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РОЗРОБКА ПРОЕКТУ НАСТАНОВИ З УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОІЧНИМИ АСПЕКТАМИ В ГАЛУЗІ 

ПТАХІВНИЦТВА 

 

У стандартах ISO серії 14000, згідно з якими проводиться впровадження системи екологічного менеджменту, не 

наводяться методики, шкали оцінок чи види необхідних документів. Кожне підприємство у галузі птахівництва має свої 

специфічні риси, що повинні відбиватися і на системі екологічного менеджменту, і на загальній системі управління 

підприємством. З огляду на це, кожне підприємство може застосовувати як індивідуальні, так й універсальні методи 

оцінки, аналізу, контролю, розробки документації тощо.  

Для підприємства у галузі птахівництва система екологічного менеджменту є планом дій, необхідних для 

досягнення цілей екологічної діяльності. Впровадження ефективної СЕМ на підприємствах сприяє розв’язанню цілого 

комплексу питань, підвищенню конкурентоспроможності на українському та міжнародному ринках. 

Дана процедура охоплює всі види діяльності підприємства, які мають конкретний вплив на довкілля. 

На основі вивчення наслідків впливів птахівничих господарств на довкілля (на основі літератури) розроблено 

проект процедури управління екологічними аспектами на таких господарствах. Така процедура містить узагальнені 

вимоги до контрольних точок та етапів виробництва, які мають найбільш значущі наслідки для довкілля та здоров'я 

людини. Процедура включає в себе наступні розділи: вступну  частину (мета, сфера застосування), вимоги до процесу 

планування діяльності підприємства, вимоги до розміщення та структури підприємства та виробничих приміщень, 

забезпечення якості та безпечності продукції, поводження з відходами, моніторинг та екологічний контроль, екологічні 

комунікації. Згідно вимог стандарту ДСТУ ISO 14001:2015, задокументована процедура управління екологічними 

аспектами, є обов’язковою складовою системи екологічного менеджменту на підприємстві. 

В результаті аналізу впливів підприємств галузі птахівництва на довкілля з метою розробки проекту процедури 

управління екологічними аспектами для підприємств в галузі птахівництва можна зробити наступні висновки: 

1)  Аналіз виробничої схеми та діяльності галузі птахівництва виявив значну кількість екологічних аспектів, серед 

яких найбільш значимими є: емісією фосфору, азоту, вуглекислого газу у довкілля, неприємним запахом, поширенням 

хвороб та патогенних мікроорганізмів, шумом.  

2)  Для ефективного управління екологічними аспектами птахівництва розроблено проект відповідної настанови, 

який включає в себе опис етапів виробництва, екологічний аспект та його значимість, заходи зменшення та 

попередження негативного впливу на довкілля. 

3)  Впровадження та адаптація розробленої настанови дає можливість організувати ефективне управління 

екологічними аспектами діяльності підприємства у галузі птахівництва, яке базується на вимогах міжнародних 

стандартів. 

4)  Заходами впровадження даного проекту настанови є її адаптація під потужності та розміри конкретного 

виробництва та розроблення пакету супутніх документів (процедур, форм) для управління екологічними аспектами 

підприємства. 

 


