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т.в.о. Міністра енергетики України 

БОЙКО Ю. М. 

 

т.в.о. Голови Державного агентства з 

енергоефективності та енергозбереження 

України  

ГУРІ К. Ю. 

 

Міністру розвитку економіки, торгівлі та  

сільського господарства України 

ПЕТРАШКО І. Р. 

 

Вельмишановний Юрію Миколайовичу! 

Громадська спілка «Біоенергетична Асоціація України» (БАУ) 

висловлює Вам повагу та звертається щодо наступного. 

Одним з важливих секторів використання ВДЕ є виробництво та 

енергетична утилізація біогазу, що поєднує в собі власне виробництво енергії, 

позитивний вплив на екологію, а також є джерелом цінних органічних добрив та 

покращувачів ґрунтів на основі утворюваного дигестату. За останні роки в Україні 

побудовано 25 біогазових станцій загальною потужністю близько 60 МВтел, що 

складає лише 21% цілі для біогазових установок, визначеної в Національному 

плані дій з відновлюваної енергетики до 2020 року. Причинами уповільненого 

розвитку даного сектору є недостатній рівень фінансової підтримки, технологічні 

ризики, відносна складність організації та підтримки роботи біогазових станцій, 

що вимагає ефективного управління як вхідною сировиною для виробництва 

біогазу, так і дигестатом, що утворюється. 

Сумарне утворення дигестату на біогазових станціях в Україні на 

сьогоднішній день складає близько 2 млн т і буде зростати зі збільшенням числа 

біогазових станцій в Україні. Утворюваний дигестат є побічним продуктом 

(залишками) процесу виробництва біогазу, і при цьому не є відходами та не є 

цільовим продуктом станції, якщо оператор станції не заявив його таким. Єдиним 

раціональним способом застосування дигестату є внесення його на поля для 

підвищення родючості ґрунтів, урожайності сільськогосподарських культур, що 

дозволяє скоротити споживання мінеральних добрив. 

Згідно статті 1 Закону України «Про пестициди та агрохімікати» (далі – 

Закон) агрохімікатами є органічні, мінеральні і бактеріальні добрива, хімічні 

меліоранти, регулятори росту рослин та інші речовини, що застосовуються для 

підвищення родючості грунтів, урожайності сільськогосподарських культур і 

поліпшення якості рослинницької продукції. Дигестат біогазових установок може 
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розглядатися як органічне добриво та покращувач ґрунтів, а отже за формальними 

ознаками підпадає під визначення агрохімікати та згідно Закону потребує 

державної реєстрації. Разом з тим, дигестат в сирому вигляді, рідка або тверда 

фракція після розділення сирого дигестату в сепараторі, не можуть розглядатись 

як препаративні форми агрохімікатів сталого хімічного складу, оскільки він має 

мінливий склад протягом року та з року в рік, що обумовлено складністю 

підтримання сталих технологічних режимів при роботі станції, вимушеними 

змінами режиму подачі та пропорцій різних видів сировини різного хімічного 

складу. Таким чином, дигестат біогазових установок формально потрапляє під 

вимоги Закону, однак не будучи цільовим, а лише побічним продуктом, не може 

задовольнити ці вимоги через непрогнозованість та мінливість свого складу.  

З метою вирішення зазначеної проблеми, БАУ розроблено проєкт Закону 

України «Про внесення змін до Закону України «Про пестициди та агрохімікати», 

яким передбачено введення поняття «дигестат біогазових установок» і скасування 

законодавчої вимоги державної реєстрації дигестату біогазових установок як 

агрохімікату (Проєкт Закону, Порівняльна таблиця та Пояснювальна записка до 

нього у Додатках 1-3 до цього листа). 

Просимо розглянути зазначений законопроєкт та подати його на 

розгляд до Верховної Ради України для подальшого затвердження.  Експерти 

Біоенергетичної асоціації України готові, за необхідності, брати активну у 

доопрацюванні зазначеного законопроєкту. 

 

Додаток 1: Проєкт Закону України «Про внесення змін до Закону України 

«Про пестициди та агрохімікати» щодо державної реєстрації дигестату біогазових 

установок» на 1 арк. 

Додаток 2: Порівняльна таблиця до проєкту Закону України «Про внесення 

змін до Закону України «Про пестициди та агрохімікати» щодо державної 

реєстрації дигестату біогазових установок» на 2 арк. 

Додаток 3: Пояснювальна записка до проєкту Закону України «Про 

внесення змін до Закону України «Про пестициди та агрохімікати» щодо 

державної реєстрації дигестату біогазових установок» на 5 арк. 
 

 

З повагою, 

Голова Правління 

Біоенергетичної асоціації України      Гелетуха Г. Г. 
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