
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 23 листопада 2021 року                     м. Біла Церква                                                № 804 

 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Білоцерківської 

міської ради від 25 серпня 2021 року № 585 «Про реєстрацію пасік, які 

розміщені на території Білоцерківської міської територіальної громади» 

 

Розглянувши пояснювальну записку управління економіки Білоцерківської міської ради, 

відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги», статті 40 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», статті 13 Закону України «Про бджільництво»,  

розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 р. № 523-р «Деякі питання 

надання адміністративних послуг через центри надання адміністративних послуг» (в редакції 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2021 р. № 969-р), наказу 

Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 19 лютого 

2021 року № 338 «Про деякі питання у сфері бджільництва», враховуючи зміни в 

адміністративному територіальному устрої, з метою забезпечення надання адміністративних 

послуг, виконавчий комітет міської ради вирішив:  

 

1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 

25 серпня 2021 року № 585 «Про реєстрацію пасік, які розміщені на території Білоцерківської 

міської територіальної громади», а саме: 

1.1. п.1 викласти в такій редакції: 

«1. Забезпечити Центру надання адміністративних послуг Білоцерківської міської ради 

прийом від фізичних осіб, які проживають на території Білоцерківської міської територіальної 

громади, та суб’єктів господарювання, зареєстрованих в Білоцерківській міській 

територіальній громаді, які займаються бджільництвом, заяв на реєстрацію пасік відповідно 

до додатку Порядку реєстрації пасіки, затвердженого наказом Міністерства розвитку 

економіки, торгівлі та сільського господарства України від 19 лютого 2021 року №338»; 

1.2. п.3.1 викласти в такій редакції: 

«3.1. реєстрацію пасік у Журналі обліку пасік згідно з Додатком 1;»; 

1.3. Додаток 1 та Додаток 2, що додаються до рішення виконавчого комітету 

Білоцерківської міської ради, викласти в новій редакції. 

2. 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 23.11.2021 року № 804   

 

Журнал обліку пасік 

 
№ Дата Прізвище, ім’я, по 

батькові(за наявності), 

місце проживання, 

реєстраційний номер 

облікової картки платника 

податків або серія(за 

наявності) та номер 

паспорта(для фізичних 

осіб, які через свої 

релігійні переконання 

відмовляються від 

прийняття реєстраційного 

номера облікової картки 

платника податків та 

повідомили про це 

відповідний 

контролюючий орган і 

мають відмітку у паспорті) 

(для фізичної особи) 

Найменування 

(для юридичної 

особи), 

прізвище, ім’я, 

по батькові (за 

наявності) (для 

фізичної особи 

– підприємця) 

Місцезнаходже

ння (для 

юридичної 

особи), місце 

проживання 

(для фізичної 

особи – 

підприємця) 

Код згідно ЄДРПОУ (для 

юридичної особи), 

реєстраційний номер 

облікової картки платника 

податків або серія(за 

наявності) та номер 

паспорта(для фізичних 

осіб, які через свої 

релігійні переконання 

відмовляються від 

прийняття реєстраційного 

номера облікової картки 

платника податків та 

повідомили про це 

відповідний 

контролюючий орган і 

мають відмітку у паспорті 

(для фізичної особи – 

підприємця) 

Контактна 

інформація 

(номер 

телефону, 

адреса 

електронної 

пошти) 

Місце 

фактичного 

розташуван

ня пасіки із 

зазначення

м 

інформації 

щодо 

земельної 

ділянки 

(адреса або 

кадастрови

й номер 

земельної 

ділянки) 

Кількість 

бджолиних 

сімей на 

дату 

реєстрації 

паспорта 

пасіки 

Порода 

(популяція) 

бджолиних 

сімей (за 

наявності) 

Єдиний 

унікальний 

номер 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

           

 

 

Керуючий справами  

виконавчого комітету міської ради                                                                                                          Анна ОЛІЙНИК 
 



Додаток 2 

до рішення виконавчого комітету  

міської ради  

від 23. 11. 2021 року № 804 

 

 

Форма довідки про реєстрацію пасіки 

 

Пасічнику 

___________________________________________________ 
(назва суб’єкта господарювання, П.І.Б. фізичної особи) 

 

Адреса 

___________________________________________________ 
(адреса проживання фізичної особи або місцезнаходження юридичної 

особи) 

 

 

 

Довідка про реєстрацію пасіки 

 

Видана пасічнику ________________________________________________________, 
                                       (назва суб’єкта господарювання, П.І.Б. фізичної особи) 

 

який проживає в Білоцерківській міській територіальній громаді за адресою: 

________________________________________________________________________, 
(адреса місця проживання фізичної особи або місцезнаходження юридичної особи) 

 

що, відповідно до поданої заяви на реєстрацію пасіки від _______________ № _____ 

 

та на підставі запису _______________________________________________________ 
                                         (назва відповідного компетентного органу ветеринарної медицини)  

 

У ветеринарно-санітарному паспорті пасіки № ________________________________ 
                                                                                          (номер ветеринарно-санітарного паспорту пасіки) 

 

про реєстрацію пасіки, яка належить пасічнику 

 

________________________________________________________________________, 
(назва суб’єкта господарювання, П.І.Б. фізичної особи) 

 

та розташована за адресою: ________________________________________________, 
                                                (адреса місцезнаходження пасіки) 

 

в кількості ______________________    бджолосімей, про що зроблений відповідний  
                   (кількість цифрами та прописом) 

 

запис у Журналі обліку пасік за № ______.  

 

 

 

 

Керуючий справами  

виконавчого комітету міської ради                                                          Анна ОЛІЙНИК 
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