
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

12 червня 2018 року                             м. Біла Церква                                         № 253 

 

 

Про тарифи на послуги 

в новій редакції, які надаються  

Будинком урочистих подій 

 

         Розглянувши подання  начальника відділу культури і туризму Білоцерківської 

міської ради № 146 від 21 березня  2018 року, відповідно  до ст.7, 13 Закону України « Про 

засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», ст. 28 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет міської ради 

вирішив: 

 1.Встановити тарифи на послуги в новій редакції, які надаються Комунальним 

підприємством Білоцерківської міської ради Будинок урочистих подій  згідно з додатком.  

 2.Вважати таким, що втратило чинність рішення  виконавчого комітету 

Білоцерківської міської ради від 07 квітня 2015 року №114 «Про тарифи на послуги в 

новій редакції, які надаються Будинком урочистих подій». 

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

дане рішення для оприлюднення в засобах масової інформації. 

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови 

згідно з розподілом обов’язків. 

Міський голова                                                                                                             Г. Дикий       

 

 

 

 

 

 



                                                                                                        Додаток 

до рішення виконавчого комітету  

                                                              міської ради 

                                                                                   від  12 червня  2018 р. № 253 

 

Тарифи на  послуги, що надаються КП БМР Будинком урочистих подій 

 

п/п                                                         Послуги 

 

Одиниця 

виміру 

(послуга) 

Ціна 

без  

ПДВ 

(грн) 

Ціна 

з 

ПДВ 

(грн) 

1 Надання великих залів урочистих подій  для проведення 

обряду одруження 

1 2125 2550 

2 Проведення виїзного обряду одруження 1 2500 3000  

3 Надання малого залу урочистих подій  для проведення 

обряду одруження 

 

1 

 

525      

 

630 

4 Обряд ювілейних свят 1 2125 2550 

5 1 година оренди залу 2 поверху для проведення презентацій, 

семінарів, зустрічей  

1 575 690 

6 1 година оренди  залу 2 поверху для проведення 

презентацій, семінарів, зустрічей у неробочі часи, дні , 

вихідні (неділя, понеділок) та святкові дні 

1 1150 1380 

7 1 година оренди  малого залу 1 поверху для проведення 

презентацій, семінарів, зустрічей 

1 400                              480 

8 1 година оренди  малого залу 1 поверху для проведення 

презентацій, семінарів, зустрічей у неробочі часи, дні , 

вихідні (неділя, понеділок) та святкові дні 

1 

 

800 960 

9 Прокат костюмів «Янголят» у залах 1 325 390 

10 Прокат костюмів «Янголят» на виїзді 1 650 780 

11 Прокат дитячих українських костюмів у залах 1 325 390 

12 Прокат дитячих українських костюмів на виїзді 1 650 780 

13 Прокат дитячих  костюмів  “Квіткові дівчата” у залах 1 325 390 

14 Прокат дитячих  костюмів  “Квіткові дівчата” на виїзді 1 650 780 

15 Надання залів урочистих подій  для проведення обряду у 

неділю та святкові дні 

1 4250 5100 

16 Проведення фуршету у залах 1 200    240 

17 Проведення урочистого обряду народження дитини у 

малому залі 

1 525 630 

18 Проведення урочистого обряду народження дитини у 

великому залі 

1 800 960 

19 Фотозона 1 200 240 

20 Організація проведення «Шлюб за 24 години» 1 3000 3600 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради                                                                                             С. Постівий 

                                         


