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Свою працю присвячую світлій
пам’яті самій дорогій моєму серцю
людині – своїй матусі,
Пешук Ганні Оліянівні,
яка переконала мене, що в світі
немає нічого неможливого…
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Охорона навколишнього середовища, раціональне використання
природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки для життєдіяльності людини – невід’ємна умова сталого економічного і соціального
розвитку України. Щорічно, за різними розрахунками в Україні накопичується близько 350 т відходів тваринного походження: від забою
тварин та птиці (кров, кістки, субпродукти другої категорії, жирсирець, шкури, кишки, ендокринно-ферментна, рого-копитна та перопухова сировина), продукти життєдіяльності тварин (гній, послід, сеча),
загиблі тварини. Згідно даних державної служби статистики України
загальна кількість відходів в Україні за 2016 рік становить 295870,1 тис.
т. з них 8715,5 тис. т припадає на сільське господарство, 217907,8 тис. т
– на добувну промисловість та 53857,9 тис. т. – на переробну промисловість. З яких – 990,6 тис. т. складають відходи тваринного походження та змішанні харчові відходи і 4288,7 тис. т. тваринні екскременти,
сеча та гній. В структурі агропромислового комплексу України, на тваринництво припадає понад 33 % валової продукції. Водночас, робота
промислових підприємств тваринництва пов’язана зі значними екологічними проблемами через утримання великої кількості тварин на обмеженій площі, забезпечення їх потреб, утворення та утилізацію відходів.
Всі види вторинних сировинних ресурсів, за винятком каниги, мають тваринне походження, по агрегатному стані – тверді, крім крові, і
нешкідливі для навколишнього середовища. За матеріалоємністю ці ресурси належать до багатотонажних і мають повну ступінь використання:
• в галузях харчової промисловості для виробництва додаткової
продукції харчового призначення або в якості додаткових компонентів
до неї;
• в тваринництві – у вигляді корму для худоби і птиці;
• в сільському господарстві – в якості добрив, біопалива;
• в інших галузях промисловості (хімічної, фармацевтичної, мікробіологічної, будівельної та ін.) – в якості сировини або компонентів для
отримання різноманітної продукції.
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Однією з важливих проблем є раціональне використання вторинної
сировини від переробки худоби і м’яса. У процесі переробки тварин
утворюється значна кількість відходів, які згідно технологічної інструкції складають у середньому 18,4 % від живої маси перероблених тварин. Відходи м’ясної гулузі є цінною вихідною сировиною клеєжелатинових заводів, деревообробної, легкої та кормової промисловості (для отримання кісткового, м’ясо-кісткового, кормового борошна),
ветеринарних препаратів та інше. Проте у більшості випадків вторинна
сировина не використовується для виробництва широкого асортименту
харчової, кормової, технічної продукції, а направляється у відходи. Використання відходів сприяє збільшенню об’ємів виготовленої продукції, зниженню її собівартості й отримання додаткового прибутку при
реалізації як основної продукції, так і продукції, виготовленої з вторинної сировини. На якість продукції впливає тривалість зберігання вторинної сировини та відходів. Зниження якості сировини і її втрати негативно впливають на виробництво сухих тваринних кормів, клею,
желатина і харчового жиру.
Сухі тваринні корми багаті повноцінними білками, містять усі незамінні амінокислоти (лізин, метіонін, триптофан та інші), необхідні для
інтенсивного розвитку та відгодівлі тварин і птиці, а також мінеральними солями та мікроелементами. Поряд з цим у кормах містяться вітаміни групи В (В2, пантотенова і нікотинова кислоти, ніацин, холін. В12,
РР), а також жиророзчинні вітаміни Д, Е, F і каротин (провітамін А).
Важливе значення набуває інтенсифікація виробничих процесів,
впровадження безвідходних і маловідходних технологій, комплексна
механізація і автоматизація переробки сировини, зниження втрат сировини при переробці, зберіганні і транспортуванні.
Найбільша частина відходів припадає на галузь тваринництва
(56 %), друге місце займають відходи рослинництва (35,6 %), на частку
переробних галузей доводиться 4,7 % відходів.
Реалізація програми пов’язана з організацією екологічно безпечного
і безвідходного виробництва, розширенням ресурсних можливостей за
рахунок впровадження енергоресурсозберігаючих технологій, комплексної переробки вторинної сировини з перетворенням її у нові корисні
продукти з максимальним збереженням в них балансу цінних компонентів вихідної сировини.
Основними напрямками скорочення і залучення в господарський
оборот вторинних сировинних ресурсів і відходів агропромислового
комплексу можуть стати:
• оптимізація технологій рослинництва і тваринництва з метою зменшення відходів і втрат виробництва;
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• перехід на мало- і безвідходні технології переробки сільськогосподарської продукції;
• розробка прогресивних технологічних процесів одержання нових
видів харчових продуктів і добавок, які покращують харчову і біологічну цінність продуктів, заміна традиційних видів основної сировини
вторинною;
• розробка та вдосконалення технологій з виробництва повноцінних,
збагачених корисними компонентами кормів для сільськогосподарських тварин на основі відходів;
• розробка нових технологічних процесів виробництва з відходів
тваринництва (гній, послід), вилучення з стічних вод продуктів очищення і переробка у екологічно чистий продукт – біопаливо;
• організація вертикально-інтегрованих компаній, об’єднаних в єдиному комплексі з виробництва рослинної сировини, тваринницькі ферми, переробні підприємства та установки з переробки відходів.
Питання ресурсозбереження, запровадження безвідходних технологій переробки сільськогосподарської сировини є найвужчим місцем переробної промисловості АГІК. Відходи і побічні продукти виробництва
і переробки сільськогосподарської продукції є величезним резервом ресурсозбереження, який поки що використовується вкрай недостатньо.
Нераціональне використання вихідної сировини, її біомаса, на одержання якої вже було витрачено значну кількість суспільної праці, знижують ефективність функціонування АПК. Крім того, відходи виробництва, потрапляючи в природне середовище, забруднюють його, що в
кінцевому підсумку знижує ефективність не лише АПК, а й всього суспільного виробництва через значні екологічні збитки. Невикористані
відходи означають скорочення не лише сучасної, а й майбутньої ресурсозабезпеченості суспільства, необхідність додаткових витрат суспільної праці на розвиток сировинної бази переробної промисловості. Очевидно, що розвиток АПК досяг межі, за якою є неминучою безвідходна
переробка сільськогосподарської сиро-вини на основі комплексного
використання її біомаси і технологічних відходів.
Тільки комплексна переробка сільськогосподарської сировини, найбільш повне вилучення з неї цінних компонентів, рециклінг відходів
виробництва стануть резервами збільшення виробництва продукції, підвищення її ефективності та збереження екологічної природної рівноваги. Більшість населення країни виділяє проблему відходів як одну з
найгостріших. В світі вважається, що для сталого розвитку в поводженні з відходами, є принцип «5R» або навіть «6R» – Refuse, Reduce, Reuse
(+Repair), Recycle, Rot, який являє собою загальний підхід з максимально можливим зменшенням відходів життєдіяльності суспільства. Цей
підхід вимагає активної участі суспільства, переосмислення ставлення
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до проблеми відходів, зміни споживчих вподобань, поведінки, як на суспільному, так і на індивідуальному рівні. В перекладі ці компоненти
означають:
 Refuse «відмова» від купівлі надлишкових продуктів, товарів, в
яких не має нагальної потреби, або таких, що містять шкідливі елементи, надлишкове пакування тощо.
 Reduce «зменшення» – доцільно купувати лише необхідне, обирати велику упаковку продукту замість безлічі одноразових пакетиків.
 Re-Use and Repair «повторне використання» полягає в подовженні
життя речей. Прилади та меблі можуть бути відремонтовані, реставровані. Речі, які вийшли з моди або стали непотрібними можуть бути продані або передані в благодійних цілях іншим людям, онлайн-системи
продажу речей населенням та секонд-хенди насправді є дуже екологічно сприятливими явищами.
 Recycle «утилізація та ресайклінг» – складові компоненти та певні
види матеріалів можуть бути використані повторно в якості сировини.
Люди повинні усвідомлювати, що сортуючи сміття, вони полегшують
подальшу переробку та утилізацію матеріалів. В радянські часи існувала розвинута мережа пунктів прийому вторинної сировини від населення, до цього процесу активно залучалась молодь, учні шкіл.
 Replace/Rebuy «заміна та повторна купівля». Купуючи продукти,
які містять інформацію про те, що при їх виробництві повністю чи частково використовувалась вторинна сировина, допомагає зменшити кількість відходів. Ця інформація повинна бути поширена серед населення.
 Rot «компостування». Харчові та сільськогосподарські відходи
можуть бути джерелом цінних органічних добрив. Зараз існують достатньо компактні установки, які дозволяють швидко та безпечно не тільки зменшити кількість відходів, але й отримати екологічно чистий матеріал як добриво для рослин.
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