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Функціонування ритуальної сфери – це не тільки простір релігійних 

питань, але і суттєва містобудівна, екологічна і економічна проблема.  
Відповідно до норм закону[2] на  всіх типах кладовищ в Україні поховання 

може здійснюватися шляхом: закопування в могилі труни з тілом померлого; 
спалювання в крематорії труни з тілом померлого та закопування в могилі чи 
розміщення в колумбарній ніші урни з прахом померлого; розвіювання праху 
померлого. З урахуванням етнічних, релігійних чи культурних традицій 
поховання померлих може здійснюватися іншим способом з дотриманням 
чинних вимог санітарних норм і правил. 

На благоустрій місць поховань протягом 2016 р.  органами місцевого 
самоврядування в Україні виділено 193 млн. грн., що на 31% більше порівняно 
з 2015 роком[3].  На даний час в населених пунктах України існує необхідність 
в будівництві 540 місць поховань, при цьому поховано шляхом кремації 24 тис. 
померлих особи, що складає лише 4% від загальної кількості похованих 
померлих. Поховання шляхом кремації здійснюються лише у містах Києві, 
Одесі та Харкові, де функціонують крематорії [3]. 

В населених пунктах Одеської області поховано шляхом кремації понад 4 
тис. осіб, що становить лише 13% від загальної кількості похованих, та існує 
потреба у будівництві 21 нових місць поховань; в населених пунктах 
Харківської області поховано шляхом кремації 8 тис. осіб, що становить лише 
22% від загальної кількості похованих, та існує потреба у будівництві 46 нових 
місць поховань; у місті Києві поховано шляхом кремації 13 тис. осіб, що 
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становить лише 59% від загальної кількості похованих, та існує потреба у 
будівництві 3 нових місць поховань[3]. 

Існують альтернативні методи надання ритуальних послуг і поховання.  Іх 
розробка і розповсюдження відбуваються за межами України. Відкриті джерела 
інформації висвітлюють інформацію щодо проектів європейських архітекторів, 
вчених і підприємців.  

Біопоховання і створення «природних поховань» знайшли свої 
прихильників у Німеччині, Британії і Нідерландах. При біопохованні 
виготовляється біоурна, в якій разом з людським попелом розміщують насіння 
дерев, наприклад, дубу, клену чи гінкго. Історичною і первинною є ідеєя 
«природних поховань», як зауважують антропологи. В 90-х рр. перші 
лісокладовища з’явилися в Швейцарії, а згодом на початку XXI століття у 
Німеччинні за інформацією DW[1]. На кожному дереві створються  невеликі 
іменні таблички, що максимально наближує средовище до природнього. 

Альтернативні методи поховання є більш безпечними для навколишнього 
середовища. Розглядаючи цей аспект, можна розташувати методи поховання 
наступним чином:  ресомація (процес гідролізу тіла у лужному середовищі); 
кріомація (процес замороження тіла у рідкому азоті);  традиційна кремація; 
поховання тіла в землю. 

Таким чином, для розповсюдження альтернативних методів поховання в 
Україні  необхідні зміни у законодавчому полі, а також потужна екоосвіта 
молоді. 
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З кожним роком зростає частка земельних ділянок, що використовується 

під захоронення осадів стічних вод(ОСВ), оскільки постійно зростає їх обсяг, а 


