
Поняття та критерії екологічної 
безпеки харчових підприємств та 

харчових продуктів



• Нераціональне використання природних ресурсів
призводить до порушення і руйнування
природоохоронних систем, створюються джерела
забруднення навколишнього середовища, в
результаті чого відбувається техногенне
навантаження і викликані ними екологічні
небезпеки, які в подальшому створюють екологічні
проблеми, що стають найактуальнішими
проблемами сьогодення на регіональном,
державному і світовому рівні.



Питання охорони навколишнього середовища посідають важливе
місце в сучасному суспільстві. 

Головним джерелом екологічних проблем вважається промислове
виробництво. 

Підприємства харчової промисловості не відносяться до головних
забруднювачів довкілля, але з ними повязані:

- велики витрати води,
- вони здійснюють викиди в атмосферу таки полютантів як: 
• діоксид азоту, 
• аміаку, 
• хлоридної кислоти, 
• сажі, 
• дифторхлорметану, 
• фенолу та інших. 
Саме подібні викиди призводять до парникового ефекту



На підприємствах України, часто 
використовують: 

• морально- застаріле та фізично-зношене
обладнання,

• енергоємні технології. 

Ці фактори зумовлюють інтенсивне
використання ресурсів, мало контрольовані
викиди токсичних речовин в атмосферу



Підприємства харчової промисловості зазвичай є
причиною ускладення екологічних ситуацій тому що:

• не завжди використовують безвідходні та 
маловідходні технології, 

• не мають високих ступенів очистки стічних вод, 
викидів забруднюючих речовин в атмосферу т

• створюють значну кількість відходів виробництва. 

Зрозуміло, що від харчової галузі очікують якісних, 
екологічно безпечних продуктів харчування, що
потребує вирощування екологічно-якісної
сільськогосподарської сировини.



На підприємствах харчової галузі в першу чергу
необхідно створювати сучасні надійні системи
екологічного управління, які дозволять 
захистити довкілля від шкідливого впливу
виробництва. 

- Концепція платного природокористування вже
функціонує в Україні.

Для підвищення її ефективності ухвалено низку 
законів, що пов’язані з використанням
природних ресурсів. 



• З огляду на екологічну ситуацію в Україні,
пріоритетним напрямом формування екологічної
безпеки слід вважати фінансово-економічне
заохочення підприємств, які прагнуть знизити
обсяги шкідливих викидів та відходів
виробництва.

• Головною метою економіко-екологічного
управління підприємств харчової галузі має бути
дотримання нормативів екологічної безпеки

• Це неможливо здійснити без удосконалення
відповідної екологічної законодавчої бази згідно
міжнародних стандартів на рівні держави.





• У цілому в Україні налічується понад 37 тис. різних промислових об'єктів, 
які щорічно викидають в атмосферу понад 10 млн т шкідливих речовин. 

• Основну масу викидів забруднюючих речовин в атмосферу від
стаціонарних джерел вносять підприємства енергетики та металургії
(відповідно 33 та 28 відсотків загального обсягу викидів). 

• Близько 60%  викидів припадає на речовини, які мають найбільше
розповсюдження: 

• пил, 
• двоокис сірки,
• окис вуглецю,
• двоокис азоту, 
• важкі метали тощо. 

• Високий рівень забруднення відмічається в основному у Донецько-
придніпровському промисловому регіоні. Цей регіон є центром 
гірничодобувної та вугільної промисловості, чорної та кольорової
металургії, хімії та нафтохімії, промисловості будівельних матеріалів



• Крім того, в Україні нараховується близько 10000 
підприємств агропромислового комплексу та фермерських
господарств, які інтенсивно використовують природні
ресурси і забруднюють землю, воду, тим самим завдають
шкоди навколишньому природному середовищу.

• Проблемним в Україні є стан водного господарства, 
кількість води на душу населення країни в 10 разів менша
ніж в середньому в країнах СНД. 

• На одиницю промислової продукції витрачається води в 4 
рази більше, ніж в країнах Європи.



• Загальна кількість накопичених і
невикористаних відходів добування та 
переробки корисних копалин України
нараховує мільярди тонн, для їх розміщення
зайнято більше 180 тис. га земельної площі. 



• Відчутні для населення України і такі глобальні
проблеми, як

• трансграничне забруднення повітря та води, 

• зміни клімату, 

• необхідність знешкодження побутових, 
токсичних промислових і радіаційних відходів, 

• аварійні викиди та скиди підприємств. 

• Чорнобильська трагедія значно ускладнила
екологічну ситуацію



• На сьогодні ми маємо багато фактів
забруднення земель нафтопродуктами, 
відходами та іншими продуктами людської
діяльності. 



• Поряд із об'єктивними причинами (відсутність
належного фінансово- економічного та матеріального
забезпечення) наявні і суб'єктивні причини цих явищ –
низька екологічна грамотність, низький рівень
усвідомлення особистої відповідальності.



• Відповідно до Закону України «Про основи національної
безпеки України» до загроз національним інтересам і
національній безпеці в екологічній сфері належать:

• значне антропогенне порушення і техногенна
перевантаженість території України, зростання ризиків
виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та 
природного характерів;

• нераціональне, виснажливе використання мінерально-
сировинних природних ресурсів як невідновлюваних, так і
відновлюваних; неподоланність негативних соціально-
екологічних наслідків Чорнобильської катастрофи;



• погіршення екологічного стану водних басейнів, 
загострення проблеми транскордонних
забруднень та зниження якості води;

• загострення техногенного стану гідротехнічних
споруд каскаду водосховищ на р. Дніпро;

• неконтрольоване ввезення в Україну екологічно
небезпечних технологій, речовин, матеріалів і
трансгенних рослин, збудників хвороб, 
небезпечних для людей, тварин, рослин і
організмів, екологічно необґрунтоване
використання генетично змінених рослин, 
організмів, речовин та похідних продуктів;



• неефективність заходів щодо подолання
негативних наслідків військової та іншої
екологічно небезпечної діяльності;

• небезпека техногенного, у тому числі ядерного 
та біологічного тероризму;

• посилення впливу шкідливих генетичних ефектів
у популяціях живих організмів, зокрема
генетично змінених організмів, та біотехнологій;

• застарілість та недостатняефективність
комплексівз утилізації токсичних і

екологічно небезпечних відходів



Екологічну ситуацію сьогодення можна
характеризувати :

• надмірним забрудненням і деградацією
середовища мешкання людини; 

• обмеженістю життєво-важливих природних
ресурсів (води, повітря, ґрунту); 

• зростанням екологічної свідомості та тривоги
спільноти за своє майбутнє.







Класифікація природних ресурсів

Природні ресурси

Невичерпні
(енергія морських хвиль, сонячної 

радіації, вітру морських припливів і 
відпливів тощо)

Невідновні 
(корисні копалини)

Відносно відновні
(грунт)

Відновні
(рослини, тварини, продукти їх 
життєдіяльності, чисте повітря, 

питна вода)

Вичерпні 
(ресурси земних надр, біологічні 

ресурси)



• Навколишнє природне середовище і внутрішнє
середовище людини тісно взаємозалежні.

• У сучасних умовах людство вже не може
розвиватися без екологічної орієнтації у всіх
сферах життя. Стає очевидним, що здоров’я
людини, як і біосфери, треба розглядати в 
комплексі як здоров’я єдиного організму, що
залежить від здоров’я всіх його частин











Будова екосистеми

Екотоп

Атмосфера 
(кліматоп)

Грунт, 
підгрунтя 
(едофотоп)

Біоценоз

Продуценти Консументи

Редуценти

Схема будови екосистеми (за В.М. Сукачовим)



Малий біологічний кругообіг 
речовин і енергії

Абіотичні хімічні фактори (діоксид 
вуглецю, кисень, азот, мінерали)

Продуценти
(рослини)

Редуценти
(бактерії, гриби)

Консументи
(рослиноїдні, плотоїдні)

Тепло

ТеплоТепло

Тепло

Тепло

Сонячна енергія



• Біоцено́з — сукупність рослин, тварин і 
мікроорганізмів, що населяють певну ділянку 
суші або водоймища і характеризуються 
певними відносинами як між собою, так і з 
абіотичними факторами середовища









Ознаки екосистемиОзнаки екосистеми

- видовий склад живих організмів, типовий 
для даної екосистеми

- співвідношення в екосистемі організмів із 
різними типами живлення 

- розмір створюваної в екосистемі первинної та 
вторинної біопродукції

- інтенсивність потоку енергії через екосистему 
та швидкість кругообігу речовин

- режим абіотичних умов та ресурсів



ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА

Довкілля сьогодення включає складові : 

• природне середовище

• виробництво

• суспільство



• Екологічна безпека — складова національної
безпеки, процес управління системою
національної безпеки, за якого державними і
недержавними інституціями забезпечується
екологічна рівновага і гарантується захист
середовища проживання населення країни і
біосфери вцілому, атмосфери, гідросфери,
літосфери і космосфери, видового складу
тваринного і рослинного світу, природних
ресурсів, збереження здоров'я і
життєдіяльності людей і виключаються
віддалені наслідки цього впливу для
теперішнього і прийдешніх поколінь



Під екологічною безпекою розуміють стан 
захищеності людини і природи від впливу
несприятливих екологічних факторів.

Це можливо тоді, коли в довкіллі формується нова 
система, що гармонійно поєднує природні, 
виробничі та соціальні системи і яка відповідає
ряду вимог:

• санітарно-гігієнічним, естетичним і матеріальним
потребам людини;

• збереженню природно-ресурсного і екологічного
потенціалу природних екосистем;

• підтриманню здатності біосфери в цілому до 
саморегуляції



Під екологічною безпекою слід розуміти
узагальнюючу систему оцінки екологічного
стану об'єктів довкілля та виявлення змін, які
можуть викликати погіршення цього стану з
метою їх попередження та усунення.

В першу чергу мова йде про порушення
сформованої природної рівноваги внаслідок
природних або антропогенних факторів, що
може мати непередбачені наслідки.



Основні риси та критерії екологічної
безпеки

•Екологічна безпека – гарантія проживання в екологічно
чистому та сприятливому для життєдіяльності середовищі.

•Екологічна безпека передбачає розумне задоволення
екопотреб будь-якої людини та суспільства загалом у всіх
виявах життєдіяльності.

•Екологічна безпека – органічна складова національної
безпеки, рівень її забезпечення корелює із рівнем
забезпечення національної безпеки.



•Забезпечення екологічної безпеки амбівалентний процес, оскільки
при його здійсненні мають враховуватися одночасно як інтереси
суб'єкта, так і об'єкта.

•Екологічна безпека є неподільною. Екобезпека є обов'язковою
умовою існування будь-якої нації. Жодна нація не має привілею щодо
забезпечення екобезпеки на власну користь та на шкоду іншим
націям.

•Екологічна безпека – системний методологічний інструментарій, що
ґрунтується на фундаментальних еколого-соціальних та біосферних
закономірностях, які мають комплексний характер і тісно пов'язані з
різними сферами суспільного життя.

•Забезпечення екологічної безпеки – процес реалізації проголошених
у Концепції національної безпеки і конкретизованих у Доктрині
екологічної безпеки положень, які мають ґрунтуватися на 
екогуманістичних та екобезпекових принципах.



Структура екологічної безпеки включає необхідні системи для 
реалізації своїх завдань, які полягають у наступному:

• вивчення катастроф і явищ природного і антропогенного 
походження, які зумовлюють погіршення екологічного стану 
довкілля, з метою їх попередження та виключення;

• оцінка потенційної небезпеки джерел порушення екологічної
безпеки;

• порівняння методів попередження або зменшення порушення
екологічного стану навколишнього середовища;

• розробка і вдосконалення методології прогнозування та оцінки
екологічно небезпечних явищ, з метою їх попередження, а також
розробка рекомендації щодо організації господарської діяльності
людини.



Екологічна безпека розглядається у двох
аспектах

1. Як суб'єктивна категорія вона проявляється
у процесі реалізації суб'єктивного права 
громадян на екологічну безпеку шляхом 
регулятивного та охоронного методів.

Це право громадян тісно пов'язане з правом 
на безпечне навколишнє природне
середовище для їх життя і здоров'я. 



• 2. Як об'єктивна категорія - існуюча система 
правового забезпечення екологічної
безпеки, за допомогою якої
регламентується екологічно небезпечна
діяльність, режим використання природних
ресурсів, охорона довкілля



Довкілля вважається безпечним, коли його стан 
відповідає встановленим у законодавстві
критеріям, стандартам, лімітам і нормативам, 
які стосуються його

• чистоти (незабрудненості),

• невиснаженості, 

• екологічної стійкості,

• санітарних вимог, 

• видового різноманіття,

• здатності задовольняти інтереси громадян.



• За якісними показниками стан довкілля
можна представити трьома рівнями:

• 1. Найвищий якісний рівень природного 
середовища являє собою чисте природне
середовище. У цьому разі забруднення
природного середовища є мінімальним, воно
не спричиняє змін нормального екологічного
стану в певному регіоні. 



2. До другого рівня слід віднести сприятливе
природне середовище.

Тут забруднення природного середовища
можливе в межах, які не впливають на стан 
здоров'я людини і коли відсутні будь-які
неприємні фактори, викликані специфікою
окремих виробництв. 



• 3. До третього рівня можна віднести
безпечне природне середовище. 

На відміну від другого рівня тут допускається
можливість наявності в природному 
середовищі певного регіону незагрозливих
для людини негативних факторів



Об'єктами екологічної безпеки відповідно до ст. З Закону 
«Про основи національної безпеки України» є:

• людина і громадянин (їх конституційні права та свободи, 
перелік яких відповідно до Основного Закону (ст. 22) не є
вичерпним);

• суспільство (його духовні, морально-етичні, культурні, 
історичні, інтелектуальні цінності, інформаційне і
навколишнє природне середовище і природні ресурси);

• держава (її конституційний лад, суверенітет, територіальна
цілісність і недоторканність). 



• Суб'єктами забезпечення екологічної безпеки є: 
• Президент України,
• Верховна Рада України, 
• Кабінет Міністрів України,
• Рада Національної безпеки і оборони України,
• міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, 
• Національний банк України, 
• суди загальної юрисдикції, 
• прокуратура України, 
• місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування, 
• Збройні Сили України, 
• Служба безпеки України,
• Державна прикордонна служба України та інші військові

формування, утворені відповідно до законів України,
• громадяни України,
• об'єднання громадян
• (ст. 4 Закону України «Про основи національної безпеки України»).



Постановою закріплено Перелік видів діяльності і об'єктів, 
що являють собою підвищену екологічну небезпеку

Перелік зараз містить понад 22 їх види і постійно
поновлюється.

Постанова Кабінету Міністрів України від 27 липня
1995 року № 554 



Законі України від 18 січня 2001 року «Про об'єкти
підвищеної небезпеки».

•В законі закріплено правові, економічні, соціальні, організаційні основи
діяльності, пов'язані з об'єктами підвищеної небезпеки і спрямовані на
захист довкілля, життя і здоров'я людей від шкідливого впливу аварій на
цих об'єктах шляхом запобігання їх виникненню, обмеженню
(локалізації) розвитку і ліквідації наслідків,

•Об'єктами підвищеної небезпеки вважаються такі, на яких
використовуються, виготовлюються, переробляються, зберігаються або
трансформуються небезпечні речовини чи категорії речовин у кількості,
що дорівнює або перевищує нормативно встановлені порогові маси, а
також інші об'єкти, які є реальною загрозою виникнення надзвичайних
ситуацій техногенного та природного характеру.



• Категорія «екологічна безпека» з'явилась в 
українському законодавстві з прийняттям
Декларації про державний суверенітет України
від 16 липня 1990 року.

• У подальшому вона отримує конституційне
закріплення, її забезпечення та захист віднесено
до обов'язків і найважливіших функцій держави, 
а також є справою всього українського народу 
(статті 16, 17 Конституції України).



Вимоги екологічної безпеки сформульовані за 
трьома напрямами: 

• за господарськими суб'єктами, 

• стадіями господарського процесу, 

• видами господарської діяльності.

• Вимоги екологічної безпеки знаходять своє
закріплення в обов’язкових нормах, правилах, 
стандартах щодо охорони навколишнього
природного середовища, використання
природних ресурсів тощо. 



• ст. 33 Закону України «Про охорону навколишнього
природною середовища» 

• В законі передбачена система екологічних нормативів. 
• Вони встановлюють гранично допустимі викиди та 

скиди в навколишнє природне середовище
забруднюючих хімічних речовин, рівні допустимого 
шкідливого впливу на нього фізичних та біологічних
факторів.

• Законодавством України можуть встановлюватися
також нормативи використання природних ресурсів та 
інші екологічні нормативи.



Питання для самостійної роботи

1. Дайте визначення поняття «екологічна безпека» .
2. Назвіть основні вимоги, які необхідно виконувати для існування системи

життєдіяльності на екологічно-безпечному рівні.
3. Перелічте риси та критерії екологічної безпеки.
4.В якому випадку довкілля вважається безпечним?
5.Назвіть три рівні стану довкілля, виходячи із якісних показників.
6.Назвіть об’єкти та суб’єкти забезпечення екологічної безпеки.
7. Як визначити, чи належить певний вид діяльності чи об’єкт до таких, що

являють собою екологічну безпеку?
8. Назвіть основні загрози національним інтересам і національній безпеці в 

екологічній сфері.
9. На яких принципах ґрунтується міжнародне співробітництво в галузі

екологічних проблем?
10. Перелічте форми міжнародного співробітництва в галузі вирішення

екологічних проблем.
11. Які механізми та організації відіграють ключову роль в координації

міжнародної діяльності в галузі охорони навколишнього середовища і
раціонального використання природних ресурсів



• Список використаних джерел

• Білявський Г. Основи екології : Підручник
для студентів вищих навчальних закладів / 
Г. Білявський, Р. Фурдуй, І. Костіков. – К.: 
Либідь, 2004.

• – 406 с.



Методологічні особливості 
екологічної паспортизації 

харчових підприємств.



• Екологічний паспорт підприємства – нормативно-технічний
документ, що містить характеристику взаємовідносин
підприємства з навколишнім середовищем. 

• Містить загальні відомості про підприємство, 
використовуваному сировину, опис технологічних схем 
вироблення основних видів продукції, схем очищення стічних
вод і аеровибросов і т.д., а також перелік планованих заходів, 
спрямованих на зниження навантаження на навколишнє
середовище. 

• Екологічний паспорт промислового підприємства
використовується в цілях державного екологічного контролю. 



• Для інвентаризації шкідливих викидів в 
атмосферу, скидів неочищених і очищених
стічних вод в поверхневі водойми, а також
твердих побутових відходів запроваджено
екологічний паспорт підприємств.



• Мета екологічної паспортизації полягає у 
встановленні гранично допустимих шкідливих
впливів промислових об'єктів і технологій на 
навколишнє середовище з урахуванням її
фонового стану: викидів, стоків твердих
побутових відходів



У завдання природоохоронного паспорта 
входять: 

• – вивчення наслідків (стану навколишнього
середовища); 

• – розгляд загального обсягу викидів.

При проведенні паспортизації об'єктів або підприємств повинні
контролюватися і простежуватися одні і ті ж шкідливі речовини, виявлені
в ґрунті і, потім в рослинах і тваринах, а потім потрапили в атмосферу і
водне середовище.



• Основні відмінності екологічного паспорта від екологічного
контролю полягають в тому, що при проведенні паспортизації крім
екологічного контролю враховуються фонові характеристики 
навколишнього середовища, кліматичні чинники, «нештатні» 
ситуації. 

• Підсумовуючи отримані матеріали за допомогою розрахунків, 
виробляють зіставлення всіх цих чинників і оцінюють сумарні
впливу на навколишнє середовище.



Загальні положення, які
використовуються під час складання
екологічного паспорту підприємства

• 1. Екологічний паспорт промислового
підприємства – нормативно-технічний
документ, що включає дані по 
використанню підприємством ресурсів
(природних, вторинних і ін.) І визначенню
впливу його виробництва на навколишнє
середовище.



• 2. Екологічний паспорт підприємства
представляє комплекс даних, виражених
через систему показників, що відображають
рівень використання підприємством
природних ресурсів і ступінь його впливу на 
навколишнє середовище.



• 3. Відповідно до чинного законодавства підприємство у 
своїй діяльності щодо використання природних
ресурсів і впливу на навколишнє середовище, 
планування та проведення природоохоронних заходів
підконтрольний місцевому Раді народних депутатів і
органам Державного комітету з охорони природи



• 4. Екологічний паспорт розробляє
підприємство за рахунок його коштів і
затверджує керівник підприємства за
погодженням з Радою народних депутатів і
територіальним органом Державного комітету
з охорони природи, де він реєструється.



• 5. Основою для розробки екологічного паспорта 
є основні показники виробництва, проекти
розрахунків ПДВ, норми ПДС, дозвіл на 
природокористування, паспорти газо- і
водоочисних споруд і установок по утилізації і
використанню відходів, форми державної
статистичної звітності та інші нормативні і
нормативнотехнічні документи



• 6.Екологічний паспорт не заміняє і не скасовує
діючі форми і види державної звітності. 

• 7. Для діючих і проектованих підприємств
складають екологічний паспорт за станом на 
01.01.90 і доповнюють (коректують) його при 
зміні технології виробництва, заміні
устаткування і т.п. протягом місяця з дня змін, 
зберігають на підприємстві і територіальному
органі Державного комітету з охорони
природи



Структура і зміст екологічного
паспорта харчового підприємства

• Екопаспорт містить такі структурні елементи:
• - титульний лист;
• - відомості про розробника еко паспорта;
• - зміст; 
• - загальні відомості; 
• - еколого-економічні показники;
• - відомості про продукції, що випускається;
• - коротку характеристику виробництв; 
• - відомості про споживання енергоносіїв;
• - еколого-виробничі показники; 
• - відомості про землекористування; 
• - відомості про дозволи (ліцензії) на природокористування і природоохоронну

діяльність; 
• - план природоохоронних заходів; 
• - список використаних джерел інформації



• До еколого-економічними показниками відносять
капітальні та поточні витрати на охорону
навколишнього природного середовища, джерела
фінансування, плату за користування природними
ресурсами та забруднення навколишнього
природного середовища



• Відомості про продукції, що випускається харчовим
підприємством включають в себе найменування продукції, її
плановий і фактичний обсяги випуску по роках. 

• В розділ екопаспорту «Характеристика виробництв» входять
дані про виробництво, технологічні операції, що
застосовуються, устаткування, сировину, матеріали з ознакою
забруднення навколишнього природного середовища.

• У розділі екопаспорта «Споживання енергоносіїв» призводять
характеристику паливно-енергетичних ресурсів.



До еколого-виробничих показників відносять: 

- основні виробничі фонди, які використовуються для охорони
навколишнього природного середовища;

- витрати на навколишнє природне середовище, закладені в 
собівартість продукції, що випускається і в балансовий прибуток
харчового підприємства;

- відомості щодо використання природних ресурсів; 

- кількість джерел викидів, кількість і якісну характеристику 
викидаються ЗВ, наявність ГОУ; 

- водоспоживання і водовідведення, наявність очисних споруд, обсяги
зливових і стічних вод, якісну і кількісну характеристику ЗВ; 

- характеристику промислових і побутових відходів, відомості щодо їх
утворення, руху і розміщення



МЕТОДОЛОГІЯ ОЦІНКИ БЕЗПЕКИ 
ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ

Вимоги екологічної безпеки 
до продукції на різних стадіях 

виробництва



Базовим регламентом про безпеку
харчування є:

• - Гранично допустима концентрація (ГДК),

• - Гранично допустимий рівень (ГДР),

• - Допустиме добове споживання (ДСП),

• - Допустима добова доза (ДДД).



• Гранично допустима концентрація (ГДК)-
концентрація хімічних, біологічних речовин,
яка не надається на протязі усього життя і
немає прямої і непрямої несприятливої дії на
людину та майбутні покоління, що не знижує
працездатність людини, не погіршує
самопочуття, санітарно-побутових умов
життя.



• Граничний допустимий рівень (ГДР)-
максимальна кількість шкідливої речовини
або впливу фізичного фактора, яке при 
щоденному впливі не повинно викликати
захворювань або відхилень у стані здоров'я
населення.



• Допустима добова доза (ДСД) забруднювачів -
максимальна доза (в мг / 1 кг маси), щоденне
пероральне надходження якої протягом усього
життя не надає шкоди організму, не має
несприятливого впливу на життєдіяльність, 
здоров'я нинішнього і майбутніх поколінь.



• Допустиме добове споживання
(ДСП)визначають в міліграмів на добу в 
складі харчового раціону, множачи ДСД на 
масу людини (60 кг).



ФОРМИ ЕКОЛОГІЧНОЇ 
ЕКСПЕРТИЗИ, ОБ’ЄКТИ ТА 

СУБ’ЄКТИ

ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ОБ’ЄКТИ, ЩО 
СТАНОВЛЯТЬ ПІДВИЩЕНУ 
ЕКОЛОГІЧНУ НЕБЕЗПЕКУ



В Україні здійснюються такі види екологічної
експертизи: 

• 1) державна; 

• 2) громадська; 

• 3) інші екологічні експертизи.



1. Державна екологічна експертиза

• Висновки державної екологічної експертизи
є обов'язковими для виконання. 



Державна екологічна експертиза організується і
підрозділами, проводиться: 

• еколого-експертними установами, організаціями
або спеціально створюваними комісіями
Міністерства охорони навколишнього природного 
середовища та ядерної безпеки України, 
Міністерства охорони здоров'я України, їх органів на 
місцях. 



• Державній екологічній експертизі підлягають:

• 1) державні інвестиційні програми, проекти схем розвитку і
розміщення продуктивних сил, розвитку окремих галузей
народного господарства; 

• 2) проекти генеральних планів населених пунктів, схем районного 
планування, схем генеральних планів промислових вузлів, схем
розміщення підприємств у промислових вузлах і районах, схем 
упорядкування промислової забудови, інша передпланова і
передпроектна документація; 



• 3) інвестиційні проекти, техніко-економічні обґрунтування і
розрахунки, проекти і робочі проекти на будівництво нових та 
розширення, реконструкцію, технічне переозброєння діючих
підприємств; 

• документація по перепрофілюванню, консервації та ліквідації
діючих підприємств, окремих цехів, виробництв та інших
промислових і господарських об'єктів, які можуть негативно 
впливати на стан навколишнього природного середовища, в 
тому числі військового та оборонного призначення;



4) проекти законодавчих та інших нормативно-правових актів, що регулюють
відносини в галузі забезпечення екологічної (в тому числі радіаційної) 
безпеки, охорони навколишнього природного середовища і використання
природних ресурсів, діяльності, що може негативно впливати на стан 
навколишнього природного середовища та здоров'я людей; 

5) документація по впровадженню нової техніки, технологій, матеріалів і
речовин (у тому числі тих, що закуповуються за кордоном), які можуть
створити потенційну загрозу навколишньому природному середовищу та 
здоров'ю людей.



• В документації на об'єкти державної екологічної експертизи
повинні передбачатися:

• 1) комплексна еколого-економічна оцінка впливу запланованої
чи здійснюваної діяльності на стан навколишнього природного 
середовища, використання і відтворення природних ресурсів, 
здоров'я населення, оформлена у вигляді окремого тому (книги, 
розділу) документації і Заяви про екологічні наслідки діяльності; 

• 2) обґрунтування впровадження сучасних, досконалих
нематеріало- і неенергоємних, мало- і безвідхідних
технологічних процесів;

•
• 3) забезпечення комплексної переробки, утилізації і

ефективного використання відходів виробництва;



• 4) заходи щодо економії водних ресурсів, забезпечення ефективної
очистки всіх видів стічних вод, а також їх використання для 
технічних потреб без скидання цих вод у природні водостоки і
водойми; 

• 5) дієвість і досконалість передбачуваних заходів щодо охорони
атмосферного повітря від забруднення; 

• 6) забезпечення збереження, охорони і відтворення об'єктів
рослинного і тваринного світу та природно-заповідного фонду;

• 7) забезпечення захисту населення і навколишнього природного 
середовища від шкідливого впливу антропогенних фізичних, 
хімічних та біологічних факторів.



• 2. Громадська екологічна експертиза

• Громадська екологічна експертиза може здійснюватися в 
будь-якій сфері діяльності, що потребує екологічного
обґрунтування, за ініціативою громадських організацій чи
інших громадських формувань. 

• Громадська екологічна експертиза може здійснюватися
одночасно з державною екологічною експертизою шляхом 
створення на добровільних засадах тимчасових або
постійних еколого-експертних колективів громадських
організацій чи інших громадських формувань.



• 3. Інші екологічні експертизи

• Інші екологічні експертизи можуть здійснюватися
за ініціативою зацікавлених юридичних і фізичних
осіб на договірній основі із спеціалізованими
еколого-експертними органами і формуваннями. 



ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ОБ’ЄКТИ, ЩО 
СТАНОВЛЯТЬ ПІДВИЩЕНУ ЕКОЛОГІЧНУ 

НЕБЕЗПЕКУ



• Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 р. 
№ 554 «Про перелік видів діяльності та об'єктів, що становлять підвищену
екологічну небезпеку» такими об’єктами та діяльністю є: 

• 1. Атомна енергетика і атомна промисловість

• 2. Біохімічне, біотехнічне і фармацевтичне виробництво.

• 3. Збір, обробка, зберігання, поховання, знешкодження і утилізація всіх
видів промислових і побутових відходів.

• 4. Видобування нафти, нафтохімія і нафтопереробка Автозаправні станції.



• 5. Добування і переробка природного газу, будівництво газосховищ. 

• 6. Хімічна промисловість

• 7. Металургія (чорна і кольорова). 

• 8. Вугільна, гірничовидобувна промисловість

• 9. Виробництво, зберігання, утилізація і знищення боєприпасів усіх видів, 
вибухових речовин і ракетного палива. 

• 10. Виробництво електроенергії і тепла на базі органічного палива.
•
• 11. Промисловість будівельних матеріалів (виробництво цементу, 

асфальтобетону, азбесту, скла). 

• 12. Целюлозно-паперова промисловість. 

• 13. Деревообробна промисловість (хімічна переробка деревини, виробництво
деревостружкових і деревоволокнистих плит та інше з використанням
синтетичних смол, консервування деревини просочуванням).



• 14. Машинобудування і металообробка

• 15. Будівництво гідроенергетичних та гідротехнічних
споруд і меліоративних систем

• 16. Будівництво аеропортів, залізничних вузлів і
вокзалів, автовокзалів, річкових і морських портів, 
залізничних і автомобільних магістралей, 
метрополітенів. 

• 17. Тваринництво (тваринницькі комплекси
продуктивністю більш як 5000 голів і птахофабрики). 

• 18. Виробництво харчових продуктів (м'ясокомбінати, 
молокозаводи, цукрозаводи, спиртзаводи)



• 19. Обробка продуктів і переробка відходів
тваринного походження

• 20. Будівництво каналізаційних систем і
очисних споруд.

• 21. Будівництво водозаборів поверхневих і
підземних пунктів, водозабезпечення
меліоративних систем



• З метою запобігання негативному впливу
об’єктів та діяльності, що становлять
підвищену екологічну небезпеку, 
документація щодо реалізації таких об’єктів
та діяльності підлягає обов’язковій
державній екологічній експертизі, як цього
вимагає ст.13 Закону України «Про екологічну
експертизу». 



Характеристика видів забруднень, пов’язаних
із харчовою промисловістю

Харчова промисловість України – це тисячі великих, 
середніх і малих підприємств різної форми власності, які
виробляють майже 20% від загального обсягу
промислової продукції. 



Окремі галузі харчової промисловості
характеризуються наступними видами шкідливих
викидів: 

• виробництво харчових жирів – пари масел жирів, 
оксид вуглецю; 

• м’ясна промисловість – оксиди азоту, сірки, 
вуглецю, сірководень, пил; 

• виробництво цукру – пил, сполуки вуглеводнів; 

• виробництво молочних продуктів – сірководень, 
оксид вуглецю, водню.



Так, в середньому на випуск 1 т цукру витрачається

• 8–10 т цукрових буряків, 

• близько 60 м3 води,

• 0,6 т вапнякового каменю, 

• 0,24 м2 фільтрувальної тканини, 

• 0,53 т умовного палива. 

Для виробничої діяльності підприємств цієї галузі
характерним є значне забруднення повітря, водних
ресурсів, виснаження земель



• Особливість викидів в атмосферу забруднювальних
речовин від м'ясокомбінатів – речовини, які неприємно
пахнуть, або одоранти. 

• Багато технологічних процесів, що відбуваються при 
тепловій обробці м'яса у присутності води, 
супроводжуються утворенням продуктів розпаду білка. 

Стічні води, що утворюються після здійснення
технологічних процесів, містять пісок, кров, жир, 
корм та інші залишки життєдіяльності тварин, 
часточки м’яса, білок, сіль, завислі речовини, БСК і
відводяться по каналізаційній системі підприємства
у міську каналізацію



• Виробничі стічні води м'ясокомбінатів
відносяться до категорії
висококонцентрованих за вмістом органічних
забруднень, що не тільки не дозволяє
скидати їх у водні об'єкти, але і передавати на 
комунальні і навіть власні споруди
біологічного очищення без попередньої
обробки.



• У м’ясопереробній промисловості
утворюються вторинні матеріальні ресурси
(ВМР) та відходи, які мають високу біологічну
цінність та можуть бути використані у різних
галузях народного господарства. 

• Ці відходи утворюються в значних кількостях, 
не завжди утилізуються і накопичуються на 
підприємствах або звалищах, створюючи
загрозу навколишньому середовищу



• При виробництві спирту, особливо з
меляси, утворюється велика кількість
сильно забруднених стічних вод. 

• На спиртових заводах, які переробляють
крохмалевмісну сировину, післяспиртову
барду використовують для кормових цілей
у нативному вигляді чи для приготування
білкововітамінного продукту.



• Забрудненість стоків другої категорії зерно-
картопляних спиртових заводів зумовлена
нерозчиненими у воді домішками
мінерального й органічного походження. 



• Стоки третьої категорії, які утворюються при 
виробництві спирту із зєрно-картопляної
сировини і меляси, а також стічні води 
мелясно-спиртових заводів четвертої категорії
містять органічні і мінеральні сполуки. 

• Особливо багато цих речовин у мелясній
барді, кількість якої складає приблизно
половину стоків мелясно-спиртових заводів.



• Стоки першої і другої категорій є умовно
чистими і можуть надходити у природні
водоймища після попереднього
охолодження і насичення киснем у 
градирнях чи розбризуючих установках. 

• Дуже забруднені стічні води третьої і
четвертої категорій необхідно піддавати
спеціальній біохімічній обробці.



• Як бачимо, в результаті людської діяльності
завжди поряд з благами сучасної цивілізації
утворюються і значні проблеми. 

• Створюючи комфортні умови для свого
існування, людина паралельно знищує
власне середовище існування



Трофічні рівні

Колообіг речовин у біосфері



• Харчовий ланцюг являє собою пов'язану лінійну
структуру з ланок, кожна з яких пов'язана із
сусідніми ланками відносинами «їжа –
споживач».

• У якості ланок ланцюгу виступають групи
організмів, наприклад, конкретні біологічні
види. Зв'язок між двома ланками 
встановлюється, якщо одна група організмів
виступає в ролі їжі для іншої групи. Перша ланка 
ланцюга не має попередника, тобто організми із
цієї групи як їжу не використовують інші
організми, будучи продуцентами. Найчастіше на 
цьому місці перебувають рослини, гриби, 
водорості. Організми останньої ланки у ланцюзі
не виступають у ролі їжі для інших організмів





• Кожний організм має деякий запас енергії, 
тобто можна говорити про те, що у кожної
ланки ланцюга є своя потенційна енергія. У 
процесі харчування потенційна енергія їжі
переходить до її споживача. При переносі
потенційної енергії від ланки до ланки до 80–
90 % губиться у вигляді теплоти. Даний факт 
обмежує довжину ланцюга харчування, який у 
природі звичайно не перевищує 4–5 ланок. 
Чим довше трофічний ланцюг, тим менше
продукція її останньої ланки стосовно
продукції початкового



• Звичайно для кожної ланки ланцюга можна
вказати не одну, а декілька ланок, 
пов'язаних з ним відношенням «їжа –
споживач». Так, траву їдять не тільки
корови, але й інші тварини, а корови є їжею
не тільки для людини. Встановлення таких 
зв'язків перетворює харчовий ланцюг у 
більш складну структуру – трофічну мережу. 



• Трофічний рівень – це умовна одиниця, що
позначає далекість від продуцентів у 
трофічному ланцюзі даної екосистеми. 



• Існують 2 основних типи трофічних ланцюгів –
пасовищні та детритні. У пасовищному трофічному
ланцюзі (ланцюг виїдання) основу становлять
автотрофні організми, потім ідуть споживаючі їх
рослиноїдні тварини (наприклад, зоопланктон, що
харчується фітопланктоном), потім хижаки
(консументи) 1-го порядку (наприклад, риби, 
споживаючі зоопланктон), хижаки 2-го порядку 
(наприклад, щука, що харчується іншими рибами). 
Особливо довгі трофічні ланцюги в океані, де багато
видів (наприклад, тунці займають місце
консументів 4-го порядку). 



• У детритних трофічних ланцюгах (ланцюги
розкладання), найпоширеніших у лісах, більша
частина продукції рослин не споживається
безпосередньо рослиноїдними тваринами, а 
відмирає, піддаючись потім розкладанню
сапротрофними організмами і мінералізації. 
Таким чином, детритні трофічні ланцюги
починаються від детрита (органічних останків), 
ідуть до мікроорганізмів, які ними харчуються, 
а потім до детритофагів і до їх споживачів –
хижаків. У водних екосистемах (особливо у 
евтрофних водоймах і на великих





• глибинах океану) частина продукції рослин і
тварин також надходить у детритні трофічні
ланцюги. Наземні детритні ланцюги
харчування більш енергоємні, оскільки більша
частина органічної маси, створюваної
автотрофними організмами, залишається
незатребуваною і відмирає, формуючи детрит. 
У масштабах планети, на частку ланцюгів
виїдання доводиться близько 10 % енергії та 
речовин, запасених автотрофами, 90 % 
включається в круговорот за допомогою
ланцюгів розкладання



• У результаті діяльності людини в природні
екосистеми потрапляють речовини, 
небезпечні для живих організмів, які
називають ксенобіотиками. До 
ксенобіотиків відносять важкі метали, 
радіоактивні речовини, пестициди та ін. 
Небезпека цих речовин у тому, що вони 
мають токсичну дію, здатні довго
зберігатися в екосистемах і погано 
піддаються деструкції. 



• Ксенобіотики, на відміну від поживних речовин, 
накопичуються в харчових ланцюгах, тривалий час 
затримуються в тканинах живих істот і майже
повністю переходять на наступний трофічний
рівень. У результаті значні кількості цих речовин
акумулюються в організмах кінцевої ланки 
харчового ланцюгу (вміст ксенобіотиків в організмі
консумента може в 1 млн раз перевищувати його
середній вміст у екосистемі). Це явище називається
ефектом біологічного нагромадження. Найбільш
відома здатність до біологічного нагромадження в 
ДДТ (речовина, яка використовувалася для 
знищення шкідливих комах) 





• Нагромадження шкідливих речовин
приводить до того, що чим вище
організація тварини, його трофічний рівень
далі від вихідного, тим вона більш чутлива
до забруднень навколишнього середовища. 



Круговорот речовин у біосфері



• Трофическая структура экосистемы. В результате последовательности 
превращений энергии в пищевых цепях каждое сообщество живых 
организмов в экосистеме приобретает определенную трофическую 
структуру. Трофическая структура сообщества отражает 
соотношение между продуцентами, консументами (отдельно первого, 
второго и т.д. порядков) и редуцентами, выраженное или количеством 
особей живых организмов, или пх биомассой, или заключенной в них 
энергией, рассчитанными на единицу площади в единицу времени.

• Трофическую структуру обычно изображают в виде экологических 
пирамид. Эту графическую модель разработал в 1927 г. американский 
зоолог Чарльз Элтон. Основанием пирамиды служит первый 
трофический уровень — уровень продуцентов, а следующие этажи 
пирамиды образованы последующими уровнями — консументами
различных порядков. Высота всех блоков одинакова, а длина 
пропорциональна числу, биомассе или энергии на соответствующем 
уровне. Различают три способа построения экологических пирамид.



















Первичные продуценты
Первичными продуцентами являются автотрофные 
организмы, в основном зеленые растения. Некоторые 
прокариоты, а именно сине-зеленые водоросли и 
немногочисленные виды бактерий, тоже фотосинтезируют, но 
их вклад относительно невелик. Фотосинтетики превращают 
солнечную энергию (энергию света) в химическую энергию, 
заключенную в органических молекулах, из которых 
построены их ткани. Небольшой вклад в продукцию 
органического вещества вносят и хемосинтезирующие
бактерии, извлекающие энергию из неорганических 
соединений.
В водных экосистемах главными продуцентами являются 
водоросли - часто мелкие одноклеточные организмы, 
составляющие фитопланктон поверхностных слоев океанов и 
озер. На суше большую часть первичной продукции 
поставляют более высокоорганизованные формы, 
относящиеся к голосеменным и покрытосеменным. Они 
формируют леса и луга.



• Первичные консументы
• Первичные консументы питаются первичными продуцентами, т. е. 

это травоядные животные. На суше типичными травоядными являются 
многие насекомые, рептилии, птицы и млекопитающие. Наиболее важные 
группы травоядных млекопитающих - это грызуны и копытные. К последним 
относятся пастбищные животные, такие, как лошади, овцы, крупный рогатый 
скот, приспособленные к бегу на кончиках пальцев.

• В водных экосистемах (пресноводных и морских) травоядные формы 
представлены обычно моллюсками и мелкими ракообразными. Большинство 
этих организмов - ветвистоусые и веслоногие раки, личинки крабов, усоногие 
раки и двустворчатые моллюски (например, мидии и устрицы) - питаются, 
отфильтровывая мельчайших первичных продуцентов из воды, как описано в 
разд. 10.2.2. Вместе с простейшими многие из них составляют основную часть 
зоопланктона, питающегося фитопланктоном. Жизнь в океанах и озерах 
практически полностью зависит от планктона, так как с него начинаются почти 
все пищевые цепи.

• К первичным консументам относятся также паразиты растений (трибы, 
растения и животные).



• Консументы второго третьего порядка
• Вторичные консументы питаются травоядными; таким образом, это 

уже плотоядные животные, так же как и третичные консументы, 
поедающие консументов второго порядка. Консументы второго и 
третьего порядка могут быть хищниками и охотиться, схватывать и 
убивать свою жертву, могут питаться падалью или быть паразитами. В 
последнем случае они по величине меньше своих хозяев. Пищевые 
цепи паразитов необычны по ряду параметров (они включены в 
пирамиды численности в разд. 12.3.6).

• В типичных пищевых цепях хищников плотоядные животные 
оказываются крупнее на каждом следующем трофическом уровне:

• Растительный материал (например, нектар) муха → паук → 
землеройка сова

• Сок розового куста → тля → божья коровка → паук → насекомоядная 
птица → хищная птица





Коєфіціент накопичення

Харчові ланцюги

Колообіг біогенних елементів. Трофічні ланцюги



Коєфіціент накопичення

• Організми, що мешкають в навколишньому
середовищі, що містить відносно низьку
концентрацію певної речовини, можуть
накопичувати його в своїх тканинах до
концентрацій, на кілька порядків більших, ніж в
середовищі існування.

• Здатність живих організмів накопичувати різні
елементи навіть при дуже низькому їх зміст в
середовищі називається біоакумулювання.



• Здатність організмів до накопичення
речовин характеризується коефіцієнт
накопичення (N):

содержание (концентрация) вещества в организме

N = ––––––––––––––––––––––––––––––––––

содержание (концентрация) вещества в окружающей среде



• Явище биоаккумуляции ксенобіотиків було
виявлено при вивченні накопичення пестицидів, 
зокрема хлорвмісних вуглеводнів.

• В озері Мічиган була виявлена біоконцентрації
ДДТ в наступному ряду:

• 0,014 мг / кг (при розрахунку на сиру масу) - в 
донному мулі;

• 0,41 мг / кг - в ракоподібних, які харчуються на 
дні;

• 3-6 мг / кг - в рибах (бельдюгових, язь, ялець);

• 24 000 мг / кг - в жировій тканині чайок, що
харчуються рибою.



• Володіючи низькою швидкістю розкладання
в навколишньому середовищі (період
напіврозпаду близько 5 років),
ПХБ(Полихлорированные бифенилы)
надходять в харчові ланцюги і в значних
кількостях акумулюються в живих організмах

• Включення ПХБ в трофічні ланцюги типу
водорості (планктон) - ракоподібні - риби -
людина може привести до надходження в
організм людини з продуктами харчування
великих кількостей цих токсикантів.



• Велика накопичувальна здатність і у рослин, 
особливо водних.

• Найбільш відомий і яскравий приклад - це
накопичення йоду водорістю ламінарією. Вміст
йоду в ламінарії досягає 0,3% при концентрації
його в морській воді 0,0001%.

• Ще в першій половині нашого століття велика 
кількість йоду видобувалося з золи ламінарії.



Накопичувальні властивості рослин використовуються для:

для пошуку корисних копалин (так звані фітогеохіміческіе
методи);

виділення біогеохімічних провінцій на підставі аналізу золи
рослин-концентраторів;

контролю радіоактивності вод Світового океану
(радіоальгологіческій аналіз).



• Для того щоб ксенобіотик міг накопичуватися в
організмі, його вплив має бути досить тривалим,
особливо коли воно здійснюється через ланцюг
харчування.

• Як правило, ксенобіотики, які стійкі в
навколишньому середовищі, в більшості організмів
мають відносно тривалі періоди напіввиведення і
при високій концентрації їх у навколишньому
середовищі здатні накопичуватися в порівняно
великих кількостях.

Стійкість ксенобиотика. 



Ланцюг харчування

Сумарна кількість ксенобіотиків, що надходять в організм, в
значній мірі визначається

• інтенсивністю їх руйнування під дією фізико-хімічних
факторів середовища (світло, вода, тепло і ін.), 

• швидкістю їх деструкції в попередніх елементах трофічних
ланцюгів і закономірностями біоконцентрації



Організми - компоненти екосистем -
підрозділяються на

-виробників (продуцентів),

-споживачів (консументів)

-руйнівників (редуцентов), що розкладають
складні органічні сполуки мертвих залишків.

У міру руху ксенобиотика по харчовому ланцюгу
до наступного консументам, в організмі якого він
метаболізується в незначній мірі, відбувається
істотне збільшення концентрації чужорідної
речовини.



При розгляді розподілу будь-якого ксенобиотика 
в екосистемі необхідно

мати певні відомості про відносне положення
різних видів в ланцюзі харчування,

мати певні відомості про щільність популяцій
різних організмів

швидкостях поглинання ними даної речовини.



• В умовах надходження в організм чужорідних
хімічних речовин, які не можуть швидко
метаболизироваться і повністю виділятись в 
зовнішнє середовище, починається накопичення
цих речовин по ходу харчового ланцюга.

• Оскільки організми-споживачі, які стоять на 
більш високих рівнях екологічної піраміди, мають
меншу сумарною біомасою в порівнянні з
організмами попереднього рівня, відбувається
послідовна біоконцентрації токсикантів, що
досягає максимальних значень у кінцевих
консументов, якими можуть бути люди



• Накопление токсических элементов в компонентах 
экосистем может вызывать разнообразные негативные 
эффекты, приводя к нарушению устойчивости экосистем 
и неблагоприятному влиянию на организм человека. 
Так, вследствие длительного и значительного 
накопления ДДТ и других химикатов в водоемах и 
промышленных стоках в 1989 г. была запрещена про-
дажа рыбы из городских водоемов населению 
Западного Берлина.

• В результате передачи через почву растениям и 
сельскохозяйственным животным свинца, входящего в 
состав этилированного бензина, возможно поступление 
этого токсиканта в организм человека.



• З явищами біоконцентрації пов'язані
катастрофи, що відбулися в деяких країнах

• Тяжке кісткове захворювання, відоме в Японії як
“ітай-ітай”, спричинене хронічним отруєнням
кадмієм, що містився в рисі. Рис накопичував цю
речовину внаслідок забруднення відходами
гірничодобувної промисловості, розміщеної
поблизу полів. У цих районах щодня в організм
потрапляло до 600 мкг кадмію. В США нині в
організм дорослої людини потрапляє за добу 50-
60 мкг кадмію, в Швеції – 15-20, у Японії – до 80
мкг.







Вплив забруднюючих 
речовин на водні 

екосистеми. Джерела 
забруднення. Якість 
води. Нормативні 

показники якості води



Вплив забруднюючих речовин на 
водні екосистеми. 

Джерела забруднення. Якість води. 
Нормативні показники якості води
Екологічна безпека водопостачання та 

водовідведення на харчових 
підприємствах



1. Споживання води в харчовій 
промисловості

Вода входить до складу всіх організмів біосфери (50-90 % ). 

Виконує роль 
•структурного компонента, 
•розчинника 
• переносника поживних речовин
• учасника біохімічних процесів, 
•регулятора теплообміну з навколишнім середовищем, 
•регулює клімат планети.

Щодоби людина споживає близько 2 л води. Вода необхідна для 
приготування продуктів харчування, різноманітних напоїв та 
санітарно-гігієнічних потреб (купання, миття приміщень, посуду).



Відповідно до призначення в харчовій 
промисловості воду класифікують
для:

Технологічних потреб

Живлення парових котлів

Охолодження

Санітарних цілей

Миття посуду, сировини, обладнання, приміщень

Водопостачання лабораторій

Пиття 



Споживання води населенням характеризується питомим 
водоспоживанням, під яким розуміють добовий об’єм води в літрах, 
необхідний для задоволення всіх потреб одного мешканця міста чи села. 
Питоме водоспоживання для деяких міст л/добу наведене у таблиці.

Місто
Питоме водоспоживання, 

л/добу 

Нью-йорк 600

Париж 500

Київ 500

Лондон 263

У містах з населенням більше ніж 3 млн осіб добові 
витрати води сягають 2 млн м3, а річні – близько 1 км3.



2. Вимоги до якості води
Вода для технологічних потреб (технологічна вода) – це 

вода, яку застосовують для виготовлення продукції, оброблення 
сировини, миття, транспортування, а також вода, яку 
використовують для кінцевої обробки продукту.



У спиртовій і лікеро-горілчаній промисловості воду застосовують 
для приготування затору, настойок, наливок, розбавляння спирту, варіння 
сиропу, виробництва сортових видів горілки.

Під час виготовлення настойок Ca, Mg та важкі метали реагують з 
пектином, дубильними речовинами і кислотами     утворюють  речовини, що 
випадають в осад. 

Для виготовлення морсів бажано застосування глибоко опрісненої 
(дистильованої) води, яку готують йонообмінним методом.



Виробництво дріжджів

Технологічна вода застосовується для приготування
дріжджового сусла і промивання продукту.

Має відповідати вимогам до питної води, не містити
нітратів, які за концентрації їх 0,02 % призупиняють
розвиток дріжджів.

Наявність Fe та Mn зумовлює потемніння готової продукції.



Цукрове виробництво
Подається додатково свіжа вода, яка повинна мати можливо 

мінімальний сухий залишок, низький вміст сульфату кальцію і 
хлориду магнію. 

Високий вміст сухого залишку і 
нітратів

Сульфати, хлориди, нітрати

Збільшення меляси і підвищення 
зольності цукру і жому

Гальмують кристалізацію цукру

Солі калію Підвищують кольоровість соків

Вторинні технологічні води, які використовують 
багаторазово, необхідно піддавати міжопераційній обробці з 
метою поліпшення їх якості.



Виробництво пива

Вода – є основним компонентом пива, якість визначається 
наявністю домішок.

До технологічної води, окрім звичайних вимог до питної води, 
висуваються специфічні щодо:
 лужності (має бути низькою,меншою від загальної твердості);
 твердості;
 наявності нітратів і силікатів (помутніння пива).



Виробництво прозорих соків та напоїв
Вода має бути високоякісною, на рівні дистиляту.
Коли необхідно виключити можливість помутніння, 

то застосовують тверду воду з підвищеним вмістом солей 
Кальцію.

Вода для інших технологічних цілей має відповідати 
кондиції питної води.



Картоплепереробна
промисловість

Технологічна вода: 

Має 
відповідати 
кондиціям 

питної води

Мати 
мінімальну 
температуру

Мати 
невисоку 
твердість

Мати низьку 
концентрацію 
мінеральних 

солей

Не повинна 
містити солей 

Феруму і 
Мангану



Промисловість м’ясна, м’ясоконсервна, 
рибна, молочна, з переробки птиці

Викорисутовую великі кількості технологічної води, яка відповідає 
вимогам питної води.

Крім того, повинна мати більшу бактеріологічну чистоту, невисоку 
твердість і зовсім не містити заліза (призводить до зміни запаху і смаку 
виробів). 



Вода для питних і 
господарських потреб

Вода для питних і господарських потреб (питна вода) має 
відповідати вимогам ГОСТ 2874-82.

Якість води визначають її складом і властивостями під час 
надходження у водопровідну мережу та в місцях водозабору 
зовнішньої і внутрішньої мереж.

Вода призначена для санітарних потреб, миття обладнання, 
посуду і приміщень харчових підприємств, водопостачання лабораторій 
і пиття.

Застосування води з підвищеною твердістю чи з підвищеним 
вмістом мінеральних солей ускладнює миття обладнання, тари та 
виробничих приміщень.

Наявність у воді агресивної вуглекислоти є причиною корозії, 
що спричинює швидкий знос трубопроводів.



Вимоги щодо мікробіологічних показників питної 
води  та Нормативи концентрації хімічних 

речовин, що трапляються в природних водах або 
додаються до води в процесі її обробки









Вода для живлення 
парових котлів

Чим вища напруга поверхні нагрівання котла і чим вищи 
тиск пари, тим ретельніше має бути обробка (уникнути 
утворення накипу, корозії, осадів у перегрівачах, арматурі).



Котловий накип – вміст солей твердості (сульфати, хлориди, 
силікати та гідрокарбонати кальцію і магнію).

Корозія – розчинені у воді гази (кисень, аміак, діоксид карбонату, 
сірководень) і органічні речовини.

Старіння котлової сталі та корозія котлової арматури –
розчинений у воді гідрокарбонат натрію (NaHCO3) і гідроксид натрію
(NaOH).



Теплообмінні води
Основне призначення – це відведення теплоти від 

обладнання. Чим нижча температура води, тим менше її 
витрачання і більша кількість відведеною від неї теплоти.

Воду, яку застосовують для охолодження в харчовій 
промисловості не повинна містити мікроорганізмів. 
Оскільки, у холодильниках можуть призвести до інкрустацій 
у вигляді слизових мас.

Вода для живлення барометричних конденсаторів та 
випарок, що працюють під зменшеним тиском, має за 
мікробіологічними показниками відповідати вимогам питної 
води. 



За даними температури, сухого залишку, карбонату 
твердості і вмісту йонів кальцію вода повинна залишатися 
стабільною.

Якщо рН води дорівнює показнику рН в сталі 
насичення – вода є стабільною.

Якщо нижче – вода має корозійну властивість.
Якщо вище – виділяється осад карбонату кальцію, 

який осідає на стінках теплообмінної апаратури.



3. Санітарно-токсикологічна 
характеристика домішок води

Концентрація в 
поверхневих водах від 0 до 10 
мг/дм3, а в підземних від 0 до 242,2 
мг/дм3.

Дослідження свідчать про 
нейротоксичність алюмінію , його 
здатність накопичуватися в нервові 
тканині. 

В разі порушення видільної 
функції нирок унаслідок різних 
захворювань алюміній може 
накопичуватися в печінці і життєво 
важливих ділянках головного мозку, 
спричинювати тяжкі розлади 
функції центральної нервової 
системи.

Алюміній Арсен
За тривалого вживання 

води, забрудненої арсеном 
з’являються нарости та мозолі на 
шкірі.

Крім того, можуть 
уражуватися кровоносні судини та 
виникати пухлині захворювання.

Постійне вживання води з 
концентрацією 0,2 мг/дм3 упродовж 
життя зумовлює 5%-й ризик 
розвитку раку шкіри.

У разі гострого отруєння 
уражується центральна нервова 
система – кольки, а за дози 70-80 
мг/дм3 – смерть.



Барій
У природних водах вміст 

барію становить 0,001-0,01 мг/дм3, 
рідко – 0,1 мг/дм3. До джерел 
водопостачання від потрапляє за 
стічними водами.

У разі надходження до 
організму може кумулюватися в 
кістковій тканині. 

Летальна доза, що надійшла 
до організму у вигляді хлориду для 
дорослих становить 500-600 мг.

Берилій
У високих концентраціях 

трапляється в дуже мінералізованих 
підземних та морських водах.
У разі надходження в організм у 
високих концентраціях з питною 
водою спостерігаються істотні 
розлади функцій статевої сфери, а 
також виражений ембріотоксичний
ефект.

Молібден
Концентрація може 

досягати 1 мг/л.
Надлишок в організмі 

призводить до порушення обміну 
пуринових основ, що виявляється в 
поліартраліях і атрозах
(молібденова подагра).

Стронцій
За тривалого вживання 

підземних вод з підвищеним 
вмістом стронцію у дітей було 
виявлено порушення розвитку 
кісткових тканин (затримка 
розвитку зубів)



Надходять у воду за рахунок вимивання з атмосфери добрив, гниття 
рослинних і тваринних решток. 

Вміст нітратів – нижчій від 5 мг/дм3, в підземних водах – більше за 
10 мг/дм3.

У разі надходження з питною водою у крові людини накопичується 
метгемоглобін та в результаті розвивається метгемоглобінемія.

Нітрати і нітрити

Селен
У разі вживання 

підземних вод з підвищеним 
вмістом селену порушуються 
формування емалі зубів і 
кальцієвий обмін, зазнає 
негативної дії функції печінки. 

В деяких випадках 
спостерігається також ураження 
міокарда, нирок і підшлункової 
залози.

Залізо
Великий вміст заліза 

негативно позначається на 
органолептичні властивості води. 

Також має неприємний 
смак, бурий колір, утворює 
конкреції в трубах.



Надлишок (більше ніж 1,5 мг/дм3) призводить до розвитку флюорозу, 
однією з якою є утворення плям на емалі зубів. Крім того, може порушуватися 
скостеніння скелета у дітей, з’являтися зміни в м’язах серця і в діяльності 
нервової системи.

Нестача (нижче ніж 0,5 мг/дм3) спричинює розвиток карієсу зубів –
основної причини втрати зубів у юнацькому та зрілому віці.

Дуже важлива роль фтору у регулюванні мінерального обміну 
скелета. В ранньому віці він сприяє процесу мінералізації кісток, а в 
похилому – зменшує ступінь вікової демінералізації кісткової тканини.

Фтор

Свинець
У високих дозах є кумулятивною метаболічною отрутою загальної дії. 

Отруєння супроводжується кишковими кольками, виснаженню і смерті. 
Накопичується в кістках, спричинює порушення еритропоезу, уражує нервову 
систему, нирки і призводить до раннього атеросклерозу.

Симптомами гострого отруєння є швидка втомлюваність, відчуття 
дискомфорту в ділянці живота, анемія, а в дітей – відхилення у поведінці.



Mn
• Вода з вмістом 0,5 мг/дм3 мангану має металічний присмак і забарвлює 

тканини під час прання.

Zn
• Підвищений вміст негативно впливає на органолептичні властивості питної 

води

Cd
• Його токсичність за концентрації у воді близько десятків мікрограмів в 1 л 

виявляється в тяжкому ураженні нирок і пов’язаною з цим гіпертомічною
хворобою.

Cu
• В малих концентраціях надає неприємного в’яжучого присмаку, що й лімітує її 

вміст у воді.

Ni
• У разі надлишкового  надходження  до організму  порушуються біохімічні 

процеси на клітинному і субклітинному рівнях. За тривалого контакту з 
аерозолями нікелю розвивається рак легенів і шлунка.

Cr
• Потрапляння до організму  призводить до ураження нирок і печінки, 

виникнення виразкової хвороби шлунка і дванадцятипалої кишки.



Отруєння ртуттю в основному виділяється у формі неврологічних і 
ниркових порушень. 

Для неорганічних сполук Меркурію характерні ураження нирок і 
печінки, органічних – нейротоксичні й ембріотоксичні. 

Поряд із загальнотоксичною дією ртуть зумовлює 
гонадотоксичний і мутагенний ефекти та порушує метаболізм холестерину.

Ртуть

Ціаніди
Одноразова доза ціаніду 50-60 мг зазвичай смертельна доза для 

людини. Дія ціаніду на рівні 2,9-4,7 мг на добу не є шкідливою для 
людини, завдяки високій ефективності системи детоксикації в її 
організмі. 

Допустиме добове споживання ціаніду для людини становить 8,4 
мг.



Завислі речовини – сприяють сорбції вірусів і перенесенню їх течією води.
Органічні речовини природного походження – гумати, аміни (надають 

воді неприємний запах, смак, колір, здатність до піноутворення).
Пестициди – хлоровані вуглеводні та їх похідні, грунтові інсектидици. 

Пестицид діальдрин відкладається в жировій і м’язовій тканинах, печінці, головному 
мозку. Добове накопичення в жировій тканині людини масою 70 кг може сягати 0,01-
0,35 мкг/кг маси тіла.

Хлордан – інсектицид з групи поліциклічних хлорованих вуглеводнів, який 
широко використовується для боротьби з термітами і грунтовими комахами, для 
обробітку садів і вирощування кукурудзи. У питній воді в незначних кількостях.



Поліциклічні ароматичні 
вуглеводні(ПАВ) – призводять до ураження 
шкіри та її сальних залоз, кісткового мозку і 
лімфатичної системи. Відомі 14 ПАВ 
концерогенної дії (бензапірен, дибензо-n-
діоксини), надходять до води зі стічними 
водами виробництв хлорфенолів та їх 
похідних.

Тригалометани – утворюються під 
час хлорування води, їх дія виявляються у 
вигляді злоякісних пухлин, генетичних хвороб.

Нафтопродукти надають воді 
специфічного запаху та райдужних плям на 
поверхні.

Радіоактивні речовини зумовлюють 
онкологічні захворювання, природжені 
каліцтва, зниження функції імунної системи 
та збільшують загальну захворюваність 
населення. У водному середовищі 
розвиваються мікроорганізми, бактерії і 
віруси, які можуть спричинити бруцельоз, 
дизентерію, черевний тиф.



Вплив домішок води на здоров’я людини

Бактеріальне забруднення води: передача за рахунок 
патогенних бактерій, які входять до продуктів харчування і води, 
контакт з хворими або тваринами. 

Питна вода, яка містить організми, як: 
Pseudomonas, Flavobacterium, Klebsiella та Serrstia
спричиняють найрізномінітніші інфекційні ураження шкіри і 
слизових оболонок, очей, вух і носоглотки.

Кишкові віруси у воді здатні зумовлювати низку 
синдромів – висип, пропасницю, гастроентрит, міокард, 
мененгіт, респіраторні хвороби і гепатит. Все це можуть 
передавати Entamoeba histolytica, Giardia Spp та Balantidium
cole. Ці організми є етіологічними агентами амебіазу (амебна 
дизентерія), лямбліозу і балантидіазу.

Гельмінти у воді:
1) Dracunculus medinensis спричинюють дракункульоз 
(призводить до інвалідності), спарганоз (виразки), ураження 
очей.
2) Schistosoma, Ancylostoma, Necator спричинюють ураження 
печінки (фіброз), шлунку і сечового міхура (рак).

Токсичні речовини – певні водорості. Золотисті 
(Xanthophyta) та синьозелені (Cyanophyta): спричинюють 
спалахи гастроентритів.



Технологія підготовки питної води
Коли якість води не задовольняє необхідно її очищувати.
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Механічне розділення під діє 
відцентрованих сил

Фільтрування через дрібні решітки

Адгезія з використанням зернистих 
матеріалів

Агрегація флокулянтами

Флотація домішок

Бактерицидна обробка



Очищення води відбувається за рахунок очисних 
споруд. Розрізняють системи:
 Самоплині – використовують споруди відкритого типу, 

очищувана вода протікає самоплинно завдяки різниці 
гідростатичних рівнів.

 Напірні – використовуються для підготовки невеликої 
кількості води, взаємне висотне розташування окремих 
споруд не має значення і втрата тиску складається із суми 
втрат тиску в окремих спорудах і трубопроводах.



Компонування водопровідних 
станцій із самоплинними очисними 

спорудами



Компонування водопровідних 

станцій із напірною системою



Очищення природних вод від колоїдно-дисперсних домішок, які 
характеризуються високою агрегативною і седиментаційною стійкістю, 
здійснюють коагуляційним методом під дією коагулянтів, флокулянтів та їх 
сумішей.

Коагулянти – солі, що гідролізуються (сульфати або галогеніди).
Флокулянти – неорганічні або органічні високомолекулярні 

сполуки, що сприяють утворенню агрегатів за рахунок об’єднання кількох 
часток через макромолекули адсорбного полімеру.

Приклад використання коагулянту сульфату алюмінію у природній 
води наведено на рисунку.



Особлива увага приділяється дозі коагулянту. ЇЇ оптимальна 
величина залежить від властивостей дисперсної системи (очищуваної
води):
 Температури;
 Кількості завислих і колоїдно-диспесних речовин;
 Кольоровості;
 Йонного складу води;
 Значення рН.

Далі вода потрапляє на фільтрацію. Фільтрувальний матеріал –
кварцовий пісок, керамічне кришиво, дроблений антрацит, доломіт. 
Застосовують відкриті паперові і багатошарові фільтри.



Заключний етап – знезараження.
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Термічний

За допомогою сильних 
окисників

Олігодинамія

Фізичний (за допомогою 
ультразвуку)

Як окисник використовують хлор, діоксид хлору, озон, 
рідше – йод. Знезараження виконують хлоруванням – інтенсивне 
перемішування води із окисником. Недолік цього методу: не 
знищує спороутворювальні бактерії.



Надзвичайно сильно окисником, який знищує бактерії, 
спори і віруси – озон. Перевага озонування: одночасно 
знезаражування відбувається знебарвлення, дезодорація і 
поліпшення смакових властивостей води.

У системі повітря попередньо звільнюють від вологи (в 
адсорберах) і пилу (очищають у тканинних фільтрах).

Тривалість контакту озону з водою становить 5-10 хв.
Схема озонаторної установки наведена на рисунку.



Спеціальні методи оброблення води

Процес видалення катіонів твердості (кальцію і магнію).
Методи:

1) Термічний – нагрівання, дистиляція або виморожування води.
2) Реагентний – йони кальцію та магнію трасформуються у практично нерозчинні сполуки.
3) Йонний – фільтрування води крізь смолийоніти.
4) Діаліз – різні швидкості дифузії солей твердості крізь напівпроникну мембрану.
5) Комбінований – поєднання різних методів.

Зм’якшення води



М
ет

од
и 

ви
да

ле
нн

я 
F

e:

Реагентний Спрощена аерація, окиснення, 
фільтрування
Напірна флотація з 
вапнуванням
Вапнування, відстоювання і 
фальтрування
Фільтрування крізь 
модифіковане завантаження

Безреагентн
ий

Вакуумна-ежекційна аерація і 
фіотрування
Спрощена аерація і філтрування, сухе 
фільтрування
Фільтрування в підземних умовах з попередньою 
подачею в пласт окисної води або повітря

Аерація і двоступеневе фільтрування

Видалення з води заліза і мангану



Для фторування додають водорозчинні сполуки 
Флуору. Їх подають у воду перед хлоруванням.

Фторування і дефторування води

• Сорбція фтору осадами 
гідроксидів алюмінію та 
магнію та фосфатом кальцію

І група методів 
знефторення

води:

• Фільтрування води крізь 
фторселективні матеріали 
(застосовують сильноокисні
катіони і аніони) 

ІІ група:



Найнебезпечніші – стронцій-90, цезій-137.

Очищення води від радіонуклідів

Фізико-хімічні:
• Дистиляція
• Осадження
• Коагулювання
• Флотація
• Фільтрування та сорбція
• Йонообмін та екстрагування
• Випаровування

Електролітичні:
• Електроліз, електродіаліз, електроіонізація

Біологічні та комбіновані



Умови скидання стічних вод
Забороняється скидати в міські 

системи водовідведення стічні води:
 рН яких становить менш як 4,0 і більше 

ніж 9,0;
 які містять токсичні і радіоактивні 

речовини, збудників інфекційних 
захворювань, а також речовини для яких 

не встановлено ГДК;
 З температурою вищою 40 С0;

 Концентровані маточні та кубові розчини;
 Осади після локальних очисних споруд, 

грунт, мазут;
 Кислоти, луги, розчинники, смоли, бензин;
 Горючі домішки і розчинені газуваті 

речовини, здатні утворювати 
вибухонебезпечні суміші, агресивні гази з 

руйнівною корозійною дією на каналізаційні 
мережі.



Скид стічних вод у водні об’єкти є одним із видів 
спеціального водокористування і здійснюється на основі 
дозволу, який видається місцевим органами екологічної 
безпеки.

Відведення стічних вод регламентується нормами 
ГДС забруднювальних речовин.
ГДС – нормативи гранично допустимих скидів речовин, 
які відводяться за одиницю часу.

ГДС = 𝑄ст ∙ Сгдз
𝑄ст - максимальна витрата стічних вод за годину;
Сгдз - граничнодопустимезначення.
Вихідні дані для розрахунку:
• Тип водного об’єкта;
• Розрахункове значення фонової концентрації;
• Кратність розбавлення стічних вод;
• Тип випуску;
• Фактичне (проектне) значення концентрації збудників 

у стічній воді;
• Затверджена максимальна витрата стічних вод 

протягом години. 



Очищення стічних вод



Відстоювання – вилучення грубодисперсних домішок (глиністі частки 
кольрованістю 50 град).

Для видалення планктонів та завислих речовин використовують мікрофільтри, 
грубодисперсні домішки – на безперервно діючих центрифугах та гідроциклонах.

Спливання – вилучення нафтопродууктів у нафтоуловлювачах, від жиру –
жироловка.

Колоїднодисперсні домішки і високомолекулярні речовини – застосовують діаліз, 
ультрафільтрацію, окиснення хлором.

Завислі колоїдно-дисперсні речовини – використовують ультрафільтрацію крізь 
крупнопористі мембрани.

Органічні речовини видаляють за допомогою адсорбції з інишими методами.
Молекулярно-розчинні домішки та гази – десорбція газів і відгонка летких 

органічних сполук в процесі аерації з викорситанням розбризкувальних басейнів.



Оскільки промислові стічні води переважно містять біохімічно 
легкоокиснювані забруднення – білки, жири та вуглеводи, то найбільшого 
поширення має біохімічний метод, а саме:

1) Аеробний процес – здійснюється за наявності кисню.
2) Анаеробний – без доступу кисню (застосовують як перший 

ступінь для підготовки до подальшого аеробного очищення вод з високою 
концентрацією органічних забруднень).



Найпоширеніший біологічний метод очищення – біохімічне 
очищення за допомогою активного мулу (мікроорганізми 
живляться органічними речовинами стоків, руйнуючи їх за 
допомогою вироблення ферментів, що розкладають вуглеводи, білки 
та жири).

Основні сприятливі умови зовнішнього середовища для 
руйнування органічних речовин стічних вод активним мулом є:
 Аерація (температура від 15 до 25-30 С0);
 Наявність протоку і рН середовища в межах 7,0-8,0.



При очищені стічних вод харчової промисловості основними 
технологічними елементами очисних споруд є аеротенки.

Аеротенки – це резервуари завдовжки до 100 м і більше, 
завширшки до 10 м і завглибшки до 5 м, куди постійно нагнітають 
повітря.

Стічні воли надходять до аеротенків вже після механічного 
очищення. Для забезпечення нормального перебігу процесу біологічного 
окиснення в аеротенки потрібно подавати повітря, що досягається за 
допомогою пневматичної, механічної або пневмомеханічної системи 
аерації.



Схеми питного 
водопостачання

Найпростіша схема – підключення до міського 
водопроводу (використовується внутрішньозаводська 
мережа, водозабірні прилади та водомірний вузол).

Додаткове знезараження води в зв’язку з 
несприятливої епідемічною ситуцацією в місті можливе 
лише за умови модернізації схеми.



Приклад схем водопостачання



Дезінфекція споруд 
водопроводу

Дезінфекцію здійснюють у два прийоми. Спочатку 
знезаражують надводну частину – від вустя до статичного рівня. З 
цією метою встановлюють спеціальну пневматичну затичку на 
кілька метрів нижче від статичного рівня і нагнітають у неї 
стиснуте повітря. Після контакту 5-6 год затичку вилучають і 
приступають до дезінфекції підводної частини від статичного 
рівня до забою.

Накопичувальні резервуари (попередьно очистити і 
відремонтувати) та водонапірні башти можна дезинфікувати
зрошенням чи об’ємним способом.

Виконані роботи з очищенням, ремонту і дезінфекції 
оформлюють актом, в якому вказують час знімання пломби з 
люків резервуара, час початку і закінчення робіт, відповідальних за 
виконання робіт і виконавців.



Н О Р М А ТИ В Н О -

ПРАВОВІ ОСНОВИ  
Б Е З П Е К И Х А Р Ч О В О Ї

ПРОДУКЦІЇ



• У вітчизняному і європейському законодавстві існують розбіжності щодо визначення  

категорій «якість» і «безпека продукту». У країнах ЄС «якість харчових продуктів» — це  

комерційна категорія, яка не підлягає контролю з боку держави. В Україні якість і  

безпеку харчових продуктів розглядають як єдине ціле.



МІЖНАРОДНЕ ХАРЧОВЕ ЗАКОНОДАВСТВО.  
КОДЕКС АЛІМЕНТАРІУС.

• Із метою регламентації виробництва харчових продуктів, їх якості, асортименту, правил  

реалізації, заходів щодо профілактики харчових отруєнь, запобігання фальсифікації  

тощо державні органи видають закони, постанови, стандарти та інструкції, сукупність  

яких називають харчовим законодавством.



Інтенсифікація і глобалізація сучасного виробництва харчових продуктів і міждержавних  

торгових відносин обумовили необхідність створеня міжнародного харчового  

законодавства з метою впровадження жорсткіших вимог до безпеки харчових продуктів. З  

огляду на це було прийнято Кодекс Аліментаріус (Рис. 1).

Кодекс Аліментаріус (лат. Codex Alimentarius — харчовий кодекс, харчовий закон) —

сукупність визнаних міжнародною спільнотою стандартів на харчові продукти.

Рис.1



Вимоги Кодексу Аліментаріус:

• всі споживачі мають рівні права на одержання безпечних продуктів,

• Мають права на захист від несумлінного ведення торгівлі

• До міжнародного продажу не допускаються продукти, що містять отруйні речовини,  

непридатні для споживання продукти розпаду, хвороботворні речовини і ксенобіотики,  

фальсифіковані і не відповідні етикетці продукти

• Не допускаються продукти, що були приготовлені, упаковані та зберігалися або  

транспортувалися з порушенням санітарних правил чи іншим способом становлять  

загрозу здоров’ю людини.



• Структура Кодексу Аліментаріус.

• Він складається із загальних (горизонтальних) стандартів і стандартів за групами  

продуктів (вертикальних).

• Загальні стандарти містять загальні правила і нормативи, що поширюються на всі  

групи харчових продуктів. Вони регламентують порядок маркування продуктів;  

застосування харчових добавок; вміст контамінантів; методи аналізу і відбирання проб;  

харчову гігієну; продукти спеціального харчування; інспекцію імпорту й експорту  

продуктів і системи сертифікації; залишкові рівні ветеринарних препаратів у продуктах;  

залишкові рівні пестицидів у продуктах.



• Вертикальні стандарти зазвичай охоплюють такі розділи:

• 1) «Галузь застосування» (назва товару і цілі його використання);

• 2)

• 3)

«Опис» (терміни і визначення, опис продукту, його основний склад і показники якості);

«Харчові добавки» (перелік і максимальні рівні технологічних харчових добавок зі
списку добавок, дозволених ФАО/ВООЗ до застосування під час виробництва харчових  
продуктів);

• 4) «Контамінанти» (кількість забруднювачів (важких металів, пестицидів) у продуктах,  
що належать до сфери дії конкретного горизонтального стандарту);

• 5) «Гігієна» (принципи харчової гігієни і мікробіологічні критерії для харчових продуктів,  
на які поширюється дія конкретного стандарту);

• 6)

• 7)

«Маси і міри» (вага товару, наповнення тари);

«Маркування» (правила маркування харчових продуктів, що належать до сфери дії
конкретного стандарту, відповідно до кодексу загальних стандартів з маркування  
розфасованих продуктів);

• 8) «Методи аналізу і відбирання проб» (опис методів аналізу і відбирання проб для  
харчових продуктів, на які поширюється дія конкретного стандарту).



• Кодекс Аліментаріус поділено на томи:

• — том 1 А «Загальні вимоги» (основні принципи і мета кодексу, етичні норми  

міжнародної торгівлі продовольством, вимоги до етикетування продуктів, харчових  

добавок, у т. ч. за іншими стандартами з харчових добавок, контамінантів у харчових  

продуктах, у т. ч. за загальними стандартами стосовно забруднювачів і токсинів у  

харчових продуктах, опромінених продуктів, імпорт і експорт харчових продуктів,  

системи інспектування і сертифікації);



• — том 1 В «Загальні вимоги» (гігієна харчових продуктів);

• том 2 А «Залишковий рівень пестицидів у харчових продуктах» (загальний текст);

• том 2 В «Залишковий рівень пестицидів у харчових продуктах» (граничні норми залишкового  
вмісту);

• том 3 «Залишкові рівні ветеринарних лікарських препаратів у харчових продуктах »;

• том 4 «Продукти спеціального харчування» (у т. ч. продукти для новонароджених і дітей);

• том 5 А «Перероблені і свіжозаморожені фрукти й овочі»;

• — том 5 В «Свіжі фрукти й овочі»;

• —том 6 «Фруктові й овочеві соки, нектари»;

• —том 7 «Зернові, бобові й продукти з них, а також білки рослинного походження»;

• —том 8 «Олії і жирові продукти»;

• —том 9 «Риба і вироби з риби»;

• —том 10 «М’ясо і м’ясні продукти, супи і бульйони»;

• —том 11 «Цукор, какао-продукти, шоколад та інші продукти»;

• —том 12 «Молоко і молочні продукти»;

• —том 13 «Методи аналізу і відбирання проб».



• Комісія з Кодексу Аліментаріус.

• У 1962 р. Продовольчою та сільськогосподарською організацією ООН (FAО — Food and  

Agriculture Organization, ФАО) (Рис. 2) і Всесвітньою організацією охорони здоров’я  

(WHO —World Healthy Organization, ВООЗ) (Рис.3) було створено Комісію з Кодексу  

Аліментаріус як допоміжний орган для впровадження спільної програми стандартів  

ФАО/ВООЗ на харчові продукти.

• Основна мета діяльності Комісії — створення погоджених на міжнародному рівні  

правил національної системи контролю за продуктами.

• Базові критерії вироблення цих правил полягають у захисті здоров’я споживачів,  

дотриманні норм міжнародної торгівлі та урахуванні особливостей кожної країни.

• Водночас пріоритетом Кодексу Алімрнтаріус є інтереси споживачів, що передбачають  

виконання мінімально необхідних вимог до продукту, зокрема гарантування безпеки  

(відсутність ризику для здоров’я людини), зазначення стандарту якості, маси, складу  

продукту та наявність етикетки, яка відповідає вимогам стандарту.



Рис. 2 FAО — Food and  

Agriculture Organization,ФАО
Рис. 3 WHO —WorldHealthy  

Organization,ВООЗ



Стратегічні завдання Комісії, що забезпечують досягнення мети, охоплюють:  

а)розвиток міжнародних харчових стандартів;

б)застосування наукового підходу й аналізу ризиків;

в)розвиток зв’язків Кодексу з іншими регулювальними організаціями;

г)забезпечення можливостей швидкого й ефективного реагування на проблеми, що  

виникають, і нові розробки в харчовому секторі;

ґ) залучення нових учасників Комісії;

д)максимально можливе поширення та впровадження стандартів Кодексу.



• Комісія з Кодексу Аліментаріус складається з кодексних і координаційних комітетів. Кодексні  

комітети займаються підготовкою проектів стандартів для подання в Комісію з Кодексу  

Аліментаріус, засідання якої щороку проводять почерго в Римі, штаб-квартирі ФАО, і Женеві,  

штаб-квартирі ВООЗ.

• Кодексні комітети поділяють на комітети із загальних питань і комітети із груп продуктів.

• Робота комітетів із загальних питань пов'язана горизонтально з усіма комітетами із груп  

продуктів. Комітети із загальних питань розробляють концепції і принципи їх застосування  

щодо продуктів загалом, спеціальних продуктів чи групи продуктів, затверджують або  

розглядають відповідні положення в Кодексі за групами продуктів і, ґрунтуючись на порадах  

учених-екс-пертів, розробляють основні рекомендації стосовно здоров’я і безпеки  

споживачів.

• Із урахуванням різної специфіки загальних питань у складі цієї підгрупи функціонують 9  

комітетів, які працюють у різних країнах: з основних принципів (Франція); з маркування  

продуктів (Канада); з методів аналізу і відбирання проб (Угорщина); з харчової гігієни (СІЛА);  

з пестицидних контамінантів (Нідерланди); з харчових добавок і конта-мінантів  

(Нідерланди); з імпортно-експортного інспектування і систем сертифікації (Австралія); з  

харчування і спеціальних продуктів (Німеччина); із залишкових рівнів ветеринарних  

препаратів у харчових продуктах(США).



• Комітети із груп продуктів відповідальні за розроблення стандартів конкретної групи

продуктів або класу продуктів.

• Вони мають вертикальну структуру, скликаються в разі необхідності, розпускаються на

канікули чи скасовуються за рішенням Комісії після завершення роботи. Нові комітети в

цій підгрупі створюють для розроблення нового стандарту.

• Комітетів із груп продуктів — 13: із жирів і рослинних олій (Велика Британія); з риби і  

рибопродуктів (Норвегія); з молока і молочних продуктів (Нова Зеландія); зі свіжих  

фруктів і овочів (Мексика); з какао-продуктів і шоколаду (Щвейцарія); із цукрів (Велика  

Британія); з перероблених фруктів і овочів (США); з рослинних білків (Канада); із  

зернових і бобових (США); з переробленого м’яса і продуктів птахівництва (Данія); із  

супів і бульйонів (Швейцарія); із санітарії м’яса (Нова Зеландія); з природних  

мінеральних вод (Швейцарія).



• Координаційні комітети забезпечують погоджену роботу регіонів або груп країн з  
розроблення стандартів. Вони відповідальні за проведення роботи Комісії з Кодексу  
Аліментаріус з урахуванням інтересів регіонів та країн, що розвиваються.

• Основне завдання допомоги країнам, що розвиваються: наближення їх харчового  
законодавства до Єдиного харчового стандарту.

• Наближення харчового законодавства до Єдиного харчового стандарту в країнах, що  
розвиваються, здійснюється шляхом:

– проведення семінарів зі спеціалістами з контролю залишкового рівня пестицидів;

–поліпшення національних систем з контролю за якістю харчових продуктів, у т. ч. зміни  
національних стандартів і створення агенцій;

— упровадження передової практики роботи;

— використання сучасних методів аналізу й лабораторної практики;

— удосконалення системи захисту прав споживачів і сультури виробництва;

— публікації звітів та обговорення на конференціях симпозіумах.



Національна комісія України з КодексуАліментаріус.

• У 1998 р. постановою Кабінету Міністрів України було створено Національну комісію  

України зі зводу харчових продуктів Кодексу Аліментаріус, яку в 2006 р. перейменовано  

на Національну комісію України з Кодексу Аліментаріус.

• Основними завданнями Національної комісії є:

 аналіз міжнародного та вітчизняного законодавства у сфері безпеки та якості харчових  

продуктів і розроблення пропозицій щодо їх удосконалення;

 гармонізація вітчизняного законодавства з міжнародним;

 сприяння впровадженню нових технологій, міжнародних стандартів, вітчизняних  

технічних регламентів і міжнародних санітарних заходів у сферу виробництва харчових  

продуктів та нових методів їх дослідження.



• До складу Національної комісії залучено

провідних фахівців наукових та інших установ;

підприємств та організацій;

представників центральних органів виконавчої влади з питань охорони здоров’я;  

аграрної політики, технічного регулювання та споживчої політики, економіки.

• Національна комісія з Кодексу Аліментаріус для розв’язання покладених на неї завдань  

створює постійно діючі комітети і тимчасові робочі групи за відповідними напрямами  

діяльності, регламент і склад яких затверджує голова Комісії.

• Кодекс Аліментаріус істотно підвищив рівень поінформованості міжнародної спільноти з  

таких життєво важливих питань, як якість харчових продуктів, харчова безпека і  

суспільна охорона здоров’я.



Джерела забрудненя грунтів та 
сільскогосподарської продукції



«Комплексне перероблення 
сировини та утилізація відходів 

виробництва»



План

Крохмалепатокова промисловість4

Цукровий буряк1

Спиртова промисловість2

Олієжирова промисловість3

Консервне виробництво5

Виноробство6

М'ясне виробництво7







Буряк-основа сучасного виробництва 
цукру (за ДСТУ 17421)

Цукор



Розміщення цукрових 
заводів в Україні



Виробничі процеси на цукровому 
заводі



Очистка буряка від домішок (землі, 
піску, залишків зеленої маси) і його 

мийка.



Відходи цукрового виробництва

З усіх галузей харчової промисловості 
найбільшу масу відходів отримують в 

цукровому виробництві. Відходами 
цукрової промисловості при переробці 
буряка є жом, меляса, жомо пресова і 

дифузійна води, рафінадна патока. Тільки 
відходи жому становлять 83,0% до маси 

переробленого буряка (65–70 млн. т в рік). 
Жом є цінним кормовим продуктом, але в 
кислому вигляді він втрачає 50,0% сухих 

речовин. Сушці підлягає лише 10,0–12,0%. 
Збільшення питомої ваги сушеного жому 

дозволяє економити велику кількість грубих 
кормів і зерна. Важлива утилізація 

бурякового жому – найбільшого за обсягом 
відходу харчової промисловості. Жом має 
багато амінокислот та азотистих речовин.    

У свіжому вигляді худобі згодовується 84%, 
сушеному – 16%. Така структура 

споживання призводить до великих втрат 

(при зберіганні жом втрачає до 50% цінних 
речовин). 20–25% корисних речовин 

втрачається при транспортуванні. Найбільш 
раціональним способом зберігання жому з 
найменшими втратами цінних речовин є 
його сушіння. Для налагодження випуску 
сухого жому треба здійснити перехід на 
комбінування цукрового виробництва з 

жомо сушильним. Зараз майже всі харчові 
виробництва мають комбіновані 

підприємства, які випускають продукцію з 
відходів. В цукровій промисловості це 

сухий жом та добрива.



Сухий жом

Сухий жом - цінне кормове для жуйних при 
виготовленні вуглеводних комбікормів для 
літнього годівлі тварин. Його можна вводити 
до 10% за масою, замінюючи кількість зерна. 
При великих дачах жому (4-6 кг) худобі його 
необхідно за добу до згодовування в 3-4-
кратному кількості води, у уникнення 
порушення рубцевого травлення.



Меляса побічний продукт бурякоцукрового виробництва, густа 
брунатна рідина, що залишається після переробки 
цукрових буряків як відходи виробництва цукру.

Використовується як сировина для виробництва етилового спирту, 
харчових кислот, хлібопекарських та кормових дріжджів, як добавка 

до корму сільськогосподарських тварин, а також як зв'язуюча 
речовина при грудкуванні дрібнодисперсного вугілля. За невеликих 
дозувань (менше 1%) діє як прискорювач, а за великих дозувань – як 

уповільнювач хімічних реакцій; застосовується за плюсових 
температур; має пластифікувальні властивості; не 

викликає корозії. ДСТУ 3696-98.







ВТОРИННІ РЕСУРСИ СПИРТОВОЇ 
ПРОМИСЛОВОСТІ

Спиртова промисловість випускає етиловий 
спирт, який в основному спрямовується на 
потреби харчової та деяких інших галузей 

промисловості.
Рівень використання сировини у спиртовій 
промисловості становить близько 75-90 %. 

У процесі виробництва спирту виходить 
значна кількість відходів, які служать 

сировиною для подальшого виробництва 
цінних продуктів для різних галузей 

народного господарства, а також 
використовуються в якості кормів (барда).

Так, крім основної продукції - спирту, 
виробляються хлібопекарські і кормові 

дріжджі, вуглекислота, фракція 
эфироальдегидная, ацидин, глутамінова 

кислота та ін.



Побічні продукти і відходи спиртового 
виробництва

Сивушні масла - побічний продукт ректифікації. Це суміш вищих 
спиртів, етилового спирту (10-40%) і води. Використовують для 

отримання амилового, бутилового, пропилового спиртів, які 
застосовують в органічному синтезі і лакофарбової промисловості.



Барда - відхід виробництва спирту. Містить 5-8% сухих речовин, які представлені 
білками, вуглеводами, органічними кислотами, жирами, вітамінами. Зерно-

картопляна барда реалізується, в основному, на корм худобі, іноді застосовується в 
якості середовища для вирощування кормових дріжджів. Мелассного барда через 

високий вміст мінеральних речовин безпосередньо в кормових цілях не 
використовується, йде у виробництво сухих кормових дріжджів.



Лютерная вода виділяється при концентруванні спирту в ректифікаційних і 
сивушних колонах. Збагачена труднолетучем домішками спирту: складними 

ефірами, кислотами. Має кислу реакцію, агресивна по відношенню до звичайної 
сталі. Використовують для промивання сивушного масла, разгонки головної фракції, 

приготування мелассного сусла, замісу. Залишки лютерной води скидають в 
каналізацію.

Головна фракція - побічний продукт ректифікації. Містить етиловий спирт 
(не менше 92%), ефіри, альдегіди, метанол і воду. Являє собою жовто-зелену 

рідину з різким задушливим запахом. Використовують для отримання 
технічного та денатурованого спиртів, етилацетату.

Диоксид вуглецю. Гази, які виділяються при бродінні, на 99% складаються з СО2. 
Домішками є пари спирту, ефіри, альдегіди, органічні кислоти. Вони знижують 

якість СО2, порушують режим роботи установок, викликають корозію устаткування. 
Діоксид вуглецю очищають від домішок при контакті газів бродіння з водою, так як 

більшість з них добре розчинні у воді. Потім газ стискається, вода відділяється в 
Водоотделітель, заповненим активним вугіллям, цеолітом, силікагелем. Проводять 

рідкий СО2, Газоподібний, тверду вуглекислоту (сухий лід).



Основні напрямки використання вторинних  

матеріальних ресурсів спиртового виробництва такі:

• Зернокартопляна барда використовується головним чином безпосередньо на
корм худобі і частково для виробництва сухих кормових дріжджів;

• первинна (післяспиртову) меласна барда майже повністю використовується для
виробництва сухих кормових дріжджів і частково для виробництва ацідін і
глутамінової кислоти;

• вторинна (последрожжевая) - для зрошення та удобрення полів, при цьому
частина її упаривается і в невеликій кількість служить сировиною для
виробництва органо-мінерального добрива ГОМУ і кормового вітаміну Bi2;

• вуглекислий газ бродіння частково використовується для виробництва рідкої
вуглекислоти та сухого льоду;

• сивушне масло і фракція эфироальдегидная (ЕАФ) є цінними побічними
продуктами і направляються на подальшу хімічну переробку.



Олійно-жирова промисловість

Виробляє і переробляє рослинні жири та 
пов'язані з ними продукти.



У результаті переробки насіння олійних культур отримують 
продукти:



Оліфи

Прозорі олійні рідини, продукти термічної 
або хімічної переробки рослинних 

олій або алкідних смол.                                      
Стара назва оліфи — варена олія.

Оліфа призначається для виготовлення 
густотертих, готових до вживання масляних,  

фарб. Деякие застосування оліфа має для 
просочення, грунтовки дерев'яних 

поверхонь перед фарбуванням.



Мило - це розчинна у воді 
миюча речовина, яка перебуває 
у рідкому або твердому стані), 

виготовлена з'єднанням 
жирних кислот, лугів, 

рослинних масел. 
Мило використовують як засіб 

для очищення та догляду за 
шкірою або в ролі побутової 

хімії для прання.

У хімічному відношенні основним компонентом твердого мила є суміш розчинних 
солей вищих жирних кислот. Зазвичай це натрієві, рідше - калієві і амонієві солі таких 

кислот, як стеаринова, пальмітинова, міристинова, лауринова і олеїнова.



• В якості сировини для отримання основного компонента 
мила, можуть використовуватися тваринні і рослинні 

жири.
• Миловаріння – процес гідролізу жирів під дією водяної 

пари при підвищеному тиску.

Утворюються гліцерин і вільні жирні кислоти, які 
легко можна відокремити від гліцерину, 

використовуючи його розчинність у воді.



Крохмале-патокова промисловість

Крохмале-паточна промисловість виробляє невелику кількість 
крахмального саго, мальгозной патоки, декстрину, модифікованих 

крохмалів і іншої продукції.
Основними видами сировини для вироблення продуктів крохмале 

є картопля, кукурудза і частково пшениця.



 Загальна кількість відходів крохмале-патокової промисловості в середньому за

роки десятої п'ятирічки склало близько 2,5 млн. т, або в перерахунку на сухі

речовини 225 тис. т. За планом в одинадцятій п'ятирічці загальна кількість відходів

цій галузі складе 3,4 млн. т, або в перерахунку на сухі речовини 310 тис. т.

 З кукурудзи на крохмале-паточных підприємствах витягується 90 - 95 % що

міститься в ній крохмалю, а з картоплі - 82-86 %. Більшість інших компонентів

сировини і деяка частина крохмалю переходять у відходи, які можуть бути

використані для отримання ряду побічних продуктів, а також спрямовані

безпосередньо на корм худобі.

 При переробці картоплі на крохмале-паточных заводах в вигляді відходів виходять

картопляна мезга і клітинний сік.





Плодоконсервна промисловість

Ця галузь за останні роки втратила свої позиції у складі харчової 

промисловості. Плодоконсервна галузь орієнтується на сировину, яка дуже 

швидко псується (овочі, фрукти, ягоди тощо). Підприємства 

плодоконсервної промисловості є в усіх регіонах України, проте особливо 

їх багато в південних і подільських областях, на Закарпатті. Провідними 

центрами є Сімферополь, Одеса, Херсон, Ізмаїл, Кам’янець-Подільський.











Основними відходами плодоовочевої промисловості при 

виробництві консервів і соків є вижимки і витертки 

томатів, яблук, томатний м'якуш, вижимки моркви і 

буряка, відходи очищення різних плодів і овочів. В 

асортименті фруктової сировини біля 70,0% припадає на 

яблука, вижимки яких складають до 35,0–40,0%. Яблучні 

вижимки можуть застосовуватися як добавка при 

виробництві пюре, отриманні оцту, спирту, пектинових 

препаратів.





Виноробна промисловість

При переробці винограду у виноробній промисловості
утворюється велика кількість (від 15 до 20%) відходів, раціональне
використання яких дає можливість отримати додаткову сировину, що
представляє значну цінність для багатьох галузей промисловості та
сільського господарства.

До основних відходів виноробства відносяться вичавки,
гребені, дріжджовий осад, винний камінь і виноградна лоза.

З відходів виробництва при раціональній організації можна
одержати різноманітні продукти.



Вичавки - це найбільш значний за кількістю відхід виноробства. 
Вони складаються з шкірки, насіння, іноді гребенів, а внаслідок 

гігроскопічності містять також залишки рідини ( соку, вина). Вичавки 
можуть перероблятися як в комплексі, так і при розділенні на компоненти.



При комплексній переробці з вичавок
шляхом дистиляції вилучають спирт.
Рідина (вінасс), що залишається після
вдогонку спирту, використовується на
отримання з неї виннокислих солей, що
переробляються надалі на винну
кислоту, яка є дуже цінним продуктом.
Відокремлена від рідини тверда частина
(вичавки, позбавлені спирту і виннокислих
солей) теж
використовується для отримання світильно
го газу.

Переробка вичавок на спирт у
залежності від масштабів
виробництва коливається в межах від 50
до 85 %.



Також з виноградних 
вичавок можна одержати 
борошно, яке використовують для 
згодовування худобі і птиці як самостійний 
корм, або ж як складову частину 
комбікормів, в яких вміст його становить 
5—10%. Воно містить значну кількість 
поживних і мінеральних речовин, але 
погано засвоюється організмом тварин, 
тому його бажано згодовувати у поєднанні 
з іншими кормами: сіном, люцерною, 
висівками, макухою.

При розділенні вичавок на 
компоненти відокремлюють насіння, 
шкірку та гребені.



З виноградного насіння, як з вторинної сировини, добувають олію, енотанін,
фурфурол, або використовують як корм тваринам. Виноградне насіння
використовується також при виготовленні сурогатів кави.

Вміст олії в насінні коливається від 10 до 18 % в перерахунку на суху речовину в
залежності від сорту винограду, екологічних умов вирощування і ступеню стиглості
плодів. В недостиглих плодах олійність насіння різко зменшується.

Олію, одержану при переробці свіжого насіння пресовим способом,
використовують в харчових або лікувальних цілях. При екстракційному методі
одержують харчову і технічну олію.

Технічна олія має темно-зелений колір і використовується у миловарінні, а
також застосовується як змащувальне масло. Виноградне масло належить до тих, що
напіввисихають і має застосування також в барвному виробництві – йде на
виготовлення оліф, що використовуються при виробництві високоякісних лаків і фарб.

Шрот, що залишається після екстракції олії, застосовують як білковий корм
худобі. При його гідролізі утворюється фурфурол, який широко використовують як
сировину для синтезу фурану, сильвану, фурфурилового спирту, тетрагідрофурану,
фуранових смол; у фармацевтичній індустрії для синтезу фармацевтичних препаратів
(в тому числі фурациліну).



Крім олії, виноградне насіння містить 7 % енотаніну. Його можна вилучити із
свіжого насіння або незброджених вичавок за допомогою екстракції водою або
спиртом.

Розроблено технологію одночасного одержання олії і енотаніну з
виноградного насіння екстракцією спиртом з наступною його відгонкою.

Виноградні гребені можуть бути використані для одержання дубильних
речовин і виннокислих солей, а також використовуються як паливо.

Асортимент продуктів, які можна одержати з дріжджових осадів, досить
широкий. При переробці дріжджів спирт, що в них міститься, відганяється; з
рідини, що залишається після перегонки, вилучаються виннокислі солі, а самі
дріжджі піддаються сухій перегонці. Газ, що утворюється при перегонці, може
бути використаний як паливо.



Винні дріжджі також можна використовувати для
отримання автолізату і ферментних препаратів.

Дріжджові осади багаті вітамінами . Особливо великий в них
вміст вітаміну D, а також вітамінів групи В ( тіаміну, рибофлавіну,
нікотинової кислоти). Тому розробка та організація отримання
вітамінних препаратів з винних дріжджів цілком доцільні.

Винний камінь, що осідає в чанах і бочках, містить близько
60% виннокислих солей і йде безпосередньо на отримання винної
кислоти. Він використовується також в кулінарії.

Вторинні матеріальні ресурси виноробства за своїм складом є
дуже цінними, тому потребують утилізації.



М'ясне виробництво

М’ясна промисловість забезпечує населення свіжим та мороженим м’ясом,
м’ясними напівфабрикатами, ковбасними виробами, м'ясними консервами тощо. У
структурі харчової промисловості галузь посідає провідні позиції. Вона орієнтуються
і на сировину, і на споживача. Її підприємства є в усіх областях, найбільші
м'ясокомбінати знаходяться у великих містах (Києві, Харкові, Полтаві, Одесі,
Луганську, Львові). Загальне виробництво м’яса за останні роки (1990–2003)
скоротилося більш як у 5 разів. Водночас скорочення виробництва ковбасних виробів
є не таким суттєвим.
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