
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 12 жовтня 2022 року                         м. Біла Церква                                                 № 688 

 

Про тимчасове обмеження руху на перехресті просп. 

Князя Володимира – вул. Павліченко – вул. Заярська 

в м. Біла Церква Київської області  

 

Розглянувши пояснювальну записку департаменту житлово-комунального 

господарства Білоцерківської міської ради від 10 жовтня 2022 року № 1270, відповідно до 

статті 40, частини 6 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Закону України «Про дорожній рух», Закону України «Про автомобільний транспорт», з 

метою забезпечення відновлення асфальтобетонного покриття на перехресті просп. Князя 

Володимира – вул. Павліченко - вул. Заярська в м. Біла Церква Київської області, 

виконавчий комітет міської ради вирішив: 

1. Тимчасово, 16 жовтня 2022 року (неділя) з 09:00 години до 18:00 години, обмежити 

рух по просп. Князя Володимира від перехрестя з вул. Голубина до перехрестя з вул. 

Шевченка (у двохсторонньому напрямку) – вул. Заярська від перехрестя з просп. Князя 

Володимира до перехрестя з вул. Таращанська – вул. Павліченко від перехрестя з просп. 

Князя Володимира до перехрестя з вул. Шевченка в м. Біла Церква Київської області, за 

погодженням з Батальйоном патрульної поліції в м. Біла Церква Управління патрульної 

поліції у Київській області Департаменту патрульної поліції. 

2. Рекомендувати Приватному підприємству «Шляхбудпроект» розробити схему 

організації дорожнього руху та погодити зазначену схему з Батальйоном патрульної поліції в 

м. Біла Церква Управління патрульної поліції у Київській області Департаменту патрульної 

поліції. 

3. Рекомендувати Приватному підприємству «Шляхбудпроект» встановити технічні 

засоби регулювання дорожнього руху згідно зі схемою організації дорожнього руху, 

погодженої з Батальйоном патрульної поліції в м. Біла Церква Управління патрульної поліції 

у Київській області Департаменту патрульної поліції. 

4. Рекомендувати Білоцерківському районному управлінню поліції Головного 

управління Національної поліції у Київській області та Батальйону патрульної поліції в м. 

Біла Церква Управління патрульної поліції України в Київській області Департаменту 

патрульної поліції забезпечити нагляд за організацією руху транспорту в районі проведення 

робіт. 

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

розподілом обов`язків. 

 

   

Міський голова                                                              Геннадій   ДИКИЙ  


