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АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ
Птахівництво — одна із найбільш розвине�

них та прогресивних галузей сільськогоспо�
дарського виробництва. Постійний розвиток
галузі птахівництва в Україні призводить до
збільшення кількості птахофабрик, які в свою
чергу крім основної продукції — м'яса та яєць,
отримують ще й побічну продукцію — пташи�
ний послід. Утилізація даного виду продукції є
досить актуальною, оскільки при несвоєчасній
чи неякісній її переробці виникає загроза еко�
логії. Водночас сучасні виробничі потужності
птахофабрик дозволяють виробляти із пташи�
ного посліду біогаз.
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У статті розглянуто технологічні особливості такого виду побічної продукції птахівництва, як пташиний послід.
Досліджено напрямки його переробки та утилізації, серед яких є досить новий — це отримання біогазу, який потім
можна використовувати. Також досліджено оподаткування такого виду продукції в залежності від його подальшого
використання та наведено ставки податку. Розглянуто порядок обліку та оцінки даної побічної продукції та запро)
поновано нові підходи до її оцінки.

This article describes the technological features of this type of by)products of poultry, as bird droppings. Studied
directions processing and disposal, among which is fairly new — is biogas, which then can be used. Also studied taxation
of this type of product, depending on its future use and are tax rates. We consider the accounting and evaluation of by)
products and the new approaches to its assessment.
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У процесі дослідження даної проблемати�
ки було встановлено, що не існує загального
підходу облікового відображення оприбутку�
вання, використання та реалізації пташиного
посліду. Проведене дослідження було направ�
лене на узагальнення, систематизацію та виок�
ремлення основних способів відображення в
обліку різних варіантів використання пташино�
го посліду.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Дослідження даного питання було відобра�

жено у працях: О.М. Ступака, М.О. Захаренка,
М.Ф. Огійчука, але інтенсивний розвиток галузі
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птахівництва та внесення змін до законів Ук�
раїни, що регулюють даний процес, потребує
більш комплексного та системного підходу для
обліку побічної продукції (пташиного посліду).

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
У результаті дослідження були отримані

наступні результати.
Птахівничі підприємства у процесі свого

функціонування отримують окрім основної
продукції (м'ясо, яйця) ще й побічну, серед якої
виділяють пташиний послід.

Пташиний послід — найбільш концентрова�
не і цінне органічне добриво, яке за своїм хіміч�
ним складом відноситься до числа найкращих
видів органічних добрив. Найціннішим вва�
жається курячий і голубиний послід, менш
цінним — качиний і гусячий.

На птахофабриках існує переважно два
способи утримання птиці — підлоговий і
клітковий. Для підстилки використовують
торф, подрібнену солому, потерть гречки,
стрижні кукурудзи та інші гігроскопічні мате�
ріали. У середньому на день для однієї курки

Таблиця 1. Способи використання пташиного посліду,
їх особливості, переваги та недоліки
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потрібно 10—15 г підстилки, для качок і гусей
— 20—25 г [1]. Пташиний послід, одержаний на
такій основі, найбільш цінний для землероб�
ства. Проте на великих птахофабриках часто
виникає проблема з постачанням необхідних
наповнювачів, зростають транспортні витрати
на завезення і вивезення підстилкового мате�
ріалу. Тому останнім часом дедалі ширшого за�
стосування набуває гідравлічний спосіб вида�
лення пташиного посліду з пташників. За літе�
ратурними даними, понад 60% виходу всього
посліду становить розведений пташиний послід
вологістю 80—90%, і вище [2]. Виходячи з
різних технологій утримання птиці розрізня�
ють природний (нативний) послід вологістю
65—70%, напіврідкий — 70—90%, рідкий — 91—
95% і стічні води — понад 95% води. Поживна
цінність пташиного посліду залежить від сту�
пеня його розведення: чим більше води, тим
нижча концентрація в ньому елементів живлен�
ня. Отже, близько 73 % пташиного посліду в
Україні одержують у вигляді безпідстилково�
го з різним ступенем розведення його водою.

Найбільш цінним добривом є термічно ви�
сушений пташиний послід, який виготовляють
на птахофабриках без розведення водою. Про�
те для його одержання необхідні значні капі�
таловкладення — будівництво критих майдан�
чиків для зберігання і підсушування пташино�
го посліду, цеху з сушильним устаткуванням,
складського приміщення для готової продукції,
місткостей для зберігання палива — газу, ма�
зуту (пічне паливо). Для одержання 1 т готово�
го продукту необхідно мати 4 т вологого по�
сліду і до 270 кг палива. Повільне впроваджен�
ня термічного висушування пов'язане з висо�
кими енергетичними витратами.

Підстилковий послід характеризується доб�
рими фізичними властивостями для транспор�
тування і зберігання в польових буртах. Натив�
ний безпідстилковий послід має незадовільні
фізичні властивості, він нетекучий і несипкий,
легко злипається, погано піддається транспор�
туванню і рівномірному внесенню. Найкращий
спосіб поліпшення його властивостей — при�
готування компостів.

Напіврідкий і рідкий пташиний послід має
добру текучість, що дає змогу механізувати всі
процеси щодо його видалення, зберігання і вне�
сення. Проте додавання води збільшує транс�
портні витрати, вимагає додаткового будівниц�
тва прифермських і польових послідосховищ.

Державний класифікатор відходів ДК 005�
96, затверджений наказом Держстандарту Ук�
раїни від 29.02.96 № 89, описує, зокрема, відхо�
ди, утворені в результаті вирощування тварин і

виробництва продукції птахівництва. Пташи�
ний послід включено до групи відходів 01, кла�
сифікаційне угруповання — 012 до коду:
0124.2.6.03 "Послід пташиний" [4].

Питання утилізації пташиного посліду є
досить важливим, адже більшість власників
птахівничих підприємств вирішує його шляхом
вивезення його за огорожу підприємства у най�
ближчі чагарники або продажу населенню у
період сільськогосподарських робіт. Хоча існує
велика кількість варіантів використання цієї
продукції птахівництва (табл. 1).

Звичайно жодна з вище наведених техно�
логій утилізації пташиного посліду не є уні�
версальною для оптимізації витрат та
збільшення прибутку. Необхідно звернути
увагу на те, що все більшої популярності на�
буває внесення пташиного посліду на власні
земельні ділянки підприємства для вирощу�
вання кормів для птиці. А площа цих ділянок
напряму залежить від чисельності поголів'я
птиці та кількості отриманого посліду. На
підставі вищевказаного можна стверджувати,
що кожен спосіб використання пташиного
посліду потрібно розглядати з точки зору
індивідуальних особливостей птахофабрик,
територіального розміщення, способів утри�
мання птиці та її годування, адже саме від цьо�
го залежить наявність домішок та хімічний
склад посліду.

За вмістом поживних речовин — пташиний
послід перевершує коров'ячий гній, а за швид�
кістю та ефективності дії не поступається міне�
ральним добривам. Двадцять кілограмів повно�
цінного курячого посліду можуть замінити ма�
шину гною. Застосовують послід при основно�
му внесенні добрив у грунт (восени і навесні), а
також у підживленні рослин протягом їх веге�
тації.

Особливостями цього органічного добрива
є: екологічна чистота; містить велику кількість
всіх необхідних поживних речовин; облагород�
жує структуру грунтів та підвищує родючість
на досить тривалий термін; має ефект пролон�
гованої дії протягом 2—3 років, тому його до�
сить вносити у грунт раз на 2—3 роки; від�
сутність патогенної флори; не токсичність, не
викликає пожежі, не залежується; термін при�
датності необмежений.

До позитивних ефектів від використання
пташиного посліду як добрива відносять:

— збалансованість живлення всіх сільсько�
господарських культур;

— використання для виробництва екологі�
чно чистої продукції;

— скорочення термінів дозрівання врожаю;
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— використання цього добрива сприяє по�
ліпшенню властивостей грунтів:

— відновлюється гумусний шар грунту;
— відновлюється оптимальна кислотність

грунтів;
— відновлюється корисна мікрофлора і при�

пиняється зростання чисельності шкідливої
мікрофлори.

— підвищує стійкість сільськогосподарсь�
ких культур до несприятливих чинників (за�
хворювань).

Дедалі більшої популярності як в Україні,
так і за її межами набуває спосіб переробки
пташиного посліду на паливо (як на гранульо�
ване паливо, так і на біогаз). Перший варіант є
більш популярнішим та розвиненим серед пта�
хівничих підприємств. Отримання ж біогазу з
посліду є досить дорогим процесом, оскільки
потребує високоякісного технологічного за�
безпечення. Для отримання біогазу здійснюють
два цикли переробки пташиного посліду. Пер�
ший — це переробка посліду у біогазовій уста�
новці на біогаз та органічне добриво, а другий
— використання утвореного біогазу у когене�
руючих установках для отримання теплової та
електричної енергії. Тобто підприємству для
отримання енергії слід побудувати біогазову та
когенеруючу установку, що вимагає доволі
значних інвестицій [3].

Придбання біогазового устаткування може
принести сільському господарству України, а зок�
рема галузі птахівництва, значні вигоди у скоро�
ченні витрат за рахунок використання дешевої
електро� та теплової енергії на основі переробки
біогазу, зниження екологічних платежів, та влас�
ної генерації електроенергії і тепла, що дозволить
укріпити енергетичну безпеку країни [3].

Відповідно до чинного законодавства
сільськогосподарські підприємства, селянські
та інші господарства, які займаються виробниц�
твом (вирощуванням), переробкою та збутом
продукції птахівництва і при цьому здійснюють
розміщення протягом звітного кварталу
відходів (пташиного посліду), є платниками
екологічного податку.

Ставка екологічного збору залежить від
умов та місця розташування сховища для пта�
шиного помету. Для посліду, які відносяться до
IV класу небезпеки відходів, п.246.2 статті 246
ПКУ встановлюється ставка за розміщення
відходів на рівні 3,17 грн./т [5].

Суми екологічного податку за розміщення
відходів обчислюються платниками самостійно
щокварталу виходячи з фактичних обсягів роз�
міщення відходів, ставок податку та коригую�
чих коефіцієнтів.

Цим Кодексом також передбачено, що у
разі розміщення відходів на звалищах, які не
забезпечують повного виключення забруднен�
ня атмосферного повітря або водних об'єктів,
ставки податку збільшуються втричі.

Крім того, передбачено застосування до
ставок податку коефіцієнта, який встанов�
люється залежно від місця (зони) розміщення
відходів у навколишньому природному середо�
вищі (у межах населеного пункту або на
відстані менше ніж 3 км від таких меж ставки
податку збільшуються втричі).

Звільняються від оподаткування всі інші
птахівничі підприємства які або одразу пере�
робляють пташиний послід (компости, грану�
лювання), або реалізують його. Тобто вони не
розміщують пташиний послід таким чином щоб
він забруднював атмосферне повітря.

Виробництво побічної продукції (пташино�
го посліду) не є основним завданням птахівни�
чих підприємств та має другорядне значення,
тому прибуток від її використання зазвичай не�
великий.

А одним із видів продукції пташиний послід
визнається побічною продукцією тому, що на
нього існує суспільний попит, тобто він вже є
об'єктом продажу або використання на самих
підприємствах.

Вартість побічної продукції для цілей бух�
галтерського обліку визначається лише в тому
випадку, якщо вона використовується в госпо�
дарстві або реалізується на сторону. Тоді її
вартість буде зменшувати загальні витрати на
вирощування та отримання основної продукції
птахівництва.

Згідно з Методичними рекомендаціями
№132 побічну продукцію птахівництва не
калькулюють. Планову вартість пташиного
посліду, отриманого від групи птиці, визнача�
ють виходячи з нормативно�розрахункових
витрат на його прибирання та вартості
підстилки. Планову (нормативно�розрахунко�
ву) вартість тонни посліду визначають шляхом
ділення загальної суми витрат на його фізич�
ну масу. Відповідно до Методичних рекомен�
дацій про порядок заповнення спеціалізова�
них форм річного звіту сільськогосподарськи�
ми підприємствами, затвердженим наказом
Міністерства аграрної політики України від
08.11.2000 р N 221, кількість посліду встанов�
люють розрахунковим шляхом за приблизни�
ми нормам виходу свіжого посліду від однієї
середньорічної голови птиці за рік або шля�
хом зважування [6].

Вихід гнойової біомаси залежить від бага�
тьох факторів: віку птиці, типу годівлі, спосо�
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бу утримання, технології видалення та накопи�
чення гнійної маси.

Добовий вихід безпідстилкового гною (у
тоннах) визначається як сума екскрементів і
кількості води, що надходить з усіх джерел у
систему гноєвидалення; у випадку утримання
птиці з використанням підстилки, враховуєть�
ся її кількість.

Добовий вихід безпідстилкового гною ви�
значається за формулою:

Qг =(МЕJ+BJ) (1),
де Qг — добовий вихід гною, т;
МЕJ — добова маса екскрементів від однієї

голови, кг(табл.2);
BJ — добова кількість води, яка потрапляє

в систему гноєвидалення, кг;
nJ — поголів'я птиці виробничої групи, що од�

ночасно утримується на фермі чи комплексі, гол.
Добова кількість води (BJ), яка потрапляє в

систему гноєвидалення, розраховується за
формулою:

BJ=КМЕJ (2),
де К — коефіцієнт (приймають за табл. 3).
Добовий вихід гнойової біомаси з викорис�

танням підстилки визначається за формулою:
Qг =(МЕJ+BJ+MпJ) (3),
де Qг — добовий вихід гною, т;
МЕJ — добова маса екскрементів від однієї

голови, кг;
BJ — добова кількість води, яка потрапляє

в систему гноєвидалення, кг;
MпJ — добова кількість підстилки на 1 гол.,

кг (прймають за табл. 5).
Добова кількість води, яка потрапляє в си�

стему гноєвидалення, розраховується за фор�
мулою (2).

Відповідно до П(С)БО 30 "Біологічні ак�
тиви" та Методичних рекомендацій №1315
побічна продукція може оцінюватися за спра�
ведливою вартістю, зменшеної на очікувані
витрати за місцем продажу. Для формування
справедливої вартості побічної продукції на
підприємстві створюється постійно діюча ко�
місія, яка фіксує вартість в акті визначення
справедливої вартості біологічних активів та
сільськогосподарської продукції. Підставою
для встановлення справедливої вартості є
ціни активного ринку, на якому підприємство
планує реалізацію власної продукції. Для
визначення справедливої вартості можна ви�
користовувати інформацію організованих
гуртових ринків, прайси, рекламні проспек�
ти виробників сільськогосподарської про�
дукції, інформаційні бюлетні, сайти , а також
інформацію органів державного управління
(дані цінового моніторингу Міністерства аг�
рарної політики України, управлінь агропро�
мислового розвитку районних державних
адміністрацій).

За умови відсутності активного ринку по�
бічна продукція може бути оцінена за норма�
тивними витратами на збір, транспортування,
скиртування та іншими витратами, які пов'язані
із заготівлею продукції. У подальшому, після
визначення первісної вартості, побічна продук�
ція обліковується згідно П(С)БО 9 "Запаси".
Метод оцінки побічної продукції затверд�
жується підприємством в наказі про облікову
політику [7].

Серед науковців склалися різні підходи до
обліку побічної продукції (пташиного помету)
на рахунках бухгалтерського обліку:

— побічну продукцію (пташиний послід)
слід обліковувати на рахунку 27 "Продукція
сільськогосподарського призначення" (для
власних потреб) і на субрахунку 208 "Матеріа�
ли сільськогосподарського призначення" (для
продажу) [8];

— побічну продукцію (пташиний послід) не�
залежно від напрямків використання обліко�
вується на субрахунку 208 "Матеріали сільсько�
господарського призначення", обгрунтовуючи
це тим, що на підприємстві не завжди можливо
визначити напрям використання побічної про�
дукції [9].

Враховуючи те, що за економічною сутні�
стю пташиний послід є побічною продукцією,
її необхідно відносити до продукції, що виго�
товлена на підприємстві незалежно від подаль�
шого її використання. Тому облік побічної про�
дукції (пташиного посліду) необхідно здійсню�
вати на 27 рахунку "Продукція сільськогоспо�
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дарського виробництва". В той час на субрахун�
ку 208 "Матеріали сільськогосподарського при�
значення" ведуть облік придбаних виробничих
запасів.

У зв'язку з відсутністю активного ринку на
пташиний послід ми пропонуємо оцінювати
його за планово�нормативними витратами, що
пов'язані з заготівлею продукції її транспор�
туванням, амортизацією обладнання, що транс�
портує послід.

Питання реалізації пташиного посліду за�
лежить також від територіального розміщен�
ня птахофабрики та наявністю поблизу конку�
руючих птахофабрик, адже це напряму впли�
ває на кількість пропозиції цієї продукції та її
ціну. Наприклад, якщо говорити про Київську
область, де скупчення птахофабрик є досить
великим і ціна на пташиний послід низькою та
інші області України, де кількість птахофабрик
мінімальна і ціна, як наслідок дуже висока. Все
це впливає на процес реалізації побічної про�
дукції птахівництва.

ВИСНОВОК
У результаті проведених досліджень

обгрунтовано розглядати пташиний послід
як один із видів продукції птахівництва і об�
ліковувати,  на  рахунку 27 "Продукція
сільськогосподарського виробництва". Це
пояснюється тим, що пташиний послід є про�
дукцією власного виробництва на підпри�
ємстві незалежно від подальшого її викори�
стання.

У практичній діяльності птахівничих під�
приємство, в першу чергу, слід звернути увагу
на впровадження екологічних технологій у ви�
користанні пташиного посліду, які не тільки
дозволять зменшити шкідливі викиди у навко�
лишнє середовище, а й принесуть додатковий
прибуток.
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