
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 25 квітня 2022 року                              м. Біла Церква                                              № 225 

 

Про обмеження у русі деяких транспортних засобів на 

території Білоцерківської міської територіальної громади 

 

Розглянувши протокол № 6 позачергового засідання комісії виконавчого комітету 

Білоцерківської міської ради з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 

ситуацій від 25 квітня 2022 року, керуючись Законом України «Про правовий режим воєнного 

стану», статтею 40, частиною шостою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», беручи до уваги укази Президента України «Про введення воєнного стану в 

Україні» від 24 лютого 2022 року № 64/2022, затвердженого Законом України «Про 

затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 

лютого 2022 року № 2102-ІХ, «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 14 

березня 2022 року № 133/2022, затвердженого Законом України «Про затвердження Указу 

Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 15 березня 

2022 року № 2119-IX, «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 18 квітня 

2022 року № 259/2022, затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента 

України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 21 квітня 2022 року № 

2212-IX, у зв’язку з військовою агресією росії проти України, виконавчий комітет міської ради 

вирішив: 

1. Заборонити з 26 квітня 2022 року до припинення дії на території України особливого 

періоду – воєнного стану на території Білоцерківської міської територіальної громади рух 

транспортних засобів, що використовують у своїй конструкції систему випуску 

відпрацьованих газів «прямотік», інші вихлопні системи, де відсутній шумопоглинач. 

2. Рекомендувати Білоцерківському районному управлінню поліції Головного 

управління Національної поліції України в Київській області, Батальйону патрульної поліції у 

м. Біла Церква Управління патрульної поліції України в Київській області Департаменту 

патрульної поліції з 26 квітня 2022 року до припинення на території України особливого 

періоду – воєнного стану у разі виявлення випадків на території Білоцерківської міської 

територіальної громади руху транспортних засобів, що використовують у своїй конструкції 

систему випуску відпрацьованих газів «прямотік», інші вихлопні системи, де відсутній 

шумопоглинач, або транспортних засобів, водії яких застосовують агресивне водіння, або 

позбавлені рішенням суду права керування транспортними засобами, здійснювати затримання 

таких транспортних засобів з метою безумовного доставлення їх на спеціальний майданчик 

(стоянку). 

3. Відділу інформаційних ресурсів та зв’язків з громадськістю Білоцерківської міської 

ради забезпечити інформування населення щодо заборони на території Білоцерківської міської 

територіальної громади руху транспортних засобів, що використовують у своїй конструкції 

систему випуску відпрацьованих газів «прямотік», інші вихлопні системи, де відсутній 

шумопоглинач. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покладається на заступників міського голови 

згідно з розподілом обов’язків. 

 

 

Міський голова                                                            Геннадій ДИКИЙ 


