
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

15.05.13       Ужгород               № 159 
 
 
Про тарифи на ритуальні  
послуги з поховання   
 

  
 Керуючись ст.28 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” 
та враховуючи клопотання Ужгородського комбінату комунальних підприємств 
від 13.03.2013 р. № 39, виконком міської ради ВИРІШИВ: 

1. Встановити тарифи на ритуальні послуги з поховання, що надаються 
Ужгородським комбінатом комунальних підприємств згідно з додатком. 

 2. Рішення набуває чинності з дня опублікування в засобах масової 
інформації.  

3. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконкому міської ради 
від 04.05.11 № 153 „Про тарифи на ритуальні послуги з поховання”. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського 
голови відповідно до функціональних повноважень. 

 
 

 
Міський голова                                                                                В. Погорелов 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 
до рішення виконкому 

                                                                  від _15.05.13 №159   
 

Тарифи 
на ритуальні послуги з поховання, 
що надаються Ужгородським ККП 

       

№ 
п/п 

Назва послуги 
вартість 

в 
гривнях 

1. Оформлення  замовлення  на   організацію та  проведення 
поховання 

5,69 

2. Оформлення свідоцтва  про поховання 4,98 
Виготовлення та продаж  стандартної труни, а саме :  

довжиною 2,0 м 489,63 
довжиною 1,5 м 282,23 

3. 

довжиною 1,0 м 166,98 
4. Виготовлення та продаж хреста намогильного   62,96 
5. Проведення громадянської панахиди організатором 

ритуалу 
49,39 

6. Проведення ритуалу поховання в Будинку громадянських 
панахид 

38,89 

7. Перенесення труни з тілом покійного 226,62 
Транспортні послуги, що надаються в процесі  організації 
поховання : 

 

надання автокатафалка ПАЗ-32051-110 (1 год ) 41,70 
надання автокатафалка ПАЗ-32051-110 (1 км) 4,08 
надання автокатафалка ПАЗ-32053-07  (1 год ) 42,56 
надання автокатафалка ПАЗ-32053-07  (1 км ) 2,31 
надання автокатафалка ГАЗ-322132      (1 год ) 43,35 

8. 

надання автокатафалка ГАЗ-322132      (1 км) 1,35 
9. Виготовлення, написання тексту та продаж траурної 

стрічки     
10,16 

10. Копання  могили вручну в літній період :   
 довжиною 2,0 м 369,43 
 довжиною 1,6  м 276,47 
 довжиною 1,1 м 150,08 

11. Копання могили вручну в зимовий період :  
 довжиною 2,0 м 540,86 
 довжиною 1,6  м 386,87 
 довжиною 1,1 м 203,81 

     
 

Заступник міського голови                   Ю.Беляков 


