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Встановлено, що кладовища – це один із небезпечних об’єктів на територіях проживання людей, оскільки при 

похованні чи будь якої іншої форми процесу утилізації трупної сировини відбувається забруднення довкілля 
патогенною мікрофлорою. Доведена необхідність впровадження екологічної паспортизації місць поховань як 
основи управління екологічною безпекою селітебних територій. Розроблені основні розділи паспорту та мето-
дичні рекомендації щодо використання даних і впровадження екологічної паспортизації кладовищ та кремато-
ріїв. Запропонована структура екологічного паспорту місця поховань за основними технологічними, екологіч-
ними та експлуатаційними показниками має стати дієвим інструментом управління екологічною безпекою ур-
банізованих територій. 
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Установлено, что кладбища – это один из опасных объектов на территориях проживания людей, поскольку 

при погребении или любой другой форме процесса утилизации трупного сырья происходит загрязнение окру-
жающей среды патогенной микрофлорой. Доказана необходимость внедрения экологической паспортизации 
мест погребений как основы управления экологической безопасностью селитебных территорий. Разработаны 
основные разделы паспорта и методические рекомендации относительно использования данных и внедрения 
экологической паспортизации кладбищ и крематориев. Предложенная структура экологического паспорта ме-
ста погребений по основным технологическим, экологическим и эксплуатационным показателям должна стать 
действенным инструментом управления экологической безопасностью урбанизированных территорий. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Щороку в Україні 
помирає приблизно 700 тисяч людей [1], за цей же 
період при сформованій системі ведення похоронної 
справи за рахунок приєднання територій до основ-
них діючих ы відкриття нових кладовищ з обігу 
вилучається 2,8 млн. м2 землі.  

Кладовища і колумбарії  знаходяться безпосере-
дньо  біля місць проживання людей,  тому  вони є 
одним з небезпечних об’єктів урбанізованих терито-
рій, оскільки при похованні трупної сировини відбу-
вається забруднення довкілля патогенною мікрофло-
рою. 

І саме тому екологічний стан територій навколо 
місць поховань повинен стати об’єктом постійних 
моніторингових спостережень.  

Для виконання завдання забезпечення санітарно-
го та епідемічного   благополуччя   населення   і  
складання соціально-економічних прогнозів була 
прийнята постанова Кабінету міністрів України від 
22 лютого 2006 р. № 182 «Про затвердження поряд-
ку проведення державного соціально-гігієнічного 
моніторингу» [2]. 

Основне завдання соціально-гігієнічного моніто-
рингу – виявлення причинно-наслідкових зв'язків 
між станом здоров'я населення та впливом на нього 
факторів середовища життєдіяльності людини на 
основі їх системного аналізу і оцінки ризику для 
здоров'я людини [3]. 

Також, враховуючи той факт, що в законодавстві 
України відсутні нормативні вимоги щодо екологіч-

ної безпеки місць поховань як до об’єктів підвище-
ної небезпеки, виникає необхідність розроблення 
низки нормативних актів ы технічних регламентів, 
що сформулюють вимоги до менеджменту та техні-
чних заходів пов’язаних з функціонуванням галузі 
поховання[4]. 

Таким чином, метою роботи є розробка екологі-
чного паспорту кладовищ як складової довгостроко-
вих спостережень за екологічнонебезпечними 
об’єктами урбанізованих територій. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. 
Збільшення чисельності та щільності населення 
урбанізованих територій, поява міст–мегаполісів 
призвело до виникнення цілого комплексу гігієніч-
них проблем при здійсненні поховання тіл помер-
лих. 

Вибір земельної ділянки для розміщення кла-
довища, крематорію та колумбарію проводиться 
згідно зі ст. 151 Земельного кодексу України [5], 
законодавства у сфері охорони культурної спадщи-
ни та Державним будівельними нормами [6]. 

Основним унормовуючим документом гігієні-
чних вимог щодо планування нових, утримання і 
санітарного упорядкування діючих кладовищ у на-
селених пунктах України є ДСанПіН 2.2.2.028-99 
«Гігієнічні вимоги щодо облаштування і утри-
мання кладовищ в населених пунктах України», 
згідно з якими кладовища повинні бути розміщені в 
приміській зоні поселень та поблизу місць розташу-
вання сіл [7]. 
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Однак, слід зазначити, що в чинних правилах не 
знайшла відображення ціла низка важливих аспек-
тів, без яких неможливо гарантувати екологічну 
безпеку об'єктів і виробів похоронного призначення 
для людини і навколишнього середовища, а отже 
вони вимагають законодавчого та технічного регу-
лювання [8]. 

З огляду на те,  що місця поховань значною мі-
рою негативно впливають на санітарно-
епідеміологічну ситуацію, та задля виключення 
можливості шкідливого впливу на стан довкілля і 
здоров'я населення, необхідна розробка єдиних пра-
вил і гігієнічних вимог до всього процесу поховання 
та кремації, включаючи матеріали, технології, уста-
ткування, умови перевезення і зберігання тіл помер-
лих, екологічний стан територій прилеглих до місць 
поховань тощо. 

Для виконання цих завдань доцільно першим 
етапом запровадити систему моніторингу місць 
поховань де, будуть вестись спостереження за: 

а) станом здоров'я населення,  що мешкає побли-
зу кладовищ і крематоріїв; 

б) факторами впливу цих небезпечних об’єктів 
на селітебні території, у тому числі біологічними 
(вірусні, бактеріальні, паразитарні), хімічними, фі-
зичними (шум, вібрація, ультразвук, інфразвук, 
тепловий, іонізуючий, неіонізуючий та інші види 
випромінювання), соціальними (харчування, водо-
постачання, умови побуту, праці та відпочинку) 
тощо; 

в) природно-кліматичними факторами, джерела-
ми техногенної дії на довкілля,  у тому числі на ат-
мосферне повітря,  поверхневі та підземні води,  ґру-
нти місць поховань; 

г) станом охорони та умовами праці на об’єктах 
похоронної галузі. 

Вищезазначені елементи моніторингу доцільно 
впроваджувати при  паспортизації небезпечних 
об’єктів. Зокрема, законодавством не передбачена 
екологічна паспортизація кладовищ, а тому відсут-
ність ефективного екологічного контролю за місця-
ми поховання є суттєвою перешкодою на шляху 
забезпечення екологічної безпеки довкілля, яка б 
відповідала критеріям безпечного розвитку терито-
рій. 

Екологічний паспорт кладовища повинен бути 
паспортом об'єкту будівництва, реконструкції чи 
технічного переоснащення, що включає основні 
техніко-економічні та експлуатаційні характеристики 
кладовища, а також найважливіші дані і показники 
стосовно його впливу на довкілля. Запропоновані 
вимоги та структура екологічного паспорту кладо-
вища складені на прикладі паспорту полігонів твер-
дих побутових відходів [9]. 

Джерелами складання екологічного паспорта 
кладовища є: 

– матеріали передпроектних інженерних дослі-
джень території кладовища; 

– генеральний план ділянки (вертикальне плану-
вання; водовідвідні мережі; під'їзні дороги; елемен-
ти благоустрою та впорядкування території); архіте-
ктурно-будівельний розділ (будівлі та споруди); 

санітарно-технічний розділ; електротехнічний роз-
діл; основні техніко-економічні показники; оцінка 
впливу на навколишнє природне середовище 
(ОВНС); санітарно-захисна зона і система моніто-
рингу; 

–  акти на додаткові роботи та технічне пере-
оснащення кладовища; 

– документація про характеристики використа-
них матеріалів і обладнання; 

– протоколи і акти рекультивації територій. 
У паспорті кладовища використовуються наступні 

дані: 
– основні дані про власника та місцезнаходження 

кладовища; 
– дані про природно-кліматичні умови та інже-

нерні дослідження території земельної ділянки, 
відведеної для кладовища; 

– дані про замовника, проектувальника та підря-
дника будівництва; 

– основні проектні дані кладовища (для діючого 
кладовища умови функціонування) щодо техніко-
економічних та експлуатаційних показників; 

– дані про особливості експлуатації кладовища і 
проектні обсяги поховань та очікуваний термін екс-
плуатації кладовища; 

– дані про технології поховань; 
– описання та основні характеристики засобів за-

хисту довкілля (ґрунтів, ґрунтових вод, атмосферно-
го повітря); 

–  дані про очікувані екологічні наслідки ство-
рення та експлуатації кладовища; 

– систему показників, які відображають вплив 
кладовища на навколишнє природне середовище. 

Запропоновано наступні розділи екологічного 
паспорта кладовища: 

1.  Назва кладовища –  наводиться назва або но-
мер кладовища, якщо вони прийняті і вживаються, 
або вводиться назва за назвою місцевості чи най-
ближчого населеного пункту. 

2. Місце розташування кладовища – дається гео-
графічна прив'язка кладовища до найближчого на-
селеного пункту та географічні координати. 

3. Власник кладовища – наводиться повна назва 
підприємства, організації, установи – власника кла-
довища, його підпорядкування, а також інші дані та 
реквізити.  

4. Проектна організація, будівельна організація, 
замовник – наводиться повна назва підприємства, 
що експлуатує кладовище, його поштова адреса, 
телефон, факс та інші  контактні реквізити. 

5.  Дані про відведену для кладовища земельну 
ділянку – наводяться дані про виділення земельної 
ділянки, її площа, найменші відстані від меж міста, 
житлової та громадської забудови, сільськогоспо-
дарських угідь,  лісопосадки чи лісового масиву,  а 
також особливі умови щодо близькості до курорт-
них зон, заповідних територій, місць відпочинку 
перелітних птахів, морського узбережжя тощо. Вка-
зується природно-кліматична зона, річний перебіг 
температур, річна кількість опадів тощо (за даними 
місцевої метеостанції), а також вказуються номер 
зони зволоження та коефіцієнт зволоження КЗВ. (за 
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ДБН Б 2.2-1:2008) [6]. Наводиться повна назва, по-
штова адреса, контактні реквізити організації, що 
проводила передпроектні інженерні вишукування 
(дослідження) на території земельної ділянки, відве-
деної для кладовища, наводяться основні дані про 
особливості рельєфу, відведеної земельної ділянки, 
її ґрунтові, геологічні, гідрогеологічні та інші умови 
з матеріалів передпроектних  інженерних вишуку-
вань (досліджень). 

6. Технологія виробництва – заповнюється лише 
для діючих кладовищ, на яких проводяться похо-
вання. Подаються данні про кількість поховань, 
відвідування за добу тощо. 

7. Площа основних елементів кладовища (для 
нового, діючого, закритого) – наводяться площі 
основних елементів кладовища: зони поховань, 
санітарно-захисної зони тощо. 

8. Термін експлуатації кладовища, роки –
наводяться дані про роки існування  кладовища  (у 
випадку закритого кладовища) та роки його експлу-
атації діючого. 

9.  Основні зони та споруди кладовища –  наво-
дяться дані про основні об'єкти, споруди та облад-
нання кладовища. При цьому вписуються назви 
основних об'єктів, споруд та обладнання із запропо-
нованих переліків (або інші, які є фактично), наво-
дяться короткі характеристики. 

10. Господарська зона, інженерні споруди та об-
ладнання, елементи благоустрою – наводяться дані 
про основні споруди, будівлі та обладнання госпо-
дарської зони, елементи благоустрою території кла-
довища, під'їзну дорогу за запропонованими показ-
никами. При цьому вписуються назви, призначення 
споруд, будівель та обладнання, елементів благоус-
трою, наводяться їх площі (для будівель), короткі 
характеристики (для споруд та обладнання). Наво-
дяться дані про інші інженерні споруди та облад-
нання виробничого і невиробничого призначення, 
які є на кладовищі. 

11. Основні виробничі засоби механізації – наво-
дяться дані про марки та кількість засобів механіза-
ції для виконання основних технологічних процесів 
на кладовищі,  а також про іншу техніку та облад-
нання. 

12. Протипожежні засоби – наводиться описання 
наявних на території кладовища або крематорію 
протипожежних засобів у запропонованому поряд-
ку. 

13. Санітарно-гігієнічні засоби – наводяться дані 
про системи дезінфекції (знищення інфекційних 
мікроорганізмів), дезінсекції (знищення шкідливих 
комах), дератизації (знищення гризунів). 

14. Використання території кладовища після йо-
го закриття і рекультивації земель –  вказуються 
можливі або заплановані напрямки використання 
території кладовища в майбутньому. 

15. Система показників впливу кладовища на до-
вкілля –  наводяться основні дані про захисну зону 
кладовища, елементи моніторингу та вплив місця 
поховань на довкілля з описом засобів контролю, 
методів, режимів відбору проб, контрольованих 
показників. Контрольовані показники та гранично 

допустимі концентрації (ГДК) забруднюючих речо-
вин для моніторингу поверхневих водних об’єктів, 
підземних вод, атмосферного повітря, ґрунтів  вста-
новлюються вимогами чинних нормативних актів. 
Найважливішими забруднювачами ґрунту є важкі 
метали, аміак, нітрати, нітрити, хлориди, бактерії, 
гельмінти і інше. Ґрунтові та підземні води забруд-
нюються біосировиною, яка містить у великих кон-
центраціях нітрити, нітрати, фосфати, сульфати, 
хлориди тощо.  

16. Система показників впливу місця поховань 
на здоров’я людей – наводяться основні елементи 
моніторингу за чинниками впливу на здоров’я та 
показниками захворюваності персоналу та мешкан-
ців мікрорайону. 

17. Відомості про еколого-економічну діяльність 
підприємства – наводяться основні показники утво-
рення відходів в процесі експлуатації кладовища по 
фракціях (органіка, метал, пластик тощо), впрова-
дження інноваційних технологій та системи еколо-
гічного менеджменту (ISO 14000/EMAS) підприємс-
твом, що здійснює господарську діяльність. 

ВИСНОВКИ. Одним з основних заходів екологі-
чної безпеки щодо місць поховань є паспортизація. 
Запропонована структура екологічного паспорта 
місця поховань за основними технологічними, еко-
логічними та експлуатаційними показниками має 
стати дієвим інструментом управління екологічною 
безпекою урбанізованих територій. 

Впровадження запропонованого механізму пас-
портизації місць поховань згідно із завданням соціа-
льно-гігієнічного моніторингу надасть змогу сфор-
мувати інформаційний фонд, приймати та передава-
ти дані інформаційними каналами зв'язку для фор-
мування інформаційного фонду, дозволить розроби-
ти методичне забезпечення щодо проведення моні-
торингу, провести підготовку пропозицій для реалі-
зації заходів, спрямованих на охорону здоров'я на-
селення та середовища життєдіяльності людини для 
органів виконавчої влади та органів місцевого само-
врядування, впровадженню робіт з удосконалення 
технологій щодо забезпечення екологічної безпеки 
довкілля. 
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PECULIARITIES OF IMPLEMENTATION OF ECOLOGICAL CERTIFICATE OF GRAVEYARDS 
 
T. Godovska 
Zhytomyr National Agroecological University 
Zgoda Square 3/75, 21, Zhytomyr, 10030, Ukraine. E–mail: godovsky@bk.ru 
It determined that cemeteries are one of the most dangerous objects in areas of human habitation, since the funerals 

or any other process of disposition of cadaveric material is pollution of environment with pathogenic microflora. This 
proves the necessity of environmental certification of graveyards as the basis of the environmental safety of residential 
areas. It developed main sections of certificate and guidelines for the use of data and implementation of environmental 
certification of cemeteries and crematoria. The structure of ecological certificate of places of the main technological, 
environmental and operational performance has become an effective instrument of environmental safety in urban areas. 

Key words: сemetery, social and environmental monitoring, environmental certification. 
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