УКРАЇНА
ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від _16.09.2021__ №_431___
м. Покровськ

Про затвердження
Порядку
утримання в належному стані кладовищ,
інших місць поховань їх охорони
м. Покровська та приєднаних територій
Керуючись Інструкцією про порядок поховання, утримання кладовищ та організації
ритуального обслуговування у населених пунктах України КДІ – 204/12, затвердженої
наказом Держжитлокомунгоспу України від 16.12.1991 № 126, зі змінами і доповненнями,
внесеними наказом Державного комітету України по житлово-комунальному господарству
від 3 березня 1995 року N 10, згідно з Порядком утримання кладовищ та інших місць
поховань, затвердженого наказом Держжитлокомунгоспу України від 19.11.2003 № 193,
зареєстровано в Міністерстві юстиції України 08.03.2004 р. за № 1110/9709, статтями 8, 23,
31 Закону України від 10.07.2003 року № 1102-IV „Про поховання та похоронну справу” (зі
змінами), вимогами Закону України від 17.11.2020 року № 1009-IX „Про внесення змін до
деяких законів України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності
органів місцевого самоврядування і районних державних адміністрацій”, статтями 30, 59, 73
Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР „Про місцеве самоврядування в
Україні” (зі змінами), виконком міської ради
ВИРІШИВ:
1. Затвердити Порядок утримання в належному стані кладовищ, інших місць
поховань їх охорони м. Покровська та приєднаних територій (додається).
2. Рішення виконавчого комітету від 18.12.2013 № 322 „Про затвердження Порядку
функціонування і утримання кладовищ м. Красноармійськ” визнати таким, що втратило
чинність.

В.о.міського голови

Н.Іваньо

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням виконкому міської ради
від__16.09.2021_ № _431_
ПОРЯДОК
утримання в належному стані кладовищ,
інших місць поховань їх охорони
м. Покровська та приєднаних територій
Цей Порядок розроблений з метою реалізації положень Закону України "Про
поховання та похоронну справу" відповідно до Порядку утримання кладовищ та інших
місць поховань, типовим положенням про ритуальну службу в Україні, затверджених
наказом Держжитлокомунгоспу України від 19.11.2003 № 193
1. Вимоги до розміщення та облаштування місць поховань
1.1. Для розміщення місць поховання Комунальному підприємству „Покровська
ритуальна служба” в постійне користування відповідно до вимог земельного законодавства
та гігієнічних вимог щодо облаштування і утримання кладовищ у населених пунктах
України (ДСанПіН 2.2.2.028.99) надаються земельні ділянки.
1.2. Покровська міська рада Донецької області може прийняти рішення про часткове
або повне припинення поховань померлих (закриття кладовищ) в разі, якщо на території
кладовища немає вільних місць для облаштування нових могил, а поховання померлих
можливе лише на місцях родинного поховання або шляхом підпоховання в могилах за
згодою користувачів місць поховання, згідно ст. 25 Закону України „Про поховання та
похоронну справу”.
1.3. Для організації поховання померлих громадян та надання ритуальних послуг,
реалізації товарів ритуальної належності згідно п.2 ч.2 ст. 8 ЗУ „Про поховання та
похоронну справу”, утримання в належному стані та охорони місць поховання в
м. Покровську та приєднаних територіях функціонує Комунальне підприємство
„Покровська ритуальна служба”.
1.4. На території м. Покровська та на приєднаних територіях для організації
поховань визначені наступні місця поховання (кладовища):
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Найменування
Центральне міське кладовище
Кладовище селища „Южний”
Кладовище селища „Южний”
Кладовище Динасового заводу
Кладовище селища „Щербакова”
Кладовище хутора „Запорізький”
Кладовище с.Ріг
Кладовище м. Родинське
Кладовище смт Шевченко
Кладовище с. Ріг
Кладовище с. Ріг
Кладовище с. Гнатівка
Кладовище с. Новопавлівка
Кладовище с. Лисівка
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Кладовище с. Лисівка

Адреса
м. Покровськ вул. Торгівельна
м. Покровськ вул. Київська
м. Покровськ вул. Руська
м. Покровськ вул. Сєвєрна
м. Покровськ район 8-ої групи
м. Покровськ хутір „Запорізький”
м. Покровськ вул. Станіславського
м. Родинське
м. Покровськ смт Шевченко
м. Покровськ вул. Ак. Корольова
м. Покровськ вул. Сазонова
с. Гнатівка на захід від вул. Сонячна
с. Новопавлівка на південь вул. Яблунева
с. Лисівка між вул. Центральною та
Дружби
с. Лисівка на північ від вул. Центральної

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Кладовище с. Лисівка
Кладовище с. Лисівка
Кладовище с. Сухий Яр
Кладовище с. Сухий Яр
Кладовище с. Чунишине
Кладовище с. Зелене
Кладовище с. Зелене
Кладовище с. Даченське
Кладовище с. Гришине
Кладовище с. Гришине
Кладовище с. Гришине
Кладовище с. Гришине
Кладовище с. Котлине
Кладовище с. Звірево
Кладовище с. Звірове
Кладовище с. Піщане
Кладовище с. Піщане
Кладовище с. Волкове
Кладовище с. Солоне
Кладовище с. Новотроїцьке

36
37
38
39
40

Кладовище с. Новотроїцьке
Кладовище с. Новопустинка
Кладовище с. Жовте
Кладовище с. Жовте
Кладовище с. Новооленівка
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Кладовище с. Нововасилівка

42
43
44
45

Кладовище с. Успенівка
Кладовище с. Новоолександрівка
Кладовище с. Пушкіно
Кладовище с. Новоєлізаветівка

46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

Кладовище с. Надеждинка
Кладовище с. Котлярівка
Кладовище с. Срібне
Кладовище с. Запоріжжя
Кладовище с. Українка
Кладовище с. Ясинове
Кладовище с. Новоандріївка
Кладовище с. Преображенка
Кладовище с. Богданівка
Кладовище с. Троїцьке
Кладовище с. Горіхове

с. Лисівка на південь від вул. Кленової
с. Лисівка на південь від вул. Польової
с. Сухий Яр на захід від вул. Перемоги
с. Сухий Яр Кленовою та Степовою
с. Чунишине вул. Февральської
с. Зелене на північ від вул. Садової .
с. Зелене на захід від вул. Садової
с. Даченське південий схід від вул. Миру
с. Гришине вул. Степова
с. Гришине вул. Центральна
с. Гришине вул. Комарова
с. Гришине вул. Первомайська
с. Котлине
с. Звірево вул. Мирна
с. Звірево вул. Сазонова
с. Піщане за межами села
с. Піщане вул. молодіжна
с. Волкове
с. Солоне
с. Новотроїцьке вул. Центральної та
Шкільна
с. Новотроїцьке на південь від вул. Миру
с. Новопустинка за межами села
с. Жовте на південь від вул. Шкільна
с. Жовте на північ від вул. Садової
с. Новооленівка на північній захід від
вул. Прифермівська
с. Нововасилівка на південь від вул.
Шевченка
с. Успенівка за межами села
с. Новоолександрівка за межами села
с. Пушкіно за межами села
с. Новоєлізаветівка на південь від вул.
Набережна
с. Надеждинка на північ від вул. Перемоги
с. Котлярівка за межами села
с. Срібне вул. Дружби
с. Запоріжжя за межами села
с. Українка за межами села
с. Ясинове за межами села
на виїзді з села в напрямку с. Срібне
с. Новоандріївка в межах села
с. Богданівка за межами села
с. Троїцьке за межами села
с. Горіхове за межами села

1.5. Місця поховань (кладовища) повинні мати сплановану і впорядковану територію,
упорядковані під'їзні шляхи повинні бути забезпеченими транспортним зв'язком з
населеним пунктом.
1.6. Територія місць поховань повинна бути обов'язково огороджена, поділена на
ділянки-сектори, що відокремлюються поміж собою дорогами шириною 3,5 м з розрахунку
одностороннього руху. Місця для роз'їзду автотранспорту повинні розташовуватися на
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перехресті доріг і мати радіус повороту. Проїжджа частина центральної дороги повинна
бути шириною 6,5 м.
1.7. Сектори території місць поховань поділяються на ряди та місця, відстань між
рядами повинна бути один метр, між ділянками поховань в ряду - 0,5 м.
1.8. На території місць поховань не можуть бути розміщені об'єкти іншої, крім
комунальної форми власності, за винятком намогильної споруди, склепу та колумбарної
ніші, які є власністю особи, що придбала їх за власні кошти.
2. Вимоги щодо експлуатації кладовищ, інших місць поховань, реєстрації поховань та
перепоховань, обліку намогильних споруд на місці поховань
2.1. На території кладовища безоплатно виділяється місце для поховання померлого.
2.2. Поховання померлих здійснюється шляхом закопування в могилі труни з тілом
померлого на підставі свідоцтва про смерть.
2.3. За зверненням виконавця волевиявлення чи особи, яка взяла на себе зобов'язання
поховати померлого, на території кладовища безоплатно виділяється місце для поховання
померлого.
2.4. Кожне поховання померлого здійснюється в окремій могилі.
2.5. Довжина могили для дорослого повинна бути не менше двох метрів, ширина - 1
м, глибина - не менше 1,5 м від поверхні землі до кришки труни, з урахуванням місцевих
ґрунтово-кліматичних умов. У разі поховання померлих дітей розміри могили можуть бути
відповідно зменшені.
Відстань від дна могили до рівня стояння ґрунтових вод повинна бути не менше 0,5
м, висота намогильного горбка - 0,5 м.
2.6. Під кожну могилу надається ділянка таких розмірів:
Назва поховання

Розмір
Земельної ділянки
площа, м

2

Могили

довжина, м

ширина, м

довжина, м

ширина, м

Родинне

6,6

2,2

3,0

2,0

1,0

Подвійне

4,8

2,2

2,2

2,0

1,0

Одинарне

3,3

2,2

1,5

2,0

1,0

Урна з прахом

0,64

0,8

0,8

0,8

0,8

Примітка: У разі поховання померлого в нестандартній труні викопується могила залежно
від довжини труни.
2.7. Рішенням виконавчого органу міської ради у місцях поховання можуть бути
відведені сектори для почесних поховань, поховання померлих (загиблих)
військовослужбовців (сектори військових поховань), а також сектори для поховання
померлих за національною чи релігійною ознакою.
Рішення про кожне почесне поховання приймається виконавчим комітетом
Покровської міської ради.
2.8. Для поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця
проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, невпізнаних трупів надається
земельна ділянка під одинарне поховання.
2.9. Кожне поховання та перепоховання реєструється в спеціальній Книзі реєстрації
поховань та перепоховань померлих громадян (далі - Книга реєстрації), форма якої
затверджена наказом Держжитлокомунгоспу України від 19.11.2003 № 193.
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Після здійснення поховання виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка
взяла на себе зобов'язання поховати померлого, як користувачу місця поховання видається
відповідне свідоцтво про поховання, яке дає право на встановлення намогильної споруди в
межах могили, вирішення питання про проведення підпоховання, облаштування місця
поховання, здійснення інших дій, які не суперечать чинному законодавству.
Свідоцтво про поховання надається Комунальним підприємством „Покровська
ритуальна служба”, форма якого затверджена наказом Держжитлокомунгоспу України від
19.11.2003 № 193.
2.10. Перепоховання останків померлих допускається у виняткових випадках при
наявності обґрунтованої причини.
Для прийняття рішення щодо здійснення перепоховання останків померлого
користувач місця поховання подає такі документи:
- заяву користувача з обґрунтуванням причин перепоховання;
- висновок місцевого закладу санепідемслужби про можливість ексгумації;
- лікарське свідоцтво про смерть;
- дозвіл виконавчого органу міської ради на поховання останків на іншому
кладовищі.
Комунальне підприємство „Покровська ритуальна служба” призначає термін
проведення перепоховання
Перепоховання та ексгумація здійснюється, як правило, у зимовий період, через рік
після поховання в піщаних ґрунтах і через три роки - при похованні у зволожених ґрунтах
важкого механічного складу та глиняних ґрунтах. Ексгумація проводиться в присутності
медичного працівника, участь якого при проведенні перепоховання забезпечує користувач.
Винятком з правил є перепоховання урни з прахом, а також ексгумація трупа, яка
здійснюється згідно із статтею 192 Кримінально-процесуального кодексу України.
Про виймання останків із могили робиться запис у Книзі реєстрації, а при похованні
в іншому місці робиться новий запис до Книги реєстрації.
Перепоховання останків померлих здійснюється за рахунок коштів особи, яка ініціює
перепоховання.
Використання закритого кладовища або окремих ділянок діючого кладовища для
повторного поховання може бути допущене після завершення кладовищного періоду, не
раніш, ніж 20 років після останнього захоронення за погодженням з КП «Покровська
ритуальна служба”.
2.11. На могилах (місцях родинного поховання), у межах наданої земельної ділянки,
можуть установлюватися намогильні споруди та елементи благоустрою могили.
Установку намогильних споруд і благоустрій місць поховань можуть виробляти
власники місць поховань і суб'єкти підприємницької діяльності при узгодженні з
Комунальним підприємством „Покровська ритуальна служба”.
Особа, яка виконує роботи з монтажу намогильної споруди власними силами
гарантує збереження могил та намогильних споруд, інших елементів благоустрою,
могил, що розміщені поряд з цим похованням, і здійснює відшкодування матеріальних
збитків у разі їх пошкодження.
Після виконання робіт з облаштування могили користувач зобов'язаний забезпечити
прибирання території біля могили та вивезення сміття до спеціально відведених місць.
Установлені намогильні споруди реєструються Комунальним підприємством
„Покровська ритуальна служба” в Книзі обліку намогильних споруд (далі - Книга обліку),
форма якої затверджена наказом Держжитлокомунгоспу України від 19.11.2003 № 193.
Усі намогильні споруди, що встановлюються на могилі, повинні відповідати
стандартам та технологіям.
Демонтаж самовільно встановлених намогильних споруд, які перевищують відведені
розміри ділянки під поховання, здійснюється Комунальним підприємством „Покровськаа
ритуальна служба” за рахунок власника намогильної споруди.
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3. Необхідний мінімальний перелік вимог щодо порядку організації поховання
і ритуального обслуговування населення
3.1. Необхідний мінімальний перелік окремих видів ритуальних послуг здійснюється
комунальним підприємством „Покровська ритуальна служба”:
- оформлення договору-замовлення на організацію та проведення поховання;
- оформлення свідоцтва про поховання;
- копка могил (викопування могил ручним або механізованим способом, опускання
труни з тілом померлого в могилу, закопування могили, формування намогильного насипу
та одноразове прибирання території біля могили); .
- монтаж і демонтаж намогильної споруди при організації підпоховання в існуючу
могилу;
- виготовлення та реалізація предметів ритуальної належності;
3.2. Комунальне підприємство „Покровська ритуальна служба” забезпечує:
- безперешкодний доступ на територію кладовища суб'єкта господарської діяльності,
з яким укладено договір про надання ритуальних послуг;
- безперешкодний проїзд по території кладовища транспорту, який задіяний у
похованні померлого;
- прибирання алей, проїжджих доріг, доріжок та вивезення сміття;
- розміщення контейнерів для сміття;
- дотримання чистоти і порядку в місцях загального користування;
- виконання поточного та капітального ремонтів зовнішнього огородження, доріг,
доріжок, та інших елементів благоустрою;
- догляд за зеленими насадженнями (крім висаджених на місцях поховання), покіс
трави;
- охорону місць поховань, яка здійснюється відповідно до статті 31 Закону України
„Про поховання та похоронну справу” за рахунок коштів місцевого бюджету.
4. Вимоги щодо утримання та охорони місць поховань
4.1. Утримання кладовищ, військових кладовищ, військових братських та одиночних
могил, земельних ділянок для почесних поховань, братських могил, а також
могил
померлих одиноких громадян, померлих осіб без певного місця проживання,
померлих, від поховання яких відмовилися рідні, місць поховань знайдених невпізнаних
трупів та охорона всіх місць поховань забезпечуються виконавчим органом Покровської
міської ради (КП „Покровська ритуальна служба) за рахунок коштів місцевого бюджету.
Утримання місць поховань, що перебувають на державному обліку як об'єкти
культурної спадщини, забезпечуються виконавчим органом Покровської міської ради із
залученням органів охорони культурної спадщини.
Утримання в належному естетичному та санітарному стані могил, місць родинного
поховання, колумбарних ніш, намогильних споруд і склепів здійснюється відповідно їх
користувачами (власниками) за рахунок власних коштів.
4.2. На території кладовища забороняється:
- порушувати тишу і порядок;
- кататися на велосипедах, санках, ковзанах і лижах;
- обрізувати, садити та пересаджувати дерева і чагарники без узгодження з КП
„Покровська ритуальна служба”;
- вигулювати і пасти тварин;
- накопичувати сміття у не призначених для цього місцях;
- розпалювати вогнища, брати самостійно грунт, зберігати будівельні матеріали;
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- встановлювати огорожу, столи та лавки без узгодження з КП „Покровська
ритуальна служба” та за межами земельної ділянки, виділеної для поховання померлої
особи;
- в'їзд вантажного транспорту без узгодження з КП „Покровська ритуальна служба”;
- виконувати установку намогильних споруд і благоустрій місць поховань без
узгодження з КП „Покровська ритуальна служба”;
- надавати інші види послуг без узгодження та укладення відповідного договору з
КП „Покровська ритуальна служба”.
4.3. Охорона місць поховань здійснюється відповідно до статті 31 Закону України
„Про поховання та похоронну справу”.
У разі природного руйнування намогильних споруд, гарантійний термін яких
скінчився, їх відновлення здійснюється за рахунок користувача.
У разі крадіжок, осквернення чи пошкодження намогильної споруди, яка не
зареєстрована в установленому порядку, відшкодування власникам матеріальних збитків не
здійснюється.

Керуючий справами
виконкому ради

А. Жук

Порядок утримання в належному стані кладовищ, інших місць поховань їх охорони
м. Покровська та приєднаних територій розроблений Комунальним підприємством
„Покровська ритуальна служба”.

Директор КП „Покровська
ритуальна служба”

А. Масенець

