
 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 14 лютого 2023 року                            м. Біла Церква                                                 № 75 

 

Про надання дозволу  на встановлення інформаційних дощок 

 

Розглянувши пояснювальну записку управління культури і туризму Білоцерківської 

міської ради від  23 січня 2023 року № 38, відповідно до статей 32, 40 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», керуючись рішеннями Білоцерківської міської ради від 25 

жовтня 2022 року № 3128-33-VIIІ «Про затвердження Положення про порядок встановлення, 

обліку та демонтажу пам’ятних знаків, меморіальних та інформаційних дощок на території 

Білоцерківської міської територіальної громади», виконавчого комітету Білоцерківської 

міської ради від 8 червня 2021 року № 376 «Про комісію з питань встановлення меморіальних 

дощок на території Білоцерківської міської територіальної громади», враховуючи протокол 

від 09 грудня 2022 року № 5 комісії з питань встановлення меморіальних дощок на території 

Білоцерківської міської територіальної громади, за ініціативою релігійної організації 

«Іудейська релігійна громада «Міцва» м. Біла Церква Київської області, з метою збереження 

історико-культурологічної спадщини Київщини, популяризації видатних фактів історії міста 

Біла Церква, формування історичної свідомості містян та розвинення туристичної 

привабливості міста, виконавчий комітет міської ради вирішив: 

1. Надати дозвіл на встановлення інформаційної дошки з текстом згідно з додатком 1, 

на будівлі пульмонологічного відділення Комунального некомерційного підприємства 

Білоцерківської міської ради «Білоцерківська міська лікарня №1» за адресою: вул. Я. Мудрого, 

49 (раніше - лікарня Нахмана Бялика), м. Біла Церква, Київська область. 

2. Надати дозвіл на встановлення інформаційної дошки з текстом згідно з додатком 2, 

на будинку за адресою: вул. Б. Хмельницького, 10 (раніше – синагога Мошки Рабиновича), м. 

Біла Церква, Київська область,.  

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

розподілом обов’язків. 

 

 

Міський голова                                                                                                  Геннадій ДИКИЙ 

 



Додаток 1 

до рішення виконавчого  

комітету міської ради 

від 14 лютого 2023 р. № 75 
 

Текст інформаційної дошки 

на будівлі пульмонологічного відділення Комунального некомерційного підприємства 

Білоцерківської міської ради «Білоцерківська міська лікарня №1» за адресою: 

вул. Я. Мудрого, 49, м. Біла Церква, Київська область.  
 

«Лікарня Нахмана Бяліка вулиця Ярослава Мудрого, 49 Єврейська лікарня збудована коштом 

купця Нахмана Бяліка на подарованій ним же садибі та урочисто відкрита 21 грудня 1903 року. 

Пожертва Н. Бяліка сягнула 30000 рублів. Браму прикрашав напис про спорудження 

Білоцерківської єврейської лікарні коштом Нахмана Бяліка. На ганку досі висить кований 

Маген Давид, що пережив Другу світову війну.» 

 

 

Заступник міського голови                                                                   Катерина ВОЗНЕНКО 

 



Додаток 2 

до рішення виконавчого  

комітету міської ради 

від 14 лютого 2023 р. № 75 
 

Текст інформаційної дошки 

на будинку за адресою: вул. Б. Хмельницького, 10, м. Біла Церква, Київська область.  

  

«Синагога Мошки Рабиновича вулиця Богдана Хмельницького, 10. Одна з найстаріших 

синагог Нового міста, зведена у 1800-х рр. при первинній забудові цієї вулиці. Офіційний 

дозвіл виданий в 1851 році. В 1863-1865 рр. дозволено побудувати дерев’яну на кам’яному 

фундаменті споруду на місці згорілої, а в 1910 р. – муровану синагогу, фасад якої виходив на 

вул. 1-шу Бердичівську і 2-гу Базарну.»  

 

 

Заступник міського голови                                                                   Катерина ВОЗНЕНКО 
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