
Проєкт рішення 

 

Виконавчий комітет 

Білоцерківська міська рада 

Київської області 

 

від «___»__________ 20___ р.                    м. Біла Церква                                         № _____ 

 

 

Про вжиття невідкладних заходів щодо забезпечення  

безпечної життєдіяльності населення Білоцерківської  

міської територіальної громади, функціонування міського 

господарства на час ускладнення погодних умов 

 

Розглянувши пояснювальну записку департаменту житлово-комунального 

господарства Білоцерківської міської ради від 17 грудня  2021 року № 3308, відповідно до 

підпункту 1 пункту «а» статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Закону України «Про дорожній рух», 

Закону України «Про автомобільні дороги», 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 10 жовтня 2001 року № 1306 «Про правила дорожнього 

руху»,  Єдиних  правил  ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних 

переїздів, правил користування ними та охорони, затверджених постановою Кабінету 

Міністрів України від 30 березня 1994 року № 198, з метою забезпечення ефективної роботи 

дорожньої снігоприбиральної техніки та з міркувань безпеки дорожнього руху, виконавчий 

комітет міської ради вирішив: 

 

1. Тимчасово, на період з 22 грудня 2021 року по 01 квітня 2022 року, заборонити з 

23.00 год до 06.00 год зупинку і стоянку транспортних засобів вздовж проїзної частини 

доріг Білоцерківської міської територіальної громади, а саме доріг, що проходять по 

вулицях та бульварах м. Біла Церква: Ярослава Мудрого, Богдана Хмельницького, Василя 

Стуса, Івана Мазепи, Привокзльна, Олеся Гончара, Небесної Сотні, Андрея Шептицького, 

В’ячеслава Чорновола, Зелена, 2-га Піщана, Степана Бандери, Академіка Линника, 

Турчанінова, Крижанівського, Гоголя, Княгині Ольги, Олександрійський,  Шолом-

Алейхема (від вулиці Ярмаркової в напрямку Ярослава Мудрого). 

2. Тимчасово, на період з 22 грудня 2021 року по 01 квітня 2022 року, під час снігових 

заметів, обмежити в’їзд великогабаритного та великовагового транспорту, маса якого 

перевищує вагові параметри, зазначені пунктом 22.5 Правил дорожнього руху, крім 

транспорту необхідного для забезпечення життєдіяльності громади. 

3. Стоянку автотранспортних засобів визначених пунктом 2 рішення здійснювати на 

в’їздах до м. Біла Церква: 

3.1. автомобільна дорога по вул. Сквирське шосе (в районі Білоцерківського 

вантажного авіаційного комплексу); 

3.2. автомобільна дорога по вул. Леваневського (в районі кругового руху); 

3.3. автомобільна дорога по вул. Київська (в районі АЗК БРСМ НАФТА); 

3.4. автомобільна дорога Р17 (6км) (в районі повороту на с. Пилипча). 

4. Департаменту житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради 

забезпечити шляхом укладання договорів наявність спеціалізованої техніки для проведення 

робіт з буксирування та визволення з снігових заметів транспортних засобів. 

5. Рекомендувати Батальйону патрульної поліції в м. Біла Церква Управління 

патрульної поліції України в Київській області Департаменту патрульної поліції, 



комунальному підприємству Білоцерківської міської ради «Муніципальна варта» 

організувати патрулювання вказаних доріг, за можливості, збільшити кількість екіпажів для 

контролю дорожньої обстановки на території Білоцерківської міської територіальної 

громади. 

      3.      Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 

згідно з розподілом обов’язків. 

 

 

Міський голова                                                                     Геннадій ДИКИЙ 


