
                                                                                      Додаток  2 

                                                                                               до  рішення  виконавчого комітету  

                                                                                               міської ради від 

                                                                                               10  січня 2017 р. № 05 

                                                                         Тарифи 

на ритуальні послуги, що надаються безоплатно в м. Біла Церква при похованні померлих 

осіб, які мають особливі заслуги  та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, 

учасників бойових дій та інвалідів війни згідно з постановою кабінету міністрів України 

№ 1445 від 28. 10. 2004 р., та визначених статтею 14 Закону України     « Про поховання та 

похоронну справу» 

№ 

п/п 

 

 

Найменування послуги 

Кількість 

послуг 

Тарифи 

  в грн. 

1. Оформлення договору-замовлення на проведення та 

організацію поховання 

1 38,00 

 

2. Доставка предметів похоронної належності 

(завантаження на складі, перевезення, вивантаження на 

місті призначення та перенесення до місця знаходження 

тіла померлого) 

 

1 

 

445,00 

 

3. Надання транспортних послуг: 

- Автокатафалк  

- Автобус супроводу 

 

1 

1 

 

950,00 

850,00 

4. Перенесення труни з тілом померлого до будинку 

 ( квартири) моргу, з будинку ( квартири) моргу , до 

місця поховання 

 

1 

 

1 200,00 

5. Організація поховання та проведення ритуалу 1 400,00 

 

6. Надання труни 1 4 500,00 

 

7. 

Надання вінка  похоронного з траурною стрічкою (з 

написом чи без нього) для померлого який має особливі 

заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною 

2 
вінок - 755грн. 

стрічка -25грн. 

 

1 560,00 

8. Надання вінка  похоронного з траурною стрічкою (з 

написом чи без нього) для померлого учасника бойових 

дій або інваліда війни 

1 
вінок - 755грн. 

стрічка -25грн. 

 

780,00 

9. Копка могили, опускання труни в могилу, закопування, 

формування надмогильного насипу  (У літній період) 

 1 590,00 

10. Копка могили, опускання труни в могилу, закопування, 

формування надмогильного насипу ( У зимовий період) 

 2 390,00 

11. Спорудження надгробка загальною площею 7м2 та 

карбування портрету, дати народження, смерті та тексту 

передбаченого зразку, установка на могил,і з 

урахуванням ПДВ, згідно з постановою КМ України від 

17.12.2003 р. № 1963, для померлого який має особливі 

заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною 

 

  

 

30 000,00 

 

Керуючий справами виконавчого   

комітету міської ради                                                                         М.С.Свірський 

  

 


