
 

 

  

 

Проєкт рішення 

 

Виконавчий комітет  

Білоцерківська міська рада 

Київської області 

 

від « 07» липня 2021р.             м. Біла Церква                                                                № 495 

 

Про тимчасове обмеження дорожнього руху 

вантажних транспортних засобів по автомобільних 

дорогах (вулицях, тощо) Білоцерківської міської 

територіальної громади 

 

 Розглянувши пояснювальну записку департаменту житлово-комунального 

господарства Білоцерківської міської ради від 25 червня 2021 року № 1364, відповідно до 

статей 17, 19, пункту 7 частини 1 статті 20, пункту 6 частини 2 статті 32 Закону України 

«Про автомобільні дороги», статей 6, 24, 27, 29 Закону України «Про дорожній рух», 

підпункту 7 пункту «а» частини 1 статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,
 
постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2001 року № 30 «Про проїзд 

великогабаритних та великовагових транспортних засобів автомобільними дорогами, 

вулицями та залізничними переїздами», постанови Кабінету Міністрів України від 27 червня 

2007 року № 879 «Про заходи щодо збереження автомобільних доріг загального 

користування», з метою уникнення деформації дорожнього покриття в зв’язку з високим 

температурним режимом, підвищення безпеки дорожнього руху, виконавчий комітет міської 

ради вирішив: 

1. Тимчасово в період спекотної погоди (в літню пору року) за погодженням з 

відповідним підрозділом Національної поліції України обмежити рух вантажних 

транспортних засобів, загальна маса яких перевищує 24 тонни і навантаженням на вісь понад 

7 тонн, по автомобільних дорогах (вулицях, тощо) Білоцерківської міської територіальної 

громади в денну пору доби з 10.00 год. до 22.00 год. щоденно, при підвищенні температури 

повітря понад 28ºС. Обмеження не стосуються транспортних засобів, що здійснюють 

перевезення небезпечних, швидкопсувних вантажів, живих тварин і птиці, а також 

перевезення, пов’язані із запобіганням або ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій. 

2. Відстій транспортних засобів на під’їздах до міста Біла Церква, здійснювати в місцях, 

зазначених на інформаційних стендах. 

3. Департаменту житлово - комунального господарства Білоцерківської міської ради 

звернутися з відповідними листами до Служби автомобільних доріг Київської області та 

Київської обласної державної адміністрації (власників доріг, які проходять по території 

Білоцерківської міської територіальної громади) щодо надання інформації по місцям відстою 

вантажних транспортних засобів в межах Білоцерківської міської територіальної громади. 

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

ради подати дане рішення для оприлюднення  в засоби масової інформації. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського голови згідно з 

розподілом обов’язків. 

 

 

Міський   голова                                                                                       Геннадій   ДИКИЙ   

 

 


