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Іíфоðмàц³я

Презид³я âсеукраїнської гроìадсь-
кої орган³зац³ї “óкраїнське товариство ге-
нетик³в ³ селекц³онер³в ³ì. ì.І. âавилова” 
на своєìу зас³данн³ 7.04.2010 р. заслуха-
ла ³ обговорила допов³дь в³це-президен-
та òовариства, доктора б³ол. наук, профе-
сора, члена-кореспондента ÍàÍ óкраїни  
ì.â. êучука “îсновн³ положення нових за-
конопроект³в óкраїни, що стосуються ге-
нетично ìодиф³кованих орган³зì³в” ³ при-

У ПРЕÇИД²Ї УКРАЇÍÑЬКÎГÎ ÒÎВАРИÑÒВА ГЕÍЕÒИК²В  
² ÑЕЛЕКЦ²ÎÍЕР²В ²Ì. Ì.². ВАВИЛÎВА

йняла “Звернення презид³ї óкраїнсько-
го товариства генетик³в ³ селекц³онер³в  
³ì. ì.І. âавилова до âерховної ðади 
 óкраїни”. Презид³я постановила над³слати 
“Звернення…” до âерховної ðади óкраї-
ни, опубл³кувати його у найближчоìу числ³ 
журналу “â³сник óкраїнського товариства 
генетик³в ³ селекц³онер³в”, а також на веб-
стор³нц³ òовариства (utgis.org.ua).

ÇВЕРÍЕÍÍЯ ПРЕÇИД²Ї  
УКРАЇÍÑЬКÎГÎ ÒÎВАРИÑÒВА ГЕÍЕÒИК²В  
² ÑЕЛЕКЦ²ÎÍЕР²В ²Ì. Ì.². ВАВИЛÎВА  
ДÎ ВЕРХÎВÍÎЇ РАДИ УКРАЇÍИ

ó âерховн³й ðад³ óкраїни зареєстрова-
но два законопроекти  “Про заборону ви-
користання в óкраїн³ генетично ìодиф³-
кованих орган³зì³в” та “Про проголошен-
ня територ³ї óкраїни в³льною в³д генетично 
ìодиф³кованих орган³зì³в”. 

àнал³з цих законопроект³в св³дчить, що 
їх прийняття ìатиìе пряìий негативний 
вплив на б³олог³чну безпеку, ìедичний за-
хист населення та забезпечення ³нновац³й-
ного зростання с³льського господарства 
óкраїни. Без ³нтенсивного розвитку б³о-
технолог³й, як³ ґрунтуються на досягнен-
нях сучасної генетики ³ обов’язково вклю-
чають у себе генно-³нженерн³ технолог³ї, у 
цих галузях в³дбудуться заст³й ³ регрес.

ó ìедицин³ саìе рекоìб³нантн³ б³л-
ки, як³ продукуються трансгенниìи (гене-
тично ìодиф³кованиìи) бактер³яìи, в³ру-
саìи, або кл³тинаìи ссавц³в, складають 
найб³льшу частку в загальноìу продажу 
продукт³в б³отехнолог³ї. òак, ринок про-
дажу т³льки трьох рекоìб³нантних проти-
пухлинних ìоноклональних антит³л, та-
ких як Avastin®/Bevacizumab, Rituxan®/ 

Retuximab або Herceptin®/Trastuzumab 
склав 6,8 ìлрд аìериканських долар³в у 
2007 р., ³ прогнозується, що в³н досягне 
21,5 ìлрд долар³в у 2016 р. 90 % всього ³н-
сул³ну, що поступає у продаж, складає ³н-
сул³н, створений з використанняì генно-
³нженерних технолог³й. ó св³т³ широко в³-
доì³ генно-³нженерн³ вакцини, наприклад 
така, як вакцина проти раку шийки ìатки 
Cervarix, ³ вона вже є на ринку óкраїни.

ãенетично ìодиф³кован³ (або краще їх 
називати б³отехнолог³чн³) с³льськогоспо-
дарськ³ культури вирощують у 25 країнах 
св³ту, з них 16 – це країни, що розвивають-
ся, 9 – високорозвинен³ проìислов³ краї-
ни. Зокреìа, у ñШà ц³ культури зайìають 
64 ìлн га, у Бразил³ї – 21,4 ìлн га, àрген-
тин³ – 21,3 ìлн га, Інд³ї – 8,4 ìлн га, êанад³ 
– 8,2 ìлн га, êитаї – 3,4 ìлн га.

Площ³ пос³в³в б³отехнолог³чних куль-
тур з 1996 р. по 2009 р. зросли у 80 раз³в. 
ó 2009 р. б³отехнолог³чниìи рослинаìи 
було зас³яно 134 ìлн гектар³в у пор³внян-
н³ з 125 ìлн у 2008 роц³. îсновниìи б³о-
технолог³чниìи культураìи є соя (3/4 з 90 
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не було опубл³ковано її роботу). äосл³д-
ження І.â. Єрìакової були повторен³ її ко-
легаìи з ÍäІ харчування ðàìÍ (п³д кер³в-
ництвоì Í. òишко). â експериìентах вив-
чали довгостроковий вплив вживання ãìî 
на стан здоров’я та розìноження щур³в. ó 
досл³дах було залучено 1500 тварин (а не 
3-4, як у Єрìакової), яких досл³джували 
протягоì трьох покол³нь. ó результат³ до-
сл³дження не було виявлено шк³дливого 
впливу ãì продукт³в. àналог³чн³ результа-
ти були отриìан³ в багатьох лаборатор³ях 
св³ту.

òовариство вважає, що прийняття за-
кон³в “Про заборону використання в óк-
раїн³ генетично ìодиф³кованих орган³зì³в” 
та “Про проголошення територ³ї óкраїни 
в³льною в³д генетично ìодиф³кованих ор-
ган³зì³в” не т³льки не захистить населен-
ня óкраїни в³д небажаних насл³дк³в вико-
ристання так званих ãìî, але ìоже при-
звести до зупинки постачання населенню 
сучасних ìедичних препарат³в та вакцин 
тощо, що вже зареєстрован³ в óкраїн³. öе 
також повн³стю зупинить розвиток сучас-
ної генетики в країн³. За своїìи насл³дкаìи 
прийняття таких закон³в ìоже бути пор³в-
няно з тиìи, як³ виникли в ñðñð п³сля серп-
невої сес³ї âàñãÍІë та Постанови öê êПðñ 
в³д 16 серпня 1948 року, як³ повн³стю зни-
щили генетику в країн³, що ìало пряì³ не-
гативн³ насл³дки для с³льського господарс-
тва та виробництва, як³ й до сих п³р повн³с-
тю не подолано.

ìлн га пос³в³в у св³т³), бавовник (ìайже по-
ловина з 33 ìлн га), кукурудза (1/4 з 158 
ìлн га), р³пак (1/5 з 31 ìлн га). Загально-
св³това варт³сть ринку нас³ння б³отехноло-
г³чних культур оц³нювалась у 2009 р. в 10,5 
ì³льярд³в долар³в ñШà. Загальносв³това 
варт³сть б³отехнолог³чних кукурудзи, сої, 
бавовнику оц³нювалася у 130 ìлрд долар³в 
ñШà у 2008 р., а прогнозне зростання – до 
15% щор³чно.

57 країн, в тоìу числ³ країни Євросою-
зу, надали дозволи на ³ìпорт б³отехноло-
г³чних культур для використання як продук-
т³в харчування та корì³в. Прогнозується, 
що до 2015 р. 40 країн будуть вирощувати 
б³отехнолог³чн³ культури на загальн³й пло-
щ³ 200 ìлн га. 

Жодних наукових доказ³в про шк³д-
лив³сть у загальноìу сенс³ слова так зва-
них генетично-ìодиф³кованих орган³з-
ì³в для людей не ³снує. äосл³ди рос³йсь-
кої вченої І.â. Єрìакової, в ход³ яких, на її 
дуìку, було встановлено шк³дливий вплив 
ãì сої на нащадк³в щур³в у першоìу по-
кол³нн³, викликають суìн³ви у багатьох на-
уковц³в через порушення в орган³зац³ї ек-
спериìенту та некоректну обробку даних. 
ñл³д зазначити, що робота І.â. Єрìакової 
не була опубл³кована в жодноìу науково-
ìу журнал³ нав³ть п³сля того, як її результа-
ти стали широко в³доì³ завдяки активн³й 
гроìадськ³й д³яльност³ авторки (на стор³н-
ках “Nature Biotechnology” в³дбулася дис-
кус³я щодо досл³джень І.â. Єрìакової, але 


