
ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ 
до проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про державну систему біобезпеки при 

створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів” щодо 
регулювання деяких питань ГМО. 
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Стаття 1. Терміни та їх визначення  
 
     У цьому  Законі  наведені  нижче  терміни вживаються у такому 
значенні:  
 
     біологічна безпека - стан середовища життєдіяльності  людини, 
при  якому  відсутній негативний вплив його чинників (біологічних, 
хімічних,  фізичних) на біологічну структуру  і  функцію  людської 
особи  в  теперішньому  і майбутніх поколіннях,  а також відсутній 
незворотній негативний  вплив  на  біологічні  об'єкти  природного 
середовища (біосферу) та сільськогосподарські рослини і тварини;  
 
     генетична безпека  -  стан середовища життєдіяльності людини, 
при якому відсутній будь-який неприродній вплив на людський 
геном, відсутній  будь-який неприродній вплив на геном об'єктів 
біосфери, а   також    відсутній    неконтрольований    вплив    на    
геном сільськогосподарських     рослин     і     тварин,     
промислових мікроорганізмів,  який призводить до появи у них 
негативних та/або небажаних властивостей;  
 
     організм, живий   організм   -  будь-яка  форма  біологічного 
існування (включаючи  стерильні  організми,  віруси  та  віроїди), 
здатна до самовідтворення або передачі спадкових факторів;  
 
     генетично модифікований  організм,  живий  змінений  організм 
(ГМО) -  будь-який  організм,  у  якому  генетичний  матеріал  був 
змінений  за  допомогою  штучних  прийомів переносу генів,  які не 
відбуваються у природних умовах, а саме:  
 
     рекомбінантними методами,  які передбачають формування  
нових комбінацій   генетичного   матеріалу   шляхом   внесення   
молекул нуклеїнової  кислоти  (вироблених   у   будь-який   спосіб   
зовні організму)  у  будь-який  вірус,  бактеріальний  плазмід  або 
іншу векторну систему та їх включення до організму-господаря,  в  

Стаття 1. Терміни та їх визначення  
 
     У цьому  Законі  наведені  нижче  терміни вживаються у такому 
значенні:  
 
     біологічна безпека - стан середовища життєдіяльності  людини, 
при  якому  відсутній негативний вплив його чинників (біологічних, 
хімічних,  фізичних) на біологічну структуру  і  функцію  людської 
особи  в  теперішньому  і майбутніх поколіннях,  а також відсутній 
незворотній негативний  вплив  на  біологічні  об'єкти  природного 
середовища (біосферу) та сільськогосподарські рослини і тварини;  
 
     генетична безпека  -  стан середовища життєдіяльності людини, 
при якому відсутній будь-який неприродній вплив на людський 
геном, відсутній  будь-який неприродній вплив на геном об'єктів 
біосфери, а   також    відсутній    неконтрольований    вплив    на    
геном сільськогосподарських     рослин     і     тварин,     промислових 
мікроорганізмів,  який призводить до появи у них негативних та/або 
небажаних властивостей;  
 
     організм, живий   організм   -  будь-яка  форма  біологічного 
існування (включаючи  стерильні  організми,  віруси  та  віроїди), 
здатна до самовідтворення або передачі спадкових факторів;  
 
     генетично модифікований  організм,  живий  змінений  організм 
(ГМО) -  будь-який  організм,  у  якому  генетичний  матеріал  був 
змінений  за  допомогою  штучних  прийомів переносу генів,  які не 
відбуваються у природних умовах, а саме:  
 
     рекомбінантними методами,  які передбачають формування  
нових комбінацій   генетичного   матеріалу   шляхом   внесення   
молекул нуклеїнової  кислоти  (вироблених   у   будь-який   спосіб   
зовні організму)  у  будь-який  вірус,  бактеріальний  плазмід  або 
іншу векторну систему та їх включення до організму-господаря,  в  



 2 
Зміст положення (норми) чинного законодавства   Зміст відповідного положення (норми) проекту акта 

якому вони   зазвичай   не   зустрічаються,   однак  здатні  на  
тривале розмноження;  
 
     методами, які передбачають безпосереднє введення  в  організм 
спадкового  матеріалу,  підготовленого зовні організму,  включаючи 
мікроін'єкції, макроін'єкції та мікроінкапсуляції;  
 
     злиття клітин (у тому числі злиття протоплазми) або  методами 
гібридизації,  коли живі клітини з новими комбінаціями генетичного 
матеріалу формуються  шляхом  злиття  двох  або  більше  клітин  у 
спосіб, який не реалізується за природних обставин;  
 
     продукція, отримана  з використанням ГМО - продукція,  в тому 
числі харчові  продукти  та  корми,  технологія  виробництва  якої 
передбачає використання ГМО на будь-якому етапі;  
 
     генетично-інженерна діяльність  - практична сфера діяльності, 
пов'язана зі створенням,  випробуванням  та  впровадженням  ГМО  
в обіг;  
 
     вивільнення ГМО  у  навколишнє  середовище  - діяння (дія або 
бездіяння), в результаті якого відбулося внесення ГМО у 
навколишнє середовище;  
 
     система замкнена  -  система  здійснення генетично-інженерної 
діяльності,  при якій генетичні модифікації вносяться  в  організм 
або     ГМО,     культивуються,     обробляються,    зберігаються, 
використовуються,   підлягають   транспортуванню,   знищенню   
або похованню  в  умовах  існування  систем  захисту,  що  
запобігають контакту з населенням та навколишнім середовищем;  
 
     система відкрита -  система  здійснення  генетично-інженерної 
діяльності,  що передбачає контакт ГМО з населенням та 
навколишнім середовищем  при  запланованому  вивільненні   їх   у   
навколишнє середовище,   застосуванні   у   сільськогосподарській   
практиці, промисловості,  медицині та  в  природоохоронних  цілях,  
передачі технологій та інших сферах обігу ГМО;  
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     ризик - можливість виникнення та вірогідні масштаби наслідків 
від  негативного  впливу  на  здоров'я  людини  та  довкілля   при 
здійсненні  генетично-інженерної  діяльності  та  поводженні з ГМО 
протягом певного періоду часу;  
 
     аналіз ризику   -   процес,   що    складається    з    трьох 
взаємопов'язаних   компонентів:   оцінка  ризику  ГМО,  управління 
(керування) ризиком та повідомлення про ризик;  
 
     оцінка ризику   -   науково   обґрунтований   процес,    який 
складається   з   ідентифікації   небезпеки   ГМО,  характеристики 
небезпеки, оцінки впливу, характеристики ризику;  
 
     управління ризиком - процес вибору альтернативних  рішень  на 
підставі  результатів  оцінки  ризику  ГМО  та в разі необхідності 
вибору і впровадження відповідних засобів  управління  (контролю), 
включаючи регуляторні заходи;  
 
     повідомлення про ризик - взаємний обмін інформацією про ризик 
ГМО між спеціалістами з  оцінки  ризику,  особами,  що  
здійснюють управління   ризиком,  заінтересованими  торговими  
партнерами  та іншими заінтересованими сторонами;  
 
     державна реєстрація  ГМО  -  занесення  ГМО  до   реєстру   з 
урахуванням  оцінки  їх  ризику  щодо впливу на здоров'я людини та 
стан  навколишнього  природного  середовища  з  метою   
подальшого отримання   дозволу   на  практичне  використання  
ГМО  в  Україні відповідно до їх господарського призначення;  
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Тимчасова державна реєстрація  ГМО  -  занесення  ГМО  до   
тимчасового державного реєстру  терміном на три роки  на 
підставі відповідних позитивних висновків Європейської комісії 
щодо оцінки безпечності ГМО з  метою   подальшого 
використання  ГМО  в  Україні відповідно до їх господарського 
призначення; 
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     Державний реєстр  ГМО  -  спеціалізований  перелік  ГМО,  які 
пройшли  реєстрацію,  з  визначенням  їх подальшого 
господарського призначення;  
 
 
 
 
 
 
 
     Державний реєстр ГМО джерел харчових продуктів  та  кормів  - 
спеціалізований перелік ГМО, відносно яких на підставі 
міжнародних правил і критеріїв оцінки безпечності для здоров'я 
людини і тварин зроблено висновок про можливість їх використання 
в якості харчових продуктів та/або кормів, та/або їх джерел;  
 
     обіг -  переміщення  (транспортування)  або   зберігання   та будь-
які дії,  пов'язані з переходом права власності чи володіння, 
включаючи продаж, обмін або дарування;  
 
     арбітражні  випробування  ГМО  -  лабораторні дослідження, що 
проводяться  на вимогу особи, яка оскаржує результати 
попереднього лабораторного  дослідження;  
 
     референтні зразки ГМО - еталонний (референтний) матеріал 
ГМО, значення  властивостей  якого є достатньо однорідним та 
придатним, щоб оцінювати метод вимірювання чи встановлювати 
певні властивості матеріалу;  
 
     цільовий  таксон  -  відособлена  група  організмів,  до якої 
належать   ГМО,  які  споріднені  між  собою  спільністю  ознак  і 
властивостей,   у  результаті  чого  таким  організмам  може  бути 
присвоєна  таксономічна  категорія 
 
     трансформаційна подія - зміна генетичного матеріалу організму 
за  допомогою штучних прийомів переносу генів, які не 
відбуваються у природних умовах. 
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які дії,  пов'язані з переходом права власності чи володіння, 
включаючи продаж, обмін або дарування;  
 
     арбітражні  випробування  ГМО  -  лабораторні дослідження, що 
проводяться  на вимогу особи, яка оскаржує результати 
попереднього лабораторного  дослідження;  
 
     референтні зразки ГМО - еталонний (референтний) матеріал ГМО, 
значення  властивостей  якого є достатньо однорідним та придатним, 
щоб оцінювати метод вимірювання чи встановлювати певні 
властивості матеріалу;  
 
     цільовий  таксон  -  відособлена  група  організмів,  до якої 
належать   ГМО,  які  споріднені  між  собою  спільністю  ознак  і 
властивостей,   у  результаті  чого  таким  організмам  може  бути 
присвоєна  таксономічна  категорія 
 
     трансформаційна подія - зміна генетичного матеріалу організму за  
допомогою штучних прийомів переносу генів, які не відбуваються у 
природних умовах. 
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Стаття 7. Повноваження Кабінету Міністрів України  
 
     Кабінет Міністрів України:  
 
     забезпечує державне регулювання і контроль у сфері поводження  
з ГМО та генетично-інженерної діяльності;  
 
     забезпечує здійснення  заходів   щодо   державної   підтримки  
генетично-інженерної діяльності;  
 
     спрямовує і  координує  роботу центральних органів виконавчої  
влади та інших органів виконавчої влади в галузі поводження з  
ГМО та генетично-інженерної діяльності;  
 
     організовує міжнародне  співробітництво  з метою забезпечення  
безпечного поводження з ГМО  та  розвитку  наукових  знань  у  цій  
галузі;  
 
     затверджує порядок державної реєстрації ГМО та продукції, 
отриманої з їх використанням;  
 
     затверджує порядок ввезення ГМО  джерел  харчових  продуктів,  
кормів і харчових продуктів та кормів, вироблених із ГМО;  
 
     затверджує порядок  надання  дозволу на транзитне переміщення  
ГМО через територію України;  
 
     затверджує порядок     ліцензування      генетично-інженерної  
діяльності у замкненій та відкритій системах;  
 
     затверджує порядок     проведення     державної     апробації  
(випробовувань)   ГМО  у  відкритій  системі  та  отримання дозволу 
на їх проведення;  
 
 
 

 
Стаття 7. Повноваження Кабінету Міністрів України  
 
     Кабінет Міністрів України:  
 
     забезпечує державне регулювання і контроль у сфері поводження  
з ГМО та генетично-інженерної діяльності;  
 
     забезпечує здійснення  заходів   щодо   державної   підтримки  
генетично-інженерної діяльності;  
 
     спрямовує і  координує  роботу центральних органів виконавчої  
влади та інших органів виконавчої влади в галузі поводження з  ГМО  
та генетично-інженерної діяльності;  
 
     організовує міжнародне  співробітництво  з метою забезпечення  
безпечного поводження з ГМО  та  розвитку  наукових  знань  у  цій  
галузі;  
 
     затверджує порядок державної реєстрації ГМО та продукції, 
отриманої з їх використанням;  
 
     затверджує порядок ввезення ГМО  джерел  харчових  продуктів,  
кормів і харчових продуктів та кормів, вироблених із ГМО;  
 
     затверджує порядок  надання  дозволу на транзитне переміщення  
ГМО через територію України;  
 
     затверджує порядок     ліцензування      генетично-інженерної  
діяльності у замкненій та відкритій системах;  
 
     затверджує порядок     проведення     державної     апробації  
(випробовувань)   ГМО  у  відкритій  системі  та отримання дозволу 
на їх проведення;  
 
затверджує порядок тимчасової державної реєстрації ГМО та 
продукції, вирощеної та виробленої із застосуванням ГМО; 
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  затверджує критерії  безпеки  поводження  з  ГМО  у замкненій  
системі;  
 
     визначає  за  поданням  Національної  академії  наук  України  
наукову    установу,    уповноважену    на    виконання    функцій  
науково-методологічного  центру з питань випробувань ГМО;  
 
     визначає  функції  науково-методологічного  центру  з  питань  
випробувань  ГМО.   

 
     затверджує критерії  безпеки  поводження  з  ГМО  у замкненій  
системі;  
 
     визначає  за  поданням  Національної  академії  наук  України  
наукову    установу,    уповноважену    на    виконання    функцій  
науково-методологічного  центру з питань випробувань ГМО;  
 
     визначає  функції  науково-методологічного  центру  з  питань  
випробувань  ГМО.   

 
Стаття 11. Повноваження центрального органу виконавчої влади, 
що забезпечує формування державної політики у сфері ветеринарної 
медицини, безпечності харчових продуктів  
 
     
 
Центральний  орган виконавчої влади, що забезпечує формування 
державної  політики  у  сфері  ветеринарної  медицини, безпечності 
харчових продуктів:  
 
 
 
     здійснює  нормативно-правове  забезпечення  у  сфері  нагляду 
(контролю) за:  
 
     дотриманням   вимог   стандартів,   технічних   умов,   інших 
нормативних  документів,  пов'язаних  з  наявністю  ГМО,  під  час 
заготівлі,  зберігання,  переробки, переміщення територією України 
сільськогосподарської  продукції та здійснення експортно-
імпортних операцій підприємствами всіх форм власності;  
 
     дотриманням  заходів  біологічної  і  генетичної безпеки щодо 
сільськогосподарських  рослин  під  час  створення, дослідження та 
практичного    використання    ГМО   у   відкритих   системах   на 
підприємствах,   в   установах  та  організаціях  агропромислового 
комплексу незалежно від їх підпорядкування і форми власності;  

 
Стаття 11. Повноваження центрального органу виконавчої влади, 
що забезпечує реалізацію державної політики у галузі ветеринарної 
медицини, безпечності харчових продуктів, сферах карантину та 
захисту рослин, охорони прав на сорти рослин, державного 
нагляду (контролю) за племінною справою у тваринництві  
 
     Центральний  орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію 
державної політики у галузі ветеринарної медицини, безпечності 
харчових продуктів, сферах карантину та захисту рослин, охорони 
прав на сорти рослин, державного нагляду (контролю) за 
племінною справою у тваринництві:  
 
     здійснює  нормативно-правове  забезпечення  у  сфері  нагляду 
(контролю) за:  
 
     дотриманням   вимог   стандартів,   технічних   умов,   інших 
нормативних  документів,  пов'язаних  з  наявністю  ГМО,  під  час 
заготівлі,  зберігання,  переробки, переміщення територією України 
сільськогосподарської  продукції та здійснення експортно-імпортних 
операцій підприємствами всіх форм власності;  
 
     дотриманням  заходів  біологічної  і  генетичної безпеки щодо 
сільськогосподарських  рослин  під  час  створення, дослідження та 
практичного    використання    ГМО   у   відкритих   системах   на 
підприємствах,   в   установах  та  організаціях  агропромислового 
комплексу незалежно від їх підпорядкування і форми власності;  
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     затверджує  перелік  кормів, кормових добавок та ветеринарних 
препаратів, у яких здійснюється контроль вмісту ГМО;  
 
     забезпечує  державну  апробацію  (випробування)  та  державну 
реєстрацію  створених  на  основі ГМО сортів 
сільськогосподарських рослин,   порід   тварин,  мікробіологічних  
сільськогосподарських препаратів. 
 

 
     затверджує  перелік  кормів, кормових добавок та ветеринарних 
препаратів, у яких здійснюється контроль вмісту ГМО;  
 
     забезпечує  державну  апробацію  (випробування)  та  державну 
реєстрацію  створених  на основі ГМО сортів сільськогосподарських 
рослин,   порід   тварин,  мікробіологічних  сільськогосподарських 
препаратів; 
 

включає ГМО і продукцію, вирощену та вироблену із 
застосуванням ГМО, до тимчасового державного реєстру в 
установленому Кабінетом Міністрів України порядку. 

 
Стаття 13. Вимоги до ГМО та порядок їх вивільнення у навколишнє 
природне середовище з метою апробації (випробовувань)  
 
     Генетично модифіковані  організми, що використовуються у 
відкритій  системі,  повинні  відповідати  вимогам  біологічної та  
генетичної безпеки за  умови  дотримання  передбаченої  технології  
використання.  
 
     Обов'язковою умовою  використання  ГМО  у відкритій системі є  
наявність методів  і  методик  їх  ідентифікації,  розроблених  за  
міжнародними стандартами та затверджених в установленому 
порядку в Україні.  
 
     Забороняється вивільнення в  навколишнє  природне  середовище  
ГМО до їх державної реєстрації.  
 
 
     До державної  реєстрації  вивільнення  в  навколишнє природне  
середовище  ГМО  можливе  тільки  з  метою   державної   апробації  
(випробовувань).  Проведення  державної  апробації випробовувань)  
ГМО у відкритій системі здійснюється виключно на підставі 
дозволу, який  видається  центральним органом виконавчої влади, 
що реалізує державну   політику   у  сфері  охорони  навколишнього  
природного середовища.  Дозвіл  видається  одноразово на 

 
Стаття 13. Вимоги до ГМО та порядок їх вивільнення у навколишнє 
природне середовище з метою апробації (випробовувань)  
 
     Генетично модифіковані  організми,  що   використовуються   у  
відкритій  системі,  повинні  відповідати  вимогам  біологічної та  
генетичної безпеки за  умови  дотримання  передбаченої  технології  
використання.  
 
     Обов'язковою умовою  використання  ГМО  у відкритій системі є  
наявність методів  і  методик  їх  ідентифікації,  розроблених  за  
міжнародними стандартами та затверджених в установленому 
порядку в Україні.  
 
     Забороняється вивільнення в  навколишнє  природне  середовище 
ГМО до їх державної реєстрації або тимчасової державної 
реєстрації. 
 
     До державної  реєстрації  або тимчасової державної реєстрації 
вивільнення  в  навколишнє природне середовище  ГМО  можливе  
тільки  з  метою  державної   апробації (випробовувань).  Проведення  
державної  апробації випробовувань) ГМО у відкритій системі 
здійснюється виключно на підставі дозволу, який  видається  
центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну   
політику   у  сфері  охорони  навколишнього  природного 
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проведення державної апробації (випробовувань) конкретно 
визначеного ГМО. 
 
     Порядок отримання такого дозволу та його форма 
затверджуються    Кабінетом    Міністрів   України   за   поданням 
центрального  органу  виконавчої  влади,  що забезпечує 
формування державної   політики  у  сфері  охорони  навколишнього  
природного середовища.  У  дозволі  зазначаються  конкретні  умови 
та терміни проведення державної апробації (випробовувань) ГМО. 
 
     Дозвіл на проведення державних апробацій (випробовувань)  
ГМО у  відкритій  системі  може  бути  скасованим у випадках 
отримання науково обґрунтованої інформації, яка може призвести 
до переоцінки ризику  щодо  впливу ГМО на здоров'я людини та 
навколишнє природне середовище в сторону  його  підвищення,  а  
також  порушення  умов дозволу.  

 

середовища.  Дозвіл  видається  одноразово на проведення державної 
апробації (випробовувань) конкретно визначеного ГМО. 
 
     Порядок отримання такого дозволу та його форма 
затверджуються    Кабінетом    Міністрів   України   за   поданням 
центрального  органу  виконавчої  влади,  що забезпечує формування 
державної   політики  у  сфері  охорони  навколишнього  природного 
середовища.  У  дозволі  зазначаються  конкретні  умови та терміни 
проведення державної апробації (випробовувань) ГМО. 
 
     Дозвіл на проведення державних апробацій (випробовувань)  
ГМО у  відкритій  системі  може  бути  скасованим у випадках 
отримання науково обґрунтованої інформації, яка може призвести до 
переоцінки ризику  щодо  впливу ГМО на здоров'я людини та 
навколишнє природне середовище в сторону  його  підвищення,  а  
також  порушення  умов дозволу.  
 

Стаття 14. Державна реєстрація ГМО та встановлення обмеження 
щодо їх застосування  
 
     Державну реєстрацію  ГМО  та  продукції,  виробленої   з   їх  
застосуванням,   здійснюють  центральні  органи  виконавчої  влади  
відповідно  до  повноважень,  викладених  у статтях 8 - 11-2 цього  
Закону. 
 
     Центральні органи виконавчої влади  ведуть  Державні  реєстри  
ГМО та продукції,  виробленої з їх застосуванням, розміщують їх на  
власних офіційних веб-сайтах та  регулярно  публікують  у  засобах  
масової інформації.  
 
     Продукція, яка реєструється у Державних реєстрах ГМО:  
 
     сорти сільськогосподарських рослин та породи тварин, створені  
на основі ГМО;  
 
     засоби захисту рослин, отримані з використанням ГМО;  
 

Стаття 14. Державна реєстрація ГМО та встановлення обмеження 
щодо їх застосування  
 
     Державну реєстрацію  ГМО  та  продукції,  виробленої   з   їх  
застосуванням,   здійснюють  центральні  органи  виконавчої  влади  
відповідно  до  повноважень,  викладених  у статтях 8 - 11-2 цього  
Закону. 
 
     Центральні органи виконавчої влади  ведуть  Державні  реєстри  
ГМО та продукції,  виробленої з їх застосуванням, розміщують їх на  
власних офіційних веб-сайтах та  регулярно  публікують  у  засобах  
масової інформації.  
 
     Продукція, яка реєструється у Державних реєстрах ГМО:  
 
     сорти сільськогосподарських рослин та породи тварин, створені  
на основі ГМО;  
 
     засоби захисту рослин, отримані з використанням ГМО;  
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     ГМО джерела харчових продуктів,  а  також  харчові  продукти,  
косметичні засоби,  лікарські засоби, які містять ГМО або отримані  
з їх використанням;  
 
     ГМО джерела кормів,  а також кормові добавки  та  ветеринарні  
препарати, які містять ГМО або отримані з їх використанням.  
 
     Державна реєстрація  здійснюється  строком  на п'ять років на  
безоплатній основі.  Перереєстрація здійснюється у тому ж порядку,  
що і реєстрація.  
 
     Термін розгляду реєстраційних документів не може 
перевищувати 120 днів з дня їх подачі,  включаючи строки 
проведення відповідних експертиз.  
 
     Розмір  тарифів  на проведення експертиз, які є підставою для  
державної   реєстрації   ГМО,   та   продукції,  виробленої  з  їх  
застосуванням, затверджуються Кабінетом Міністрів  
України  за  поданням  відповідного центрального органу 
виконавчої влади.  
 
     У державній реєстрації ГМО  та  продукції,  виробленої  з  їх  
застосуванням,  може  бути  відмовлено  в  разі  отримання науково  
обґрунтованої інформації щодо їх небезпеки для здоров'я людини 
або навколишнього  природного  середовища при використанні за 
цільовим призначенням.  
 
     До генетично  модифікованих   сортів   рослин   можуть бути  
застосовані обмеження щодо їх вирощування на землях,  перелік 
яких визначається  центральним  органом виконавчої влади, що 
забезпечує формування   державної  політики  у  сфері  охорони  
навколишнього природного середовища. 
 
Стаття 15. Використання ГМО та вимоги щодо їх відстежуваності  
 
     Забороняється промислове  виробництво та введення в обіг ГМО,  
а  також  продукції,  виробленої  із  застосуванням  ГМО,  до   їх  

     ГМО джерела харчових продуктів,  а  також  харчові  продукти,  
косметичні засоби,  лікарські засоби, які містять ГМО або отримані  
з їх використанням;  
 
     ГМО джерела кормів,  а також кормові добавки  та  ветеринарні  
препарати, які містять ГМО або отримані з їх використанням.  
 
     Державна реєстрація  здійснюється  строком  на п'ять років на  
безоплатній основі.  Перереєстрація здійснюється у тому ж порядку,  
що і реєстрація.  
 
     Термін розгляду реєстраційних документів не може перевищувати 
120 днів з дня їх подачі,  включаючи строки проведення відповідних 
експертиз.  
 
     Розмір  тарифів  на проведення експертиз, які є підставою для  
державної   реєстрації   ГМО,   та   продукції,  виробленої  з  їх  
застосуванням, затверджуються Кабінетом Міністрів  
України  за  поданням  відповідного центрального органу виконавчої 
влади.  
 
     У державній реєстрації ГМО  та  продукції,  виробленої  з  їх  
застосуванням,  може  бути  відмовлено  в  разі  отримання науково  
обґрунтованої інформації щодо їх небезпеки для здоров'я людини 
або навколишнього  природного  середовища при використанні за 
цільовим призначенням.  
 
     До генетично  модифікованих  сільськогосподарських   рослин   
можуть бути застосовані обмеження щодо їх вирощування на землях,  
перелік яких визначається  центральним  органом виконавчої влади, 
що забезпечує формування   державної  політики  у  сфері  охорони  
навколишнього природного середовища. 
 
Стаття 15. Використання ГМО та вимоги щодо їх відстежуваності  
 
     Забороняється промислове виробництво та введення в обіг ГМО, а  
також  продукції,  вирощеної та виробленої  із  застосуванням  
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державної реєстрації.  
 
 
 
 
 
 
 
    Суб'єкти господарювання, які вперше вводять в обіг продукцію,  
що  містить  ГМО  або  отримана  з  їх  використанням, складають у  
довільній  формі  письмову  декларацію,  в  якій  в  обов'язковому  
порядку   зазначаються   відомості  про  суб'єкта  господарювання,  
зазначається   інформація,  що  така  продукція  містить  ГМО  або  
отримана  з  їх  використанням,  а  також  наводиться  номер такої  
продукції у Державному реєстрі ГМО. 
 
     Суб'єкти  господарювання  під  час проведення всіх операцій з  
передачі   продукції,   що   містить   ГМО   або   отримана  з  їх  
використанням, забезпечують надання суб'єктам господарювання, 
яким вони  передають  таку  продукцію,  копії  декларації, 
зазначеної в частині другій цієї статті. 
 
     Суб'єкти  господарювання зобов'язані зберігати протягом п'яти  
років  з  дня передачі продукції, що містить ГМО або отримана з їх  
використанням, декларацію, зазначену в частині другій цієї статті,  
або її копію, а також документацію, яка дає змогу ідентифікувати:  
 
     суб'єкта   господарювання,   який   передав   їм   відповідну  
продукцію;  
 
     суб'єкта   господарювання,  якому  вони передали  відповідну  
продукцію. 
 

ГМО, до їх державної реєстрації або тимчасової державної 
реєстрації. 
  
Включення ГМО, а також продукції, вирощеної та виробленої із 
застосуванням ГМО, до тимчасового державного реєстру 
здійснюється до настання моменту державної реєстрації ГМО, 
але на строк, що не перевищує 3 роки. 
 
     Суб'єкти господарювання, які вперше вводять в обіг продукцію,  
що  містить  ГМО  або  отримана  з  їх  використанням, складають у  
довільній  формі  письмову  декларацію,  в  якій  в  обов'язковому  
порядку   зазначаються   відомості  про  суб'єкта  господарювання,  
зазначається   інформація,  що  така  продукція  містить  ГМО  або  
отримана  з  їх  використанням,  а  також  наводиться  номер такої  
продукції у Державному реєстрі ГМО. 
 
     Суб'єкти  господарювання  під  час проведення всіх операцій з  
передачі   продукції,   що   містить   ГМО   або   отримана  з  їх  
використанням, забезпечують надання суб'єктам господарювання, 
яким вони  передають  таку  продукцію,  копії  декларації, зазначеної 
в частині другій цієї статті. 
 
     Суб'єкти  господарювання зобов'язані зберігати протягом п'яти  
років  з  дня передачі продукції, що містить ГМО або отримана з їх  
використанням, декларацію, зазначену в частині другій цієї статті,  
або її копію, а також документацію, яка дає змогу ідентифікувати:  
 
     суб'єкта   господарювання,   який   передав   їм   відповідну  
продукцію;  
 
     суб'єкта   господарювання,  якому  вони  передали  відповідну  
продукцію. 
 

Стаття 16. Ввезення та транзит ГМО  
 
     Забороняється ввезення  на  митну  територію  України ГМО,  а 
також продукції,  виробленої із застосуванням ГМО, до їх державної 

Стаття 16. Ввезення та транзит ГМО  
 
     Забороняється ввезення на митну  територію  України ГМО,  а 
також продукції,  вирощеної та виробленої із застосуванням ГМО, 
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реєстрації, за винятком таких, що призначені для науково-дослідних 
цілей або державних апробацій (випробовувань).  
 
      
Дозвіл на ввезення  ГМО,  призначених  для  науково-дослідних  
цілей   або   державних   апробацій   (випробовувань),   надається  
центральним   органом   виконавчої  влади,  що  реалізує  державну  
політику  у  сфері  освіти  і  науки,  в  порядку, встановленому 
Кабінетом Міністрів України. 
 
     Дозвіл на ввезення продукції,  отриманої з використанням ГМО, 
призначеної для науково-дослідних  цілей,  надається  центральними 
органами   виконавчої   влади   відповідно   до   їх  повноважень, 
передбачених   статтями   8   -  11-2  цього  Закону,  в  порядку, 
встановленому Кабінетом Міністрів України. 
 
     Ввезення харчових продуктів,  косметичних засобів, лікарських 
засобів,  кормових добавок та ветеринарних препаратів, які містять 
ГМО або отримані з їх використанням,  для безпосереднього 
вживання за призначенням  можливе  тільки  за  умови  державної  
реєстрації відповідних ГМО джерел та переліченої у цій частині 
продукції.  
 
     Порядок такого  ввезення  встановлюється Кабінетом Міністрів 
України.  
 
     Дозвіл на транзитне переміщення  незареєстрованих  в  Україні 
ГМО  надається  центральним  органом  виконавчої  влади  з  питань 
екології   та   природних  ресурсів  у  порядку, встановленому 
Кабінетом Міністрів України.  
 

до їх державної реєстрації або тимчасової державної реєстрації, за 
винятком таких, що призначені для науково-дослідних цілей або 
державних апробацій (випробувань). 
  
     Дозвіл на ввезення  ГМО,  призначених  для  науково-дослідних  
цілей   або   державних   апробацій   (випробовувань),   надається  
центральним   органом   виконавчої  влади,  що  реалізує  державну  
політику  у  сфері  освіти  і  науки,  в  порядку, встановленому 
Кабінетом Міністрів України. 
 
     Дозвіл на ввезення продукції,  отриманої з використанням ГМО, 
призначеної для науково-дослідних  цілей,  надається  центральними 
органами   виконавчої   влади   відповідно   до   їх  повноважень, 
передбачених   статтями   8   -  11-2  цього  Закону,  в  порядку, 
встановленому Кабінетом Міністрів України. 
 
     Ввезення харчових продуктів,  косметичних засобів, лікарських 
засобів,  кормових добавок та ветеринарних препаратів, які містять 
ГМО або отримані з їх використанням,  для безпосереднього 
вживання за призначенням  можливе  тільки  за  умови  державної  
реєстрації відповідних ГМО джерел та переліченої у цій частині 
продукції.  
 
     Порядок такого  ввезення  встановлюється Кабінетом Міністрів 
України.  
 
     Дозвіл на транзитне переміщення  незареєстрованих  в  Україні 
ГМО  надається  центральним  органом  виконавчої  влади  з  питань 
екології   та   природних  ресурсів  у  порядку, встановленому 
Кабінетом Міністрів України.  
 
ІIІ. Прикінцеві положення 

     1. Цей закон набирає чинності з дня наступного за днем 
його опублікування. 

     2. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з 
дня набрання чинності цим Законом: 

 привести свої нормативно-правові акти у відповідність із 
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цим Законом; 
затвердити порядок формування та ведення тимчасового 

державного реєстру ГМО. 

IV. Перехідні положення  

             1. Цей закон діє протягом трьох років з дня його 

прийняття. 
             

  __ ____________ 2013 р.  


	     Забороняється промислове виробництво та введення в обіг ГМО, а  також  продукції,  вирощеної та виробленої  із  застосуванням  ГМО, до їх державної реєстрації або тимчасової державної реєстрації.
	 Включення ГМО, а також продукції, вирощеної та виробленої із застосуванням ГМО, до тимчасового державного реєстру здійснюється до настання моменту державної реєстрації ГМО, але на строк, що не перевищує 3 роки.

