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Про дострокове розірвання  договорів 

 

Розглянувши пояснювальну записку відділу транспорту та зв’язку Білоцерківської 

міської ради від 02 червня 2021 року № 173, відповідно до статті 40, частини шостої статті 59 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини дев’ятої статті 6 Закону 

України «Про автомобільний транспорт», Порядку проведення конкурсу з перевезення 

пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року № 1081, виходячи з підпункту 2.1.5 

пункту 2.1, підпункту 2.4.13 пункту 2.4 розділу 2, пунктів 4.6, 4.7 розділу 4 Договору № 136 

на перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування 

Білоцерківської міської територіальної громади від 29 квітня 2021 року та з підпункту 2.1.5 

пункту 2.1, підпункту 2.4.13 пункту 2.4 розділу 2, пунктів 4.6, 4.7 розділу 4 Договору № 137 

на перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування 

Білоцерківської міської територіальної громади від 29 квітня 2021 року, виконавчий комітет 

міської ради вирішив: 

 

1. Достроково розірвати Договір № 136 на перевезення пасажирів на автобусному 

маршруті загального користування Білоцерківської міської територіальної громади № 26 

«вул. Ярмаркова - вул. Івана Кожедуба (Хімбуд)» від 29 квітня 2021 року з приватним 

підприємством «К-А-Н». 

 

2. Достроково розірвати Договір №137 на перевезення пасажирів на автобусному 

маршруті загального користування Білоцерківської міської територіальної громади №18(П) 

«вул. Івана Кожедуба (Хімбуд) - с. Піщана» від 29 квітня 2021 року з приватним 

підприємством «К-А-Н». 

 

3. Відділу транспорту та зв’язку Білоцерківської міської ради направити приватному 

підприємству «К-А-Н» листи-повідомлення про розірвання Договору №136 на перевезення 

пасажирів на автобусному маршруті загального користування Білоцерківської міської 

територіальної громади від 29 квітня 2021 року та Договору №137 на перевезення пасажирів 

на автобусному маршруті загального користування Білоцерківської міської територіальної 

громади від 29 квітня 2021 року з ____  червня 2021 року. 

 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови згідно з 

розподілом обов’язків. 

 

 

Міський голова                                                                                       Геннадій ДИКИЙ 


