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Законодавство, що регулює відносини у сфері поводження з 
побічними відходами тваринництва

Закон України «Про ветеринарну медицину».

Закон України «Про побічні продукти тваринного походження, не призначені для 

споживання людиною».



Відходи тваринництва (побічні продукти тваринного походження)

Побічні продукти тваринного походження - туша або частини туш забитих, загиблих
тварин, сировина та продукти тваринного походження, що не призначені або визнані
непридатними для споживання людиною.

Залежно від ступеня ризику для здоров‘я людини та тварин поділяються на І, ІІ, ІІІ 
категорії.

І категорія – туші тварин заражені небезпечними хворобами;

ІІ категорія – туші тварин, підозрюваних у зараженні та/або захворюванні на 
інфекційні хвороби; гній і вміст травного тракту.

ІІІ категорія – побічні продукти здорових тварин непридатних для споживання
людиною (шкіра, та її обрізки, роги і копита, жирова тканина забитих на бійні тварин, 
знежирені кістки, шкварки, шлам з центрифуги або сепаратора від переробки молока, 
яйця, голови лапи, яєчна шкарлупа, забиті курчата, кров тварин.

Залежно від категорії застосовуються певні способи поводження: 



Способи поводження з відходами тваринництва

Побічні продукти тваринного походження

І категорії підлягають виключно видаленню - здійснення операцій (спалення,
захоронення або інші методи, дозволені законодавством), що не призводять до
утилізації побічних продуктів тваринного походження, не призначених для споживання
людиною.

ІІ категорії повинні бути використані, оброблені або перероблені одним або кількома
з таких способів:

1) використані для виробництва органічних добрив або покращувачів ґрунту;

2) компостовані або перетворені на біогаз;

3) перероблені на органічні добрива для внесення в ґрунт та покращувачі ґрунту;

4) використані в якості палива для спалення з попереднім обробленням або без
такого оброблення;



Способи поводження з відходами тваринництва

5) оброблені шляхом стерилізації під тиском або іншими рівноцінними методами та 
використані для фармацевтичного, хірургічного, промислового або сільськогосподарського 
виробництва, крім виробництва кормів.

ІІІ категорії повинні бути використані, оброблені або перероблені одним або кількома з таких 
способів:

1) оброблені шляхом стерилізації під тиском або іншими рівноцінними методами і використані 
для виробництва кормів тваринного походження, крім тих побічних продуктів тваринного 
походження, що змінилися шляхом розкладання або псування та становлять ризик для 
здоров’я людини або тварини;

2) перероблені на органічні добрива, компостовані або перетворені на біогаз;

3) оброблені шляхом стерилізації під тиском або іншими рівноцінними методами та 
використані для фармацевтичного, хірургічного, промислового або сільськогосподарського 
виробництва;

4) перероблені відповідно до технологій, необхідних для виробництва продукції.



Оператори ринку

Оператори ринку у сфері поводження з побічними продуктами тваринного
походження - суб’єкт господарювання, що вчиняє будь-які дії спрямовані на утворення,
збирання, перевезення, зберігання, оброблення, переробку, знешкодження,
утилізацію, видалення побічних продуктів тваринного походження та реалізує або
будь-якою іншою формою передає їх на платній чи безоплатній основі.

Оператори ринку у сфері поводження з побічними продуктами тваринного
походження зобов'язані:

1) направляти утворені на їхніх потужностях побічні продукти тваринного походження
на оброблення, переробку з метою подальшої утилізації або для здійснення
операцій з видалення;



Оператори ринку

2) забезпечувати:

• фіксацію факту виконаних робіт з оброблення, переробки, утилізації побічних
продуктів тваринного походження на власних потужностях (об’єктах) з оброблення,
переробки побічних продуктів тваринного походження із складенням акта виконаних
робіт;

• складення акта приймання-передачі та акта виконаних робіт у разі надання послуг з
оброблення, переробки, утилізації чи видалення відповідно до договору про
надання послуг з оброблення, переробки, утилізації чи видалення побічних продуктів
тваринного походження;

• ведення обліку та надання центральному органу виконавчої влади, що реалізує
державну політику у галузі ветеринарної медицини, інформації про кількість і якість
утворюваних побічних продуктів тваринного походження;



Оператори ринку

• ведення обліку руху побічних продуктів тваринного походження відповідно до їх
категорій та надання центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну
політику у галузі ветеринарної медицини, відповідної інформації;

• дотримуватися інших вимог законодавства щодо поводження з побічними
продуктами тваринного походження.

3) щомісяця звітувати центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну
політику у галузі ветеринарної медицини, про свою діяльність для запобігання
виникненню або зменшення ризиків, що становлять побічні продукти тваринного
походження та продукти оброблення, переробки побічних продуктів тваринного
походження, які він ввів або вводить в обіг.

4) Забезпечити простежуванність побічних продуктів тваринного походження:

• вести облік таких продуктів і супровідної документації;

• бути здатними встановити операторів ринку, до яких направляють побічні продукти
тваринного походження.



Оператори ринку

• маркувати продукти оброблення, переробки побічних продуктів тваринного
походження, що вводяться в обіг або ймовірно будуть введені в обіг.



Відповідальність

Оператори ринку у разі порушення законодавства про побічні продукти тваринного
походження несуть адміністративну відповідальність, передбачену Законом України
«Про побічні продукти тваринного походження, не призначені для споживання
людиною».

Розмір штрафу, в залежності від складу правопорушення, складає:

для юридичних осіб від 3 до 75 мінімальних заробітних плат (від 11169 грн. до 279225
грн.);

для ФОП – від 2 до 30 мінімальних заробітних плат (7446 грн. до 11690 грн.).

Справи про правопорушення, розглядаються центральним органом виконавчої влади,
що реалізує державну політику у галузі ветеринарної медицини, та його
територіальними органами, за результатами розгляду виноситься постанова.

Сума штрафів зараховується до державного бюджету.
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