
 
 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 22 вересня 2020 року                             м. Біла Церква                                         № 579 

 

Про демонтаж зупинки громадського транспорту 

«вул. Вокзальна» в напрямку руху автотранспорту до 

центру міста за адресою: бульвар Олександрійський, 

зі сторони житлового будинку № 97 

 

Розглянувши подання управління містобудування та архітектури міської ради від 16 

вересня 2020 року № 15672/01-06, заяву фізичної особи-підприємця Сіроштан Олександра 

Павловича від 16 вересня 2020 року, щодо надання дозволу на проведення демонтажних 

робіт існуючої зупинки громадського транспорту, відповідно до Цивільного кодексу 

України, Земельного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Порядку розміщення 

тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, затвердженого наказом 

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 

України від 21 жовтня 2011 року № 244, Правил благоустрою території м. Біла Церква, 

затверджених рішенням міської ради від 11 липня 2008 року № 800, Порядку розміщення 

тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності в м. Біла Церква, 

затвердженого рішенням міської ради від 20 серпня 2015 року № 1552-78-VI, рішення 

Білоцерківської міської ради від 15 травня 2020 року № 5294-96-VII «Про встановлення 

земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем Сіроштан Олександром Павловичем», 

договору від 25 червня 2020 року № 10-08/66 про встановлення особистого строкового 

сервітуту земельної ділянки, паспорту прив’язки № 25/20 тимчасової споруди для здійснення 

підприємницької діяльності в складі зупинки громадського транспорту по бульвар 

Олександрійський, зі сторони житлового будинку № 97, виконавчий комітет міської ради 

вирішив: 

 

1. Демонтувати існуючу зупинку громадського транспорту «вул. Вокзальна» в 

напрямку руху автотранспорту до центру міста за адресою: бульвар Олександрійський, зі 

сторони житлового будинку № 97, у зв’язку із необхідністю її заміни та проведення робіт з 

благоустрою території. 

2. Фізичній особі-підприємцю Сіроштан Олександру Павловичу вжити заходів, 

що передбачені чинним законодавством України, щодо демонтажу існуючої зупинки 

громадського транспорту, зазначеної в пункті 1 рішення. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Кравця А.В. 

 

 

Міський голова        Геннадій ДИКИЙ 


