
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 24 грудня  2019 року                          м. Біла Церква                                         № 906 

 

Про перепоховання останків померлої Литвинчук Я.М. 

 

Розглянувши заяву  та довіреність Бондаренко Д. М.  від 28.11.2019 р., зареєстровані 

за № Б-4390 від 12.12.2019 р.,  довідку  Білоцерківського  міського управління  Головного 

управління Держпродспоживслужби в Київській області від 08.11.2019 р.                              

(№ Вих-10-14.3.26/787-19) про можливість перепоховання кремованого праху тіла 

Литвинчук Я.М., подання комунального підприємства Білоцерківської міської ради 

«Спецкомбінат з надання ритуальних послуг» від 25.11.2019 р. № 204 щодо  дозволу на 

проведення ексгумації та перепоховання з кладовища «Сухий Яр» останків померлої 

Литвинчук Я.М., згоди  Адміністрації громади п/с 11 63 47653 Іссум округу Клєве 

(Німеччина) про поховання праху кремованого тіла Я. Литвинчук в могилі для урн на 

громадському цвинтарі в 47661 Іссум-Севелен, Нюйкеркер Штр., копії свідоцтва про смерть 

Литвинчук Яни Миколаївни від 22 лютого 2019 року Серія І-ОК № 4582341, подання 

департаменту житлово-комунального  господарства  Білоцерківської міської ради від 13  

грудня 2019р. № 2539, відповідно до ст. 21 Закону України «Про поховання та похоронну 

справу», ст. 40 Закону України  «Про  місцеве  самоврядування  в Україні»,  п. 2.12 Порядку 

утримання кладовищ та інших місць поховань, затверджених наказом Державного комітету  

України з питань житлово-комунального господарства від 19 листопада 2003 р. № 193, п. 6.2.  

Державних санітарних правил та норм «Гігієнічні вимоги щодо облаштування і утримання 

кладовищ в населених пунктах України», затверджених постановою Головного державного 

санітарного лікаря України 01 липня 1999 р. № 28, виконавчий комітет міської ради вирішив: 

 

1. Дозволити Бондаренко Зінаїді Олексіївні здійснити вилучення з метою 

кремування тіла для подальшого перепоховання останків її онуки Литвинчук Яни 

Миколаївни, померлої 26 вересня 1991 року, з кладовища  «Сухий Яр» - в могилу  для  урн 

на громадському цвинтарі в 47661 Іссум-Севелен, Нюйкеркер Штр. (Німеччина). 

2. Комунальному підприємству Білоцерківської міської ради «Спецкомбінат з 

надання ритуальних послуг» провести ексгумацію в присутності медичного працівника, 

забезпечення участі якого здійснює користувач місця поховання. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Кравця А.В.  

 

 

Міський голова                                                                    Г. Дикий 

 

 


