
Проєкт 
 

ЗАКОН УКРАЇНИ 
«Про державне регулювання генетично-інженерної діяльності, 

забезпечення біобезпеки та державний контроль за обігом генетично 
модифікованої продукції у сільському господарстві» 

 
 

Цей Закон визначає правові та організаційні засади державного 
регулювання генетично-інженерної діяльності, забезпечення біобезпеки, 
державного контролю за використанням генетично модифікованих організмів і 
обігом генетично модифікованої продукції. 

 
Розділ I 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
Стаття 1. Терміни та їх визначення  

1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні: 

1) арбітражні випробування ГМО – випробування, що проводяться на 
вимогу особи, яка оскаржує результати попереднього випробування;  

2) біобезпека – система заходів, спрямованих на запобігання або 
пониження до безпечного рівня можливого впливу ГМО на здоров’я людей і 
тварин, та на навколишнє природне середовище; 

3) випробування ГМО – вивчення властивостей та характеристик ГМО 
для їх подальшого використання у практичних цілях; 

4) відкрита система – система, що передбачає контакт ГМО з людьми, 
іншими живими організмами та навколишнім природнім середовищем при їх 
створенні, випробуванні та/або практичному використанні, у тому числі 
культивування, обробка, зберігання, транспортування, знищення або 
захоронення; 

5) генетично модифікована продукція (ГМ-продукція) – продукція, яка 
містить, складається або вироблена з ГМО; 

6) генетично модифіковане джерело (далі – ГМ-джерело) – вихідна лінія 
генетично модифікованих рослин чи тварин, штам генетично модифікованих 
мікроорганізмів, що містить певну генетичну модифікацію з конкретною 
локалізацією у своєму геномі, що була здійснена методами генетичної 
інженерії; 

7) генетично модифікований організм (далі – ГМО) – будь-який живий 
організм, у якому генетичний матеріал штучно змінений за допомогою методів 
генетичної інженерії, що призвело до перенесення, вилучення, або модифікації 
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генів з використанням методів, прийомів, технологій, що дозволяють 
цілеспрямовано змінити геном організму-господаря, в тому числі: 

методів, що передбачають формування нових комбінацій генетичного 
матеріалу шляхом внесення молекул рекомбінантної нуклеїнової кислоти 
(вироблених у будь-який спосіб зовні організму) у будь-який вірус, 
бактеріальну плазміду або іншу векторну систему та їх включення до 
організму-господаря, в якому вони не зустрічаються, однак здатні на тривале 
розмноження;  

методів, що дозволяють редагувати існуючи геном шляхом виключення 
генів або створення нових комбінацій генетичного матеріалу; 

методів, що передбачають безпосереднє введення в організм спадкового 
матеріалу, підготовленого поза таким організмом (мікроін’єкції, макроін’єкції 
та мікроінкапсуляції); 

методів, що передбачають злиття клітин (у тому числі злиття 
протопластів) або гібридизацію шляхом злиття двох або більше живих клітин у 
штучний спосіб, в результаті застосування якого виникають живі клітини з 
новими комбінаціями генетичного матеріалу; 

екстракорпоральне запліднення; кон’югація, трансдукція, трансформація, 
які відбуваються в природніх умовах, а також індуктивна поліплоїдія; 

8) генетична інженерія – це сукупність прийомів, методів і технологій 
одержання рекомбінантних нуклеїнових кислот, виділення генів з організму 
(клітин), здійснення маніпуляцій з генами всередині організму і введення їх в 
інші організми, або редагування існуючого геному; 

9) генетично-інженерна діяльність – науково-технічна діяльність, 
пов’язана із створенням, дослідженням та випробуванням ГМО; 

10) державна реєстрація ГМО – внесення до Державного реєстру ГМО 
відомостей про ГМ-джерело із зазначенням подальшої мети його використання; 

11) державний реєстр ГМО – єдина державна інформаційна система, що 
містить відомості про зареєстровані ГМ-джерела;  

12) дослідження та випробування ГМО у відкритій системі – діяльність, 
яка призводить до вивільнення ГМО у відкриту систему (включаючи теплиці та 
дослідні ділянки), що здійснюється до його державної реєстрації, для будь-яких 
цілей, крім розміщення на ринку;  

13) захисні заходи – система заходів, які вживаються суб’єктом 
генетично-інженерної діяльності для зменшення можливості виникнення 
ризиків; 

14) замкнена система – система здійснення генетично-інженерної 
діяльності, при якій генетичні модифікації вносяться в організм або ГМО 
культивують, обробляють, зберігають, використовують, транспортують, 
знищують або захоронюють із застосуванням захисних заходів, що запобігають 
контакту ГМО з людьми, іншими живими організмами та навколишнім 
середовищем;  

15) мережа післяреєстраційного моніторингу – система обліку, яка 
ведеться власником прав на зареєстроване ГМ-джерело та до якої входять 
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дистриб’ютори та виробники генетично-модифікованих сортів рослин, насіння, 
садивного матеріалу, порід тварин, мікрорганізмів, яким він реалізував 
відповідне ГМ-джерело; 

16) навмисне вивільнення ГМО – будь-яке свідоме та дозволене 
вивільнення ГМО або їх комбінації в навколишнє середовище, яке не 
передбачає застосування захисних заходів щодо контактів ГМО або їх 
комбінацій з людиною, іншими живими організмами або навколишнім 
середовищем;  

17) надзвичайна ситуація, пов’язана з ГМО – будь-яка ситуація, 
пов’язана із суттєвим та ненавмисним вивільненням ГМО, яка може становити 
ризик для здоров’я людей, тварин, рослин та/або навколишнього природнього 
середовища; 

18) організм – будь-яка форма біологічного існування, здатна до 
самовідтворення або передачі генетичного матеріалу;  

19) оцінювання ризику ГМО – науково-обґрунтований аналіз 
властивостей ГМО, який здійснюється з метою встановлення можливої 
безпосередньої, опосередкованої або відтермінованої небезпеки ГМО та його 
можливого впливу на здоров’я людини або безпеку навколишнього природного 
середовища; 

20) післяреєстраційний моніторинг ГМО – моніторинг несприятливих 
впливів на здоров'я людини, тварин або навколишнє середовище, що 
виникають при використанні ГМО; 

21) поводження з ГМО – будь-яка діяльність, пов’язана з ГМО, 
включаючи створення, дослідження, випробування, виробництво, переробку, 
обробку, пакування, зберігання, транспортування, використання, 
розпорядження, знищення, розміщення на рикну та будь-які інші подібні дії, 
пов’язані з переходом права володіння чи права власності на ГМО; 

22) референтні зразки ГМО – еталонний матеріал ГМО, властивості 
якого є однорідними та придатними для оцінювання методу визначення ГМО 
чи встановлення певних властивостей досліджуваного матеріалу; 

23) ризик – можливість виникнення будь-яких негативних наслідків та 
вірогідні масштаби можливого негативного впливу на здоров’я людей, тварин, 
рослин та/або навколишнього природнього середовища при здійсненні 
генетично-інженерної діяльності та при поводженні з ГМО; 

24) рівні ризику при здійсненні генетично-інженерної діяльності в 
замкненій системі – класифікація ризиків, що можуть виникнути при здійсненні 
генетично-інженерної діяльності, залежно від ступеня потенційної небезпеки 
для здоров’я людей, тварин, рослин та/або навколишнього природнього 
середовища:  

25) перший рівень ризику при здійсненні генетично-інженерної 
діяльності в замкненій системі – діяльність без ризику та діяльність з 
незначним ризиком, який можна порівняти із ризиком використання 
непатогенних мікроорганізмів;  
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26) другий рівень ризику при здійсненні генетично-інженерної 
діяльності в замкненій системі – діяльність з незначним ризиком, який можна 
порівняти з ризиком використання умовно патогенних мікроорганізмів; 

27) третій рівень ризику при здійсненні генетично-інженерної 
діяльності в замкненій системі – діяльність з помірним ризиком, який можна 
порівняти з ризиком використання мікроорганізмів, які потенційно здатні 
передавати інфекції;  

28) четвертий рівень ризику при здійсненні генетично-інженерної 
діяльності в замкненій системі – діяльність з підвищеним ризиком, який можна 
порівняти з ризиком використання мікроорганізмів, здатних поширювати 
особливо небезпечні інфекції; 

29) розміщення на ринку – передача ГМО або ГМ-продукції третім 
особам в результаті якої ГМО або ГМ-продукція стає доступною для 
споживача; 

30) суб’єкт генетично-інженерної діяльності – будь-яка особа, що 
займається науково-технічною діяльністю у сфері генної інженерії; 

31) транскордонне переміщення ГМО – це будь-яке ввезення 
(пересилання) на митну територію України, вивезення (пересилання) з митної 
території України або транзит через митну територію України ГМО та/або ГМ-
продукції. 

2. Інші терміни вживаються у зазначенні, наведеному у законах України 
«Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових 
продуктів», «Про насіння та садивний матеріал», «Про охорону прав на сорти 
рослин». 

 
Стаття 2. Законодавство України у сфері поводження з ГМО та 

забезпечення біобезпеки  

1. Законодавство України у сфері поводження з ГМО та забезпечення 
біобезпеки складається з Конституції України, цього Закону, законодавства про 
безпечність та якість харчових продуктів; про захист рослин; про наукову і 
науково-технічну діяльність; у сфері діяльності, пов'язаної з об'єктами 
підвищеної небезпеки; а також екологічного та іншого спеціального 
законодавства, що регулює відносини у відповідній сфері.  

 
Стаття 3. Сфера дії цього Закону  

1. Дія цього Закону поширюється на:  
генетично-інженерну діяльність в замкненій системі; 
дослідження та  випробування ГМО у відкритій системі; 
державну реєстрацію ГМО; 
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розміщення на ринку, транспортування, зберігання, утилізація ГМО та 
ГМ-продукції; 

маркування ГМ-продукції; 
заходи державного нагляду (контролю) за створенням і випробуванням 

ГМО, та за маркуванням і розміщенням на ринку ГМО та ГМ-продукції. 
2. Дія цього Закону не поширюється на відносини, які виникають у 

зв’язку з: 
1) реєстрацією та обігом будь-якої продукції, призначеної для медичних 

цілей, у тому числі лікарських засобів; 
2) реєстрацією та обігом ветеринарних лікарських засобів; 
3) застосуванням методів (прийомів) зміни генетичного матеріалу живих 

організмів без використання рекомбінантних молекул нуклеїнових кислот, в 
тому числі самоклонування, методів мутагенезу, а також: 

екстракорпоральне запліднення; 
кон’югація, трансдукція, трансформація, які відбуваються в природніх 

умовах; 
індуктивна поліплоїдія. 
3. Цей Закон не застосовується до людини, тканин та окремих клітин у 

складі людського організму.  
4. Якщо міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого 

надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що 
передбачені цим Законом, застосовуються правила міжнародного договору. 

 
Стаття 4. Засади державної політики у сфері поводження з ГМО та 

забезпечення біобезпеки 

1. Державна політика у сфері поводження з ГМО та забезпечення 
біобезпеки ґрунтується на засадах: 

законності – відповідність Конституції України та законам України, 
міжнародним зобов’язанням України; 

відкритості – забезпечення вільного доступу до інформації про 
генетично-інженерну діяльність в Україні, ГМ-продукцію та поводження з 
ГМО; 

пріоритетності збереження здоров’я людей, тварин, рослин і охорони 
навколишнього природного середовища у порівнянні з отриманням 
економічних переваг від застосування ГМО; 

попередження можливих ризиків для здоров’я людей, тварин і рослин та 
навколишнього природнього середовища;  
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додержання вимог екологічної безпеки та біологічної безпеки при 
створенні, дослідженні, випробуванні та використанні ГМО;  

контролю за ГМО та ГМ-продукцією на всіх етапах їх створення, 
випробування та обігу; 

координації та узгодженості довгострокових стратегій, планів і програм 
розвитку генетично-інженерної діяльності в Україні з іншими 
загальнодержавними планами та програмами. 

 
Розділ II 

ПОВНОВАЖЕННЯ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ У 
СФЕРІ ПОВОДЖЕННЯ З ГМО ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БІОБЕЗПЕКИ 

Стаття 5. Центральні органи виконавчої влади у сфері поводження з ГМО та 
забезпечення біобезпеки 

1. До системи органів виконавчої влади у сфері поводження з ГМО та 
забезпечення біобезпеки належать: 

Кабінет Міністрів України; 
центральний орган виконавчої влади, що формує державну політику у 

сфері реєстрації генетично-модифікованих організмів та обігу генетично-
модифікованої продукції у сільському господарстві; 

центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у 
сфері державного нагляду (контролю) за обігом генетично-модифікованої 
продукції у сільському господарстві; 

центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та 
реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я;  

центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та 
реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного 
середовища, екологічної та в межах повноважень, передбачених законом, 
біологічної і генетичної безпеки; 

центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у 
сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення; 

центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із 
здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього 
природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони 
природних ресурсів. 
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Стаття 6. Повноваження Кабінету Міністрів України 

1. Кабінет Міністрів України у сфері поводження з ГМО та забезпечення 
біобезпеки: 

забезпечує державне регулювання; 
спрямовує і координує роботу центральних органів виконавчої влади та 

інших органів виконавчої влади; 
спрямовує і координує міжнародне співробітництво з метою забезпечення 

безпечного поводження з ГМО та розвитку наукових знань у цій галузі; 
затверджує порядки відповідно до цього Закону; 
затверджує правила паралельного використання ГМО, ГМ-продукції та 

продукції, яка не містить ГМО; 
затверджує порядок формування вартості послуг із оцінювання ризиків 

Науковим комітетом та державної реєстрації ГМ-джерела; 
затверджує положення про Науково-методологічний центр з питань 

випробувань ГМО; 
здійснює інші повноваження, передбачені цим Законом. 
 
Стаття 7. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що 

формує державну політику у сфері реєстрації генетично-модифікованих 
організмів та обігу генетично-модифікованої продукції у сільському 
господарстві 

1. Центральний орган виконавчої влади, що формує державну політику у 
сфері реєстрації генетично-модифікованих організмів та обігу генетично-
модифікованої продукції у сільському господарстві: 

розробляє порядок державної реєстрації ГМ-джерел;  
розробляє порядок ведення Державного реєстру ГМО; 
розробляє положення про Науковий комітет, координує його діяльність та 

надає організаційно-технічно підтримку його  роботи; 
здійснює державну реєстрацію ГМ-джерел, веде Державний реєстр ГМО 

та визначає порядок формування витягу про реєстрацію ГМ-джерела з 
Державного реєстру ГМО; 

розробляє Порядок ведення Переліку осіб, які здійснюють вирощування 
генетично модифікованих рослин, порід тварин, мікрорганізмів; 

розробляє порядок простежуваності ГМО сортах рослин, насіння та 
садивного матеріалу, кормах, харчових продуктах під час заготівлі, зберігання, 
переробки, переміщення територією України, ввезення на митну територію 
України; 
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розробляє та затверджує вимоги до маркування ГМ-продукції;   
розробляє та затверджує перелік харчових продуктів, кормів та кормових 

добавок щодо яких здійснюється контроль вмісту ГМО та на які поширюються 
вимоги до маркування щодо наявності або відсутності ГМО, із зазначенням 
переліку продукції щодо якої технічно неможливо виявити ГМО; 

розробляє правила паралельного використання ГМО, ГМ-продукції та 
продукції, яка не містить ГМО; 

затверджує за поданням Науково-методологічного центру з питань 
випробувань ГМО методи визначення ГМО та порядок відбору зразків для 
цілей здійснення державного нагляду (контролю);  

розробляє порядок формування вартості послуг із оцінювання ризиків 
Науковим комітетом  та державної реєстрації ГМ-джерела; 

здійснює інші повноваження, передбачені цим Законом.  
 
Стаття 8. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у сфері державного нагляду (контролю) за обігом 
генетично-модифікованої продукції у сільському господарстві  

1. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у 
сфері державного нагляду (контролю) за обігом генетично-модифікованої 
продукції у сільському господарстві: 

веде Перелік осіб, які здійснюють вирощування генетично 
модифікованих рослин, порід тварин, мікрорганізмів; 

здійснює державний нагляд (контроль) за дотриманням вимог до 
маркування продукції, що містить ГМО, або вироблена з застосуванням ГМО у 
порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України; 

здійснює перевірку сортів рослин, насіння та садивного матеріалу, 
харчових продуктів, кормів та кормових добавок на предмет наявності 
зареєстрованих ГМ-джерел у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів 
України; 

здійснює державний нагляд (контроль) за дотриманням правил 
паралельного використання ГМО, ГМ-продукції та продукції, яка не містить 
ГМО; 

здійснює інші повноваження, передбачені цим Законом.  
 
Стаття 9. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я 

1. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та 
реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я: 
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розробляє та затверджує типове положення про комісію з біологічної та 
генетичної безпеки в установах та на підприємствах, що здійснюють в 
замкненій системі генетично-інженерну діяльність першого, другого, третього 
та четвертого рівнів ризику; 

розробляє порядок оцінювання рівня ризику та правила поводження з 
ГМО при здійсненні в замкненій системі генетично-інженерної діяльності 
першого, другого, третього та четвертого рівнів ризику; 

затверджує вимоги до суб’єктів генетично-інженерної діяльності, що 
проводять в замкненій системі генетично-інженерну діяльність першого, 
другого, третього та четвертого  рівнів ризиків; 

затверджує форму повідомлення про намір проведення генетично-
інженерної діяльності першого рівня ризику; 

затверджує форму заяви про видачу дозволу на проведення в замкненій 
системі генетично-інженерної діяльності другого, третього та четвертого  рівнів 
ризиків; 

видає та скасовує дозволи на проведення в замкненій системі генетично-
інженерної діяльності другого, третього та четвертого рівнів ризику, у порядку 
визначеному Кабінетом Міністрів України; 

видає та скасовує дозволи на ввезення на митну територію України для 
цілей проведення в замкненій системі генетично-інженерної діяльності першого 
рівня ризику; 

здійснює моніторинг можливого впливу (прямого або опосередкованого) 
ГМО на здоров’я людей; 

веде Державний реєстр суб’єктів генетично-інженерної діяльності, що 
здійснюють в замкненій системі; 

погоджує захисні заходи, що вживаються суб’єктом генетично-
інженерної діяльності з урахуванням сфери генетично-інженерної діяльності та 
встановленого рівня ризику при здійсненні генетично-інженерної діяльності в 
замкненій системі; 

встановлює вимоги до лабораторій та приміщень, які використовуються 
суб’єктами генетично-інженерної діяльності, та документів, що підтверджують 
рівень компетентності співробітників, які здійснюють генетично-інженерну 
діяльність в замкненій системі; 

затверджує правила поводження з ГМО в замкненій системі; 
здійснює інші повноваження, передбачені цим Законом. 
 
Стаття 10. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони 
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навколишнього природного середовища, екологічної та в межах повноважень, 
передбачених законом, біологічної і генетичної безпеки  

1. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та 
реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного 
середовища, екологічної та в межах повноважень, передбачених законом, 
біологічної і генетичної безпеки: 

розробляє порядок оцінювання ризиків при проведенні досліджень та 
випробувань ГМО у відкритій системі; 

розробляє порядок проведення досліджень та випробувань ГМО у 
відкритій системі; 

видає та скасовує дозволи на проведення досліджень та випробувань 
ГМО у відкритій системі; 

веде Державний реєстр осіб, що проводять дослідження та випробування 
у відкритій системі; 

здійснює державний нагляд (контроль) за дотриманням біобезпеки при 
проведенні досліджень та випробувань ГМО у відкритій системі;  

здійснює моніторинг можливого впливу (прямого або опосередкованого) 
ГМО на навколишнє природне середовище; 

затверджує порядок знешкодження та захоронення ГМО, одержаних при 
випробуваннях, непридатних або заборонених до використання; 

здійснює інші повноваження, передбачені цим Законом.  
 
Стаття 11. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя 
населення 

1. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у 
сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення: 

здійснює державний нагляд (контроль) за дотриманням біобезпеки під час 
створення, дослідження та використання ГМО в замкненій системі при 
здійсненні робіт, що віднесені до другого, третього та четвертого рівнів ризику; 

здійснює інші повноваження, передбачені цим Законом.  
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Стаття 12. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що 
реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у 
сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального 
використання, відтворення і охорони природних ресурсів 

1. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із 
здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього 
природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони 
природних ресурсів: 

здійснює державний нагляд (контроль) за дотриманням біобезпеки при 
проведенні досліджень та випробувань ГМО у відкритій системі; 

здійснює перевірку дотримання суб’єктом генетично-інженерної 
діяльності щодо захисних заходів та заходів знищення посівів після збирання 
урожаю. 

 
Стаття 13.  Науковий комітет  

1. Науковий комітет створюється при Кабінеті Міністрів України для 
всебічного і науково-обґрунтованого оцінювання ризиків ГМО. Діяльність 
Наукового комітету координується центральним органом виконавчої влади, що 
формує державну політику у сфері реєстрації генетично-модифікованих 
організмів та обігу генетично-модифікованої продукції у сільському 
господарстві. 

2. Науковий комітет: 
здійснює всебічне і науково-обґрунтоване оцінювання ризиків ГМО для 

проведення досліджень, випробувань, реєстрації, ввезення на митну територію 
України або транзитного переміщення; 

надає рекомендації за результатами оцінювання ризиків для відповідних 
органів центральної виконавчої влади; 

вносить до Кабінету Міністрів України пропозиції щодо удосконалення 
формування і реалізації державної політики у сфері державного регулювання 
генетично-інженерної діяльності, забезпечення біобезпеки та державного 
контролю за обігом генетично модифікованої продукції у сільському 
господарстві;  

у разі потреби утворює для виконання покладених на неї завдань постійні 
або тимчасові робочі групи, та залучає до своєї роботи незалежних експертів (за 
згодою). 

3. Робота Наукового комітету є відкритою. Інформація про початок та 
закінчення проведення Науковим комітетом оцінювання ризику ГМО 
оприлюднюється на офіційній веб-сторінці центрального органу виконавчої 
влади, що формує державну політику у сфері реєстрації генетично-
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модифікованих організмів та обігу генетично-модифікованої продукції у 
сільському господарстві. 

4. До складу Наукового комітету входить 18 членів, з яких: 
п’ять представників Національної Академії наук України; 
два представники від Національної академії агарних наук України; 
два представники від Національної академії медичних наук України; 
три представники від вищих навчальних закладів; 
по одному представнику від кожного центрального органу виконавчої 

влади, що входить до системи органів виконавчої влади у сфері державного 
регулювання генетично-інженерної діяльності, забезпечення біобезпеки та 
державного контролю за обігом генетично модифікованої продукції у 
сільському господарстві. 

5. Центральні органи виконавчої влади, що входить до системи органів 
державного управління у сфері генетично-інженерної діяльності та поводження 
з ГМО, можуть від свого імені рекомендувати для роботи у Науковому комітеті 
представників науково-дослідних установ, які підпорядковані цим центральним 
органам виконавчої влади. 

За умови  відсутності таких установ, або відсутності   фахівців з 
відповідним рівнем кваліфікації,  центральні органи виконавчої влади, що 
входять до системи органів виконавчої влади у сфері державного регулювання 
генетично-інженерної діяльності, забезпечення біобезпеки та державного 
контролю за обігом генетично модифікованої продукції у сільському 
господарстві,  можуть від свого імені рекомендувати для роботи у Науковому 
комітеті представників будь-яких інших науково-дослідних установ чи вищих 
навчальних закладів. 

6. Члени Наукового комітету повинні мати науковий ступінь та досвід 
роботи у відповідній галузі знань. 

Персональний склад Наукового комітету з питань генетично 
модифікованих організмів та зміни до її складу затверджуються Кабінетом 
Міністрів України. 

Члени Наукового комітету беруть участь у її роботі на громадських 
засадах.  Строк повноважень члена Наукового комітету становить  три роки з 
можливістю перепризначення ще на один строк.  

Вимоги до членів Наукового комітету визначаються у положенні про 
Науковий комітет.  

7. Оцінювання ризиків ГМО членами Наукового комітету та/або 
залученими  незалежними експертами і оплата за виконану роботу 
здійснюється на підставі договору цивільно-правового характеру між 
центральним органом виконавчої влади, що формує державну політику у сфері 
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реєстрації генетично-модифікованих організмів та обігу генетично-
модифікованої продукції у сільському господарстві, і задіяною особою. 

 
Стаття 14. Науково-методологічний центр з питань випробувань ГМО  

1. Науково-методологічний центр з питань випробувань ГМО є 
державною науковою установою, яка уповноважена Кабінетом Міністрів 
України за поданням Національної академії наук України, на виконання 
наступних функцій: 

розроблення методів визначення ГМО та відбору зразків; 
надання висновків щодо відповідності методу визначення ГМО, що 

наданий заявником для державної реєстрації ГМО, у тому числі за запитом 
Наукового комітету, або будь-якого із органів державного управління у сфері 
генетично-інженерної діяльності та поводження з ГМО;  

зберігання референтних зразків ГМО для формування колекцій ГМО;  
проведення міжлабораторного порівняння методів визначення ГМО;  
проведення арбітражних випробувань ГМО на вимогу особи, яка 

оскаржує результати попередніх випробувань ГМО. 
 

Розділ III 
ЗДІЙСНЕННЯ ГЕНЕТИЧНО-ІНЖЕНЕРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА 

ПОВОДЖЕННЯ З ГМО В ЗАМКНЕНІЙ СИСТЕМІ  
Стаття 15. Визначення рівнів ризику генетично-інженерної діяльності 

1. Суб’єкти генетично-інженерної діяльності  зобов’язані створити 
комісію з біологічної та генетичної безпеки, для оцінювання ризику ГМО при 
плануванні та підготовці генетично-інженерної діяльності. Комісія з біологічної 
та генетичної безпеки є внутрішнім дорадчим органом суб’єкта генетично-
інженерної діяльності та діє на підставі положення. Типове положення про 
комісію з біологічної та генетичної безпеки затверджується центральним 
органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну 
політику у сфері охорони здоров'я. 

2. Рівень ризику визначається суб’єктом генетично-інженерної діяльності 
самостійно на підставі рішення Комісії з біологічної та генетичної безпеки із 
врахуванням ризиків, які потенційно можуть виникнути при здійсненні 
генетично-інженерної діяльності.  

3. Суб’єкти генетично-інженерної діяльності  при здійсненні генетично-
інженерної діяльності: 

першого рівня ризику – застосовують захисні заходи,  що відповідають  
першому рівню біобезпеки; 
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другого рівня ризику – застосовують захисні заходи, що відповідають 
другому рівню біобезпеки; 

третього рівня ризику – застосовують захисні заходи, що відповідають 
третьому рівню біобезпеки; 

робіт четвертого рівня ризику – застосовують захисні заходи, що 
відповідають четвертому рівню біобезпеки. 

4. Суб’єкт генетично-інженерної діяльності зобов’язаний вживати 
захисних заходів з урахуванням сфери генетично-інженерної діяльності та 
встановленого рівня ризику. Такі заходи підлягають погодженню з 
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує 
державну політику у сфері охорони здоров'я. 

5. У випадках, якщо генетично-інженерна діяльність здійснюється 
фізичними особами або чисельний склад юридичної особи не дозволяє 
сформувати Комісію з біологічної та генетичної безпеки, то функції такої 
Комісії, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що 
забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони 
здоров'я, виконує Комісія з біологічної та генетичної безпеки іншого суб’єкта 
генетично-інженерної діяльності.  

6. Суб’єкт генетично-інженерної діяльності зобов’язаний щорічно 
здійснювати оцінювання рівня ризику при здійсненні генетично-інженерної 
діяльності в замкненій системі (далі – рівень ризику) відповідно до порядку, 
встановленого Кабінетом Міністрів України. У випадку підвищення рівня 
ризику, такий суб’єкт зобов’язаний подати нове повідомлення та отримати 
відповідний дозвіл на здійснення генетично-інженерної діяльності відповідного 
рівня ризику в замкненій системі у порядку, визначеному цим Законом. 

7. Якщо суб’єкт генетично-інженерної діяльності має сумніви щодо 
правильності визначення рівня ризику, він зобов’язаний застосовувати захисні 
заходи, які відповідають більш високому рівню ризиків.  

8. Контроль за правильністю визначення рівня ризику здійснюється 
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує 
державну політику у сфері охорони здоров'я. 

9. У випадку невідповідності рівня ризику рівню ризику, заявленого у 
повідомленні, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування 
та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, має право вимагати 
припинити діяльність у сфері генетично-інженерної діяльності та поводження з 
ГМО. 

10. Якщо суб’єкт відповідає вимогам, встановленим для здійснення 
діяльності вищого рівня ризику, він вважається таким, що відповідає вимогам 
нижчого рівня ризику.  
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Стаття 16. Вимоги до здійснення генетично-інженерної діяльності в 
замкненій системі 

1. Суб’єкти генетично-інженерної діяльності при проведенні робіт всіх 
рівнів ризику, повинні дотримуватися правил поводження з ГМО в замкненій 
системі. 

2. До початку здійснення в замкнений системі генетично-інженерної 
діяльності першого рівня ризику суб’єкт генетично-інженерної діяльності  
зобов’язаний подати повідомлення про намір здійснювати таку діяльність до 
центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує 
державну політику у сфері охорони здоров'я.  

3. Форма повідомлення затверджується центральним органом виконавчої 
влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері 
охорони здоров'я.  

4. Повідомлення має містити інформацію про: 
особу, яка має намір здійснювати генетично-інженерну діяльність; 
висновок Комісії з біологічної та генетичної безпеки про встановлення 

рівня ризику при здійсненні генетично-інженерної діяльності в замкненій 
системі; 

опис генетично-інженерної діяльності (вид та характеристика ГМ-джерел; 
організми-реципієнти, батьківські організми, методи отримання ГМО, мета 
генетично-інженерної діяльності, очікувані результати). 

5. Повідомлення є достатньою підставою для початку здійснення 
генетично-інженерної діяльності першого рівня ризику та внесення особи до 
Державного реєстру суб’єктів генетично-інженерної діяльності, що здійснюють 
в замкненій системі діяльність першого рівня ризику, центральним органом 
виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у 
сфері охорони здоров'я, протягом 7 робочих днів з моменту отримання такого 
повідомлення. 

6. Виключними підставами для відмови щодо внесення особи до 
Державного реєстру суб’єктів генетично-інженерної діяльності, що здійснюють 
діяльність в замкненій системі першого рівня ризику, є недостовірність 
відомостей, поданих у повідомленні. 

7. Для здійснення в замкненій системі генетично-інженерної діяльності 
другого, третього та четвертого рівнів ризиків суб’єкт генетично-інженерної 
діяльності повинен отримати відповідний дозвіл на проведення в замкненій 
системі генетично-інженерної діяльності. 
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Стаття 17. Дозволи на проведення в замкненій системі генетично-
інженерної діяльності  

1. Для здійснення в замкненій системі генетично-інженерної діяльності 
другого, третього та четвертого рівнів ризиків суб’єкт генетично-інженерної 
діяльності повинен отримати відповідний дозвіл на проведення в замкненій 
системі генетично-інженерної діяльності. 

2. Для отримання дозволу на проведення в замкненій системі генетично-
інженерної діяльності відповідного рівня ризику, суб’єкт генетично-інженерної 
діяльності зобов’язаний подати до центрального органу виконавчої влади, що 
забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони 
здоров'я, заяву про видачу дозволу на здійснення діяльності відповідного рівня 
ризику. 

3. Форма заяви затверджується центральним органом виконавчої влади, 
що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони 
здоров'я. 

Заява має містити інформацію про: 
суб’єкта, який має намір здійснювати генетично-інженерну діяльність; 
рівень ризику генетично-інженерної діяльності, яку має намір 

здійснювати суб’єкт генетично-інженерної діяльності;  
опис та технічну характеристику приміщення, де має здійснюватися 

генетично-інженерна діяльність; 
перелік співробітників та документи, що підтверджують  компетентність 

персоналу особи у сфері генетично-інженерної діяльності; 
опис генетично-інженерної діяльності (вид та характеристика ГМ-

джерела, організми-реципієнти, батьківські організми, методи отримання ГМО, 
мета генетично-інженерної діяльності, очікувані результати); 

систему захисних заходів, що відповідають встановленому рівню ризику 
генетично-інженерної діяльності; 

порядок утилізації відходів; 
план дій у випадку надзвичайної ситуації. 
4. До заяви додається копія атестата про акредитацію лабораторії, яка 

використовуватиметься суб’єктом генетично-інженерної діяльності, 
5. Вимоги до лабораторій та приміщень, які використовуються 

суб’єктами генетично-інженерної діяльності, та документів, що підтверджують 
рівень компетентності співробітників, які здійснюють генетично-інженерну 
діяльність в замкненій системі, встановлюються центральним органом 
виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у 
сфері охорони здоров'я. 
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6. Дозвіл на проведення в замкненій системі генетично-інженерної 
діяльності є підставою для початку здійснення генетично-інженерної діяльності 
відповідного рівня ризику та включення особи до Державного реєстру суб’єктів 
генетично-інженерної діяльності, що здійснюють діяльність в замкненій 
системі. 

7. Включення особи до Державного реєстру суб’єктів генетично-
інженерної діяльності, що здійснюють в замкненій системі діяльність другого, 
третього та четвертого рівнів ризиків, здійснюється протягом 7 робочих днів з 
дати видачі відповідного дозволу на здійснення генетично-інженерної 
діяльності в замкненій системі. 

8. Порядок ведення Державного реєстру суб’єктів генетично-інженерної 
діяльності в замкненій системі розробляється центральним органом виконавчої 
влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері 
охорони здоров'я та затверджується Кабінетом Міністрів України. 

9. Порядок видачі та скасування дозволів на здійснення в замкненій 
системі генетично-інженерної діяльності затверджується Кабінетом Міністрів 
України. 

10. Правила поводження з ГМО в замкненій системі затверджується 
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує 
державну політику у сфері охорони здоров'я. 

 
Розділ IV 

ПОВОДЖЕННЯ З ГМО У ВІДКРИТІЙ СИСТЕМІ 
Стаття 18. Вивільнення ГМО у відкриту систему для проведення 

досліджень та випробувань 

1. Вивільнення ГМО у відкриту систему для проведення досліджень та 
випробувань дозволяється за наявності дозволу на проведення досліджень та 
випробувань ГМО у відкритій системі.  

2. Під час вивільнення ГМО у відкриту систему, суб’єкти генетично-
інженерної діяльності зобов’язані вживати захисних заходів щодо контактів 
ГМО з людиною або навколишнім середовищем, які б забезпечували безпеку 
такого вивільнення. 

3. Вивільнення у відкриту систему для інших цілей, ніж дослідження та 
випробування, дозволяється лише за умови реєстрації відповідного ГМ-
джерела. 
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Стаття 19. Дозвіл на проведення досліджень та випробувань ГМО у 
відкритій системі 

1. Для отримання дозволу на проведення досліджень та випробувань 
ГМО у відкритій системі особа подає заяву про видачу дозволу на проведення 
досліджень та випробувань ГМО у відкритій системі до центрального органу 
виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у 
сфері охорони навколишнього природного середовища, екологічної та в межах 
повноважень, передбачених законом, біологічної і генетичної безпеки, яка 
повинна містити інформацію про: 

суб’єкта генетично-інженерної діяльності, який має намір проводити 
дослідження та випробування ГМО у відкритій системі; 

вид та характеристику ГМО (організми-реципієнти, батьківські 
організми, методи отримання ГМО); 

мету та очікувані результати навмисного вивільнення ГМО у відкриту 
систему; 

результати оцінювання ризику ГМО;  
перелік співробітників та документи, що підтверджують рівень 

компетентності співробітників; 
умови і місце вивільнення та захисні заходи; 
план моніторингу за навмисним вивільненням ГМО; 
план дій у випадку надзвичайної ситуації. 
3. До заяви додається резюме (стислий опис) про зміст досліджень та 

випробувань ГМО у відкритій системі. 
4. Термін розгляду заяви центральним орган виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони 
навколишнього природного середовища, екологічної та в межах повноважень, 
передбачених законом, біологічної і генетичної безпеки, не може перевищувати 
90 днів з дати отримання заяви.  

5. Під час розгляду заяви можуть бути проведені громадські консультації, 
тривалість яких не може перевищувати 30 днів та включається до загального 
терміну розгляду заяви.  

6. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та 
реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного 
середовища, екологічної та в межах повноважень, передбачених законом, 
біологічної і генетичної безпеки, направляє копію заяви із додатками до 
Наукового комітету для отримання висновку про можливі ризики ГМО у 
відкритій системі.  

7. Науковий комітет здійснює оцінювання ризику ГМО для вивільнення у 
відкриту систему відповідно до порядку оцінювання ризиків ГМО із 
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врахуванням можливої небезпеки ГМО (безпосередньої, опосередкованої або 
відтермінованої) та його можливого впливу на здоров’я людини або 
навколишнє природне середовище. 

8. На основі висновку про можливі ризики ГМО у відкритій системі, 
наданого Науковим комітетом, центральний орган виконавчої влади, що 
забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони 
навколишнього природного середовища, екологічної та в межах повноважень, 
передбачених законом, біологічної і генетичної безпеки надає дозвіл на 
проведення досліджень та випробувань ГМО у відкритій системі. 

9. Підставами для відмови у видачі дозволу на проведення дослідження та 
випробувань ГМО у відкритій системі є: 

подання особою недостовірної інформації, необхідної для здійснення 
оцінювання ризику ГМО; 

надання Науковим комітетом негативного висновку про можливі ризики 
ГМО у відкритій системі. 

10. У разі відмови у видачі дозволу повинні бути вказані підстави для 
відмови. Особа може повторно подати заяву після усунення недоліків, які стали 
підставою для відмови. 

11. Дозвіл на проведення досліджень та випробувань ГМО у відкритій 
системі надається строком на три роки. 

12. Порядок видачі та скасування дозволу на проведення досліджень та 
випробувань ГМО у відкритій системі затверджується Кабінетом Міністрів 
України. 

13. Дозвіл на проведення досліджень та випробувань ГМО у відкритій 
системі є підставою для початку досліджень та випробувань ГМО, та 
включення особи протягом до Державного реєстру осіб, що проводять 
дослідження та випробування у відкритій системі. 

14. Включення особи до Державного реєстру осіб, що проводять 
дослідження та випробування у відкритій системі здійснюється протягом 7 
робочих днів з дати видачі відповідного дозволу. 

15. У випадку виникнення ризику для людей, тварин і рослин та 
навколишнього природнього середовища при проведенні досліджень та 
випробувань ГМО у відкритій системі, особа, що проводить дослідження та 
випробування у відкритій системі, зобов’язана: 

повідомити про такий ризик центральний орган виконавчої влади, що 
забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони 
навколишнього природного середовища, екологічної та в межах повноважень, 
передбачених законом, біологічної і генетичної безпеки; 

переглянути захисні заходи, зазначені в заяві на отримання дозволу; 
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вжити усіх можливих заходів, необхідних для захисту здоров'я людини та 
навколишнього природного середовища. 

16. Підставою для скасування дозволу на проведення досліджень та 
випробувань ГМО у відкритій системі є: 

1) заява особи про скасування дозволу; 
2) рішення центрального органу виконавчої влади, що забезпечує 

формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього 
природного середовища, екологічної та в межах повноважень, передбачених 
законом, біологічної і генетичної безпеки, у разі: 

припинення діяльності суб’єкта генетично-інженерної діяльності; 
встановлення ризику для людей, тварин і рослин та навколишнього 

природнього середовища при проведенні досліджень та випробувань ГМО у 
відкритій системі. 

17. Порядок оцінювання ризиків при проведенні досліджень та 
випробувань ГМО у відкритій системі розробляється центральним органом 
виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у 
сфері охорони навколишнього природного середовища, екологічної та в межах 
повноважень, передбачених законом, біологічної і генетичної безпеки, та 
затверджується Кабінетом Міністрів України. 

18. Особи, що проводять дослідження та випробування ГМО у відкритій 
системі, зобов’язані надавати центральному органу виконавчої влади, що 
забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони 
навколишнього природного середовища, екологічної та в межах повноважень, 
передбачених законом, біологічної і генетичної безпеки: 

інформацію про час та місце вивільнення ГМО, знешкодження та 
захоронення ГМО;  

звіт щодо можливих ризиків для здоров’я людини та навколишнього 
природного середовища протягом 6 місяців з дати завершення досліджень та 
випробувань ГМО у відкритій системі. 

19. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та 
реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного 
середовища, екологічної та в межах повноважень, передбачених законом, 
біологічної і генетичної безпеки розміщує на офіційному веб-сайті інформацію 
про час та місце дослідження та випробування ГМО у відкритій системі. 
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Розділ V 
ДЕРЖАВНІ РЕЄСТРИ ТА ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ГМО 

Стаття 20. Вимоги до державних реєстрів у сфері ГМО 

1. Центральні органи виконавчої влади у межах свої повноважень 
забезпечують ведення в електронній формі таких державних реєстрів: 

Державного реєстру суб’єктів генетично-інженерної діяльності; 
Державного реєстру осіб, що проводять дослідження та випробування у 

відкритій системі; 
Державного реєстру ГМО. 
2. Відомості, що містяться у зазначених державних реєстрах, є 

відкритими і загальнодоступними. 
3. Центральні органи виконавчої влади, що здійснюють ведення 

відповідних реєстрів, забезпечують вільний, цілодобовий і безоплатний доступ 
до відомостей, що містяться у зазначених реєстрах, через мережу Інтернет. 

4. Відомості державних реєстрів, передбачених частиною першою цієї 
статті, отримані шляхом доступу до них через мережу Інтернет: 

мають статус офіційної інформації відповідного центрального органу 
виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну 
політику; 

не потребують будь-якого додаткового підтвердження відповідним 
центральним органом виконавчої влади; 

можуть використовуватися будь-якими органами державної влади та 
органами місцевого самоврядування, фізичними особами, фізичними особами - 
підприємцями, юридичними особами. 

 
Стаття 21. Заявка на державну реєстрацію ГМО  

1. Для державної реєстрації ГМ-джерела особа, яка має намір 
зареєструвати ГМ-джерело подає до центрального органу виконавчої влади, що 
формує державну політику у сфері реєстрації генетично-модифікованих 
організмів та обігу генетично-модифікованої продукції у сільському 
господарстві відповідну заявку на державну реєстрацію ГМО, яка включає: 

1) заяву на державну реєстрацію ГМО, що містить: 
а) назву ГМ-джерела та його унікальний ідентифікаційний номер у 

форматі встановленому Організацію економічного співробітництва та розвитку 
(далі – ОЕСР) для використання в її базі даних та в інформаційних ресурсах 
Механізму посередництва з біобезпеки в рамках Картахенського протоколу про 
біобезпеку; 
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б) найменування та місцезнаходження заявника; 
2) документ, який підтверджує, що заявник є власником майнових прав на 

відповідне ГМ-джерело; 
3) реєстраційне досьє, що містить детальну інформацію про ГМ-джерело, 

проведені дослідження та випробування, умови використання та поводження з 
ГМО; 

4) детальну інформацію про метод визначення ГМО, крім ГМО, що 
отримані за допомогою методів редагування геному; 

5) план післяреєстраційного моніторингу ГМО. 
2. Заявником може бути лише власник прав на ГМ-джерело або його 

представник.  
3. Вимоги до змісту реєстраційного досьє затверджується Кабінетом 

Міністрів України.  
4. Після подання заявки на державну реєстрацію ГМО, заявник протягом 

п’яти робочих днів зобов’язаний передати до Науково-методологічного центру 
з питань випробувань ГМО детальну інформацію про метод визначення ГМО, 
зразок ГМО, що подається на державну реєстрацію, референтні зразки ГМ-
джерела і (за потреби) всі необхідні витратні матеріали та реагенти.  До 
референтних зразків відносяться позитивний зразок (ГМ-джерело або його 
генетичний матеріал) та негативний зразок (батьківський організм або його 
генетичний матеріал, який був використаний для цілей генетичної модифікації). 

 
Стаття 22. Оприлюднення інформації про заявку на державну реєстрацію 

ГМО  

1. Інформація про заяву на державну реєстрацію ГМО разом з 
матеріалами реєстраційного досьє (крім конфіденційної інформації) 
розміщується на офіційній веб-сторінці центрального органу виконавчої влади, 
що формує державну політику у сфері реєстрації генетично-модифікованих 
організмів та обігу генетично-модифікованої продукції у сільському 
господарстві. 

2. Рішення про віднесення інформації до конфіденційної приймається 
центральним органом виконавчої влади, що формує державну політику у сфері 
реєстрації генетично-модифікованих організмів та обігу генетично-
модифікованої продукції у сільському господарстві, за погодженням із 
заявником.  

3. У жодному випадку не вважається конфіденційною інформація про: 
назву та місцезнаходження заявника; 
загальний опис ГМО; 
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резюме оцінювання ризику ГМО; 
методи визначення ГМО; 
план дій на випадок надзвичайної ситуації. 
4. Центральний орган виконавчої влади, що формує державну політику у 

сфері реєстрації генетично-модифікованих організмів та обігу генетично-
модифікованої продукції у сільському господарстві, повідомляє заявника про 
своє рішення щодо обсягу віднесеної інформації до конфіденційної не пізніше, 
ніж за 7 робочих днів до дати оприлюднення матеріалів реєстраційного досьє 
на своєму офіційному веб-сайті.  

5. Інформація про заявку на державну реєстрацію ГМО є відкритою і 
загальнодоступною, крім інформації, віднесеної відповідно до закону до 
інформації з обмеженим доступом. 

6. Інформація щодо потенційного впливу ГМО на здоров’я людини та 
навколишнє природне середовище не може бути віднесена до інформації з 
обмеженим доступом. 

 
Стаття 23. Розгляд заявки на державну реєстрацію ГМО  

1. Центральний орган виконавчої влади, що формує державну політику у 
сфері реєстрації генетично-модифікованих організмів та обігу генетично-
модифікованої продукції у сільському господарстві, зобов’язаний розглянути 
заявку та прийняти рішення про державну реєстрацію або відмову у державній 
реєстрації ГМ-джерела протягом 180 днів з дати отримання заявки. 

2. Після отримання заявки центральний орган виконавчої влади, що 
формує державну політику у сфері реєстрації генетично-модифікованих 
організмів та обігу генетично-модифікованої продукції у сільському 
господарстві, направляє матеріали реєстраційного досьє до Наукового комітету. 

3. Науковий комітет протягом 90 днів з дня отримання матеріалів 
реєстраційного досьє здійснює оцінювання ризику ГМО відповідно до порядку 
оцінювання ризиків ГМО із врахуванням можливої безпосередньої, 
опосередкованої або відтермінованої небезпеки ГМО та його можливого 
впливу на здоров’я людини або безпеку навколишнього природного 
середовища та направляє центральному органу виконавчої влади, що формує 
державну політику у сфері реєстрації генетично-модифікованих організмів та 
обігу генетично-модифікованої продукції у сільському господарстві, висновок 
про оцінювання ризику ГМО. 

4. Науково-методологічний центр з вивчення ГМО протягом 90 днів після 
оприлюднення інформації про заявку на державну реєстрацію ГМО, проводить 
перевірку методу визначення ГМО та направляє центральному органу 
виконавчої влади, що формує державну політику у сфері реєстрації генетично-
модифікованих організмів та обігу генетично-модифікованої продукції у 
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сільському господарстві, висновок про відповідність запропонованого 
заявником методу визначення ГМО. 

5. Позитивні висновки про відсутність ризиків ГМО та про відповідність 
запропонованого заявником методу визначення ГМО є підставою для 
прийняття центральним органом виконавчої влади, що формує державну 
політику у сфері реєстрації генетично-модифікованих організмів та обігу 
генетично-модифікованої продукції у сільському господарстві, рішення про 
державну реєстрацію ГМО. 

6. Заявник може відкликати заявку у будь-який час до дати рішення про 
державну реєстрацію ГМО. У такому випадку заява разом із доданими до неї 
документами повертається заявнику. 

7. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування і 
реалізацію державної політики у сфері безпечності та окремих показників 
якості харчових продуктів може прийняти рішення про відмову у державній 
реєстрації ГМ-джерела виключно у разі наявності однієї з таких підстав: 

подання особою неповної та/або недостовірної інформації для державної 
реєстрації ГМО; 

надання Науковим комітетом висновку про можливі ризики ГМО; 
надання Науково-методологічним центром з вивчення ГМО висновку про 

невідповідність запропонованого заявником методу визначення ГМО. 
 

Стаття 24. Державна реєстрація ГМО 

1. Державна реєстрація ГМ-джерела здійснюється на підставі рішення 
центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує 
державну політику у сфері безпечності та окремих показників якості харчових 
продуктів, шляхом внесення до Державного реєстру ГМО відомостей про ГМ-
джерело. Підтвердженням державної реєстрації ГМ-джерела є витяг з 
Держаного реєстру ГМО. 

2. До Державного реєстру ГМО вносяться такі відомості: 
інформація про власника ГМ-джерела; 
інформація про ГМ-джерело; 
мета використання ГМ-джерела (для вирощування, переробки, 

використання у харчових продуктах, кормах або для інших цілей); 
строк дії державної реєстрації. 
3. ГМ-джерелу, внесеному до Державного реєстру ГМО, присвоюється 

реєстраційний номер, відповідно до Порядку державної реєстрації ГМО. 
4. Державна реєстрація ГМ-джерела здійснюється на платній основі 

строком до 10 років. Розмір оплати встановлюється Кабінетом Міністрів 
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України. ГМ-джерело виключається з Державного реєстру ГМО по завершенні 
строку його державної реєстрації. Перереєстрація ГМ-джерела здійснюється за 
спрощеною процедурою. 

5. Порядок державної реєстрації ГМО затверджується Кабінетом 
Міністрів України. 

6. Державна реєстрація: 
генетично-модифікованих сортів рослин здійснюється у порядку, 

встановленому законодавством для сортів рослин, за умови державної 
реєстрації ГМ-джерела; 

новітніх харчових продуктів, які містять ГМО або отримані з їх 
використанням, здійснюється у порядку, встановленому законодавством про 
безпечність та якість харчових продуктів, за умови державної реєстрації 
відповідного ГМ-джерела. 

 
Стаття 25. Тимчасове зупинення та скасування державної реєстрації 

ГМО 

1. Державна реєстрація ГМО може бути тимчасово зупинена або 
скасована на підставі рішення центрального органу виконавчої влади, що 
формує державну політику у сфері реєстрації генетично-модифікованих 
організмів та обігу генетично-модифікованої продукції у сільському 
господарстві. 

2. Підставою для тимчасового зупинення державної реєстрації ГМО є 
поява нової науково обґрунтованої інформації про те, що використання 
відповідного ГМ-джерела може мати негативний вплив на здоров’я людей, 
тварин і рослин та навколишнє природнє середовище, достовірність якої 
потребує підтвердження Науковим комітетом. Державна реєстрація ГМО 
поновлюється на підставі рекомендації Наукового комітету. 

3. Підставою для скасування державної реєстрації ГМО є: 
1) підтвердження інформації про те, що ГМ-джерело має негативний 

вплив на здоров’я людей, тварин і рослин та навколишнє природнє середовище; 
2) виявлення нових властивостей ГМ-джерела, відмінних від тих, що 

подані у заявці; 
3) заява власника ГМ-джерела; 
4) завершення строку державної реєстрації ГМО. 
4. Для прийняття рішення про скасування державної реєстрації ГМО з 

підстав, передбачених у пунктах 1 та 2 частини третьої цієї статті, центральний 
орган виконавчої влади, що формує державну політику у сфері реєстрації 
генетично-модифікованих організмів та обігу генетично-модифікованої 
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продукції у сільському господарстві, звертається до Наукового комітету для 
отримання висновку про повторне оцінювання ризику ГМО. 

5. Негативний висновок Наукового комітету при повторному оцінюванні 
ризику ГМО є підставою для прийняття рішення про скасування державної 
реєстрації ГМО.  

6. Відомості про скасування державної реєстрації ГМО включаються до 
Державного реєстру ГМО з дати прийняття рішення про скасування державної 
реєстрації ГМО із зазначенням підстав та дати такого скасування. 

7. Порядок скасування державної реєстрації ГМО затверджується 
Кабінетом Міністрів України. 

 
Розділ VІ 

МАРКУВАННЯ, РОЗМІЩЕННЯ НА РИНКУ, МОНІТОРИНГ, 
ТРАНСПОРТУВАННЯ, ЗБЕРІГАННЯ, УТИЛІЗАЦІЯ ГМО ТА ГМ-

ПРОДУКЦІЇ 
Стаття 26. Маркування ГМ-продукції 

1. ГМО та ГМ-продукція, що розміщується на ринку, повинна бути 
маркована відповідно до вимог цього Закону. 

2. Маркування ГМ-продукції включає інформацію про кожен інгредієнт 
продукту, який містить ГМ-джерело, та про відносну кількість інгредієнта, що 
містить ГМО у загальній масі всього продукту. 

3. Використання маркування «без ГМО» для продуктів, які у своєму 
складі не можуть містити ГМО, не допускається. Продукти, для яких технічно 
неможливо виявити ГМО (олія, цукор, соєвий соус, алкогольні напої тощо) та 
продукти, що отримані з використанням методів редагування геному, 
звільняються від обов’язкового маркування. 

4. Дозволяється використання позначки «без ГМО» у разі, якщо 
відсутність ГМО у продукті підтверджена відповідно до вимог законодавства 
про безпечність та окремі показники якості харчових продуктів. 

5. Якщо частка ГМО будь-якого інгредієнта у продукті перевищує 0,9 
відсотка, маркування такого продукту повинно містити позначку «з ГМО». Для 
незапакованої продукції позначка «з ГМО»  вказується у документах або 
окремих елементах пакування, що супроводжують такий продукт. 

6. Продукт, в якому неможливо виключити випадкові або технічно 
неминучі домішки ГМО, не вважається таким, що містить ГМО, за умови, якщо 
мінімальне порогове значення становить 0,1% від загальної маси всього 
продукту. 

7. Для окремих продуктів центральним органом виконавчої влади, що 
формує державну політику у сфері реєстрації генетично-модифікованих 
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організмів та обігу генетично-модифікованої продукції у сільському 
господарстві, можуть бути встановлені інші показники порогових значень.  

8. У разі перевищення встановленого показника, така продукція 
вважається ГМ-продукцією і на неї поширюються вимоги законодавства у 
сфері поводження з ГМО та забезпечення біобезпеки.  

9. Вимоги до маркування ГМ-продукції визначаються центральним 
органом виконавчої влади, що формує державну політику у сфері реєстрації 
генетично-модифікованих організмів та обігу генетично-модифікованої 
продукції у сільському господарстві. 

 
Стаття 27. Розміщення на ринку та простежуваність ГМО та ГМ-

продукції 

1. Розміщення на ринку ГМО та ГМ-продукції дозволяється лише після 
державної реєстрації відповідного ГМ-джерела. У разі виключення ГМ-джерела 
з Державного реєстру ГМО розміщення ГМО та ГМ-продукції на ринку 
забороняється.  

2. Особи, які вперше розміщують на ринку ГМО та/або ГМ-продукцію, 
для цілей простежуваності складають письмову декларацію про розміщення на 
ринку ГМО та ГМ-продукції у довільній формі, в якій в обов’язковому порядку 
зазначаються: 

відомості про особу, яка розміщує ГМО та/або ГМ-продукцію;   
інформація, що така продукція містить ГМО; 
реєстраційний номер відповідного ГМ-джерела у Державному реєстрі 

ГМО. 
3. ГМО та ГМ-продукція супроводжується копією такої декларації на всіх 

етапах її обігу. 
4. Виробники та/або дистриб’ютори генетично-модифікованих рослин, 

порід тварин, мікрорганізмів повинні вести облік відповідного ГМО або ГМ-
продукції та надавати власнику прав на зареєстроване ГМО інформацію, 
необхідну для формування мережі післяреєстраційного моніторингу ГМО. 

5. Виробники до початку виробництва (вирощування) рослин, порід 
тварин, мікрорганізмів повинні подати повідомлення про намір здійснювати 
таку діяльність до центрального органу виконавчої влади, що реалізує 
державну політику у сфері державного нагляду (контролю) за обігом 
генетично-модифікованої продукції у сільському господарстві. 

6. Повідомлення має містити інформацію про: 
особу, яка має намір здійснювати виробництво (вирощування) рослин, 

порід тварин, мікрорганізмів; 
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зареєстроване ГМ-джерело із зазначенням власника права на відповідне 
ГМ-джерело; 

місце виробництва та очікувані обсяги виробництва ГМ-продукції. 
7. Форма повідомлення затверджується центральним органом виконавчої 

влади, що формує державну політику у сфері реєстрації генетично-
модифікованих організмів та обігу генетично-модифікованої продукції у 
сільському господарстві. 

8. Повідомлення є достатньою підставою для початку здійснення 
виробництва (вирощування) генетично модифікованих рослин, порід тварин, 
мікрорганізмів та включення особи до Переліку осіб, які здійснюють 
виробництво (вирощування) генетично модифікованих рослин, порід тварин, 
мікрорганізмів. 

9. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у 
сфері державного нагляду (контролю) за обігом генетично-модифікованої 
продукції у сільському господарстві веде Перелік осіб, які здійснюють 
виробництво (вирощування) генетично модифікованих рослин, порід тварин, 
мікрорганізмів, у порядку встановленим центральним органом виконавчої 
влади, що формує державну політику у сфері реєстрації генетично-
модифікованих організмів та обігу генетично-модифікованої продукції у 
сільському господарстві. 

10. Особи, які здійснюють виробництво (вирощування) генетично 
модифікованих рослин, порід тварин, мікрорганізмів повинні дотримуватися 
правил паралельного використання ГМО і ГМ-продукції та продукції, яка не 
містить ГМО. 

 
Стаття 28. Післяреєстраційний моніторинг ГМО 

1. Власник прав на зареєстроване ГМ-джерело зобов’язаний протягом 
усього періоду дії реєстрації забезпечити виконання плану післяреєстраційного 
моніторингу ГМО. 

2. План післяреєстраційного моніторингу ГМО погоджується 
центральним органом виконавчої влади, що формує державну політику у сфері 
реєстрації генетично-модифікованих організмів та обігу генетично-
модифікованої продукції у сільському господарстві та центральним органом 
виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у 
сфері охорони навколишнього природного середовища, екологічної та в межах 
повноважень, передбачених законом, біологічної і генетичної безпеки. 

3. План післяреєстраційного моніторингу ГМО повинен містити: 
заходи щодо здійснення післяреєстраційного моніторингу ГМО; 
дані про мережу післяреєстраційного моніторингу. 
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4. Власник прав на зареєстроване ГМ-джерело формує мережу 
післяреєстраційного моніторингу, яка складається з виробників генетично-
модифікованих рослин, порід тварин, мікроорганізмів та/або дистриб’юторів, 
яким він реалізував відповідне ГМ-джерело. 

5. Власник прав на зареєстроване ГМО повинен: 
забезпечити виконання плану післяреєстраційного моніторингу; 
володіти інформацією про осіб, які здійснюють виробництво 

(вирощування) ГМО та ГМ-продукції, та інформацію про обсяги отриманої 
продукції. 

6. План післяреєстраційного моніторингу ГМО може переглядатися 
власником прав на зареєстроване ГМО за умови погодження центральним 
органом виконавчої влади, що формує державну політику у сфері реєстрації 
генетично-модифікованих організмів та обігу генетично-модифікованої 
продукції у сільському господарстві та центральним органом виконавчої влади, 
що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони 
навколишнього природного середовища, екологічної та в межах повноважень, 
передбачених законом, біологічної і генетичної безпеки. 

7. За результатами післяреєстраційного моніторингу ГМО, власник прав 
на зареєстроване ГМО щорічно подає до центрального органу виконавчої 
влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері 
охорони навколишнього природного середовища, екологічної та в межах 
повноважень, передбачених законом, біологічної і генетичної безпеки та 
центрального органу виконавчої влади, що формує державну політику у сфері 
реєстрації генетично-модифікованих організмів та обігу генетично-
модифікованої продукції у сільському господарстві звіт про результати 
післяреєстраційного моніторингу ГМО. 

8. Форма звіту  про результати післяреєстраційного моніторингу ГМО, 
розробляється та затверджується центральним органом виконавчої влади, що 
забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони 
навколишнього природного середовища, екологічної та в межах повноважень, 
передбачених законом, біологічної і генетичної безпеки.  
 

Стаття 30. Паралельне використання ГМО, ГМ-продукції та продукції, 
яка не містить ГМО 

1. Суб’єкти господарювання зобов’язані дотримуватися правил 
паралельного використання ГМО, ГМ-продукції та продукції, яка не містить 
ГМО, з метою уникнення випадкової присутності ГМО в інших 
сільськогосподарських культурах та органічній продукції. 

2. Правила паралельного використання ГМО, ГМ-продукції та продукції, 
яка не містить ГМО, встановлюються для кожного окремого зареєстрованого 
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генетично модифікованого сорту рослин, порід тварин, штаму мікроорганізмів 
із урахуванням їх біологічних особливостей та привнесеної генетично-зміненої 
ознаки. 
3. Правила паралельного використання ГМО, ГМ-продукції та продукції, яка не 
містить ГМО, затверджуються Кабінетом Міністрів України за поданням 
центрального органу виконавчої влади, що формує державну політику у сфері 
реєстрації генетично-модифікованих організмів та обігу генетично-
модифікованої продукції у сільському господарстві. 

 
Стаття 31. Транспортування, знешкодження, захоронення ГМО та 

вилучення з обігу, переробка, утилізація, знищення ГМ-продукції 

1. Транспортування ГМО, що не призначені для вивільнення у відкриту 
систему, здійснюється лише в опломбованій упаковці, контейнері або 
транспортних засобах, закритих таким чином, щоб унеможливити її відкриття 
без пошкодження пломби та ненавмисне вивільнення ГМО. Опломбування 
упаковки, контейнера або транспортного засобу здійснюється суб’єктом 
генетично-інженерної діяльності, про що робиться відповідна відмітка в 
товарно-транспортній накладній. ГМО та ГМ-продукція, що не призначені для 
вивільнення у відкриту систему, повинні зберігатися у спосіб, що 
унеможливлює ненавмисне вивільнення ГМО. 

2. ГМО, одержані при випробуваннях, непридатні або заборонені до 
використання, тара від них, підлягають знешкодженню та захороненню 
спеціальною комісією, що складається з представників суб’єкта генетично-
інженерної діяльності та центрального органу виконавчої влади, що забезпечує 
формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного 
середовища та екологічної безпеки. 

3. Транспортування та зберігання ГМО та ГМ-продукції, що розміщена на 
ринку, дозволяється лише за умови вжиття відповідних заходів, що 
унеможливлюють змішування ГМО та ГМ-продукції з продукцією, яка не 
містить ГМО.  

4. ГМ-продукція підлягає виведенню з обігу та вилученню у разі: 
виключення ГМ-джерела з Державного реєстру ГМО або скасування його 

державної реєстрації; 
ГМ-продукція є неякісною та небезпечною у значенні законодавства про 

вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше 
використання неякісної та небезпечної продукції. 

5. Порядок виведення з обігу та вилучення ГМ-продукції, що не 
відповідає вимогам, встановленим законодавством у сфері державного 
регулювання генетично-інженерної діяльності, забезпечення біобезпеки та 
державного контролю за обігом генетично модифікованої продукції у 



31 

сільському господарстві визначається законодавством про вилучення з обігу, 
переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та 
небезпечної продукції. 

 
Розділ VІІ 

ТРАНСКОРДОННЕ ПЕРЕМІЩЕННЯ ГМО 
Стаття 32. Вимоги до експорту ГМО та ГМ-продукції 

1. Вивезення ГМО та ГМ-продукції з митної території України 
здійснюється відповідно до вимог міжнародних договорів України, а також з 
урахуванням вимог країни-призначення. 

2. Вивезення ГМО та ГМ-продукції з митної території України 
дозволяється лише за умови державної реєстрації ГМ-джерела, за винятком їх 
транзитного переміщення митною територією України, або вивезення ГМО для 
науково-дослідних цілей. 

 

Стаття 33. Вимоги до імпорту ГМО в Україну 

1. Ввезення ГМО або ГМ-продукції на митну територію України 
дозволяється лише за умови державної реєстрації ГМ-джерела, за винятком 
ввезення ГМО для науково-дослідних цілей, або транзитного переміщення 
ГМО чи ГМ-продукції митною територією України.  

2. Ввезення ГМО, що призначена для науково-дослідних цілей, без 
реєстрації ГМ-джерела, дозволяється лише за наявності дозволу на ввезення 
ГМО для проведення в замкненій системі науково-дослідних робіт першого 
рівня ризику, який видається центральним органом виконавчої влади, що 
забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони 
здоров'я. 

3. Порядок видачі (скасування) дозволів на ввезення незареєстрованих 
ГМО для проведення  в замкненій системі науково-дослідних робіт першого 
рівня ризику, встановлюються Кабінетом Міністрів України. 

 
Стаття 34. Вимоги до транзиту ГМО або ГМ-продукції митною 

територією України  

1. Транзитне переміщення ГМО або ГМ-продукції митною територією 
України дозволяється лише за наявності дозволу на транзитне переміщення 
генетично модифікованих організмів, який видається центральним органом 
виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері 
охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки. 
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2. Порядок видачі (скасування) дозволів на транзитне переміщення ГМО 
територією України встановлюються Кабінетом Міністрів України. 

 
Стаття 35. Ненавмисне вивільнення ГМО в навколишнє природне 

середовище при транзитному переміщенні ГМО  

1. У разі ненавмисного вивільнення ГМО в навколишнє середовище при 
транзитному переміщенні ГМО, що призвело чи може призвести до значних 
несприятливих наслідків для збереження і стале використання біологічного  
різноманіття, з урахуванням також ризиків для здоров'я людини, особи, які 
здійснюють таке переміщення повинні невідкладно інформувати центральний 
орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну 
політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, екологічної 
та в межах повноважень, передбачених законом, біологічної і генетичної 
безпеки. 

2. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та 
реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного 
середовища, екологічної та в межах повноважень, передбачених законом, 
біологічної і генетичної безпеки у разі отримання інформації про факт 
ненавмисного вивільнення ГМО в навколишнє середовище при транзитному 
переміщенні ГМО повинен вжити відповідні заходи для невідкладного 
інформування населення та, у разі необхідності, країн-партнерів, міжнародні 
організації, учасником яких є Україна, якщо це передбачено міжнародними 
договорами. 

3. Порядок інформування про факт ненавмисного вивільнення ГМО в 
навколишнє середовище при транзитному переміщенні ГМО, що призвело чи 
може призвести до значних несприятливих наслідків для збереження і стале 
використання біологічного різноманіття, з урахуванням також ризиків для 
здоров'я людини затверджується Кабінетом Міністрів України. 
 

Розділ VІІІ 
ДЕРЖАВНИЙ НАГЛЯД (КОНТРОЛЬ) У СФЕРІ ГЕНЕТИЧНО-

ІНЖЕНЕРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПОВОДЖЕННЯ З ГМО 
 
Стаття 36. Державний нагляд (контроль) за поводженням з ГМО в 

замкненій системі та при проведенні досліджень та випробувань ГМО у 
відкритій системі 

1. Державний нагляд (контроль) за дотриманням біобезпеки під час 
створення, дослідження та використання ГМО в замкненій системі при 
здійсненні робіт, що віднесені до другого, третього та четвертого рівнів ризику, 
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здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну 
політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення. 

2. Державний нагляд (контроль) за дотриманням біобезпеки біологічних 
об’єктів навколишнього природного середовища при проведенні досліджень та 
випробувань ГМО у відкритій системі здійснюється центральним органом 
виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики із здійснення 
державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного 
середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних 
ресурсів. 

3. Під час здійснення заходів державного контролю за проведенням 
досліджень та випробувань ГМО у відкритій системі центральний орган 
виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики із здійснення 
державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного 
середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних 
ресурсів, здійснює перевірку дотримання суб’єктом генетично-інженерної 
діяльності, з урахуванням умов, визначених у відповідному дозволі: 

захисних заходів; 
заходів знищення посівів після збирання урожаю. 
4. До додаткових заходів державного контролю за проведення досліджень 

та випробувань ГМО належить моніторинг дослідних ділянок, на яких 
проводилися дослідження та випробувань ГМО, протягом наступного 
вегетаційного сезону. 

5. Державний нагляд (контроль) за поводженням з ГМО в замкненій 
системі та при проведенні досліджень та випробувань ГМО у відкритій системі 
здійснюється відповідно до Закону України «Про основні засади державного 
нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності». 

 
Стаття 37. Державний нагляд (контроль) за маркуванням та розміщенням 

на ринку ГМО та ГМ-продукції 

1. Державний нагляд (контроль) за дотриманням вимог до маркування та 
обігу ГМ-продукції, а також дотриманням правил паралельного використання 
правила паралельного використання ГМО, ГМ-продукції та продукції, яка не 
містить ГМО, здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує 
державну політику у сфері реєстрації генетично-модифікованих організмів та 
обігу генетично-модифікованої продукції у сільському господарстві. 

2. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та 
реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я затверджує перелік 
відповідних методик детекції та ідентифікації ГМО відповідно до рекомендацій  
Науково-методологічного центру з питань випробувань ГМО. 
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3. Контроль вмісту ГМО не здійснюється щодо продуктів, для яких 
технічно неможливо виявити ГМО.  

4. З метою здійснення державного контролю за обігом ГМО та ГМ-
продукції, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику 
у сфері реєстрації генетично-модифікованих організмів та обігу генетично-
модифікованої продукції у сільському господарстві, створює мережу 
випробувальних лабораторій з визначення ГМО. 

5. Положення про мережу випробувальних лабораторій з визначення 
ГМО затверджується Кабінетом Міністрів України. 

6. Науково-методична координація діяльності випробувальних 
лабораторій з визначення ГМО у продукції здійснюється Науково-
методологічним центром з питань випробувань ГМО. 

7. Державний нагляд (контроль) за маркуванням та розміщенням на ринку 
ГМО та ГМ-продукції здійснюється відповідно до Закону України «Про 
основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської 
діяльності» та законодавства у сфері контролю за генетично модифікованою 
продукцією у сільському господарстві. 

 
Стаття 38. Відповідальність за порушення законодавства у сфері 

контролю за генетично модифікованою продукцією у сільському господарстві  

1. Порушення вимог цього Закону і прийнятих на його основі 
нормативно-правових актів тягне за собою цивільну, адміністративну, 
дисциплінарну або кримінальну відповідальність згідно із законом. 

2. Відповідальність несуть особи, які винні у:  
порушенні порядку здійснення генетично-інженерної діяльності та 

поводження з ГМО в замкненій системі; 
поводження з ГМО у відкритій системі, маркування, розміщення на 

ринку, транспортування, зберігання, утилізація ГМО та ГМ-продукції; 
приховуванні або перекрученні інформації про ГМО, що могло 

спричинити або спричинило загрозу життю та здоров'ю людини чи 
навколишньому природному середовищу;  

порушенні правил розміщення на ринку ГМО та ГМ-продукції.  
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Розділ IX 
МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 

Стаття 39. Міжнародне співробітництво України у сфері генетично-
інженерної діяльності та поводження з ГМО 

1. Міжнародне співробітництво України у сфері генетично-інженерної 
діяльності та поводження з ГМО здійснюється шляхом: 

укладення міжнародних угод, включаючи двосторонні угоди про взаємне 
визнання у сфері генетично-інженерної діяльності; 

адаптації законодавства України генетично-інженерної діяльності та 
поводження з ГМО з відповідним законодавством Європейського Союзу; 

гармонізації національного законодавства у сфері контролю за генетично 
модифікованою продукцією у сільському господарстві з нормами та 
стандартами відповідних міжнародних організацій; 

обміну інформацією у сфері генетично-інженерної діяльності та 
поводження з ГМО. 

 
Розділ X 

ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ 
1.  Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його 

опублікування, та вводиться в дію через два роки з дня набрання ним чинності, 
крім статей 26, 27, 34, підпункту 3 пункту 4 та пункту 5 цього розділу, які 
вводяться в дію з дня набрання ним чинності. 

2. Визнати таким, що втратив чинність, Закон України «Про державну 
систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та 
використанні генетично модифікованих організмів» (Відомості Верховної Ради 
України, 2007, № 35, ст. 484). 

3. Установити, що документи, подані на державну реєстрацію ГМО та 
продукції, виробленої з їх застосуванням, відповідно до Закону України «Про 
державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та 
використанні генетично модифікованих організмів», по яким не прийнято 
рішення про державну реєстрацію на дату введення в дію цього Закону, 
повертаються заявнику. 

4. Внести зміни до таких законів України: 

1)  у Переліку документів дозвільного характеру у сфері господарської 
діяльності, затвердженому Законом України «Про Перелік документів 
дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» (Відомості Верховної 
Ради України, 2011 р., № 47, ст. 532 із наступними змінами): 

пункти 28, 74, 146, 148 виключити; 
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доповнити новими пунктами 156-161 такого змісту: 
156. Дозвіл на ввезення незареєстрованих ГМО для 

проведення в замкненій системі генетично-
інженерної діяльності першого рівня ризику  

Закон України «Про державне 
регулювання генетично-інженерної 
діяльності, забезпечення біобезпеки 
та державний контроль за обігом 
генетично модифікованої продукції у 
сільському господарстві» 

157. Дозвіл на проведення в замкненій системі 
генетично-інженерної діяльності  2-го рівня 
ризику 

Закон України «Про державне 
регулювання генетично-інженерної 
діяльності, забезпечення біобезпеки 
та державний контроль за обігом 
генетично модифікованої продукції у 
сільському господарстві» 

158. Дозвіл на проведення в замкненій системі 
генетично-інженерної діяльності третього 
рівня ризику 

Закон України «Про державне 
регулювання генетично-інженерної 
діяльності, забезпечення біобезпеки 
та державний контроль за обігом 
генетично модифікованої продукції у 
сільському господарстві» 

159. Дозвіл на проведення в замкненій системі 
генетично-інженерної діяльності четвертого 
рівня ризику 

Закон України «Про державне 
регулювання генетично-інженерної 
діяльності, забезпечення біобезпеки 
та державний контроль за обігом 
генетично модифікованої продукції у 
сільському господарстві» 

160. Дозвіл на проведення досліджень та 
випробувань ГМО у відкритій системі 

Закон України «Про державне 
регулювання генетично-інженерної 
діяльності, забезпечення біобезпеки 
та державний контроль за обігом 
генетично модифікованої продукції у 
сільському господарстві» 

161. Дозвіл на транзитне переміщення ГМО 
територією України  

Закон України «Про державне 
регулювання генетично-інженерної 
діяльності, забезпечення біобезпеки 
та державний контроль за обігом 
генетично модифікованої продукції у 
сільському господарстві» 

2) частину третю статті 6 Закону України «Про інформацію для 
споживачів щодо харчових продуктів» (Відомості Верховної Ради, 2019 р., № 7, 
ст. 41) викласти у такій редакції:  

«3. Маркування генетично модифікованої продукції здійснюється 
відповідно до Закону України «Про державне регулювання генетично-
інженерної діяльності, забезпечення біобезпеки та державний контроль за 
обігом генетично модифікованої продукції у сільському господарстві». 

5. Кабінету Міністрів України до введення в дію відповідних положень 
цього Закону забезпечити приведення: 
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своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом; 
міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх 

нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом. 
 

         Голова  
Верховної Ради України 

 



 
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проєкту Закону України «Про державне регулювання генетично-
інженерної діяльності, забезпечення біобезпеки та державний контроль за 

обігом генетично модифікованої продукції у сільському господарстві» 
 

1. Резюме  
Мета: комплексне врегулювання правових та організаційних засад 

державного регулювання генетично-інженерної діяльності, забезпечення 
біобезпеки, державного контролю за використанням генетично модифікованих 
організмів і обігом генетично модифікованої продукції та пріоритету, 
зазначеного в абзаці 13 пункту 5.6. Продовольча безпека країни частини 
5. Мінекономіки довгострокових пріоритетів діяльності Уряду Програми 
діяльності Кабінету Міністрів України, яка затверджена постановою Кабінету 
Міністрів України від 12 червня 2020 року № 471. 

 
2. Проблема, яка потребує розв’язання 
На сьогодні чинне законодавство України у сфері поводження з ГМО та 

забезпечення біобезпеки є неповноцінним, відсутні комплексний та системний 
підхід до регулювання цієї сфери. 

Генетично-інженерна діяльність останні десятиліття стрімко розвивається у 
світі, проте українське законодавство не піддавалося системному перегляду з 
урахуванням динаміки розвитку суспільних відносин у цій сфері. При цьому 
процедури створення генетично-модифікованих організмів (далі – ГМО), 
оцінювання ризиків та регулювання обігу ГМО за багатьма ключовими позиціями 
не відповідають існуючій міжнародній практиці та досвіду в цілому.  

Недосконале правове регулювання щодо поводження з ГМО 
унеможливлює також здійснення ефективного державного контролю за 
використанням генетично модифікованої продукції у сільському господарстві 
та харчовій промисловості, та створює передумови для нелегального 
використання незареєстрованої генетично модифікованої продукції в Україні та 
порушення прав інтелектуальної власності. 

Чинне законодавство, нажаль, є не лише застарілим та не містить дієвих 
механізмів регулювання у цій сфері, але й не відповідає міжнародним 
зобов’язанням України, у тому числі взятих на себе в рамках Угоди про асоціацію. 

Зокрема, потребують імплементації у національне законодавство України  
такі правові акти Європейського Союзу: 

Регламент Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 1829/2003  
від 22 вересня 2003 року щодо генетично модифікованих харчових продуктів та 
кормів; 

Регламент Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 1830/2003  
від 22 вересня 2003 року щодо відстеження і маркування генетично 
модифікованих організмів і відстеження харчових продуктів та кормів, 
вироблених з генетично модифікованих організмів, що вносить зміни до 
Директиви 2001/18/ЄС; 
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Регламент Комісії (ЄС) № 641/2004 від 06 квітня 2004 року щодо детальних 
правил для імплементації Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 
№ 1829/2003 стосовно заяв на видачу дозволу на нові генетично модифіковані 
харчові продукти і корми, а також стосовно повідомлення про наявні продукти і 
випадкову або технічно невідворотну присутність генетично модифікованого 
матеріалу, щодо якого існує позитивна оцінка ризику; 

Регламент Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 1946/2003  
від 15 липня 2003 року про транскордонні переміщення генетично 
модифікованих організмів; 

Директива Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 2001/18/ЄС  
від 12 березня 2001 року про навмисне вивільнення в навколишнє середовище 
генетично модифікованих організмів, що вносить зміни до Директиви 90/220/ЕЕС; 

Директива Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 2009/41 від 05 червня 
2009 року про обмежене використання генетично модифікованих мікроорганізмів; 

Рішення Комісії (ЄС) № 2009/770 від 13 жовтня 2009 року щодо 
встановлення стандартних форм звіту для представлення результатів вивільнення 
в навколишнє середовище або в продукти, що призначені для розміщення на 
ринку, генетично модифікованих організмів згідно з Директивою Європейського 
Парламенту та Ради (ЄС) 2001/18/ЄС від 12 березня 2001 року; 

Рекомендація Комісії (ЄС) № 2010/С 200/01 від 13 липня 2010 року щодо 
керівних настанов для розроблення національних заходів співіснування з метою 
уникнення ненавмисної присутності генетично модифікованих організмів в 
традиційних та органічних культурах. 

Таким чином, зважаючи на викладене вище, чинне законодавство України у 
сфері регулювання генетично-інженерної діяльності, забезпечення біобезпеки та 
державного контролю за обігом генетично модифікованої продукції у сільському 
господарстві та харчовій промисловості потребує значного перегляду та 
оновлення, у тому числі з метою приведення у відповідність до актів права 
Європейського Союзу. 

 
3. Суть проєкту акта 
Проєктом Закону України «Про державне регулювання генетично-

інженерної діяльності, забезпечення біобезпеки та державний контроль за обігом 
генетично модифікованої продукції у сільському господарстві» (далі – проєкт 
Закону) пропонується запровадити комплексне врегулювання правових та 
організаційних засад державного регулювання генетично-інженерної 
діяльності, забезпечення біобезпеки, державного контролю за використанням 
генетично модифікованих організмів і обігом генетично модифікованої 
продукції. 

Ключові положення проєкту Закону передбачають наступне: 
чітко визначити повноваження органів державної влади з метою 

забезпечення комплексного регулювання сфери. Крім того, передбачено 
створення Наукового комітету з питань біобезпеки та поводження з ГМО  
(далі – Комітет) як єдиного органу, уповноваженого здійснювати оцінювання 
ризику ГМО у процесі прийняття рішення про надання дозволів на 



3 

дореєстраційні випробування ГМО, щодо державної реєстрації та скасування 
державної реєстрації ГМО. Комітет є постійно діючим дорадчим органом, що 
створюється Кабінетом Міністрів України; 

удосконалити систему оцінювання ризиків ГМО з урахуванням положень 
Директиви Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 2001/18/ЄС від 12 березня  
2001 року. Зокрема, передбачено встановити вимоги до персонального складу 
Комітету, який представлений науковими експертами, котрі мають належну 
кваліфікацію для здійснення оцінювання ризику ГМО та інших експертиз, 
необхідних для реалізації ефективного контролю за обігом ГМО та їх 
можливим впливом на здоров’я людини та тварин, а також та навколишнє 
природне середовище. Робота Комітету є відкритою та публічною, що 
дозволить громадськості реалізувати своє право на доступ до інформації; 

встановити пряму заборону розміщення на ринку незареєстрованих ГМО 
та запровадити аналогічну, як в Європейському Союзі, чітку і прозору 
процедуру реєстрації ГМО та їх розміщення на ринку. Такі заходи сприятимуть, 
в першу чергу, контролювати незаконний обіг ГМО, зокрема здійснювати 
заходи протидії тіньовому ринку ГМО, які незаконно потрапили на митну 
територію України та нелегально використовуються у вітчизняному сільському 
господарстві; 

встановити вимоги до регулювання поводження з ГМО в закритих 
системах, які до сьогодні відсутні у чинному законодавстві. Діяльність в 
закритих системах – це діяльність, пов`язана з ГМО, що виконується з 
використанням засобів спеціального захисту з метою обмеження будь-яких 
контактів ГМО із зовнішнім середовищем та можливого впливу ГМО на нього.  
Положення проєкту акта в частині, що стосуються загальних вимог до системи 
біобезпеки в установі/організації, повністю відповідають міжнародному досвіду 
і практиці; 

встановити чіткі вимоги до маркування ГМ-продукції та запровадити 
правила щодо її простежуваності, що не дозволять вводити споживача в оману 
та зробить ефективним і прозорим державний нагляд (контроль) за 
дотриманням законодавства щодо використання та обігу ГМО; 

встановити відповідальність за порушення законодавства у сфері 
державного регулювання генетично-інженерної діяльності, забезпечення 
біобезпеки та державного контролю за обігом генетично модифікованої 
продукції у сільському господарстві та харчовій промисловості. 

Прийняття проєкту Закону дозволить досягти системної сумісності 
законодавства України із законодавством ЄС у зазначеній сфері. 

З метою приведення у відповідність із запропонованими проєктом Закону 
положеннями передбачено внесення змін до Кодексу України про адміністративні 
правопорушення, оскільки зазначений кодекс є невід’ємною частиною всього 
комплексу необхідних змін, пов’язаних із проєктом Закону України 

 Кримінального кодексу України, оскільки зазначені кодекси є невід’ємною 
частиною всього комплексу необхідних змін, пов’язаних із проєктом Закону 
України «Про державне регулювання генетично-інженерної діяльності, 
забезпечення біобезпеки та державний контроль за обігом генетично 
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модифікованої продукції у сільському господарстві». 
 
 
4. Вплив на бюджет 
Реалізація проєкту Закону не потребує додаткових видатків із Державного 

бюджету України чи місцевих бюджетів, оскільки положення цього проєкту 
Закону можуть бути реалізовані в межах наявних ресурсів, а також за рахунок 
коштів міжнародної допомоги. 

Зокрема, проєктом Закону передбачено створення Наукового комітету з 
питань біобезпеки та поводження з ГМО як єдиного органу, уповноваженого 
здійснювати оцінювання ризику ГМО у процесі прийняття рішення про 
надання дозволів на дореєстраційні випробування ГМО, щодо державної 
реєстрації та скасування державної реєстрації ГМО. Комітет є постійно діючим 
дорадчим органом, що створюється Кабінетом Міністрів України, до складу 
якого входять представники наукових установ та закладів. Фінансування 
діяльності Комітету Наукового комітету з питань біобезпеки та поводження з 
ГМО передбачено за рахунок платних послуг, що надаватимуться Комітетом, у 
тому числі щодо оцінювання ризиків ГМО, розмір яких встановлюється 
Кабінетом Міністрів України. 

 
5. Позиція заінтересованих сторін 
Проєкт Закону не стосується питань функціонування місцевого 

самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та 
регіонального розвитку, соціально-трудової сфери, прав осіб з інвалідністю. 

Проєкт Закону частково стосується сфери наукової та науково-технічної 
діяльності.  

Відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної 
політики у сфері господарської діяльності» з метою забезпечення громадського 
обговорення проєкт Закону буде розміщено на офіційному веб-сайті 
Мінекономіки в розділі «Документи – Обговорення проєктів документів». 

Проєкт Закону підготовлено із залученням експертів проєкту технічної 
допомоги Європейського Союзу «Підтримка впровадження сільськогосподарської 
та продовольчої політики в Україні». Крім того, проєкт акта опрацьовувався в 
рамках засідань міжвідомчої Робочої Групи з розроблення заходів щодо адаптації 
українського законодавства до актів права Європейського Союзу у сфері 
державного регулювання генетично модифікованих організмів, яка утворена 
наказом Мінекономіки від 26.05.2020 №966-20, а також за участі профільних 
аграрних асоціацій. 

Прогноз впливу реалізації акта на ключові інтереси заінтересованих сторін 
внаслідок прийняття проєкту Закону наведено у додатку 1 до пояснювальної 
записки (додається). 

 
6. Прогноз впливу 
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Реалізація проєкту Закону матиме позитивний вплив на ринкове 
середовище, забезпечення прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян і 
держави. 

Прийняття проєкту акта: 
сприятиме удосконаленню нормативно-правового забезпечення у сфері 

генетично-інженерної діяльності, забезпечення біобезпеки та державного 
контролю за обігом генетично модифікованої продукції у сільському 
господарстві та харчовій промисловості та дозволить гармонізувати українське 
законодавство із європейським, що передбачено зобов’язаннями України в рамках 
Угоди про асоціацію між Україною та ЄС; 

створить прозорі правила ведення бізнесу та посилить державний контроль 
за обігом генетично модифікованої продукції у сільському господарстві та 
харчовій промисловості; 

сприятиме впровадженню нових технологій в сільське господарство. 
 
7. Позиція заінтересованих органів  
Проєкт акта потребує погодження з Міністерством фінансів України, 

Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України, Міністерством 
охорони здоров’я України, Міністерством цифрової трансформації України, 
Міністерством освіти і науки України, Державною регуляторною службою 
України, Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів 
та захисту споживачів, а також потребує проведення правової оцінки 
Міністерством юстиції України. 

Проєкт Закону потребує розгляду Науковим комітетом Національної ради 
України з питань розвитку науки і технологій. 

 
8. Ризики та обмеження  
У проєкті Закону відсутні положення, що стосуються прав та свобод, 

гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, що 
впливають на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, містять 
ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з 
корупцією, створюють підстави для дискримінації, стосуються інших ризиків та 
обмежень, які можуть виникнути під час його реалізації. 

Громадська антидискримінаційна експертиза та громадська антикорупційна 
експертиза проєкту Закону не проводилася.  

Проєкт закону не передбачає надання державної допомоги суб’єктам 
господарювання, відповідно дія Закону України «Про державну допомогу 
суб’єктам господарювання» не поширюється на нього. У зв’язку з цим, відповідне 
рішення Антимонопольного комітету України, передбачене зазначеним Законом, 
не потребується. 

 
9. Підстава розроблення проєкту акта 
Проєкт Закону розроблено на виконання пункту 65 Всеохоплюючої 

стратегії імплементації Глави IV (Санітарні та фітосанітарні заходи) Розділу IV 
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«Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею» Угоди про асоціацію між Україною, з 
однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з 
атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, схваленої 
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 року № 228, а 
також пунктів 339, 342, 343, 362-364, 962-967, 970, 971 Плану заходів з виконання 
Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, 
Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з 
іншої сторони, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 25 жовтня 2017 року № 1106. 

 
 

Міністр розвитку економіки,  
торгівлі та сільського  
господарства України                                                                     Ігор ПЕТРАШКО 
 
_____ ______________ 2020 р. 
 



Додаток 1 
до пояснювальної записки до проєкту 
Закону України «Про державне 
регулювання генетично-інженерної 
діяльності, забезпечення біобезпеки та 
державний контроль за обігом генетично 
модифікованої продукції у сільському 
господарстві» 

 
ПРОГНОЗ ВПЛИВУ  

реалізації проєкта Закону України «Про державне регулювання генетично-інженерної діяльності, забезпечення 
біобезпеки та державний контроль за обігом генетично модифікованої продукції у сільському господарстві» на 

ключові інтереси заінтересованих сторін 
 

1. Суть проєкту акта: комплексне врегулювання правових та організаційних засад державного регулювання генетично-
інженерної діяльності, забезпечення біобезпеки, державного контролю за використанням генетично модифікованих 
організмів і обігом генетично модифікованої продукції та пріоритету, зазначеного в абзаці 13 пункту 5.6. Продовольча 
безпека країни частини 5. Мінекономіки довгострокових пріоритетів діяльності Уряду Програми діяльності Кабінету 
Міністрів України, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 12 червня 2020 року № 471. 

 
2. Вплив на ключові інтереси заінтересованих сторін 

Заінтересована 
сторона Ключовий інтерес 

Очікуваний вплив на ключовий інтерес, 
позитивний (+) або негативний (-) Пояснення 

(чому саме реалізація акта призведе до впливу) Короткостроковий 
вплив (до року) 

Середньостроковий 
вплив (більше року) 

Суб’єкти 
господарю-
вання, у т.ч. 
виробники  
сільскогоспо-

Прозорі та зрозумілі 
правила здійснення 
господарської 
діяльності 
 

позитивний позитивний 

 

Чітко визначені процедури та механізми 
щодо здійснення генетично-інженерної 
діяльності, поводження з ГМО, обігу ГМО 
та забезпечення простежуваності. 
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дарської 
продукції 
Громадяни Поінформованість та 

обізнаність щодо 
наявності ГМО у 
харчових продуктах, а 
також запобігання 
введення в оману 

позитивний позитивний Встановлюються чіткі вимоги до 
маркування ГМ-продукції та 
запроваджуються правила щодо її 
простежуваності, що не дозволять вводити 
споживача в оману та зробить ефективним і 
прозорим державний нагляд за 
дотриманням законодавства щодо 
використання та обігу ГМО. 

 
Держава Виконання зобов’язань 

України в рамках 
Угоди про асоціацію. 
Комплексне 
врегулювання правових 
та організаційних засад 
генетично-інженерної 
діяльності, 
забезпечення 
біобезпеки та 
державного контролю 
за обігом генетично 
модифікованої 
продукції у сільському 
господарстві та 
харчовій промисловості 
 

позитивний позитивний Запроваджується комплексне та 
повноцінне врегулювання сфери, зокрема: 

чітко визначаються повноваження 
органів державної влади з метою 
забезпечення комплексного регулювання 
сфери у тому числи державного контролю  
за обігом генетично модифікованої 
продукції; 

удосконалюється система оцінювання 
ризиків ГМО; 

встановлюється заборона на розміщення 
на ринку незареєстрованих ГМО та вимоги 
до поводження з ГМО в закритих системах; 

встановлюються чіткі вимоги до 
маркування ГМ-продукції та 
запроваджуються правила щодо її 
простежуваності; 

встановлюється відповідальність за 



9 

 

 

порушення законодавства у сфері 
державного регулювання генетично-
інженерної діяльності, забезпечення 
біобезпеки та державного контролю за 
обігом генетично модифікованої продукції 
у сільському господарстві та харчовій 
промисловості. 



ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ 
до проєкту Закону України «Про державне регулювання генетично-інженерної діяльності, забезпечення 

біобезпеки та державний контроль за обігом генетично модифікованої продукції у сільському господарстві» 
 

Зміст положення акта законодавства Зміст відповідного положення проєкту акта 

Розділ Х 
ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, затверджений Законом України «Про 
Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» 

Додаток 
до Закону України 

від 19 травня 2011 року N 3392-VI 

Додаток 
до Закону України 

від 19 травня 2011 року N 3392-VI 
Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської 

діяльності 
Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської 

діяльності 
 Назва документа дозвільного 

характеру  
Законодавчий акт 

України  
<…> <…> <…> 

 Назва документа дозвільного 
характеру  

Законодавчий 
акт України  

<…> <…> <…> 

156. 

Дозвіл на ввезення 
незареєстрованих ГМО для 
проведення в замкненій системі 
генетично-інженерної діяльності 
1-го рівня ризику 

Закон України 
"Про основні 
принципи 
державного 
регулювання 
генетично-
інженерної 
діяльності, 
забезпечення 
біобезпеки та 
державного 
контролю за 
обігом 
генетично 
модифікованої 
продукції у 
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Пункт відсутній 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Пункт відсутній 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

сільському 
господарстві та 
харчовій 
промисловості" 

157. 

Дозвіл на проведення в 
замкненій системі генно-
інженерної діяльності  2-го рівня 
ризику 

Закон України 
"Про основні 
принципи 
державного 
регулювання 
генетично-
інженерної 
діяльності, 
забезпечення 
біобезпеки та 
державного 
контролю за 
обігом генетично 
модифікованої 
продукції у 
сільському 
господарстві та 
харчовій 
промисловості" 

158. 

Дозвіл на проведення в 
замкненій системі генно-
інженерної діяльності 3-го рівня 
ризику 

Закон України 
"Про основні 
принципи 
державного 
регулювання 
генетично-
інженерної 
діяльності, 
забезпечення 
біобезпеки та 
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 Пункт відсутній  

 Пункт відсутній 

 
 
 
 
 
 
 

державного 
контролю за 
обігом генетично 
модифікованої 
продукції у 
сільському 
господарстві та 
харчовій 
промисловості" 

159. 

Дозвіл на проведення в 
замкненій системі генно-
інженерної діяльності 4-го рівня 
ризику 

Закон України 
"Про основні 
принципи 
державного 
регулювання 
генетично-
інженерної 
діяльності, 
забезпечення 
біобезпеки та 
державного 
контролю за 
обігом генетично 
модифікованої 
продукції у 
сільському 
господарстві та 
харчовій 
промисловості" 

160. 
Дозвіл на проведення досліджень 
та випробувань ГМО у відкритій 
системі 

Закон України 
"Про основні 
принципи 
державного 
регулювання 
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 Пункт відсутній  

  
 

 
 

генетично-
інженерної 
діяльності, 
забезпечення 
біобезпеки та 
державного 
контролю за 
обігом генетично 
модифікованої 
продукції у 
сільському 
господарстві та 
харчовій 
промисловості" 

161. 
Дозвіл на транзитне 
переміщення ГМО територією 
України 

Закон України 
"Про основні 
принципи 
державного 
регулювання 
генетично-
інженерної 
діяльності, 
забезпечення 
біобезпеки та 
державного 
контролю за 
обігом генетично 
модифікованої 
продукції у 
сільському 
господарстві та 
харчовій 
промисловості" 
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Пункт відсутній 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Закон України « Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів» 
Стаття 6.  Перелік обов’язкової інформації про харчові 
продукти 

Стаття 6.  Перелік обов’язкової інформації про харчові 
продукти 

<…> <…> 
3. Оператор ринку харчових продуктів, відповідальний 
за інформацію про харчовий продукт, за бажанням може 
включити до маркування позначку "без ГМО". У 
такому разі відсутність ГМО у харчовому продукті має 
бути підтверджена відповідно до вимог законодавства 
про безпечність та окремі показники якості харчових 
продуктів. Відсутність даних від постачальників про 
наявність в інгредієнтах харчового продукту ГМО є 
достатнім підтвердженням для нанесення такої 
позначки на харчовий продукт. 

3. Маркування генетично модифікованої продукції 
здійснюється відповідно до Закону України “Про основні 
принципи державного регулювання генетично-
інженерної діяльності, забезпечення біобезпеки та 
державного контролю за обігом генетично 
модифікованої продукції у сільському господарстві та 
харчовій  промисловості”. 
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Заступник директора директорату  
державної політики у сфері  
санітарних та фітосанітарних заходів –  
начальник головного управління 
з питань підакцизної продукції  
та органічного виробництва                                                                                                                        Людмила ХОМІЧАК   
 
 

"_____"_________________2020 р. 
 
 
 
 
 
 
 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
до проєкту Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності у сфері 
поводження з ГМО та забезпечення біобезпеки» 

 
1. Резюме  
Проєкт Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності у сфері 
поводження з ГМО та забезпечення біобезпеки» (далі – проєкт Закону) є 
складовою частиною правових та організаційних засад регулювання у сфері 
державного регулювання генетично-інженерної діяльності, забезпечення 
біобезпеки та державного контролю за обігом генетично модифікованої продукції 
у сільському господарстві та харчовій промисловості. 

Метою прийняття акта є приведення у відповідність положень Кодексу 
України про адміністративні правопорушення до Закону України «Про державне 
регулювання генетично-інженерної діяльності, забезпечення біобезпеки та 
державний контроль за обігом генетично модифікованої продукції у сільському 
господарстві» з урахуванням відповідних змін. 

 
2. Проблема, яка потребує розв’язання 
Недосконале правове регулювання щодо поводження з ГМО 

унеможливлює здійснення ефективного державного контролю за 
використанням генетично модифікованої продукції у сільському господарстві 
та створює передумови для нелегального використання незареєстрованої 
генетично модифікованої продукції в Україні та порушення прав 
інтелектуальної власності. 

Зважаючи на потенційні ризики для здоров’я людини, тварини і охорони 
навколишнього природного середовища, державна політика у цій сфері 
повинна ґрунтуватися на засадах пріоритетності збереження здоров’я людини, 
тварини і охорони навколишнього природного середовища, додержання вимог 
екологічної та біобезпеки при створенні, дослідженні, випробуванні та 
використанні ГМО, а також контролю за ГМО та ГМ-продукцією на всіх етапах 
їх створення, випробування та обігу. 

У цьому зв’язку, порушення вимог законодавства у сфері поводження з 
ГМО та забезпечення біобезпеки створює ризики та загрози, які впливають не 
лише на окремих суб’єктів господарювання, але й становить загрозу для 
здоров’я людей та має негативний вплив на довкілля. 

Водночас, чинне законодавство України, що встановлює відповідальність у 
сфері поводження з ГМО та забезпечення біобезпеки, є недієвим. Це пов’язано з 
тим, що розміри штрафів встановлені Кодексом України про адміністративні 
правопорушення є низькими і, відповідно, не виконують свою функцію щодо 
запобігання таких порушень. 
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3. Суть проєкту акта 
Проєкт Закону приводить окремі положення Кодексу України про 

адміністративні правопорушення у відповідність до Закону України «Про 
державне регулювання генетично-інженерної діяльності, забезпечення біобезпеки 
та державний контроль за обігом генетично модифікованої продукції у сільському 
господарстві» та посилює відповідальність. 

 
4. Вплив на бюджет 
Реалізація проєкту Закону не потребує додаткових витрат із державних та 

місцевих бюджетів. 
 
5. Позиція заінтересованих сторін 
Проєкт Закону не стосується питань функціонування місцевого 

самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та 
регіонального розвитку, соціально-трудової сфери, прав осіб з інвалідністю. 

Проєкт Закону не стосується сфери наукової та науково-технічної 
діяльності. 

Прогноз впливу реалізації акта на ключові інтереси заінтересованих сторін 
внаслідок прийняття проєкту Закону наведено у додатку 1 до пояснювальної 
записки (додається). 

 
6. Прогноз впливу 
Реалізація проєкта Закону не матиме впливу на ринкове середовище, 

забезпечення захисту прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян і 
держави; розвиток регіонів, підвищення чи зниження спроможності 
територіальних громад; ринок праці, рівень зайнятості населення.  

7. Позиція заінтересованих органів  
Проєкт Закону потребує погодження з Міністерством фінансів України,  

Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту 
споживачів, Державною регуляторною службою України та потребує проведення 
правової оцінки Міністерством юстиції України. 

 
8. Ризики та обмеження  
Проєкт Закону не суперечить Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод, а також прав та свобод, гарантованих Конвенцією. У 
проєкті Закону відсутні положення, що порушують принцип забезпечення рівних 
прав та можливостей жінок і чоловіків, правила і процедури, що можуть містити 
ризики вчинення корупційних правопорушень та порушень, пов’язаних з 
корупцією, не створює підстав для дискримінації. 

Проєкт Закону не стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності 
та не потребує розгляду Науковим комітетом Національної ради України з питань 
розвитку науки і технологій. 
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Громадська антидискримінаційна експертиза та громадська антикорупційна 
експертиза проєкту Закону не проводилася.  

Проєкт закону не передбачає надання державної допомоги суб’єктам 
господарювання, відповідно дія Закону України «Про державну допомогу 
суб’єктам господарювання» не поширюється на нього. У зв’язку з цим, відповідне 
рішення Антимонопольного комітету України, передбачене зазначеним Законом, 
не потребується. 

9. Підстава розроблення проєкту акта 
Проєкт Закону розроблено на виконання Закону України «Про державне 

регулювання генетично-інженерної діяльності, забезпечення біобезпеки та 
державний контроль за обігом генетично модифікованої продукції у сільському 
господарстві». 

 
 

Міністр розвитку економіки,  
торгівлі та сільського  
господарства України                                                                     Ігор ПЕТРАШКО 
 
_____ ______________ 2020 р. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 1 
до пояснювальної записки до проєкту 
Закону України «Про внесення змін до 
Кодексу України про адміністративні 
правопорушення щодо посилення 
відповідальності у сфері поводження з 
ГМО та забезпечення біобезпеки» 

 
ПРОГНОЗ ВПЛИВУ  

реалізації проєкта Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо 
посилення відповідальності у сфері поводження з ГМО та забезпечення біобезпеки» на ключові інтереси 

заінтересованих сторін 
 

1. Суть проєкту акта: комплексне врегулювання правових та організаційних засад генетично-інженерної діяльності, 
забезпечення біобезпеки та державного контролю за обігом генетично модифікованої продукції у сільському 
господарстві та харчовій промисловості та пріоритету, зазначеного в абзаці 13 пункту 5.6. Продовольча безпека країни 
частини 5. Мінекономіки довгострокових пріоритетів діяльності Уряду Програми діяльності Кабінету Міністрів України, 
яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 12 червня 2020 року № 471. 

 
2. Вплив на ключові інтереси заінтересованих сторін 

Заінтересована 
сторона Ключовий інтерес 

Очікуваний вплив на ключовий інтерес, 
позитивний (+) або негативний (-) Пояснення 

(чому саме реалізація акта призведе до впливу) Короткостроковий 
вплив (до року) 

Середньостроковий 
вплив (більше року) 

Посадові 
особи 

Здоров’я людини. 
Безпечність довкілля. 
 

позитивний позитивний 

 

Зменшення кількості адміністративних 
правопорушень, пов’язаних з 
недотриманням законодавства у сфері    
поводження з ГМО та забезпечення 
біобезпеки 
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Громадяни Здоров’я людини. 
Безпечність довкілля. 
Захист прав споживачів 
та інтересів громадян. 

позитивний позитивний Зменшення кількості адміністративних 
правопорушень, пов’язаних з 
недотриманням законодавства у сфері    
поводження з ГМО та забезпечення 
біобезпеки 

Держава Здоров’я людини. 
Безпечність довкілля. 
Захист прав споживачів 
та інтересів громадян. 

позитивний позитивний Зменшення кількості адміністративних 
правопорушень, пов’язаних з 
недотриманням законодавства у сфері    
поводження з ГМО та забезпечення 
біобезпеки 



ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ 
до проєкту Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення 

щодо посилення відповідальності у сфері поводження з ГМО та забезпечення біобезпеки» 
 

Зміст положення акта законодавства Зміст відповідного положення проєкту акта 
КОДЕКС УКРАЇНИ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ 

Глава 7 
АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ ОХОРОНИ ПРИРОДИ, ВИКОРИСТАННЯ 

ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ, ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ 
Стаття 901. Невиконання правил і норм у процесі 
створення, виробництва, зберігання, транспортування, 
використання, знешкодження, ліквідації, захоронення 
мікроорганізмів, біологічно активних речовин та інших 
продуктів біотехнологій 

Стаття 901. Невиконання правил і норм у процесі 
створення, виробництва, зберігання, транспортування, 
використання, знешкодження, ліквідації, захоронення 
мікроорганізмів, біологічно активних речовин та 
інших продуктів біотехнологій, порушення правил 
поводження з генетично модифікованими організмами 
в замкненій системі 

Невиконання правил і норм у процесі створення нових 
штамів мікроорганізмів, біологічно активних речовин та 
інших продуктів біотехнологій – 

Невиконання правил і норм у процесі створення нових 
штамів мікроорганізмів, біологічно активних речовин та 
інших продуктів біотехнологій – 

тягне за собою накладення штрафу на громадян від п’яти 
до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян і на посадових осіб – від семи до десяти 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

тягне за собою накладення штрафу на громадян від 
двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян і на посадових осіб - від семисот до 
однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян. 

Невиконання правил і норм екологічної безпеки у процесі 
виробництва, зберігання, транспортування, використання, 
знешкодження, ліквідації, захоронення мікроорганізмів, 
біологічно активних речовин та інших продуктів 
біотехнологій – 

Невиконання правил і норм екологічної безпеки у процесі 
виробництва, зберігання, транспортування, використання, 
знешкодження, ліквідації, захоронення мікроорганізмів, 
біологічно активних речовин та інших продуктів 
біотехнологій,  порушення правил поводження з 
генетично модифікованими організмами в замкненій 
системі – 
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тягне за собою накладення штрафу на громадян від п’яти 
до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян і на посадових осіб – від семи до десяти 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

тягне за собою накладення штрафу на громадян від 
двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян і на посадових осіб - від семисот до 
однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян. 

СТАТТЯ ВІДСУТНЯ Стаття 902. Порушення заходів біологічної і генетичної 
безпеки під час випробування та дослідження 
генетично модифікованих організмів у відкритій 
системі 
Порушення заходів біологічної і генетичної безпеки під 
час випробування та дослідження генетично 
модифікованих організмів у відкритій системі, – 
тягне за собою накладення штрафу на громадян від 
двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян і на посадових осіб – від семисот до 
однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян. 

Глава 13 
АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ В ГАЛУЗІ СТАНДАРТИЗАЦІЇ, ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ, 

МЕТРОЛОГІЇ ТА ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 
СТАТТЯ ВІДСУТНЯ Стаття 1671. Порушення правил розміщення на ринку 

генетично модифікованих організмів, введення в обіг 
або реалізація генетично модифікованої продукції з 
порушенням вимог законодавства 
Порушення правил розміщення на ринку генетично 
модифікованих організмів, введення в обіг або 
реалізація генетично модифікованої продукції з 
порушенням вимог законодавства, – 
тягне за собою накладення штрафу на громадян від 
двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян і на посадових осіб – від двохсот до 
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чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян. 

Глава 17 
ПІДВІДОМЧІСТЬ СПРАВ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ 

Стаття 221. Районні, районні у місті, міські чи 
міськрайонні суди (судді) 

Стаття 221. Районні, районні у місті, міські чи 
міськрайонні суди (судді) 

Судді районних, районних у місті, міських чи міськрайонних 
судів розглядають справи про адміністративні 
правопорушення, передбачені <…> 16627, <…> 

Судді районних, районних у місті, міських чи міськрайонних 
судів розглядають справи про адміністративні 
правопорушення, передбачені <…> 16627, 1671, <…> 

<…> <…> 
Стаття 2421. Центральний орган виконавчої влади, що 
реалізує державну політику із здійснення державного 
нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього 
природного середовища, раціонального використання, 
відтворення і охорони природних ресурсів 

Стаття 2421. Центральний орган виконавчої влади, що 
реалізує державну політику із здійснення державного 
нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього 
природного середовища, раціонального використання, 
відтворення і охорони природних ресурсів 

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує 
державну політику із здійснення державного нагляду 
(контролю) у сфері охорони навколишнього природного 
середовища, раціонального використання, відтворення і 
охорони природних ресурсів, розглядає справи про 
адміністративні правопорушення, передбачені статтями 
47 - 50, 52 - 531, 533 - 54, 59 - 771, статтею 78 (крім 
порушень санітарних норм), статтями 781, 79, 792, 
статтями 80-83 (крім порушень санітарних норм), 
частинами першою і третьою статті 85, статтями 861, 87, 
статтею 89 (щодо диких тварин), статтею 901 (крім 
порушень санітарних норм), статтями 911 - 914, статтею 
95 (крім порушень санітарних норм та норм ядерної 
безпеки), статтею 153, статтею 167 (щодо реалізації 
нафтопродуктів, екологічні показники яких не 
відповідають вимогам стандартів, норм та правил) і 

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує 
державну політику із здійснення державного нагляду 
(контролю) у сфері охорони навколишнього природного 
середовища, раціонального використання, відтворення і 
охорони природних ресурсів, розглядає справи про 
адміністративні правопорушення, передбачені статтями 
47 - 50, 52 - 531, 533 - 54, 59 - 771, статтею 78 (крім 
порушень санітарних норм), статтями 781, 79, 792, 
статтями 80-83 (крім порушень санітарних норм), 
частинами першою і третьою статті 85, статтями 861, 87, 
статтею 89 (щодо диких тварин), статтею 901 (крім 
порушень санітарних норм), 902, статтями  911 - 914, 
статтею 95 (крім порушень санітарних норм та норм 
ядерної безпеки), статтею 153, статтею 167 (щодо 
реалізації нафтопродуктів, екологічні показники яких не 
відповідають вимогам стандартів, норм та правил) і 
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статтею 1885 цього Кодексу. статтею 1885 цього Кодексу. 
Глава 19 

ПРОТОКОЛ ПРО АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ 
Стаття 255. Особи, які мають право складати протоколи 
про адміністративні правопорушення 

Стаття 255. Особи, які мають право складати протоколи 
про адміністративні правопорушення 

У справах про адміністративні правопорушення, що 
розглядаються органами, зазначеними в статтях 218 - 221 
цього Кодексу, протоколи про правопорушення мають 
право складати: 

У справах про адміністративні правопорушення, що 
розглядаються органами, зазначеними в статтях 218 - 221 
цього Кодексу, протоколи про правопорушення мають 
право складати: 

1) уповноважені на те посадові особи: 
органів внутрішніх справ (Національної поліції) <…> 
16627, <…> 

1) уповноважені на те посадові особи: 
органів внутрішніх справ (Національної поліції) <…> 
16627, 1671, <…> 

<…> <…> 
центрального органу виконавчої влади, що реалізує 
державну політику у сфері державного контролю за 
додержанням законодавства про захист прав споживачів 
(статті 422, 156, 1646, 1647);  

центрального органу виконавчої влади, що реалізує 
державну політику у сфері державного контролю за 
додержанням законодавства про захист прав споживачів 
(статті 422, 156, 1646, 1647);   

 центрального органу виконавчої влади, що реалізує 
державну політику у сфері державного нагляду 
(контролю) за обігом генетично-модифікованої 
продукції у сільському господарстві та харчовій 
промисловості (стаття 1671); 

фінансових органів (статті 164, 1641); фінансових органів (статті 164, 1641); 
<…> <…> 
центрального органу виконавчої влади, що реалізує 
державну політику із здійснення державного нагляду 
(контролю) у сфері охорони навколишнього природного 
середовища, раціонального використання, відтворення і 
охорони природних ресурсів (частини друга, четверта та 
п’ята статті 85, статті 85-1, 88, 88-1, 88-2, 90, 91, 91-5, 164 
- в частині порушення порядку провадження 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує 
державну політику із здійснення державного нагляду 
(контролю) у сфері охорони навколишнього природного 
середовища, раціонального використання, відтворення і 
охорони природних ресурсів (частини друга, четверта та 
п’ята статті 85, статті 85-1, 88, 88-1, 88-2, 90, 902, 91, 91-5, 
164 - в частині порушення порядку провадження 
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господарської діяльності, пов’язаної з раціональним 
використанням, відтворенням та охороною природних 
ресурсів (земля, надра, поверхневі води, атмосферне 
повітря, тваринний та рослинний світ, природні ресурси 
територіальних вод, континентального шельфу та 
виключної (морської) економічної зони України, 
добування і використання риби та інших водних живих 
ресурсів), поводження з відходами (крім поводження з 
радіоактивними відходами), небезпечними хімічними 
речовинами, пестицидами та агрохімікатами, порушення 
вимог законодавства у сфері оцінки впливу на довкілля; 
<…> 

господарської діяльності, пов’язаної з раціональним 
використанням, відтворенням та охороною природних 
ресурсів (земля, надра, поверхневі води, атмосферне 
повітря, тваринний та рослинний світ, природні ресурси 
територіальних вод, континентального шельфу та 
виключної (морської) економічної зони України, добування 
і використання риби та інших водних живих ресурсів), 
поводження з відходами (крім поводження з 
радіоактивними відходами), небезпечними хімічними 
речовинами, пестицидами та агрохімікатами, порушення 
вимог законодавства у сфері оцінки впливу на довкілля; 
<…> 



Проєкт 
 
 
 
 
 

ЗАКОН УКРАЇНИ 

Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 
правопорушення щодо посилення відповідальності у сфері 

поводження з ГМО та забезпечення біобезпеки 

Верховна Рада України постановляє : 

І. Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення 
(Відомості Верховної Ради Української РСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122, 
зі змінами) такі зміни: 

1. У статті 901: 
назву статті викласти в такій редакції: 
«Стаття 901. Невиконання правил і норм у процесі створення, 

виробництва, зберігання, транспортування, використання, знешкодження, 
ліквідації, захоронення мікроорганізмів, біологічно активних речовин та інших 
продуктів біотехнологій, порушення правил поводження з генетично 
модифікованими організмами в замкненій системі»; 

абзац другий частини першої викласти в такій редакції: 
«тягне за собою накладення штрафу на громадян від двохсот до трьохсот 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від 
семисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»; 

у частині другій: 
в абзаці першому після слів «інших продуктів біотехнологій» доповнити 

словами «порушення правил поводження з генетично модифікованими 
організмами в замкненій системі при здійсненні діяльності другого, третього та 
четвертого рівнів ризику»; 

абзац другий викласти в такій редакції: 



«тягне за собою накладення штрафу на громадян від двохсот до трьохсот 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від 
семисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян». 

2. Доповнити новою статтею 902 такого змісту: 
«Стаття 902. Порушення заходів біологічної безпеки під час випробування 

та дослідження генетично модифікованих організмів у відкритій системі 
Порушення заходів біологічної безпеки під час випробування та 

дослідження генетично модифікованих організмів у відкритій системі, –  
тягне за собою накладення штрафу на громадян від двохсот до трьохсот 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – від 
семисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.». 

3. Доповнити новою статтею 1671 такого змісту: 
«Стаття 1671. Порушення правил розміщення на ринку генетично 

модифікованих організмів, введення в обіг або реалізація генетично 
модифікованої продукції з порушенням вимог законодавства  

Порушення правил розміщення на ринку генетично модифікованих 
організмів, введення в обіг або реалізація генетично модифікованої продукції з 
порушенням вимог законодавства, 

тягне за собою накладення штрафу на громадян від двохсот до трьохсот 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – від 
двохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.». 

4. У статті 221 після цифри «16627» доповнити цифрами «1671». 
5. В абзаці першому статті 2421 перед словами та цифрами «статтями 911 – 

914» доповнити цифрами «902». 
6. У пункті 1 частини першої статті 255: 
після цифри «16627» доповнити цифрами «1671»; 
після абзацу одинадцятого доповнити новим абзацом дванадцятим такого 

змісту: 
«центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у 

сфері державного нагляду (контролю) за обігом генетично-модифікованої 
продукції у сільському господарстві та харчовій промисловості (стаття 1671)». 

У зв’язку з цим абзаци дванадцятий – шістдесят дев’ятий вважати 
відповідно абзацами тринадцятим - сімдесятим; 

в абзаці тридцятому після цифри 90 доповнити цифрами «902». 
 
ІІ. Прикінцеві положення 



1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його 
опублікування та вводиться в дію через два роки з дня набрання ним чинності. 

2. Кабінету Міністрів України до введення в дію цього Закону: 
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; 
забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами 

виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом. 
 

      Голова  
Верховної Ради України 
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