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Міська рада

Додатково на інформаційний запит щодо надання інформації про 
розміщення в м.Чернівцях крематорію, вартості обладнання, вартості 
енергоносіїв для здійснення кремації, прогнозовану кількість кремацій та ін. 
повідомляємо наступне.

Норма, розміщення в населених пунктах крематорію встановлена 
Державними санітарними правилами та нормами України ДСанПіН 
2.2.2.028-99 «Гігієнічні вимоги щодо облаштування і утримання кладовищ в 
населених пунктах України», пунктом 4.5 яких визначено, що у містах з 
населенням більше 1 млн. чоловік на ділянках кладовищ слід передбачати 
території для розміщення крематоріїв і поховання праху в урну.

Аналізуючи світову статистику кремацій померлих від загальної 
кількості померлих, слід зазначити, що в містах з населенням понад 1 млн. 
чоловік кремація може сягати до 50%, а в інших містах цей показник сягає 
лише близько 10 - 20%.

Для прикладу, Київський крематорій побудований в 1975 році. На 
сьогодні з 11 печей працює лише одна, в день проводять від 20 до 30 
кремацій, в рік до 9 тис. кремацій. За рік по м. Києву в середньому помирає 
30-32 тис чол., кількість кремацій складає в середньому 28 %  від населення 
м. Києва (на 01.01.2017р.- 2926675 чол.). В м. Харкові діє дві двухкамерні 
кремаційні печі, в день відбувається від 12 до 16 кремацій, за рік від 5 до 6 
тисяч. За рік в Харкові в середньому помирає 19 тис. чол., що складає до 
29 % кремацій від загальної кількості поховань від населення м. Харків (на 
01.01.2017р.- 1424122 чол.).

Законом України «Про поховання та похоронну справу» закріплено 
право громадян на поховання їхнього тіла та волевиявлення про належне 
ставлення до тіла після його смерті, в т.ч. побажання бути похованим у



певному місці, за певними звичаями чи бути підданим кремації. Тому 
визначити прогнозовану кількість волевиявлень громадян м. Чернівців бути 
похованим шляхом кремації неможливо.

При цьому, слід врахувати, що відповідно до релігійних переконань 
більшості мешканців Чернівців, які є православними християнами, тіло 
померлого має бути поховано в землі.

Також інформуємо, що Законом України «Про поховання та похоронну 
справу» дозволяється закопування урни з прахом померлого в могилі. За 
період 2015-2017 роки на кладовищах міста , було здійснено 15 поховань урн 
з прахом померлих, кремація 80% з них проводилась за межами України.

На сьогодні орієнтовна вартість будівництва крематорію становить 
близько 10 млн. грн. без урахування затрат на будівництво інфраструктури 
крематорію, а також будівництва колумбарію.

Враховуючи прогнозовану низьку рентабельність цієї послуги, високу 
вартість будівництва, облаштування крематорію на даний час в м.Чернівцях 
недоцільно.

Мешканці міста, які бажають провести кремацію тіла покійного, 
можуть вільно скористатися послугами одного з трьох крематоріїв України в 
містах Києві, Харкові, Одесі.
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