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Друкується згідно плану МОН України (Лист ІМЗО від 20.10.20 №22/1/10-2175 

―Про формування переліку міжнародних, всеукраїнських науково-практичних 

конференцій здобувачів вищої освіти і молодих учених у 2021 році ‖ та додатку 

до листа і наказу ректора Харківського національного технічного університету 

сільського господарства імені Петра Василенка (№ 01-08/86 від 16.03. 2021р.). 
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ВПЛИВ ПТАХІВНИЦТВА НА ЕКОЛОГІЧНУ СИТУАЦІЮ В УКРАЇНІ  

Курашкін О.С. 

Науковий керівник – Р.В. Скляр, доцент 

Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного 

72312, Запорізька обл., м. Мелітополь, пр. Б. Хмельницького, 18, 

кафедра «Технічний сервіс та системи в АПК» 

тел. (+380)-67-916-85-80, E-mail: radmila.sklyar@tsatu.edu.ua; 

 

Птахівництво України сьогодні є найбільш динамічною галуззю 

агробізнесу, українські виробники курятини експортують свою продукцію у 

щонайменше 50 країн світу. Проте інтенсифікація виробництва яєць та м‘яса 

птиці поєднана із збільшенням утворення твердих відходів життєдіяльності 

птиці. За приблизними оцінками, тільки в спеціалізованих господарствах вихід 

твердих відходів за рік складає: посліду природної  вологості - близько 5,2 млн. 

т, птиці, що загинула - 50 тис. т, відходів інкубації - 12 тис. т, відходів забою 

птиці - 210 тис. т.   

Негативний вплив птахівництва на навколишнє середовище проявляється 

в таких  формах [1]: 

 забруднення наземних водоймищ, ґрунтів та ґрунтових вод тверди-

ми відходами (послід, підстилка, птиця, що загинула, відходи забою птиці то-

що) та продуктами їх розкладу; 

 забруднення атмосферного повітря викидами шкідливих газів 

(аміак, сірководень, метан, чадний газ, метилмеркаптан, диметиламін, 

диметилсульфід, кислота капронова, альдегід пропіоновий, фенол) та пилу (пу-

ховий, комбікормовий), які утворюються в результаті життєдіяльності птиці, 

мікробіологічного розкладу посліду, підстилки та інших відходів; 

 забруднення стічними водами промислових птахівничих 

комплексів, які насичені мінеральними і органічними речовинами, 

дезінфектантами, інсектицидами, лікарськими препаратами, нітратами тощо, 

що утворюються в процесі напування птиці, переробки продукції, прибирання 

приміщень, обладнання, зберігання та утилізації відходів; 

 мікро- та макробіологічного забруднення довкілля (мікроорганізми, 

гельмінти, мухи тощо); 

 вилучення території під птахівницькі підприємства та гноєсховища. 

Причинами виникнення екологічної небезпеки є низька якість виконання 

технологічних операцій видалення посліду із пташника, неправильне його 

зберігання, транспортування та використання під час внесення як органічного 

добрива.  
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