
 

КРАМАТОРСЬКА   МІСЬКА  РАДА  

Виконавчий комітет 

 Р І Ш Е Н Н Я 

від 21.10.2020  № 1009 
м. Краматорськ 
 
Про встановлення тарифів на ритуальні 

послуги,  що надаються підприємством 

СКП «Ритуальна служба» для 

безоплатного поховання померлих осіб 
 

З метою надання ритуальних послуг, передбачених постановою Кабінету Міністрів 

України від 28.10.2004 № 1445 (зі змінами) «Про затвердження Порядку проведення 

безоплатного поховання померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги та особливі 
трудові заслуги перед Батьківщиною, учасників бойових дій, постраждалих учасників 

Революції Гідності і осіб з інвалідністю внаслідок війни», відповідно до Закону України 

«Про увічнення  Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років», ст. 14, 

16 Закону України «Про поховання та похоронну справу» (зі змінами), відповідно до норм 

часу на надання ритуальних послуг та виготовлення предметів ритуальної належності, 

затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 

України від 03.03.2009 № 52, ст. 10 Закону України «Про поховання та похоронну 

справу», керуючись ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування України», 
 
виконком міської ради 
 

В И Р І Ш И В: 
 

1. Встановити з 21.10.2020 тарифи на ритуальні послуги, що надаються 

підприємством СКП «Ритуальна служба» для безоплатного поховання померлих осіб: 
- учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності і осіб з 

інвалідністю внаслідок  війни (Додаток 1); 
- осіб, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною 

(Додаток 2); 
- одиноких громадян (Додаток 3). 
 
2. Вважати таким, що втратило чинність, рішення виконкому міської ради від 

03.12.2014 № 621 «Про встановлення тарифів на ритуальні послуги, що надаються 

підприємством СКП «Ритуальна служба» для безоплатного поховання померлих осіб». 
 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 

– Боєвського С.О. 
 
 

Заступник міського голови                                                                С.Є. Ніконенко 
  



        Додаток 1 
        до рішення виконкому міської ради 
                                               21.10.2020 № 1009 
 

ТАРИФИ 
на ритуальні послуги, що надаються СКП «Ритуальна служба», для безоплатного 

поховання померлих осіб - учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції 

Гідності і осіб з інвалідністю внаслідок  війни 

№ 

п/п 
Найменування послуг 

Тариф за одну 

послугу без 

ПДВ, згідно ст. 

197.1.10 ПКУ 

Кількість надаваємих 

послуг, згідно з  

постановою КМУ від 

28.10.2004 № 1445 
влітку взимку 

1. Доставка предметів ритуальної 

належності ПАЗ (літо/зима) 
 

353,00/360,00   

2. Доставка предметів ритуальної 

належності ПАЗ через морг 
(літо/зима) 
 

337,00/339,00 337,00 339,00 

3. Послуги авто катафалка ПАЗ 
(літо/зима) 
 

553,00/562,00 1106,00 1124,00 

4. Доставка предметів ритуальної 

належності ГАЗ (Газель) (літо/зима) 
 

235,00/239,00   

5. Доставка предметів ритуальної 

належності ГАЗ (Газель) через морг 
(літо/зима) 
 

284,00/287,00   

6. Послуги авто катафалка ГАЗ 

(Газель) (літо/зима) 
 

374,00/378,00   

7. Копання могили для померлої 

людини  ручним способом 
(літо/зима) 
 

1367,00/1668,00 1367,00 1668,00 

8. Копання могили під урну з прахом 

ручним способом 
 

174,00   

9. Копання могили під урну з прахом 

ручним способом взимку 
 

213,00   

10. Поховання труни з прахом 

померлого у могилу 
 

368,00 368,00  

11. Поховання труни з прахом 

померлого у могилу, викопану 

наперед з намерзлим грунтом 
 

506,00  506,00 

12. Поховання урни з прахом померлого 

у могилу 
46,00   



13. Поховання урни з прахом померлого 

у могилу взимку 
 

64,00   

14. Виготовлення траурної стрічки 
 

15,00 15,00 15,00 

15. Виготовлення труни стандартної 

довжиною 2,0 м з оббивкою та 

прикрасами 
 

695,00 695,00 695,00 

16. Виготовлення вінка 
 

101,00 101,00 101,00 

 Усього вартість поховання:  3989,00 4448,00 
  
 

Директор  
 СКП «Ритуальна служба»     В.А. Летенко 
 
 Керуючий справами      А.М. Давискиба 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        Додаток  2 
        до рішення виконкому міської ради 
                                               21.10.2020 № 1009 

ТАРИФИ 
на ритуальні послуги, що надаються СКП «Ритуальна служба», для безоплатного 

поховання померлих осіб, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед 

Батьківщиною 

№ 

п/п 
Найменування послуг 

Тариф за одну 

послугу без 

ПДВ, згідно ст. 

197.1.10 ПКУ 

Кількість надаваємих 

послуг, згідно з  

постановою КМУ від 

28.10.2004 № 1445 
влітку взимку 

1. Доставка предметів ритуальної 

належності ПАЗ (літо/зима) 
353,00/360,00   

2. Доставка предметів ритуальної 

належності ПАЗ через морг 
(літо/зима) 

337,00/339,00 337,00 339,00 

3. Послуги авто катафалка ПАЗ 
(літо/зима) 

553,00/562,00 1106,00 1124,00 

4. Доставка предметів ритуальної 

належності ГАЗ (Газель) (літо/зима) 
235,00/239,00   

5. Доставка предметів ритуальної 

належності ГАЗ (Газель) через морг 
(літо/зима) 

284,00/287,00   

6. Послуги авто катафалка ГАЗ 

(Газель) (літо/зима) 
374,00/378,00   

7. Копання могили для померлої 

людини  ручним способом 
(літо/зима) 

1367,00/1668,00 1367,00 1668,00 

8. Копання могили під урну з прахом 

ручним способом 
174,00   

9. Копання могили під урну з прахом 

ручним способом взимку 
213,00   

10. Поховання труни з прахом 

померлого у могилу 
368,00 368,00  

11. Поховання труни з прахом 

померлого у могилу, викопану 

наперед з намерзлим грунтом 
506,00  506,00 

12. Поховання урни з прахом померлого 

у могилу 
46,00   

13. Поховання урни з прахом померлого 

у могилу взимку 
64,00   

14. Виготовлення траурної стрічки 15,00 30,00 30,00 
15. Виготовлення труни стандартної 

довжиною 2,0 м з оббивкою та 

прикрасами 
695,00 695,00 695,00 

16. Виготовлення вінка 101,00 202,00 202,00 
 Усього вартість поховання:  4105,00 4564,00 

 Директор  
 СКП «Ритуальна служба»     В.А. Летенко 
 
 Керуючий справами      А.М. Давискиба 



        Додаток  3 
        до рішення виконкому міської ради 
                                               21.10.2020   № 1009 

ТАРИФИ 
 

на ритуальні послуги, що надаються СКП «Ритуальна служба», для безоплатного 

поховання померлих осіб - одиноких громадян 

№ 

п/п 

Найменування послуг Тариф за одну послугу без ПДВ, згідно з ст. 197.1.10 ПКУ) 
З моргу КМУ 

«Міська лікарня 
№ 1» (21 км) 

З моргу КМУ 

«Міська лікарня  
№ 2» (31км) 

З моргу КМУ 

«Міська лікарня  
№ 3» (28 км) 

  доросла  дитина доросла  дитина доросла  дитина 

1. 

Виготовлення труни 

стандартної 

довжиною 1 м з 

оббивкою 

 238,00  238,00  238,00 

2. 

Виготовлення труни 

стандартної 

довжиною 2 м з 

оббивкою 

593,00  593,00  593,00  

3. Виготовлення вінка 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 

4. 
Копання могили 

механічним способом 
256,00 256,00 256,00 256,00 256,00 256,00 

5. 
Виготовлення 

таблички дерев’яної з 

номером  
19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 

6. 

Організація 

поховання одинокого 

громадянина з 

проведення ритуалу, 

роботу виконує 

бригада з чотирьох 

чоловік: (вивіз 

померлого з моргу, 

вивантаження на 

кладовищі, опускання 

труни у могилу, 

закопування могили, 

формування 

намогильного насипу 

та одноразове 
прибирання могили) 

1434,00 1434,00 1619,00 1619,00 1526,00 1526,00 

7. 
Послуги авто 

катафалка з моргу 
582,00/ 
587,00 

582,00/ 
587,00 

728,00/ 
737,00 

728,00/ 
737,00 

674,00/ 
682,00 

674,00/ 
682,00 

8. 
Усього вартість 

поховання 
2910,00/ 
2915,00 

2555,00/ 
2560,00 

3241,00/ 
3250,00 

2886,00/ 
2895,00 

3094,00/ 
3102,00 

2739,00/ 
2747,00 

 
Директор  

 СКП «Ритуальна служба»     В.А. Летенко 
 
 
 Керуючий справами      А.М. Давискиба 


