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№ 188 від 15.04.2015 р. 
 
Щодо законодавчих вимог попередньої стерилізації гною перед 
виробництвом з нього біогазу  
 

Вельмишановний Петре Олексійовичу! 
 
Біоенергетична асоціація України принагідно висловлює Вам свою повагу та 

звертається з проханням сприяти терміновому вирішенню проблемної ситуації, 
пов’язаної з окремими положеннями прийнятого 7 квітня 2015 р. Верховною Радою 
України в 2-му читанні законопроекту № 0905 від 27.11.2014 «Про побічні 
продукти тваринного походження, не призначені для споживання людиною» і 
направленого на підпис Президенту України.  

Цей законопроект розроблений з метою забезпечення гармонізації 
вітчизняного законодавства в сфері поводження з відходами тваринного 
походження до вимог міжнародного законодавства (Регламентів ЄС №1069/2009 та 
№ 142/2011). 

Біоенергетична Асоціація України (БАУ) вітає ухвалення ВР України цього 
законопроекту, виконання норм якого безперечно буде підвищувати рівень 
харчової, екологічної та санітарно-епідемічної безпеки в нашій країні та сприятиме 
подальшій інтеграції в ЄС.  

Разом з тим, до окремих положень цього законопроекту є суттєві 
зауваження. Зокрема, стаття 15 вимагає обов’язкової обробки побічних продуктів 
тваринного походження 2-ї категорії, в тому числі і гною, шляхом стерилізації під 
тиском (133⁰С, 20 хвилин, 3 бар). Застосування даного методу до гною ми 
вважаємо надмірним заходом, оскільки для забезпечення безпеки подальшого 
використання гною достатніми є методи біологічної обробки (компостування, 
виробництво біогазу), що підтверджується, в т.ч., практикою експлуатації близько 
14,5 тисяч біогазових установок в країнах ЄС.  

Не можемо не погодитись, що наявна практика поводження з гнойовими 
відходами більшості тваринницьких ферм в Україні є неприйнятною і потребує 
висунення більш строгих вимог. Проте вимогу обов’язкової стерилізації усього 
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об’єму утворюваного гною, вологість якого часто складає 90-95%, вважаємо 
необґрунтованою і такою, що безперечно буде знижувати конкурентоздатність 
продукції тваринництва вітчизняних виробників. Окрім цього, вимога 
стерилізаційної обробки гною перед перетворенням його на біогаз створює 
додатковий серйозний бар’єр поширенню біогазових технологій, а відтак і 
нарощуванню виробництва біогазу в Україні, оскільки зводить нанівець 
енергетичні та економічні переваги традиційного виробництва біогазу. 

Наша пропозиція полягає у коригуванні тексту окремих статей 
законопроекту, так, щоб уникнути обов’язковості попередньої обробки гною 
стерилізацією під тиском. Можливе рішення можна знайти у Регламенті ЄС 
№178/2002, де допускається виробництво біогазу з гною, його компостування або 
внесення в ґрунт без попередньої обробки, якщо гній не являє собою загрозу 
поширення хвороб. Виправити проблемну ситуацію можливо також, якщо в тексті 
законопроекту гній віднести замість 2-ї категорії відходів до 3-ї категорії відходів. 

 
З огляду на вищевикладене, просимо Вас, пане Президенте України, 

сприяти у вирішенні даного питання та накласти вето на ухвалений ВР 
України в 2-му читанні та в цілому законопроект № 0905 від 27.11.2014 
«Про побічні продукти тваринного походження, не призначені для 
споживання людиною» і направити його на доопрацювання. 

 
З повагою, 
 
Голова Правління  
Біоенергетичної асоціації України             Гелетуха Г.Г. 
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