
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) 
24 квітня 2012 року № 665 
(у редакції розпорядження 
виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної  

       адміністрації) 
                          ) 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тарифи 
на ритуальні послуги, які включено до необхідного мінімального переліку 

окремих видів ритуальних послуг, що надає ритуальна служба спеціалізоване 
комунальне підприємство «Спеціалізований комбінат підприємств комунально-
побутового обслуговування» виконавчого органу Київради (Київської міської 

державної адміністрації) 
 

№ Найменування послуги 
Одиниця 
виміру 

Тариф за 
одиницю 
виміру, 
грн 

Характеристика робіт

1 2 3 4 5 
1 Оформлення договору-

замовлення на організацію 
та проведення поховання 

1 послуга 48,45 Опрацювання 
необхідних 
реквізитів у формі 
договору-замовлення 
в комп’ютерній 
програмі. 
Опрацювання 
договору-
замовлення,  
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1 2 3 4 5 
    друкування, подання 

на підпис замовнику. 
Опрацювання даних 
у відповідному 
журналі обліку. 

2 Копання могили довжиною 
2,2 м, шириною 1 м,  
глибиною 2 м у ґрунті I 
групи ручним способом 
літньої пори 

1 послуга 1068,66 Розмічення на 
поверхні ґрунту 
окреслення могили. 
Розпушення ґрунту 
ручним способом. 
Викидання ґрунту на 
бровку. 
Очищення берми. 
Зачищення поверхні 
дна та стінок могили. 
Закривання труни. 
Опускання труни з 
тілом померлого в 
могилу. 
Закопування могили 
та формування 
намогильного 
насипу. 
Оформлення 
намогильного насипу 
вінками та квітами. 
Встановлення 
реєстраційної 
таблички. 
Одноразове 
прибирання території 
біля могили. 

3 Копання могили довжиною 
2,2 м, шириною 1 м,  
глибиною 2 м у ґрунті I 
групи ручним способом  в 
разі проведення робіт із 
підпоховання в існуючу 
могилу літньої пори 

1 послуга 1127,86 Ті ж. 

4 Копання могили довжиною 
2,2 м, шириною 1 м,  
глибиною 2 м у ґрунті II 
групи ручним способом 
літньої пори 

1 послуга 1427,93 Ті ж. 
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1 2 3 4 5 
5 Копання могили довжиною 

2,2 м, шириною 1 м,  
глибиною 2 м у ґрунті II 
групи ручним способом в 
разі проведення 
підпоховання в існуючу 
могилу літньої пори 

1 послуга 1509,59 Ті ж. 

6 Копання могили довжиною 
2,2 м, шириною 1 м,  
глибиною 2 м у ґрунті I 
групи ручним способом 
зимової пори 

1 послуга 1791,32 Розмічення на 
поверхні ґрунту 
окреслення могили. 
Розпушення ґрунту 
пневматичним 
молотком. 
Викидання ґрунту на 
бровку. 
Очищення берми. 
Зачищення поверхні 
дна та стінок могили. 
Закривання труни. 
Опускання труни з 
тілом померлого в 
могилу. 
Закопування могили 
та формування 
намогильного 
насипу. 
Оформлення 
намогильного насипу 
вінками та квітами. 
Встановлення 
реєстраційної 
таблички. 
Одноразове 
прибирання території 
біля могили. 

7 Копання могили довжиною 
2,2 м, шириною 1 м,  
глибиною 2 м у ґрунті I 
групи ручним способом  в 
разі проведення робіт із 
підпоховання в існуючу 
могилу зимової пори 

1 послуга 1830,10 Ті ж. 

8 Копання могили довжиною 
2,2   м,   шириною   1   м,   

1 послуга 2286,34 Ті ж. 
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1 2 3 4 5 
 глибиною 2 м у ґрунті II 

групи ручним способом 
зимової пори 

   

9 Копання могили довжиною 
2,2 м, шириною 1 м,  
глибиною 2 м у ґрунті II 
групи ручним способом в 
разі проведення 
підпоховання в існуючу 
могилу зимової пори 

1 послуга 2347,58 Ті ж. 

10 Копання могили довжиною 
2,0 м, шириною 1 м,  
глибиною 2 м у ґрунті I 
групи ручним способом 
літньої пори 

1 послуга 971,70 Розмічення на 
поверхні ґрунту 
окреслення могили. 
Розпушення ґрунту 
ручним способом. 
Викидання ґрунту на 
бровку. 
Очищення берми. 
Зачищення поверхні 
дна та стінок могили. 
Закривання труни. 
Опускання труни з 
тілом померлого в 
могилу. 
Закопування могили 
та формування 
намогильного 
насипу. 
Оформлення 
намогильного насипу 
вінками та квітами. 
Встановлення 
реєстраційної 
таблички. 
Одноразове 
прибирання території 
біля могили. 

11 Копання могили довжиною 
2,0 м, шириною 1 м,  
глибиною 2 м у ґрунті I 
групи ручним способом в 
разі проведення 
підпоховання в існуючу 
могилу літньої пори 

1 послуга 1024,77 Ті ж. 
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1 2 3 4 5 
12 Копання могили довжиною 

2,0 м, шириною 1 м,  
глибиною 2 м у ґрунті II 
групи ручним способом 
літньої пори 

1 послуга 1298,31 Ті ж. 

13 Копання могили довжиною 
2,0 м, шириною 1 м,  
глибиною 2 м у ґрунті II 
групи ручним способом в 
разі проведення 
підпоховання в існуючу 
могилу літньої пори 

1 послуга 1372,82 Ті ж. 

14 Копання могили довжиною 
2,0 м, шириною 1 м,  
глибиною 2 м у ґрунті I 
групи ручним способом 
зимової пори 

1 послуга 1623,93 Розмічення на 
поверхні ґрунту 
окреслення могили. 
Розпушення ґрунту 
пневматичним 
молотком. 
Викидання ґрунту на 
бровку. 
Очищення берми. 
Зачищення поверхні 
дна та стінок могили. 
Закривання труни. 
Опускання труни з 
тілом померлого в 
могилу. 
Закопування могили 
та формування 
намогильного 
насипу. 
Оформлення 
намогильного насипу 
вінками та квітами. 
Встановлення 
реєстраційної 
таблички. 
Одноразове 
прибирання території 
біля могили. 

15 Копання могили довжиною 
2,0 м, шириною 1 м,  
глибиною 2 м у ґрунті I 
групи  ручним  способом  в  

1 послуга 1663,74 Ті ж. 
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1 2 3 4 5 
 разі проведення 

підпоховання в існуючу 
могилу зимової пори 

   

16 Копання могили довжиною 
2,0 м, шириною 1 м,  
глибиною 2 м у ґрунті II 
групи ручним способом 
зимової пори 

1 послуга 2078,12 Ті ж. 

17 Копання могили довжиною 
2,0 м, шириною 1 м,  
глибиною 2 м у ґрунті II 
групи ручним способом в 
разі проведення 
підпоховання в існуючу 
могилу зимової пори 

1 послуга 2134,26 Ті ж. 

18 Копання могили довжиною 
1,6 м, шириною 1 м,  
глибиною 2 м у ґрунті I 
групи ручним способом 
літньої пори 

1 послуга 777,77 Розмічення на 
поверхні ґрунту 
окреслення могили. 
Розпушення ґрунту 
ручним способом. 
Викидання ґрунту на 
бровку. 
Очищення берми. 
Зачищення поверхні 
дна та стінок могили. 
Закривання труни. 
Опускання труни з 
тілом померлого в 
могилу. 
Закопування могили 
та формування 
намогильного 
насипу. 
Оформлення 
намогильного насипу 
вінками та квітами. 
Встановлення 
реєстраційної 
таблички. 
Одноразове 
прибирання території 
біля могили. 

19 Копання могили довжиною 
1,6   м,   шириною   1   м,   

1 послуга 819,62 Ті ж. 
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1 2 3 4 5 
 глибиною 2 м у ґрунті I 

групи ручним способом в 
разі проведення 
підпоховання в існуючу 
могилу літньої пори 

   

20 Копання могили довжиною 
1,6 м, шириною 1 м,  
глибиною 2 м у ґрунті II 
групи ручним способом 
літньої пори 

1 послуга 1039,06 Ті ж. 

21 Копання могили довжиною 
1,6 м, шириною 1 м,  
глибиною 2 м у ґрунті II 
групи ручним способом в 
разі проведення 
підпоховання в існуючу 
могилу літньої пори 

1 послуга 1098,26 Ті ж. 

22 Копання могили довжиною 
1,6 м, шириною 1 м,  
глибиною 2 м у ґрунті I 
групи ручним способом 
зимової пори 

1 послуга 1299,33 Розмічення на 
поверхні ґрунту 
окреслення могили. 
Розпушення ґрунту 
пневматичним 
молотком. 
Викидання ґрунту на 
бровку. 
Очищення берми. 
Зачищення поверхні 
дна та стінок могили. 
Закривання труни. 
Опускання труни з 
тілом померлого в 
могилу. 
Закопування могили 
та формування 
намогильного 
насипу. 
Оформлення 
намогильного насипу 
вінками та квітами. 
Встановлення 
реєстраційної 
таблички. 
Одноразове 
прибирання території 
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1 2 3 4 5 
    біля могили. 

23 Копання могили довжиною 
1,6 м, шириною 1 м,  
глибиною 2 м у ґрунті I 
групи ручним способом в 
разі проведення 
підпоховання в існуючу 
могилу зимової пори 

1 послуга 1330,97 Ті ж. 

24 Копання могили довжиною 
1,6 м, шириною 1 м,  
глибиною 2 м у ґрунті II 
групи ручним способом 
зимової пори 

1 послуга 1662,72 Ті ж. 

25 Копання могили довжиною 
1,6 м, шириною 1 м,  
глибиною 2 м у ґрунті II 
групи ручним способом в 
разі проведення 
підпоховання в існуючу 
могилу зимової пори 

1 послуга 1706,60 Ті ж. 

26 Копання могили довжиною 
1,1 м, шириною 0,8 м,  
глибиною 1,8 м у ґрунті I 
групи ручним способом 
літньої пори 

1 послуга 384,79 Розмічення на 
поверхні ґрунту 
окреслення могили. 
Розпушення ґрунту 
ручним способом. 
Викидання ґрунту на 
бровку. 
Очищення берми. 
Зачищення поверхні 
дна та стінок могили. 
Закривання труни. 
Опускання труни з 
тілом померлого в 
могилу. 
Закопування могили 
та формування 
намогильного 
насипу. 
Оформлення 
намогильного насипу 
вінками та квітами. 
Встановлення 
реєстраційної 
таблички. 
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1 2 3 4 5 
    Одноразове 

прибирання території 
біля могили. 

27 Копання могили довжиною 
1,1 м, шириною 0,8 м,  
глибиною 1,8 м у ґрунті I 
групи ручним способом в 
разі проведення 
підпоховання в існуючу 
могилу літньої пори 

1 послуга 406,22 Ті ж. 

28 Копання могили довжиною 
1,1 м, шириною 0,8 м,  
глибиною 1,8 м у ґрунті II 
групи ручним способом 
літньої пори 

1 послуга 514,44 Ті ж. 

29 Копання могили довжиною 
1,1 м, шириною 0,8 м,  
глибиною 1,8 м у ґрунті II 
групи ручним способом в 
разі проведення 
підпоховання в існуючу 
могилу літньої пори 

1 послуга 544,04 Ті ж. 

30 Копання могили довжиною 
1,1 м, шириною 0,8 м,  
глибиною 1,8 м у ґрунті I 
групи ручним способом 
зимової пори 

1 послуга 668,56 Розмічення на 
поверхні ґрунту 
окреслення могили. 
Розпушення ґрунту 
пневматичним 
молотком. 
Викидання ґрунту на 
бровку. 
Очищення берми. 
Зачищення поверхні 
дна та стінок могили. 
Закривання труни. 
Опускання труни з 
тілом померлого в 
могилу. 
Закопування могили 
та формування 
намогильного 
насипу. 
Оформлення 
намогильного насипу 
вінками та квітами. 



10 
 

1 2 3 4 5 
    Встановлення 

реєстраційної 
таблички. 
Одноразове 
прибирання території 
біля могили. 

31 Копання могили довжиною 
1,1 м, шириною 0,8 м,  
глибиною 1,8 м у ґрунті I 
групи ручним способом в 
разі проведення 
підпоховання в існуючу 
могилу зимової пори 

1 послуга 683,87 Ті ж. 

32 Копання могили довжиною 
1,1 м, шириною 0,8 м,  
глибиною 1,8 м у ґрунті II 
групи ручним способом 
зимової пори 

1 послуга 853,30 Ті ж. 

33 Копання могили довжиною 
1,1 м, шириною 0,8 м,  
глибиною 1,8 м у ґрунті II 
групи ручним способом в 
разі проведення 
підпоховання в існуючу 
могилу зимової пори 

1 послуга 874,74 Ті ж. 

34 Копання могили довжиною 
2,4 м, шириною 1,2 м,  
глибиною 2,0 м у ґрунті I 
групи ручним способом 
літньої пори 

1 послуга 1398,33 Розмічення на 
поверхні ґрунту 
окреслення могили. 
Розпушення ґрунту 
ручним способом. 
Викидання ґрунту на 
бровку. 
Очищення берми. 
Зачищення поверхні 
дна та стінок могили. 
Закривання труни. 
Опускання труни з 
тілом померлого в 
могилу. 
Закопування могили 
та формування 
намогильного 
насипу. 
Оформлення  



11 
 

1 2 3 4 5 
    намогильного насипу 

вінками та квітами. 
Встановлення 
реєстраційної 
таблички. 
Одноразове 
прибирання території 
біля могили. 

35 Копання могили довжиною 
2,4 м, шириною 1,2 м,  
глибиною 2,0 м у ґрунті II 
групи ручним способом 
літньої пори 

1 послуга 1867,87 Ті ж. 

36 Копання могили довжиною 
2,4 м, шириною 1,2 м,  
глибиною 2,0 м у ґрунті I 
групи ручним способом 
зимової пори 

1 послуга 2337,37 Розмічення на 
поверхні ґрунту 
окреслення могили. 
Розпушення ґрунту 
пневматичним 
молотком. 
Викидання ґрунту на 
бровку. 
Очищення берми. 
Зачищення поверхні 
дна та стінок могили. 
Закривання труни. 
Опускання труни з 
тілом померлого в 
могилу. 
Закопування могили 
та формування 
намогильного 
насипу. 
Оформлення 
намогильного насипу 
вінками та квітами. 
Встановлення 
реєстраційної 
таблички. 
Одноразове 
прибирання території 
біля могили. 

37 Копання могили довжиною 
2,4 м, шириною 1,2 м,  
глибиною 2,0 м у  ґрунті  II  

1 послуга 2990,62 Ті ж. 
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1 2 3 4 5 
 групи ручним способом 

зимової пори 
   

38 Копання могили довжиною 
2,2 м, шириною 1,2 м,  
глибиною 2,0 м у ґрунті I 
групи ручним способом 
літньої пори 

1 послуга 1286,06 Розмічення на 
поверхні ґрунту 
окреслення могили. 
Розпушення ґрунту 
ручним способом. 
Викидання ґрунту на 
бровку. 
Очищення берми. 
Зачищення поверхні 
дна та стінок могили. 
Закривання труни. 
Опускання труни з 
тілом померлого в 
могилу. 
Закопування могили 
та формування 
намогильного 
насипу. 
Оформлення 
намогильного насипу 
вінками та квітами. 
Встановлення 
реєстраційної 
таблички. 
Одноразове 
прибирання території 
біля могили. 

39 Копання могили довжиною 
2,2 м, шириною 1,2 м,  
глибиною 2,0 м у ґрунті II 
групи ручним способом 
літньої пори 

1 послуга 1714,77 Ті ж. 

40 Копання могили довжиною 
2,2 м, шириною 1,2 м,  
глибиною 2,0 м у ґрунті I 
групи ручним способом 
зимової пори 

1 послуга 2143,45 Розмічення на 
поверхні ґрунту 
окреслення могили. 
Розпушення ґрунту 
пневматичним 
молотком. 
Викидання ґрунту на 
бровку. 
Очищення берми. 
Зачищення поверхні  
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    дна та стінок могили. 

Закривання труни. 
Опускання труни з 
тілом померлого в 
могилу. 
Закопування могили 
та формування 
намогильного 
насипу. 
Оформлення 
намогильного насипу 
вінками та квітами. 
Встановлення 
реєстраційної 
таблички. 
Одноразове 
прибирання території 
біля могили. 

41 Копання могили довжиною 
2,2 м, шириною 1,2 м,  
глибиною 2,0 м у ґрунті II 
групи ручним способом 
зимової пори 

1 послуга 2745,67 Ті ж. 

42 Копання могили 
механізованим способом для 
трун довжиною до 1,5 м 
літньої пори 

1 послуга 525,30 Розмічення на 
поверхні ґрунту 
окреслення могили. 
Зачищення поверхні 
дна та стінок могили. 
Опускання труни з 
тілом померлого в 
могилу. 
Закопування могили 
з оформленням 
намогильного 
насипу. 
Встановлення 
реєстраційної 
таблички. 
Одноразове 
прибирання території 
біля могили. 

43 Копання могили 
механізованим способом для 
трун довжиною понад 1,5 м  

1 послуга 740,49 Ті ж. 
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 літньої пори    

44 Копання могили 
механізованим способом для 
трун довжиною до 1,5 м 
зимової пори 

1 послуга 592,59 Розмічення на 
поверхні ґрунту 
окреслення могили. 
Розпушення 
мерзлого ґрунту 
механізованим 
способом із 
застосуванням 
відбійних молотків 
при необхідності. 
Зачищення поверхні 
дна та стінок могили. 
Опускання труни з 
тілом померлого в 
могилу. 
Закопування могили 
з оформленням 
намогильного 
насипу. 
Встановлення 
реєстраційної 
таблички. 
Одноразове 
прибирання території 
біля могили. 

45 Копання могили 
механізованим способом для 
трун довжиною понад 1,5 м 
зимової пори 

1 послуга 836,03 Ті ж. 

46 Поховання урни з прахом у 
звільнену ячейку колумбарія

1 послуга 61,66 Поховання урни з 
прахом померлого, 
закриття склеп-
патрона мозаїчним 
перекриттям, 
зашпарування щілин. 

47 Поховання урни з прахом в 
нішу, розташовану в 
колумбарній стіні на 
міських кладовищах 

1 послуга 422,49 Свердлення 
перфоратором 4 
отворів у гранітній 
дошці. 
Віднесення всіх 
необхідних для 
поховання урни 
матеріалів на  
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    відстань до 100 м. 

Зняття тимчасової 
дошки з ніші, 
вставлення урни в 
нішу, укладення та 
закріплення гранітної 
плити по периметру. 
Прибирання сміття. 
(Вартість гранітної 
плити та словорубні 
роботи сплачуються 
додатково). 

48 Підпоховання урни з прахом 
в нішу, розташовану в 
колумбарній стіні на 
міських кладовищах 

1 послуга 219,67 Віднесення всіх 
необхідних для 
поховання урни 
матеріалів на 
відстань до 100 м. 
Зняття тимчасової 
дошки з ніші, 
вставлення урни в 
нішу, укладення та 
закріплення гранітної 
плити по периметру. 
Прибирання сміття. 
(Вартість гранітної 
плити та словорубні 
роботи сплачуються 
додатково). 

49 Поховання  (підпоховання) 
урни з прахом в нішу 
облаштованого склепу 

1 послуга 113,71 Віднесення урни з 
прахом померлого до 
місця поховання 
(підпоховання). 
Зняття гранітної 
плити, вставлення 
урни з прахом в 
нішу, укладення та 
закріплення гранітної 
плити по периметру. 

50 Підпоховання урни з прахом 
в існуючу могилу літньої 
пори 

1 послуга 69,40 Розмічення 
площадки для 
копання ями. 
Копання ями в 
існуючій могилі 
згідно з розміром  
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    урни, встановлення 

урни, підпоховання 
урни з прахом, 
засипання землі. 

51 Підпоховання урни з прахом 
в існуючу могилу зимової 
пори 

1 послуга 102,07 Ті ж. 

52 Оформлення свідоцтва про 
поховання 

1 послуга 11,30 Оформлення 
свідоцтва про 
поховання за 
зазначеними 
реквізитами. 

53 Монтаж намогильної 
споруди з влаштуванням 
фундаменту вагою до 0,2 т 
при підпохованні в існуючу 
могилу 

1 послуга 1002,22 Підготовка 
площадки. 
Копання ями та 
траншеї під 
фундамент та балки 
або металеву раму. 
Влаштування 
піщаного 
підстилаючого шару 
товщиною 10-15 см. 
Підготування 
бетонного розчину та 
залиття його в ями та 
траншеї. Покладення 
балки або рами, 
замонолічення. 
Доставлення деталей 
пам’ятника до місця 
встановлення. 
Приготування 
цементного розчину. 
Встановлення 
пам’ятника, 
постаменту на 
фундамент з 
влаштуванням 
піронів. 
Зашпарування швів 
розчином, очищення 
та протерття 
конструкції. 
Прибирання  
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    площадки після 

закінчення робіт. 
54 Монтаж намогильної 

споруди з влаштуванням 
фундаменту вагою від 0,2 до 
0,5 т при підпохованні в 
існуючу могилу 

1 послуга 1473,35 Ті ж. 

55 Монтаж намогильної 
споруди з влаштуванням 
фундаменту вагою від 0,5 до 
0,7 т при підпохованні в 
існуючу могилу 

1 послуга 2204,11 Ті ж. 

56 Монтаж намогильної 
споруди з влаштуванням 
фундаменту вагою від 0,7 до 
1,0 т при підпохованні в 
існуючу могилу 

1 послуга 2645,44 Ті ж. 

57 Монтаж намогильної 
споруди з влаштуванням 
фундаменту вагою від 1,0 до 
1,3 т при підпохованні в 
існуючу могилу 

1 послуга 2767,44 Ті ж. 

58 Демонтаж намогильної 
споруди вагою до 0,2 т при 
підпохованні в існуючу 
могилу 

1 послуга 244,93 Розбирання 
намогильної споруди 
на окремі деталі із 
вибиванням піронів 
та перенесення їх в 
бік на час проведення 
робіт по 
підпохованню.  
Розбиття бетонної 
площадки та 
фундаменту. 
Прибирання 
будівельного сміття. 

59 Демонтаж намогильної 
споруди вагою від 0,2 до 
0,5 т при підпохованні в 
існуючу могилу 

1 послуга 345,22 Ті ж. 

60 Демонтаж намогильної 
споруди вагою від 0,5 до 
0,7 т при підпохованні в 
існуючу могилу 

1 послуга 424,44 Ті ж. 

61 Демонтаж     намогильної  1 послуга 460,77 Ті ж. 
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 споруди вагою від 0,7 до 1,0 

т при підпохованні в 
існуючу могилу 

   

62 Демонтаж намогильної 
споруди вагою від 1,0 до 
1,3 т при підпохованні в 
існуючу могилу 

1 послуга 501,47 Ті ж. 

 
 

В.о. директора Департаменту         
економіки та інвестицій           Вячеслав ПАНЧЕНКО
             
      


