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Загальна інформація щодо порядку 
перепоховання:  

 Особа, яка має намір здійснити перепоховання, повинна 
бути “користувачем місця поховання”, тобто мати на руках 
оригінал свідоцтва про смерть похованого або свідоцтва 
про поховання (почали оформляти з 2004 року).
 Перепоховання у м.Львові проводиться ритуальною 
службою (ЛКП «Виробничо-реставраційний комбінат 
обрядових послуг» - вул. Левицького, 94, тел.275-34-15) 
на підставі договору-замовлення на перепоховання при 
наявності:
1. листа-погодження управління інженерного господарства 
департаменту житлового господарства та інфраструктури
2. висновку Львівської міської санітарно-епідеміологічної 
служби про можливість ексгумації
 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.
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КРОК ПЕРШИЙ: збір документів для отримання погодження

Орган, що погоджує перепоховання: управління інженерного господарства 
      департаменту житлового господарства 
      та інфраструктури

Термін розгляду та прийняття рішення: 10 днів з моменту отримання   
      необхідних документів

 Для отримання погодження на перепоховання необхідно подати наступний пакет 
документів:
1. письмову заяву на ім’я директора департаменту житлового господарства 
та інфраструктури (або заступника директора департаменту житлового 
господарства та інфраструктури - начальника управління інженерного 
господарства ) (зразок див.додаток 1)
В заяві необхідно обґрунтувати причину перепоховання
2. оригінал або нотаріально засвідчену копію свідоцтва про смерть особи, 
перепоховання якої планується здійснити
Увага! Подається свідоцтво про смерть, видане відділами реєстрації актів гро
мадянського стану (РАГС (колишні ЗАГС), а не лікарське свідоцтво про смерть.
3. оригінал або нотаріально засвідчену копію свідоцтва про поховання
При здійсненні поховання на кладовищах у місті Львові вказане свідоцтво 
оформляються ЛКП “Виробничо-реставраційний комбінат обрядових послуг”, 
починаючи з 2004 року.
Увага! Оскільки оформлення свідоцтв про поховання розпочалось з 2004 року, 
відсутність даного свідоцтва не є перешкодою для погодження перепоховання. У 
такому випадку достатньо пред’явити оригінал свідоцтва про смерть (див.п.2)
4. при перепохованні у родинний гробівець – копія свідоцтва на право 
власності гробівця;
5. якщо перепоховання буде здійснюватись на Личаківському цвинтарі – 
підтвердження дирекції Личаківського цвинтаря щодо можливості поховання.
Підтвердження подається у вигляді листа за підписом керівника та з печаткою ЛКП 
“Музей Личаківський цвинтар”
Увага! Підпоховання у могили прямих родичів на полях 120, 5361, 67, 69, окремі 
поховання на інших полях (в т.ч. платних полях 49 і 83), будівництво нових гробівців 
на вільних полях, що не входять у зону охорони пам’яток історії та культури, 
здійснюється лише з дозволу міського голови або секретаря ради за попереднім 
погодженням з головою вченої ради музею.
Дозвіл оформлюється у вигляді резолюції міського голови або секретаря ради на 
заяві особи щодо надання дозволу на поховання на Личаківському цвинтарі, яка 
попередньо вже є погодженою головою вченої ради музею.
6. якщо перепоховання буде здійснюватись на не кладовищах м.Львова –  
дозвіл виконавчого органу відповідної сільської, селищної чи міської ради на 
поховання останків на цвинтарі даного села, селища, міста.
Дозвіл може бути оформлений у вигляді листа відповідної  міської, селищної чи 
сільської ради з підтвердженням можливості поховання останків на цвинтарі даного 
міста (селища, села).
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7. якщо буде здійснюватись перепоховання особи, яка була похована як 
невідома – лист-підтвердження прокуратури відповідного району міста Львова 
про результати впізнання тіла

КРОК ДРУГИЙ: отримання листа-погодження

 Документи для розгляду подаються за адресою площа Ринок, 1 через канцелярію 
Львівської міської ради “Єдине вікно” (1-ий поверх, вхід з правої сторони будинку)

 Графік роботи канцелярії:  щоденно (крім суботи, неділі) з 9 00 до 18 00 год.

 Поданий заявником пакет документів передається в департамент житлового 
господарства та інфраструктури для розгляду і проходить такі етапи:
1. накладення резолюції директором департаменту житлового господарства та 
інфраструктури (або заступником директора департаменту житлового господарства 
та інфраструктури — начальником управління інженерного господарства)  та 
начальником відділу благоустрою;
2. підготовка листа-погодження на перепоховання померлого, його візування та 
підписання директором департаменту житлового господарства та інфраструктури 
(або заступником директора департаменту житлового господарства та інфраструктури 
- начальником управління інженерного господарства);
3. видача листа-погодження заявнику 
Особа може отримати лист-погодження особисто у відділі благоустрою управління 
інженерного господарства кабінет №427а (телефон 297-59-57) або поштою.

КРОК ТРЕТІЙ: отримання висновку 
санітарно-епідеміологічної служби

 Висновок про можливість ексгумації видає лише Міська санітарно-епідеміологічна 
служба за адресою м.Львів, вул. Круп’ярська, 27, телефон 275-60-61

 Для отримання висновку особа повинна подати:
1. письмову заяву з проханням надати висновок про можливість ексгумації 
(довільної форми); 
2. звичайну копію свідоцтва про смерть, виданого відділами реєстрації актів 
громадянського стану (РАГС (колишні ЗАГС);
3. оригінал листа-погодження управління інженерного господарства департаменту 
житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради. 
 Висновок оформлюється безкоштовно протягом 1 дня
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Додаток 1     Директору департаменту
       житлового господарства
       та інфраструктури
       Львівської міської ради
          
          
          
          
       (адреса місця проживання)

ЗАЯВА

 Прошу погодити  перепоховання померлого     
          
 (прізвище, ім’я та по батькові)

 Причина перепоховання       
          

Перелік документів, які додаються:
1. оригінал або нотаріально засвідчена копія свідоцтва про смерть;
2. копія свідоцтво про  поховання – при наявності;
3. копія свідоцтва на право власності гробівця  для перепоховання в родинний 
гробівець;
4. підтвердження дирекції Личаківського кладовища щодо можливості поховання, 
перепоховання  при похованні на Личаківському кладовищі;
5. підтвердження виконавчого органу відповідної міської, селищної чи сільської 
ради щодо можливості поховання на кладовищі даного населеного пункту – в разі 
транспортування у інше місто (селище, село)
6. лист прокуратури про результати впізнання – для перепоховання особи, яка 
була похована як невідома

“  ”  20       р. 
              /           /
      (підпис)        (прізвище, імя, по батькові) 
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Львівька міська рада
Управління «Секретаріат ради»
тел.: +38 (032) 297-51-29
факс: +38 (032) 297-57-63


