
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Про встановлення тарифів на ритуальні послуги спеціалізованого комунального 
підприємства «Запорізька ритуальна служба»  
 
 

Керуючись  Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

«Про поховання та похоронну справу», виконавчий комітет Запорізької міської 

ради  

ВИРІШИВ: 

1. Встановити тарифи на ритуальні послуги спеціалізованого 

комунального підприємства «Запорізька ритуальна служба» м. Запоріжжя  

згідно з додатком. 

2. Для аналізу тарифів на ритуальні послуги спеціалізованому 

комунальному підприємству «Запорізька ритуальна служба» щоквартально у 

термін, передбачений для статистичної звітності, подавати звітні матеріали  до 

департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради та 

департаменту інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради. 

3. Рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради від 23.02.2018 

№45 «Про встановлення тарифів на ритуальні послуги спеціалізованого 

комунального підприємства «Запорізька ритуальна служба»» (зі змінами) 

вважати таким, що втратило чинність. 

4. Управлінню внутрішньої політики, преси та інформації Запорізької 

міської ради оприлюднити дане рішення в засобах масової інформації. 

5. Дане рішення набуває чинності з дня його оприлюднення. 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради                    

Олексія Нікіфорова. 

 

 

Секретар міської ради           Анатолій КУРТЄВ 
 



Додаток  

до рішення виконавчого 

комітету міської ради 

 

 ______________ № ____ 

 

Тарифи  

на ритуальні послуги спеціалізованого комунального підприємства 

«Запорізька ритуальна служба» 

   

№ 

з/п 
Ритуальна послуга 

Тариф, 

грн. з 

ПДВ 

1 2 3 

1 
Оформлення договору - замовлення на організацію та 

проведення поховання 
16,15 

2 Оформлення свідоцтва про поховання 11,23 

3 
Копання могили механізованим способом в літній період з 

зачищенням дна та стінок 
290,91 

4 
Копання могили механізованим способом в літній період з 

зачищенням дна та стінок (викопування дитячої могили) 
159,25 

5 

Копання могили механізованим способом в літній період з 

зачищенням дна та стінок (викопування могили, опускання 

труни з тілом померлого в могилу, закопування могили, 

формування намогильного насипу) 

513,90 

6 

Копання могили механізованим способом в літній період з 

зачищенням дна та стінок (викопування дитячої могили, 

опускання труни з тілом померлого в могилу, закопування 

могили, формування намогильного насипу) 

268,14 

7 
Копання могили механізованим способом в зимовий період з 

зачищенням дна та стінок 
290,91 

8 
Копання могили механізованим способом в зимовий період з 

зачищенням дна та стінок (викопування дитячої могили) 
159,25 

9 

Копання могили механізованим способом в зимовий період з 

зачищенням дна та стінок (викопування могили, опускання 

труни з тілом померлого в могилу, закопування могили, 

формування намогильного насипу) 

561,68 

10 

Копання могили механізованим способом в літній період з 

зачищенням дна та стінок (викопування дитячої могили, 

опускання труни з тілом померлого в могилу, закопування 

могили, формування намогильного насипу) 

286,01 

11 
Копання могили ручним способом в літній період 

(викопування могили) 
1140,81 



2 

12 
Копання могили ручним способом в літній період 

(викопування дитячої могили) 
584,94 

13 

Копання могили ручним способом в літній період 

(викопування могили, опускання труни з тілом померлого в 

могилу, закопування могили, формування намогильного 

насипу) 

1363,81 

14 

Копання могили ручним способом в літній період 

(викопування дитячої могили, опускання труни з тілом 

померлого в могилу, закопування могили, формування 

намогильного насипу) 

693,83 

15 
Копання могили ручним способом в зимовий період 

(викопування  могили) 
1728,30 

16 
Копання могили ручним способом в зимовий період 

(викопування дитячої могили) 
841,13 

17 

Копання могили ручним способом в зимовий період 

(викопування могили, опускання труни з тілом померлого в 

могилу, закопування могили, формування намогильного 

насипу) 

1999,09 

18 

Копання могили ручним способом в зимовий період 

(викопування дитячої могили, опускання труни з тілом 

померлого в могилу, закопування могили, формування 

намогильного насипу) 

967,89 

19 
Копання збільшеної могили ручним способом в літній період 

(викопування  могили) 
1457,12 

20 

Копання збільшеної могили ручним способом в літній період 

(викопування могили, опускання труни з тілом померлого в 

могилу, закопування збільшеної могили, формування 

намогильного насипу) 

1680,10 

21 
Копання збільшеної могили ручним способом в зимовий 

період (викопування  могили) 
2062,47 

22 

Копання збільшеної могили ручним способом в зимовий 

період (викопування могили, опускання труни з тілом 

померлого в могилу, закопування збільшеної могили, 

формування намогильного насипу) 

2333,22 

23 

Зняття (демонтаж) гранітного пам’ятника у разі підпоховання 

в існуючу (сімейну) могилу (при виконанні робіт на місці 

поховання всередині огороджень) 

276,53 

24 

Зняття (демонтаж) гранітного надгробка у разі підпоховання 

в існуючу (сімейну) могилу (при виконанні робіт на місці 

поховання всередині огороджень) 

138,26 

25 

Зняття (демонтаж) гранітного квітника у разі підпоховання в 

існуючу (сімейну) могилу (при виконанні робіт на місці 

поховання всередині огороджень) 

149,79 
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26 

Зняття (демонтаж) мозаїчного пам’ятника № 1-5а у разі 

підпоховання в існуючу (сімейну) могилу (при виконанні 

робіт на місці поховання всередині огороджень) 

190,09 

27 

Зняття (демонтаж) мозаїчного пам’ятника №7, 7а у разі 

підпоховання в існуючу (сімейну) могилу (при виконанні 

робіт на місці поховання всередині огороджень) 

230,43 

28 

Зняття (демонтаж) мозаїчного пам’ятника № 19, 19а у разі 

підпоховання в існуючу (сімейну) могилу (при виконанні 

робіт на місці поховання всередині огороджень) 

74,89 

29 

Зняття (демонтаж) мозаїчного надголовника у разі 

підпоховання в існуючу (сімейну) могилу (при виконанні 

робіт на місці поховання всередині огороджень) 

74,89 

30 

Зняття (демонтаж) мозаїчного відкритого надгробку  довж. 

1,2 м у разі підпоховання в існуючу (сімейну) могилу (при 

виконанні робіт на місці поховання всередині огороджень) 

144,03 

31 

Зняття (демонтаж) мозаїчного закритого надгробку    довж. 

1,2 м у разі підпоховання в існуючу (сімейну) могилу (при 

виконанні робіт на місці поховання всередині огороджень) 

144,03 

32 

Зняття (демонтаж) мозаїчного відкритого надгробку  довж. 

1,5 м у разі підпоховання в існуючу (сімейну) могилу (при 

виконанні робіт на місці поховання всередині огороджень) 

144,03 

33 

Зняття (демонтаж) мозаїчного закритого надгробку    довж. 

1,5 м у разі підпоховання в існуючу (сімейну) могилу (при 

виконанні робіт на місці поховання всередині огороджень) 

144,03 

34 
Зняття (демонтаж) металевої тумби у разі підпоховання в 

існуючу (сімейну) могилу 
61,66 

35 
Зняття (демонтаж) хреста у разі підпоховання в існуючу 

(сімейну) могилу 
45,21 

36 

Зняття (демонтаж) гранітного пам'ятника у разі підпоховання 

в існуючу (сімейну) могилу (при виконанні робіт на місці 

поховання без огороджень) 

218,94 

37 

Зняття (демонтаж) гранітного надгробка у разі підпоховання 

в існуючу (сімейну) могилу (при виконанні робіт на місці 

поховання без огороджень) 

109,46 

38 

Зняття (демонтаж) гранітного квітника у разі підпоховання в 

існуючу (сімейну) могилу (при виконанні робіт на місці 

поховання без огороджень) 

115,22 

39 

Зняття (демонтаж) мозаїчного пам'ятника № 1-5а у разі 

підпоховання в існуючу (сімейну) могилу (при виконанні 

робіт на місці поховання без огороджень) 

155,54 

40 

Зняття (демонтаж) мозаїчного пам'ятника № 7, 7а у разі 

підпоховання в існуючу (сімейну) могилу (при виконанні 

робіт на місці поховання без огороджень) 

184,35 
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41 

Зняття (демонтаж) мозаїчного пам'ятника № 19, 19а у разі 

підпоховання в існуючу (сімейну) могилу (при виконанні 

робіт на місці поховання без огороджень) 

57,62 

42 

Зняття (демонтаж) мозаїчного надголовника у разі 

підпоховання в існуючу (сімейну) могилу (при виконанні 

робіт на місці поховання без огороджень) 

57,62 

43 

Зняття (демонтаж) мозаїчного відкритого надгробку  довж. 

1,2 м у разі підпоховання в існуючу (сімейну) могилу (при 

виконанні робіт на місці поховання без огороджень) 

115,22 

44 

Зняття (демонтаж) мозаїчного закритого надгробку    довж. 

1,2 м у разі підпоховання в існуючу (сімейну) могилу (при 

виконанні робіт на місці поховання без огороджень) 

115,22 

45 

Зняття (демонтаж) мозаїчного відкритого надгробку   довж. 

1,5 м у разі підпоховання в існуючу (сімейну) могилу (при 

виконанні робіт на місці поховання без огороджень) 

115,22 

46 

Зняття (демонтаж) мозаїчного закритого надгробку    довж. 

1,5 м у разі підпоховання в існуючу (сімейну) могилу (при 

виконанні робіт на місці поховання без огороджень) 

115,22 

47 Поховання урни з прахом померлого в могилу в літній період 207,42 

48 
Поховання урни з прахом померлого в могилу в зимовий 

період 
345,67 

 

 
Директор департаменту 
інфраструктури та благоустрою  
Запорізької міської ради     Артур БОЯРЧУКОВ 
 
 
Керуючий справами  
виконкому ради       Олександр ГОЛТВЕНКО 



Пояснювальна записка 

до проєкту рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради  
«Про встановлення тарифів на ритуальні послуги спеціалізованого 

комунального підприємства «Запорізька ритуальна служба» 
 

Діючі на цей час тарифи на ритуальні послуги встановлено рішенням 

виконавчого комітету міської ради від 23.02.2018 №45 «Про встановлення 

тарифів на ритуальні послуги спеціалізованого комунального підприємства 

«Запорізька ритуальна служба» (зі змінами)». 

Проєктні тарифи на необхідний мінімальний перелік ритуальних 

послуг розраховано відповідно до вимог Єдиної методики визначення 

вартості надання громадянам необхідного мінімального переліку окремих 

видів ритуальних послуг, реалізації предметів ритуальної належності, 

затвердженої наказом Державного комітету України з питань житлово-

комунального господарства від 19.11.2003 №194. 

Протягом дії тарифів відбулось зростання прожиткового мінімуму на 

законодавчому рівні на 35% (з 1762 грн. до 2379 грн.), збільшились 

коефіцієнти співвідношень мінімальної тарифної ставки робітникам 1-го 

розряду (місячної тарифної ставки за видами робіт та окремими професіями 

відповідно до Галузевої угоди між Міністерством регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України, об’єднанням 

організацій роботодавців «Всеукраїнська конфедерація роботодавців 

житлово-комунальної галузі України» та Центральним комітетом профспілки 

працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, 

побутового обслуговування населення України на 2017-2021 роки), зросла 

вартість палива, сировини і матеріалів, підвищились тарифи на комунальні 

послуги, енергоносії, послуги зв’язку та інші складові витрат. 

Враховуючи викладене, пропонуємо наступний рівень економічно 

обґрунтованих тарифів на необхідний мінімальний перелік окремих видів 

ритуальних послуг (додається). 

 

 

Директор департаменту 

інфраструктури та благоустрою  

  Запорізької міської ради                                                     Артур БОЯРЧУКОВ 


