норм (маски на бороді, або взагалі їх відсутність). Червона зона, нє, нє слишалі...
Хотів би бачити наступне:

1. Нормальна безготівкова оплата в громадському транспорті, щонайменш комунальному (наразі вона або відсутня, або не працює де-факто - термінали в тролейбусах майже завжди вимкнені, оплата QR кодів прив'язана до конкретного банківського застосунку, а самі наліпки з QR-кодом часто пошкоджені)

2. Нормальне GPS-відстеження в громадському транспорті (наразі не працює на частині маршрутів)

3. Повна заміна старих тролейбусів - крім того, що вони знаходяться у вкрай зношеному стані - заржавілі, брудні та обшарпані, ще й швидкість пересування ними така, що інколи швидше дійти пішки.

4. Дерегуляція та демонополізація ринку комерційного громадського транспорту та перевізників. Наразі доступ до маршрутів надається лише вузкому колу афільованого з владою бізнесу перевозок, ціни регулюються муніципальною владою, а не ринковими умовами, компенсація пільг перевізникам призводить до корупції.

Дайош велодоріжки!

Оптимізація маршрутів з віддалених районів міста, налагодження транспортного зв'язку з приєднаними населеними пунктами ТГ

Оновлення рухомого складу трамваїв, подовження маршрутів, збільшення кількості рухомого складу на маршрутах

У нас нема мера. У нас нема Плана

Вимога до перевізників щодо технічного стану транспорту, прибрати скотовозки

Зробити тротуари

Не убивайте городской транспорт, отмените бесплатный проезд!

Все ж почати поступову розбудову безпечних велошляхів в місті та запровадити електронний квиток в усьому (комунальному і приватному) міському маршрутному громадському транспорті Рівного з можливістю безкоштовних пересадок та купівлею довгострокових абонементі зі знижками :-)

Поверніть Ткачука

Щоб розпорядники міського бюджету користувались громадським транспортом,

Розвиток велоінфраструктури допоміг би з одного боку розвантажити громадський транспорт та завантаженість дороги автомобілями принаймні навесні-восени. Якісна пішохідна інфраструктура теж мегаважлива.

Зробіть парковку BIKENOW біля мого дому))))

Відновити пересування громадським транспортом без перепустки. Замість 15 осіб у автобусі - 4-5 в авто, тобто співвідношення на об'єм повітря те ж саме (що неефективно в умовах карантину) але навантаження на вулиці значно більше, і не лише на проїжджу частину, а й на хідники ( зросла потреба в паркуванні)

Моя думка ні нащо не вплине, цеж корумція

Уменьшите интервал ожидания транспорта и увеличьте частоту и количество обслуживания городского пассажирского транспорта

Видайте лікарям і працівникам критичної інфраструктури постійнодіючі спецперепустки на транспорт, щоб не робити це не щоразу

Врешті-решт почніть розробку велоконцепції міста Житомира, веломаршрутів за участю велоспільноти і будівництво повноцінних велодоріжок.

Системний підхід!

Облаштувати велодоріжки

Ремонт тротуарів

Треба покращити велоінфраструктуру, паркувальний простір.

Можливість оренди велосипеду, велодоріжки, озеленення міста, конкурси по озелененню для населення, якмотивація♥

У час пік дуже велика кількість автомобілів, заважає постійний ремонт доріг, інтервал руху громадського транспорту потрібно потрібно зробити малим, а не великим, щоб людей у транспорті було манше, поліпшити умови користування велосипедами

Оптимізувати роботу наявних маршрутів та випускати на лінії більше рухомого складу в пікові періоди.

Щоб дотримувались карантину!

Безконтактну оплату в усіх видах наземного та подземного транспорту.

Зробіть нормальні велодоріжки

Бесконтактная оплата картой

Поки йде пандемія то почніть озеленювати місто і покращувати парки для приємного пересування пішки.

Велосмуги не на бумажке а реализовано в живую!

Відсутність велосипедної інфраструктури, відсутність нормальних європейських доріг, відсутність велосипедних стоянок (крім приватних).

Зменшити інтервали руху.

Створіть велодоріжки по всьому місту

Більше уваги до запровадження велоінфраструктури

Шо він ідіот і думає тільки про гроші

Розвивати громадський транспорт (введення безготівкової оплати, збільшити кількість і випуск рухомого складу і розширити тролейбусну мережу); створення транспортних хабів коло залізничних вокзалів та на околицях міста з приміськими автостанціями, перехоплюючими паркінгами та під'їздом громадського транспорту; платне паркування з зонуванням, платний в'їзд в центр міста; створити та розширити мережу велодоріжок і велопаркок.

Контроль за карантинными ограничениями.

Бесполезно, Мер все равно ничего не решит

Хай збудує нормальні велодоріжки, а не те що він будує.

Залатати ями на дорогах, зробити ремонт тротуарів, зробити велодоріжки, що йдуть через все місто, а не 1 км на околиці

Прибрати маршрутне таксі. Ввести безконтактну оплату транспорту. Збільшити кількість комунального транспорту. GPS, дотримання графіку і якості роботи ОТ.

Збільшення кількості критих велопарковок

Побільше світлофорів

Зробить гарні дороги,а не оцє!!!що має тільки назву"псевдо асфальт".Розмітку намалювать,вже квітень місяць. А її не має взагалі. Лівньовки,люки,щоб на своему місті були,а не откриті ями.І побільше велодоріжок.

Дайте больше транспорта ,людям на работу нужно ездить . Для людей в пожилом возрасте сделайте отдельное время что бы они ездили

Зробити нові дороги!

Відремонтуйте дороги, бо цей танкодром набрид

Необхідна велоінфраструктура

Велодоріжки обов'язково мають бути!

Хотим что бы если транспорт был по времени доступен, то уберите пропуска тогда, или сделайте как раньше, по количеству сидячих мест

Втілення в життя Плану сталої мобільності міста

Наш город отчаянно нуждается в инфраструктуре для самокатов. Кроме того у нас не хватает вело-дорожек которые соединяют разные части города.

Введение электронного билета

Щось придумати, аби не страшно було оставляти велосипед біля магазинів тощо

Проїзд у комунальному транспорті мінімум 6грн. Монетизація пільг

Я прошу у вас нормальних доріг!! І повернення транспорту до звичайного графіку роботи!!! Бо з одного краю міста до іншого, йти 3 години пішки в 9 вечора після роботи, це не нормально!!!!

Немає контролю приватних перевізників (маршрутки), які беруть понад норму пасажирів (не тільки 4 людини стоячи, як зазначено у паспорті транспортного засобу, а й понад 10 стоячих); щоб приховати кількість людей у салоні, перевізники клеять темну плівку на вікна; водій приймає сплату за проїзд, але не здійснює контроль за тим, чи надягнула людина маску і не робить відповідних нагадувань. Через скасування пільгового проїзду для пенсіонерів та школярів у маршрутках, перевезення цих категорій  
населення "лягло" на комунальний транспорт, через що в годину пік стало важко втрапити до тролейбусу/автобусу, а їхня кількість в годину пік на маршрутах все ще недостатня.

пусть туалеты сделает для водителей маршруток, обссыкают кусты..... и с мусором разберется. и пусть дорогу сделает на объездной и по проспекту Лушпы, урод ебанный.

Відокремлені велосмуги делінеаторами!!! Розгалужена інфрастуктура з маршрутами містом! Перегляд ПДР з врахуванням збільшення персонального транспорту!!!

Вводьте вже електронний квиток, скільки можна чекати!? А ставити свого зятя на цей напрямок -взагалі хамство, Федорович. Може вас таки скинуть, як минулого разу.


