
 

Шановні колеги, друзі, члени Федерації! 

Вітаємо з наступаючими новорічними святами!  

Бажаємо успіхів і мудрого шляху Вашому бізнесу!  
Щоб разом з Новим Роком до Вас прийшли родинний затишок, злагода, 
щастя запанувало у Ваших оселях! 
Хай принесуть новорічні свята радісний настрій на весь рік і краще 
майбутнє, додадуть сил і наснаги та впевненості у завтрашньому дні! 
Користуючись нагодою, хочемо висловити щиру подяку всім тим, хто 
минулого року брав участь у наших різноманітних програмах та заходах. 
Сподіваємося на нашу подальшу співпрацю, бажаємо всім успіхів у 
професійній діяльності, щастя, здоров'я та гарного настрою. 

 
Є.В.Милованов та 

Правління Федерації органічного руху України 
 
Федерація Органічного руху України розпочинає випуск інформаційного вісника, 
який буде розповсюджуватись безкоштовно серед членів Федерації. Ми 
сподіваємось, що наше видання стане Вам у нагоді. Якщо Ви хочете розповісти 
про себе та свої успіхи на сторінках нашого вісника, ми з радістю розмістимо 
Вашу інформацію. Якщо у Вас є потреба в певній інформації, ми будемо раді 
допомогти і підготувати статтю на запропоновану тематику. Ми завжди готові 
вислухати Ваші зауваження, коментарі, пропозиції як в офісі Федерації 
органічного руху України, так і надіслані на нашу поштову та електронні 
адреси.  

1. 21 – 23 вересня 2006 р. 
в м. Прага (Чехія) прохо-
дила зустріч членів Між-
народної мережі 
«Авалон», в якій прийня-
ли участь представники 
трьох організацій-членів 
Федерації органічного 
руху України. Темою зу-
стрічі стали розробка та 
реалізація Національних 
планів дій щодо органіч-
них продуктів харчуван-
ні і фермерства.  

2. Член Федерації 
«Агрофірма «Гермес», 

вермикомпостні добрива 
якої сертифіковані компа-
нією Control Union, як до-
пустимі для використання 
при веденні органічного 
землеробства, у вересні 
приймала участь в найбі-
льшій сільськогосподарсь-
кій виставці арабського 
світу – Sahara (Каїр, Єги-
пет); в листопаді 2006 р. – 
у роботі відомої виставки 
HortiFair в Амстердамі 
(Нідерланди). Участь у 
згаданих виставках, як 
стверджує директор 
Г.В.Здор, є продовженням 

стратегічної програми фі-
рми щодо розвитку пропа-
ганди та експорту своєї 
продукції, започаткованої 
на міжнародній виставці 
органічних продуктів 
«Біофах-2006». 

3. Голова Правління Фе-
дерації органічного руху 
України Є.В.Милованов 
на запрошення організа-
торів прийняв участь у 
конференції „India Organic 
2006“, що проходила в м. 
Бангалор (Індія). На кон-
ференції, яка проходила в 
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Індії вже вдруге, індійські 
та іноземні фахівці діли-
лися досвідом виробниц-
тва різноманітних видів 
органічної продукції та 
методів її пропаганди і 
маркетування. На одно-
йменній виставці демон-
струвалися досягнення 
індійського органічного 
сектору, в т.ч. рис; чай; 
чорний, та білий перець, 
ваніль та інші спеції; 
мед; широкий спектр 
консервації і т.п. Вистав-
ка користувалась шале-
ним попитом не лише 
серед фахівців, але й 
серед  самих широких 

верств звичайних спожи-
вачів. 
За даними IFOAM, ста-
ном на 01.01.2006р в 
Індії було сертифіковано 
5,147 ферм, що дотри-
муються органічних ме-
тодів господарювання на 
114 037 га.  
4. Федерація органічного 
руху України за фінансо-
вої підтримки фонду 
«NOVIB» організувала 
поїздку п’яти фермерів – 
членів Федерації на між-
народний курс «Основи 
б і о г о с п о д а рюв а н н я 

(органічного господарю-
вання) і виноробства», 
який проводився Асоціа-
цією Біологічних госпо-
дарств «Елкана» (Грузія) 
14 – 22 грудня 2006 року 
в м. Тбілісі. Мета курсу - 
ознайомлення учасників 
з принципами та метода-
ми органічного виробни-
цтва. Між Федерацією 
органічного руху України 
та Асоціацією Біологіч-
н и х  г о с п о д а р с т в 
«Елкана» підписано Ме-
морандум про подальшу 
співпрацю.  

НОВИНИ ОРГАНІЧНОГО РУХУ УКРАЇНИ 

тання хімічно синтезова-
них мінеральних добрив 
і хімічних засобів захисту 
рослин та, відповідно, є 
значно кориснішими при 
споживанні. 
Приймаючи до уваги 
стратегічну важливість 
сої та продуктів їх пере-
робки, компанія 
“Украгрофін” (член Фе-
дерації) разом з фірмою 
“ECOLAND Grains & Leg-
umes” (Німеччина) запо-
чаткували в Україні дов-
готерміновий Проект ви-
рощування органічної 
сої, метою якого є: 

• пошук найбільш 
ефективних та жит-
тєздатних сортів сої 
для різних агроклі-
матичних зон Украї-
ни; 

• відпрацювання ефе-
ктивних технологій 
вирощування гене-
тично немодифіко-
ваної сої без засто-
сування хімічно син-
тезованих: мінераль-
них добрив та засо-
бів захисту рослин; 

• збільшення виробни-
цтва органічної сої з 

метою її подальшого 
експорту та нарощу-
вання її переробки в 
самій Україні. 

Зважаючи на набутий 
досвід 2005-2006 рр. в 
ПСП «Агроекологія» та 
інших господарствах, 
ініціатори проекту мають 
намір розширювати його 
рамки та є відкритими 
для співпраці з новими 
партнерами. 

Проект Закону  
«Про органічне вироб-
ництво» 

Перший офіційний про-
ект Закону України «Про 
органічне виробництво» 
вже розроблений і зна-
ходиться на доопрацю-
ванні в Міністерстві агра-
рної політики України. 
Міністерство планує по-
дати цей важливий доку-
мент в Кабінет Міністрів 
України до кінця грудня 
2006р. Очікується, що 
закон України про  «Про 
органічне виробництво» 
міг би розглядатися Вер-
ховною Радою України в 
травні-червні 2007р.  

Проект виробництва та 
вирощування органіч-
ної сої 
Останнім часом в світі 
зростає зацікавленість 
споживачів у здорових 
продуктах харчування, 
вироблених в екологічно 
чистих умовах з гаранто-
вано натуральної сиро-
вини. Важливе значення 
в цьому сенсі приділя-
ється і соєвим продук-
там. Переважні обсяги 
сої, що вирощується в 
Північній та Південній 
Америці, вже є, на жаль, 
генетично модифікова-
ними. Це є причиною 
підвищеної уваги з боку 
багатьох міжнародних 
компаній до нових потен-
ційних ринків постачан-
ня.  
Все більшу роль у виро-
бництві та постачанні сої 
в Європу відіграє Украї-
на, яка в 2006 р. зібрала 
її (за даними УкрАгроП-
ромСої) 886 тис.тон. 
В світі постійно зростає 
попит на органічні соєві 
боби, які, звісно, не є 
генетично модифікова-
ними та вирощуються 
без будь-якого викорис-

Все більшу роль у 
виробництві та 
постачанні сої в 
Європу відіграє 
Україна, яка в 2006 р. 
зібрала 886 тисяч 
тон. 
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МІЖНАРОДНІ НОВИНИ ОРГАНІЧНОГО РУХУ 

Органічного фермера 
обрано  сенатором 
США.  
Джо Тестер - є фермер у 
третьому поколінні з 
штату Монтана, займа-
ється органічним вироб-
ництвом близько два-
дцяти років. За результа-
тами виборів став сена-
тором США. У 2005 році 
пана Тестера та його 
дружину було визнано 
видатними лідерами 
сільського господарства 
за номінацією Коледжу 
сільського господарства 
університету штату Мон-
тана. Основні площі їх 
органічної ферми займа-
ють майже 570 га.  
Метою свого господарю-
вання містер Тестер вва-
жає наступне: виробниц-
тво високоякісних харчо-
вих продуктів за допомо-
гою органічних методів 
господарювання, підви-
щення родючості ґрунту і 
продовження родинного 
фермерства. Він також 
співпрацює з Міжнарод-
ною асоціацією покра-
щення органічних врожа-
їв і допомагає розробля-
ти органічну сертифіка-
ційну програму штату 
Монтана. 
 
Субсидії для органіч-
ного виробництва в 
Болгарії.  
Органічне виробництво в 
більшості країн Європи 
отримує фінансову під-
тримку ЄС та своїх дер-
жав. Субсидії у розмірі 
12,6 млн ЄВРО будуть 
розподілені між органіч-
ними фермерами і виро-
бниками харчових про-
дуктів в Болгарії. Болга-
рія стане членом ЄС у 
2007 році, підтверджую-
чи політику ЄС щодо під-
тримки екологічно збала-
нсованого сільського 

господарства. 
 
Інвестиції в органічне 
тваринництво в Болга-
рії.  
Кірі Ватев, власник ком-
панії по виробництву 
м ’ я с н о ї  п р о д у к ц і ї 
«Тандем», оголосив, що 
його компанія інвестує 2 
млн ЄВРО в програму 
органічного харчування 
тварин протягом наступ-
них двох років. Після 
вступу Болгарії до ЄС, 
компанія сподівається 
вийти на ринок з органіч-
ними м’ясними продукта-
ми.  
 
Виробництво органіч-
них молочних продук-
тів в Румунії.  
LaDorna group заявила 
про початок експорту 
органічних молочних 
продуктів до Німеччини, 
Великобританії та США. 
Ця компанія почала екс-
портувати органічні про-
дукти у 2004 році до Гре-
ції, у 2005 році доля мо-
лочних продуктів, експо-
ртованих у Грецію скла-
ла 8% від загальних об-
сягів продажу компанії, 
перевищивши 4,5 млн. 
ЄВРО. Наступного року 
компанія планує вироби-
ти 30 млн. літрів органіч-
ного молока, що складе 
50% від загального виро-
бництва. Орієнтація на 
європейські ринки пояс-
нюється високими ціна-
ми на органічну продук-
цію в Європі. Так, за сві-
дченням голови LaDorna 
group Жана Валвіса, со-
бівартість виробництва 1 
кг органічного сиру в Ру-
мунії складає 5.90 ЄВ-
РО, тоді як в Англії цей 
продукт можна продати 
за 18 ЄВРО.  

Німецька організація 
Екоконект підготувала 
звіт: Органічне вироб-
ництво в Україні  
В жовтні 2006 р. німець-
ка неурядова організація 
Екоконект опублікована 
звіт про стан органічного 
сільського господарства 
в Україні.   
Згідно звіту, в Україні 
станом на грудень 2005 
р. працювало 72 органіч-
них господарства з сере-
дньою площею 3.361 га. 
Загалом, 241.980 га за-
йнято під органічним ви-
робництвом. Для порів-
няння: у 2001 році було 
25 органічних госпо-
дарств загальною пло-
щею 112.500 гa. Значна 
кількість органічних гос-
подарств знаходяться у 
перехідному стані. В ор-
ганічних господарствах 
доля оброблюваної зем-
лі складає 80%.  
В Україні майже всі гос-
подарства, які перейшли 
на органічне виробницт-
во, займаються виключ-
но землеробством. Пер-
ше органічне господарс-
тво тваринницького на-
прямку знаходиться у 
перехідному стані. Осно-
вними органічними куль-
турами в Україні є: зер-
нові (м’які і тверді сорти 
пшениці, ячмінь, кукуру-
дза, овес, гречка, просо), 
о л і й н і  к у л ь т у р и 
(соняшник, ріпак і гірчи-
ця), бобові (соя, горох, 
тощо) і ефірні олії 
(лаванда, полин). 
В Західній Україні 
сертифіковано як 
органічне перше 
господарство з 
в и р о щ у в а н н я 
фруктів. Кілька 
ферм, де будуть 
вирощувати суни-
ці та овочі знахо-
дяться на перехі-
дному етапі.  

Перше українське 
органічне 

господарство 
тваринницького 

напрямку 
знаходиться у 

перехідному стані. 
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Генетично модифіко-
ваний організм (ГМО) – 
організм, який було ви-
роблено за технологія-
ми, що передбачають 
перенесення генів від 
одного організму до ін-
шого, що відповідно змі-
нює характеристики ор-
ганізму або вливає на 
його розвиток.  
Перенесення ДНК або 
генів від одного організ-
му до іншого процедура 
дуже складна і доволі 
випадкова. На сьогодні 
не існує шляхів повного 
контролю або управлін-
ня цим процесом, тому 
нові гени 
«вставляються» випад-
ково в генетичний апа-
рат організму. Відомо, 
що гени складаються з 
груп, тому якщо новий 
ген «вставляється» у 
вже існуючу групу, він 
потенційно може зруйну-
вати «рідні» гени і відпо-
відно порушити функції, 
за які вони відповідають. 
Насправді, такі 
«порушення» достатньо 
часті. «Вставлені» гени 
можуть «не працювати» 
або поводити себе не 
так, як це очікували, або 
функції «рідних» генів 
може бути порушено.  
Вчені стверджують, що 
такі порушення можуть 
призводити до того що, 

організм може виробля-
ти токсичні речовини або 
змінити характеристики 
поживних речовин і при-
родних токсинів. Існують 
приклади, коли генетичні 
модифікації змінювали 
організми непередбаче-
ним шляхом.  
Наприклад, ГМ риба 
(було введено ген гормо-
ну росту). Відбулися на-
ступні зміни:  
1. Зміна плавників 
2. Зміна поведінки 
3. Зміни у хімічному 
складі речовин 

4. Деформація чере-
пу 

5. Поява пухлин 
ГМ Картопля (було вве-
дено ген - «промоутер») 
1. Зміна у розмірі і 
вазі картоплин 

2. Зміни у кількості 
картоплин на рослину 

Генні інженери можуть 
«вкласти» нові гени у 
будь-яку сільськогоспо-
дарську культуру. Напри-
клад, лабораторні гени 
риби були «додані» до 
кукурудзи з метою зро-
бити її стійкою до моро-
зу.  
 
Які типи ГМ сільського-
сподарських рослин 
використовуються? 
Наразі розроблено бага-
то видів ГМ сільськогос-
подарських культур. На-
приклад, у Великобрита-
нії, всі ГМ сільськогоспо-
дарські культури, що не-
вдовзі можуть отримати 
державний дозвіл на ви-
рощування є толерант-
ними до гербіцидів. Вони 
були зроблені спеціаль-
но для того, щоб бути 
толерантними до силь-
них пестицидів, які вби-
вають всі інші рослини. У 
США широкого поширен-
ня набули сільськогоспо-
дарських культур, які 
стійки до комах. Це було 

досягнуто «створенням» 
рослин, що синтезують 
бактеріологічні токсини, 
що вбивають комах, які 
зазвичай використову-
ють сільськогосподарські 
культури в їжу. Інші шту-
чно створені культурні 
рослини більш довго зрі-
ють або стійкі до захво-
рювань. Вчені також пра-
цюють над рослинами, 
які будуть використову-
ватись у промисловості, 
наприклад для виробни-
цтва олій для косметич-
ної індустрії, або росли-
ни з певними поживними 
характеристиками.  
 
Основні проблеми ГМ 
продуктів харчування 
Генна інженерія є неточ-
ною і неперебачуван-
ною. Шляхом 
«пересадки» генів від 
організмів, що ніколи не 
використовувалися у їжу, 
у харчових ланцюг тва-
рин і в організм людини 
потрапляють нові протеї-
ни. Це може спричинити 
алергійну реакція або 
інший негативний влип 
на здоров’я.  
Дослідження з безпеки 
ГМ продуктів харчування 
виходять із концепції 
«значної подібності». Це 
означає наступне: якщо 
доведено, ГМ продукти 
харчування «значною 
мірою» такі ж самі як і 
звичайні, то вони вважа-
ються безпечними. Ця 
концепція застосовуєть-
ся через складності та 
високу вартість тради-
ційних досліджень 
(наприклад, як ті, що ви-
користовуються для до-
слідження нових медич-
них препаратів).  
Але такий підхід значною 
мірою критикується нау-
ковцями, тому що, перш 
за все не зрозуміло, який 
саме ступінь 

Тема випуску: ГЕНЕТИЧНО МОДИФІКОВАНІ ОРГАНІЗМИ 
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Непередбачувані ефекти: ГМ соя 

Ген резистентності 
до пестицидів 

Менше фіто-
гормонів Більша кількість 

лігніну (більш 
тверда стеблина) 

На сьогодні не існує 
шляхів повного 
контролю або 
управління 
процесом, тому 
нові гени 
«вставляються» 
випадково в 
генетичний апарат 
організму 



«подібності» повинні ма-
ти ГМО.  
Безпека ГМ продуктів 
харчування залежить від 
державного контролю за 
дослідженнями, які про-
водять компанії-
виробники ГМО. Біль-
шість таких досліджень 
ніколи не було опубліко-
вано або ніколи не були 
предметом незалежного 
аналізу.  
 
Антибіотики  
Багато ГМ сільськогоспо-
дарських рослин містять 
гени, що зумовлюють 
стійкість до загальновжи-
ваних антибіотиків. Існує 
небезпека, що ці гени 
можуть потрапити з про-
дуктів харчування до 
шлунку людини чи тва-
рини. В Нідерландах, 
дослідники використали 
модель шлунково-
кишкового тракту для 
того, щоб з’ясувати, що 
відбувається із ГМ їжею 
після того, як її спожили. 
Вони передбачили, що 
6% генів від ГМ томатів 
будуть живі після проце-
су травлення і припусти-
ли, що вони будуть жити 
достатньо довго для то-
го, щоб бути 
«підхопленими» бактері-
ями. У 2002 році у дослі-
дженні на добровольцях, 
що проводилося у Вели-
кобританії, вперше було 
доведено, що ГМ гени 
такі були «підхоплені» 
бактеріями організму 
людини і стали частина-
ми їх генетичного апара-
ту.  
 
Отже, які небезпеки 
вирощування ГМ сіль-
ськогосподарських 
культур? 
 
Загроза дикій природі 
Природне середовище в 
Україні зазнає шкоди 
через застосування інте-
нсивних методів ведення 
сільського господарства, 
застосування хімічних 

засобів захисту. Напри-
клад, рослини, які були 
широко розповсюджені 
40 років тому назад, за-
раз вважаються вразли-
вими видами і потребу-
ють охорони. Більше як 
20 видів птахів зазнали 
різкого зниження популя-
цій з 1970-х рр.. Існує 
велика небезпека, що 
застосування ГМ толера-
нтних до гербіцидів сіль-
ськогосподарських куль-
тур зробить ситуацію ще 
гірше. ГМ толерантні до 
гербіцидів сільськогоспо-
дарські культури дозво-
ляють фермерам вноси-
ти «широкий спектр» 
пестицидів на своїх по-
лях, що вбивають всі 
інші рослини. Це може 
викликати потенційну 
небезпеку, що кількість 
диких видів буде змен-
шуватися і тому, відпові-
дно, зменшиться обсяг 
їжі для комах і птахів.  
 
Забруднення 
Одним з основних труд-
нощів, з яким стикаються 
фермери, що вирощують 
ГМ культури, це немож-
ливість запобігти пере-
несенню пилку. Дослід-
ники з’ясували, то в біль-
шості випадків, пилок 
переноситься на від-
стань принаймні 4 км від 
полів, навіть якщо вони 
були оточені буферними 
полями зробленими спе-
ціально для з метою за-
побігти переносу пилку. 
В державах, де дозволе-
но вирощування ГМ рос-
лин, встановлено мініма-
льну відстань між ГМ і 
звичайними посівами. 
Це, як правило, відстань 
50 - 600 метрів, але до-
слідження доводять, що 
цього недостатньо для 
того, щоб захистити фе-
рмерів і споживачів від 
генетичного забруднен-
ня.  
Вже трапилося декілька 
серйозних інцидентів, 
хоча ГМ культури виро-

щує відносна незначна 
кількість фермерів.  
У 2000 році, насіннєва 
компанія Advanta заяви-
ла, що насіння олійного 
ріпаку, що було продано 
фермерам у Франції, 
Німеччині, Швеції та Ве-
ликобританії є ГМ забру-
дненим. ГМ ріпак, що 
виробляється компанією 
Monsanto, не був дозво-
лений до вирощування у 
ЄС. Компанія Advanta 
заявила, що забруднен-
ня шляхом перехресного 
опилення відбулося че-
рез поле, де вирощували 
ГМ культури, що знахо-
дилося на відстані не 
менше як 4 км. Більше 
5000 га забрудненого 
насіння було вирощено у 
Великобританії і ферме-
ри не мали змоги прода-
ти свої врожаї або були 
змушені їх знищити.  
В 2000 році було з’ясовано, 
що ГМ кукурудза StarLink, 
що не була затверджена до 
використання, забруднила 
посіви по всій території 
США. Підозра на алергійні 
реакції серед споживачів 
підтвердилася і більш як 30 
найменувань товарів було 
повернуто із магазинів. 
Уряд США був вимушений 
викупити ці запаси для 
знищення, Kelloggs за-
крив своє виробництво 
на два тижні. Збитки еко-
номіки США склали міль-
ярди доларів.  
ГМ забруднення вже є 
проблемою. Велика від-
стань, яку може подола-
ти пилок ГМ рослини 
означає, що відстань між 
ГМО культурами і зви-
чайними повинна бути 
дуже великою, щоб бути 
ефективною.  
 
Відповідальність 
Наразі ні в ЄС, ні в інших 
країнах не існує системи, 
яка б могла захистити 
фермерів або громадсь-
кість від школи, яка може 
бути завдана цими рос-
линами або фінансові 
втрати, що спричинені 

Однією із основних 
труднощів, з яким 

стикаються 
фермери, що 

вирощують ГМ 
культури, це 

неможливість 
запобігти 

перенесенню пилку 
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АНОНС 
У 2006 році Федерація органічного руху України видала дві книги 
всесвітньовідомого фахівця в галузі біодинамічного сільського 
господарства Алекса Подолинського (Австралія), одного з най-
кращих теоретиків та практиків біодинаміки, онука відомого украї-
нського економіста та еколога Сергія Подолинського: 
• Біодинаміка – землеробство майбутнього 
• Біодинаміка – шлях до активного землеробства 

В книгах автор на живих прикладах пояснює особливості біоди-
намічного сільського господарства, роз’яснює дію біодинамічних 
препаратів, їх вплив на ґрунти та рослини.  

На початку 2007 року будуть видані ще дві книги 
А.Подолинського: 
• Жива культура землеробства 
• Живе знання, 

Крім цього, вперше українською мовою буде видана книга Івана 
Євгеновича Овсинського «Нова система землеробства», яка 
вперше побачила друк наприкінці 19 століття. Незважаючи на 
свій вік, книга не втратила актуальності. Одним із прихильників 
І.Є.Овсинського є М.Курдюмов, вчений-агроном, автор відомої 
книги «Хитрый сад, умный огород».  

І.Є. Овсинський був першим вченим, який довів недоречність 
плугу. Він ніколи не орав на глибину більше ніж 5 см. Головною 
перевагою його системи була виключна стійкість посівів і до 
посух, і до надмірного зволоження. В книзі автор детально на 
власних прикладах свого господарювання в Україні розглядає 
джерела живлення рослин, умови засвоювання рослинами пожи-
вних речовин, вплив факторів навколишнього середовища, зна-
ряддя для обробітку ґрунту, тощо.  

При підготовці вісника були 
використані веб-сайти:  
http://biosafety.seu.ru/,  
Organic-Market.Info,  

www.ifoam.org,  
www.panda.org,  
www.foe.co.uk 

При використанні матеріалів, 
посилання на Інформаційний 
вісник Федерації органічного 
руху України обов’язкове!  

Федерація органічного 
руху України 

вул. Госпітальна, 12, оф.412,  
м. Київ, 01001, Україна, 

тел./факс: (044) 234-00-54, E-
mail: ofu@organic.com.uа  

б повністю регулювали 
питання пов'язані з ГМО. 
Наразі, правове регулю-
вання безпечного вико-
ристання ГМО здійсню-
ється постановою Кабі-
нету Міністрів України 
№1304"Про Тимчасовий 
порядок ввезення, дер-
жавного випробування, 
реєстрації та викорис-
тання трансгенних сортів 
рослин в Україні" від 17 
серпня 1998 р. 
У 2002 р. Верховною 
Радою України був при-
йнятий у першому читан-
ні Закон України "Про 
державну систему біобе-
зпеки при створенні, ви-
пробуванні та практично-
му використанні генетич-
но модифікованих орга-

забрудненням від ГМ 
культур.  
Тому деякі країни част-
ково або повністю накла-
ли заборону на ГМО, а 
саме: Австрія, Албанія, 
Великобританія, Венесу-
ела Греція, Італія, Фран-
ція, Німеччина, Польща, 
Саудівська Аравія, Сер-
бія, Швейцарія, Таїланд, 
Шрі-Ланка, Індія, Австра-
лія.  
Для України проблема 
біобезпеки генетично 
модифікованих організ-
мів та продуктів, що міс-
тять зазначені організми 
у своєму складі, є над-
звичайно важливою і 
актуальною. В Україні не 
існує законодавчих та 
організаційних норм, які 

нізмів", який передбачає 
створення системи дер-
жавного контролю за 
ввезенням, державним 
випробуванням, реєст-
рацією та подальшим 
використанням ГМО, а 
також продуктів з них.  
На даний час у законо-
давстві не закріплено 
ніякої відповідальності, 
щоб гарантувати, що 
будь-яка шкода, виклика-
на ГМ культурами, про-
довольством та кормами 
мають бути відшкодовані 
компаніями, що виробля-
ють ГМО. Замість того, 
вся відповідальність ля-
же на господарства, що 
використовують ГМО, на 
торгівців та постачаль-
ників.  

ГЕНЕТИЧНО МОДИФІКОВАНІ ОРГАНІЗМИ  


