
 

 

 

 

 

 

 

Про укладання договорів на перевезення 

пасажирів на автобусних маршрутах 

загального користування в населених 

пунктах, що входять до Білоцерківської 

міської територіальної громади 

 

Розглянувши подання відділу транспорту та зв’язку Білоцерківської міської ради, 

відповідно до підпунктів 10, 12 пункту а статті 30, частини 6 статті 59, підпунктів 4, 9 пункту 

6-1 розділу V Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Закону України «Про автомобільний транспорт», постанови 

Верховної Ради України від 17 липня 2020 року № 807-IX «Про утворення та ліквідацію 

районів», Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затверджених 

постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1997 року № 176, розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 12 червня 2020 року № 715-р «Про визначення 

адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Київської 

області», виконавчий комітет міської ради вирішив: 

 

1. Укласти на строк до трьох місяців договори на перевезення пасажирів на автобусних 

маршрутах загального користування в населених пунктах, що входять до Білоцерківської 

міської територіальної громади за наступними маршрутами: 

1.1.  №4 (Ш) «Житловий масив Таращанський («Біла Вежа») – с. Шкарівка» з 

Товариством з обмеженою відповідальністю «ЕПІТРАНС». 

1.2.  №20 «вул. Ярмаркова – с. Шкарівка» з Товариством з обмеженою відповідальністю 

«ЕПІТРАНС». 

1.3. №6 (С) «вул. Сквирське шосе – с. Сидори (с. Володимирівка – с. Дрозди – с. 

Мазепинці) з Товариством з обмеженою відповідальністю «Білоцерківський автобусний 

парк». 

1.4. №23 «вул. Ярмаркова – с. Сидори (с. Володимирівка – с. Дрозди – с. Мазепинці) з 

Товариством з обмеженою відповідальністю «Білоцерківський автобусний парк». 

1.5. №11 (С) «вул. Київська – с. Скребиші (с. Глушки – с. Храпачі)» з Товариством з 
обмеженою відповідальністю «Білоцерківський автобусний парк». 

1.6. №24 «вул. Ярмаркова – с. Скребиші (с. Глушки – с. Храпачі)» з Товариством з 

обмеженою відповідальністю «Білоцерківський автобусний парк». 

1.7. №16 (Г) «Житловий масив Піщаний – с.Городище (с. Глибочка – с. Пилипча)» з 

Товариством з обмеженою відповідальністю «ТРАНССІТІ». 

1.8. №25 «вул.Ярмаркова – с.Городище (с. Глибочка – с. Пилипча)» з Товариством з 

обмеженою відповідальністю «ТРАНССІТІ». 

1.9. №18 (П) «вул. Івана Кожедуба («Хімбуд») – с. Піщана» з Комунальним 

підприємством Білоцерківської міської ради «Тролейбусне управління». 

1.10. №26 «вул. Ярмаркова – с. Піщана» з Комунальним підприємством Білоцерківської 

міської ради «Тролейбусне управління». 



1.11. №19 (Г) «вул. Сухоярська («Сфера Авто») – с. Гайок (с.Терезине – с. Вільна 

Тарасівка)» з Товариством з обмеженою відповідальністю «Білоцерківський автобусний 

парк». 

1.12. №27 «вул. Ярмаркова – с. Гайок (с. Терезине – с. Вільна Тарасівка)» з Товариством 

з обмеженою відповідальністю «Білоцерківський автобусний парк». 

1.13. №22 (Т) «Автомагістраль Київ-Одеса (Одеська траса) – с. Томилівка» з 

Товариством з обмеженою відповідальністю «ТРАНССІТІ». 

1.14. №28 «вул. Ярмаркова – с. Томилівка» з Товариством з обмеженою відповідальністю 

«ТРАНССІТІ». 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови згідно 

розподілу обов’язків. 

 

 

Міський голова       Геннадій ДИКИЙ 


