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Мдгзфла одсмока ла пйуту. Пом 
лдї гзпкуруырщ, її козрзкуырщ, лды 
жатмнйыырщпя. Абпмйырлм мфдвзглм, 
цм вмла лд жайзхає баигуезк ноак-
рзфлм лікмгм в Укоаїлі. Нджваеаыфз 
ла рд, цм пномб її номвдгдлля жа фапз 
лджайделмпрі буйм гдкійщка, лзліх-
ля,ла ндодкмлалля аврмоа, жаихйа 
гайі впіт. Цд вед лд номдкрз, уд лд 
«ла жавроа». Цд вед жаоаж. Позилярм 
Закмлз Укоаїлз  віг 19 емврля 
2017 омку № 2168-VIII «Пом гдоеа-
влі сілалпмві гаоалрії кдгзфлмгм мб-
пйугмвувалля лапдйдлля» ра віг 
14 йзпрмнага 2017 омку № 2206-VIII 
«Пом нігвзцдлля гмпрунлмпрі ра 
якмпрі кдгзфлмгм мбпйугмвувалля у 
пійщпщкіи кіпудвмпрі». Акрзвлм ла-
ноаущмвуырщпя вігмкфі гмкукдлрз 
Міліпрдопрва мтмомлз жгмомв’я Укоа-
їлз. Нахд жавгалля нмйягає у рмку, 
цмб номалайіжуварз, як  в агкіліпроа-
рзвлм-ноавмвмку взкіоі уі жкілз 
пніввіглмпярщпя іж нозлузнмк гмпру-
нлмпрі ндовзллмї кдгзфлмї гмнмкмгз. 

Пдодгмвпік, цм лмвмгм нозвліп 
Закмл Укоаїлз  віг 19 емврля 
2017 омку № 2168-VIII «Пом гдоеа-
влі сілалпмві гаоалрії кдгзфлмгм мб-
пйугмвувалля лапдйдлля» у пноаву 
агкіліпроарзвлм-ноавмвмгм ра сілал-
пмвмгм жабджндфдлля мтмомлз жгм-
омв’я жагаймк ра ндовзллмї кдгзфлмї 
гмнмкмгз жмкодка? Такзт лмвауіи є 
фзкайм, вкаедкм кйыфмві ж лзт: 

1) номгоака гдоеавлзт гаоалріи 
кдгзфлмгм мбпйугмвувалля лапдйдлля 
(номгоака кдгзфлзт гаоалріи) - ном-
гоака, цм взжлафає ндодйік ра мбпяг 
кдгзфлзт нмпйуг (вкйыфаыфз кдгзф-
лі взомбз) ра йікаопщкзт жапмбів, нм-
влу мнйару лагалля якзт науієлрак 
гдоеава гаоалрує жа оатулмк кмхрів 
Ддоеавлмгм быгедру Укоаїлз жгіглм 
ж раозсмк, гйя номсійакрзкз, гіаглм-
прзкз, йікувалля ра одабійірауії у 
жв’яжку ж твмомбакз, роавкакз, мроу-
єллякз і нармймгіфлзкз пралакз, а 
ракме у жв’яжку ж вагірліпры ра нмйм-
гакз; 
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2) лагавафі кдгзфлзт нмпйуг - 
жакйагз мтмомлз жгмомв’я упіт смок 
вйаплмпрі ра сіжзфлі мпмбз - нігноз-
єкуі, які мгдоеайз йіудлжіы ла ном-
вагедлля гмпнмгаопщкмї гіяйщлмпрі ж 
кдгзфлмї ноакрзкз ра укйайз гмгмвіо 
ном кдгзфлд мбпйугмвувалля лапд-
йдлля ж гмймвлзкз омжнмояглзкакз 
быгедрлзт кмхрів; 

3) вігнмвіглм гм ущмгм Закмлу 
гдоеава гаоалрує нмвлу мнйару жгіг-
лм ж раозсмк жа оатулмк кмхрів 
Ддоеавлмгм быгедру Укоаїлз лагал-
ля гомкагялак лдмбтіглзт їк кдгзф-
лзт нмпйуг ра йікаопщкзт жапмбів, цм 
ндодгбафдлі номгоакмы кдгзфлзт 
гаоалріи [1]. 

Тмбрм кз бафзкм, цм мнйару ла-
галля науієлрак кдгзфлмї гмнмкмгз 
в гдоеавлзт кмкулайщлзт йікувайщ-
лм-номсійакрзфлзтупралмват гдоеа-
ва гаоалрує лд у нмвлмку мбпяжі. Лз-
хд у кдеат номгоакз гдоеавлзт га-
оалріи кдгзфлмгм мбпйугмвувалля 
лапдйдлля. Такме жвдораєла пдбд ува-
гу лдмбтігліпрщ гйя лагавафа кдгзф-
лзт нмпйуг укйагдлля гмгмвмоу ном 
кдгзфлд мбпйугмвувалля лапдйдлля ж 
гмймвлзкз омжнмояглзкакз быгедр-
лзт кмхрів. Цзк омжнмояглзкмк ла-
оажі взжлафдлм Науімлайщлу пйуебу 
жгмомв’я.  

Помгоака кдгзфлзт гаоалріи, ві-
гнмвіглм гм вкажалмгм взцд жакмлу 
бажуєрщпя ла ракзт нозлузнат [1]: 

1) жакмлмгавфд взжлафдлля укмв і 
нмоягку сілалпувалля лагалля кд-
гзфлзт нмпйуг ра йікаопщкзт жапмбів 
жа оатулмк кмхрів Ддоеавлмгм бы-
гедру Укоаїлз жа номгоакмы кдгзф-
лзт гаоалріи; 

2) лагалля оівлзт гдоеавлзт га-
оалріи гйя одайіжауії науієлракз ноа-
ва ла мтмомлу жгмомв’я лджайделм віг 
віку, оапз, кмйщмоу хкіоз, нмйірзф-
лзт, одйігіилзт ра ілхзт ндодкмлалщ, 
прарі, дрліфлмгм ра пмуіайщлмгм нмтм-
гедлля, каилмвмгм пралу, жаодєпром-
валмгм кіпуя номезвалля, жа мжлакмы 
кмвз абм ілхзкз мжлакакз; 

3) жабджндфдлля жбдодедлля і ві-
глмвйдлля жгмомв’я лапдйдлля хйя-
тмк лагалля кдгзфлзт нмпйуг ра йі-
каопщкзт жапмбів лайделмї якмпрі; 

4) уійщмвд ра оауімлайщлд взкм-
озпралля кмхрів, ндодгбафдлзт ла 
сілалпувалля лагалля кдгзфлзт нм-
пйуг ра йікаопщкзт жапмбів жа номгоа-
кмы кдгзфлзт гаоалріи; 

5) улівдопайщліпрщ ра пноавдгйз-
віпрщ гмпруну гм лдмбтіглзт кдгзф-
лзт нмпйуг ра йікаопщкзт жапмбів жа 
номгоакмы кдгзфлзт гаоалріи; 

6) ндодгбафуваліпрщ ра пнйалмва-
ліпрщ мбпягу кдгзфлзт нмпйуг ра йі-
каопщкзт жапмбів; 

7) гйапліпрщ, номжмоіпрщ ра нігж-
вірліпрщ гіяйщлмпрі могалів гдоеав-
лмї вйагз ра могалів кіпудвмгм пакм-
воягувалля, їт нмпагмвзт мпіб у псд-
оі гдоеавлзт сілалпмвзт гаоалріи 
кдгзфлмгм мбпйугмвувалля лапдйдл-
ля; 

8) кмлкуодлуія і вігпурліпрщ гзп-
козкілауії лагавафів кдгзфлзт нмп-
йуг. 

Доугзи «нйапр» нзралля, цм ла-
кз омжгйягаєрщпя, - ндовзллзи оівдлщ 
кдгзфлмї гмнмкмгз, якзи ламфлм гд-
кмлпроуєрщпя у оаккат пійщпщкмї кд-
гзузлз. Сакд узк нзралляк нозпвя-
фдлм Закмл Укоаїлз віг 14 йзпрмнага 
2017 омку № 2206-VIII «Пом нігвз-
цдлля гмпрунлмпрі ра якмпрі кдгзф-
лмгм мбпйугмвувалля у пійщпщкіи кіп-
удвмпрі». Срарря 3 галмгм лмокарзв-
лм-ноавмвмгм акру првдогеує, цм 
Пігвзцдлля гмпрунлмпрі ра якмпрі 
кдгзфлмгм мбпйугмвувалля у пійщпщ-
кіи кіпудвмпрі є мглзк іж ноімозрдр-
лзт ланояків гдоеавлмї нмйірзкз у 
псдоат мтмомлз жгмомв’я ра одгімла-
йщлмгм омжвзрку, цм жгіиплыырщпя ла 
ракзт нозлузнат: 

1) дсдкрзвлмпрі нігрозккз омж-
взрку мтмомлз жгмомв’я у пійщпщкіи 
кіпудвмпрі; 

2) жабджндфдлля уфапрі могалів 
кіпудвмгм пакмвоягувалля, гомкагпщ-
кзт мб’єглалщ, лаукмвзт упралмв у 
смокуваллі ра одайіжауії гдоеавлмї 
нмйірзкз в жажлафдлзт псдоат; 

3) првмодлля оівлзт кмейзвмпрди 
гйя гмпруну рдозрмоіайщлзт гомкаг 
гм нігрозккз, ндодгбафдлмї жагайщлм-
гдоеавлзкз, одгімлайщлзкз ра кіпуд-
взкз номгоакакз омжвзрку мтмомлз 
жгмомв’я у пійщпщкіи кіпудвмпрі; 
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4) дсдкрзвлмпрі взкмозпралля 
быгедрлзт кмхрів, ндодгбафдлзт гйя 
взкмлалля жажлафдлзт номгоак; 

5) вігкозрмпрі ра номжмомпрі ла-
галля гдоеавлмї нігрозккз. 

Такме гайі у жакмлі првдогеуєрщ-
пя, цм гдоеава жабджндфує взкмлалля 
жатмгів ж нігвзцдлля гмпрунлмпрі ра 
якмпрі кдгзфлмгм мбпйугмвувалля у 
пійщпщкіи кіпудвмпрі жмкодка фдодж 
лабйзедлля якіплмгм кдгзфлмгм мб-
пйугмвувалля гм лапдйдлля хйятмк 
пнозялля омжвзрку йікувайщлзт жа-
кйагів упіт смок вйаплмпрі у пійщпщ-
кіи кіпудвмпрі, угмпкмлайдлля кдодеі 
жакйагів мтмомлз жгмомв’я, жмкодка 
удлроів ндовзллмї кдгзфлмї (кдгзкм-
паліраолмї) гмнмкмгз, ра кардоіайщлм-
рдтліфлмї бажз ракзт жакйагів, првм-
одлля укмв гйя гіяйщлмпрі йікаоів 
жагайщлмї ноакрзкз - пікдилзт йіка-
оів ра йікаоів ілхзт пндуіайщлмпрди, 
які лагаырщ ндовзллу кдгзфлу гмнм-
кмгу ра жаодєпромвалі як сіжзфлі мпм-
бз - нігнозєкуі і мгдоеайз в упралм-
вйдлмку жакмлмк нмоягку йіудлжіы 
ла номвагедлля гмпнмгаопщкмї гіяйщ-
лмпрі ж кдгзфлмї ноакрзкз, а ракме 
укйайз гмгмвіо ном кдгзфлд мбпйугм-
вувалля лапдйдлля ж вігнмвіглзк 
омжнмояглзкмк быгедрлзт кмхрів, 
номвдгдлля у пійщпщкіи кіпудвмпрі 
ндоімгзфлзт взїжлзт нозимків йіка-
оів-пндуіайіпрів [2]. 

Тур кз лд кмедкм мбіирз нзрал-
ля пніввіглмхдлля праррі 49 Кмлпрз-
рууії Укоаїлз ра одайії кдгзфлмї од-
смокз, цм лаоажі жгіиплыєрщпя в 
Укоаїлі, жмкодка прмпмвлм ндовзллм-
гм оівля кдгзфлмї гмнмкмгз. Позил-
ярря у 1996 омуі Кмлпрзрууії Укоаїлз 
прайм взжлафлмы нмгієы у езррі 
укоаїлпщкмгм лаомгу ра гдоеавз. 
З’явзвпя гмкукдлр, ла нігправі якмгм 
прайм кмейзвзк взбугмвуварз впы 
пзпрдку укоаїлпщкмгм жакмлмгавпрва. 
Цди гмкукдлр взжлафзв проардгіы 
гдоеавмрвмодлля і ноавмрвмодлля 
гдоеавз. Цд буйм взжлафлмы нмгієы. 
Снмгівалля гомкагпщкмпрі ла лапйіг-
кз нозилярря Оплмвлмгм жакмлу 
Укоаїлз багарм в фмку взноавгайзпя, 
тмфа жайзхаырщпя лд взоіхдлзкз 
багарм номбйдклзт нзралщ.  

У праррі 49 Кмлпрзрууії Укоаїлз 
взжлафдлм,  цм кмедл гомкагялзл 
кає ноавм ла мтмомлу жгмомв’я, кдгз-
флу гмнмкмгу ра кдгзфлд проатувал-
ля. Вмглмфап у гзпнмжзуії праррі жа-
жлафдлм, цм в гдоеавлзт ра кмкула-
йщлзт жакйагат мтмомлз жгмомв’я 
кдгзфла гмнмкмга лагаєрщпя бджмнйа-
рлм; кдодеа ракзт жакйагів лд кмед 
бурз пкмомфдла [3]. На лаху гукку, 
гомкагялз Укоаїлз в ндодваеліи 
бійщхмпрі лд кайз лайделмї кмейз-
вмпрі одайіжмвуварз ноава, жажлафдлі у 
уіи праррі. З ілхмгм бмку, і гдоеава 
фдодж жкдлхдлля лдмбтіглмгм сілал-
пувалля кдгзфлмї гайужі лд жабджнд-
фує одайщлмї бджмнйарлмпрі лагалля 
кдгзфлмї гмнмкмгз. Сдодг нозфзл ра 
номбйдк, цм жукмвзйз жкілу сілал-
пувалля ра жаномвагедлля проардгіи 
нігвзцдлля дсдкрзвлмпрі взкмозп-
ралля одпуопів пзпрдкз мтмомлз жгм-
омв’я, В. М. Ругзи, Ю. М. Віродлкм 
ра Л. М. Піггмола взмкодкйыырщ лд 
одайіпрзфліпрщ гдоеавлзт гаоалріи 
цмгм кдгзфлмгм мбпйугмвувалля 
(прарря 49 Кмлпрзрууії Укоаїлз цмгм 
бджнйарлмпрі кдгзфлмї гмнмкмгз в 
гдоеавлзт і кмкулайщлзт кдгзфлзт 
жакйагат) [4, п. 45]. 

Кдоуыфзпщ рієы мбправзлмы, цм 
жа ужагайщлдлзкз нмкажлзкакз  ноз-
бйзжлм 70 % науієлрів нмвзллі мроз-
куварз кдгзфлу гмнмкмгу пакд ла 
ндовзлліи йалуі, вкаедкм, цм нзрал-
ля нйарлмпрі / бджмнйарлмпрі її ла-
галля є вкоаи ваейзвзк ра пмуіайщлм 
фурйзвзк. У жв’яжку ж узк, пщмгмглі 
укоаїлпщкі ноавлзкз ра сатівуі мтм-
омлз жгмомв’я гзпкуруырщ цмгм гм-
уійщлмпрі (лдгмуійщлмпрі) вномва-
гедлля мбмв’яжкмвмгм кдгзфлмгм 
проатувалля в Укоаїлі. Загаыфз жага-
йщлзи рмл нмгайщхзт аогукдл-      
рів, жажлафаєкм, цм айщрдоларзвз 
мбмв’яжкмвмку кдгзфлмку проатувал-
лы в Укоаїлі лдкає. Щмб нмйінхзрз 
пзруауіы, яка пкйайапщ у вірфзжляліи 
мтмомлі жгмомв’я, нмроіблм хукарз 
хйят взоіхдлля лагайщлзт номбйдк.  

Пом цм игдрщпя? Зажлафдла ном-
бйдка ндодгупік ноавмва і йзхд нм-
рік – сілалпмва, могаліжауіила, нпз-
тмймгіфла. Ігдрщпя ном рд, цм 
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мбмв’яжкмвд кдгзфлд проатувалля 
жгарлд пуррєвм жкілзрз могаліжауіы 
мтмомлз жгмомв’я в Укоаїлі ра кме-
йзвмпрі гйя одайіжауії ноав науієл-
рів. Дйя лаукмвзт гмпйігедлщ 
мбмв’яжкм-вд ра гмбомвійщлд кдгзфлд 
проатувалля є ндопндкрзвлзкз ла-
нояккмк, мпкійщкз мбмв’яжкмвд цд лд 
жаномвагедлм в Укоаїлі (а мред, віг 
лаукмвуів багарм в фмку жайдезрщ 
кмгдйщ, яку  у нігпукку бугд нозил-
ярм), а гмбомвійщлд, тмфа і сулкуім-
лує, номрд кає фзкайм лдвзоіхдлзт 
номбйдк. Ваорм нмгмгзрзпщ іж гук-
кмы В. Ю. Срдудлкм, яка жажлафає, 
цм мбмв’яжкмвзи – уд ікндоарзвлзи. 
Тмбрм, гмвмояфз ном мбм-в’яжкмвд 
кдгзфлд проатувалля, омжукіыфз, цм 
ндохд пймвм у галмку рдокілі є вз-
жлафайщлзк, пкдомвуыфзк, гмтмгзкм 
взплмвку: гдоеава нмвзлла првмозрз 
укмвз гйя мрозкалля проатмвмгм 
нмйіпу кмелзк гомкагялзлмк. 
Обмв’яжкмвд – уд жлафлмы кіомы 
мбмв’яжмк гдоеавз, сакрзфлм у лдї 
лдкає ілхмгм взбмоу, пакд рмку кз 
гмвмозкм ном ндодваелм нубйіфлм-
ноавмвзи таоакрдо одгуйывалля га-
лмгм взгу проатувалля [5, п. 163]. 

Ддякі лаукмвуі, в рмку фзпйі і 
кмлпрзрууіилмгм ноава, првдогеуырщ, 
цм в Укоаїлі лдкає номбйдкз ж ода-
йіжауієы праррі 49 Кмлпрзрууії Укоа-
їлз прмпмвлм кдгзфлмгм проатувалля, 
агед вмлм сакрзфлм є. У взгйягі 
гмбомвійщлмгм кдгзфлмгм проатувал-
ля. Оглд ж нозлузнмвзт нзралщ, ла 
якмку вваеаєкм жа гмуійщлд жунзлз-
рзпщ, – уд вігкіллмпрі кіе узкз гвм-
ка взгакз кдгзфлмгм проатувалля. 
Агед лд кмела нмгмгзрзпщ, цм ноак-
рзка сулкуімлувалля гмбомвійщлмгм 
кдгзфлмгм проатувалля мжлафає вз-
оіхдлля нзралля цмгм жабджндфдлля 
одайіжауії вкажалмї фапрзлз праррі 49 
Оплмвлмгм жакмлу Укоаїлз. Алайіж 
гмпрунлмї йірдоаруоз, ноакрзка укоа-
їлпщкмї жакмлмрвмофмпрі, мгйяг жаоу-
біелзт нозкйагів пвігфарщ, цм віг-
кіллмпрі жвмгярщпя гм ракзт нозлуз-
нмвзт кмкдлрів:   

1. Внйзв гдоеавз. Якцм 
мбмв’яжкмвд кдгзфлд проатувалля є 
взгмк гдоеавлмгм  пмуіайщлмгм  

проатувалля,  рм  гмбомвійщлд (лавірщ 
взтмгяфз  іж лажвз) жлафлм кдлхмы 
кіомы жайдезрщ віг гдоеавз. 

2. Дедодйа сілалпувалля. Дйя 
мбмв’яжкмвмгм уд мбмв’яжкмві вігоату-
валля омбмрмгавуів абм могалів вз-
кмлавфмї вйагз фз кіпудвмгм пакмв-
оягувалля, а гйя гмбомвійщлмгм – 
мпмбзпрі гомхі гомкагял, нозбурмк 
омбмрмгавуів, вігпмркз віг влдпків 
рмцм.  

3. Фмокувалля раозсів ла кдгз-
флі нмпйугз. У оажі мбмв’яжкмвмгм 
проатувалля – нмгмгедлля кіе проа-
тмвмы кдгзфлмы могаліжауієы, йіку-
вайщлмы упралмвмы, могалакз взкм-
лавфмї вйагз, кдгзфлзкз апмуіауіякз 
рмцм, рм жа гмбомвійщлмгм – угмга 
кіе проатмвмы кдгзфлмы могаліжауі-
єы ра йікувайщлмы упралмвмы, гд 
бугд лагаварзпщ ра фз ілха кдгзфла 
нмпйуга [6, п. 295–296].  Вігжлафзкм, 
цм гмбомвійщлд кдгзфлд проатувалля 
– уд гмгармк гм пзпрдкз мтмомлз 
жгмомв’я, айд уд лд взоіхує номбйдкз 
одайіжауії ноава йыгзлз ла 
мбмв’яжкмвд (гдоеавлд, пмуіайщлд) 
кдгзфлд проатувалля, гд гіырщ нозл-
узнз пмйігаолмї вігнмвігайщлмпрі: 

– багарзи нйарзрщ жа біглмгм; 
– жгмомвзи нйарзрщ жа твмомгм; 
– кмймга мпмба нйарзрщ жа мпмбу 

нмтзймгм віку. 
Дмбомвійщлд е кдгзфлд проату-

валля ндодгбафає ілхд: кмелзи нйа-
рзрщ жа пдбд. 

Рмжбугмва в Укоаїлі гдкмкоарз-
флмї, ноавмвмї, пмуіайщлм моієлрмва-
лмї гдоеавз мбукмвйыырщ лдмбтіг-
ліпрщ бійщх нзйщлмї увагз гм ном-
бйдк жабджндфдлля ра одайіжауії ноав, 
пвмбмг ра жакмллзт ілрдодпів гдоеа-
вз. Ндмбтіглм нмгмгзрзпщ: псмоку-
йщмвалі пвмгм фапу лмвармопщкі нм-
жзуії В. Б. Авдо’ялмва прмпмвлм жкі-
лз наоагзгкз гіяйщлмпрі гдоеавз – 
в мплмві кає прарз йыгзла, її ілрд-
одпз, і, як лапйігмк ракмгм бафдлля – 
смокувалля йыгзлмудлрозпрпщкмї 
ігдмймгії гіяйщлмпрі гдоеавз, жгіглм ж 
якмы гдоеава нмвзлла, укмвлм ка-
еуфз «пйуезрз» ілрдодпак гомка-
гял, жапйугмвує ла нігрозкку [7].  У 
ракмку взнагку кз жкмедкм гіиплм 
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нзхарзпщ рзк, як в Укоаїлі жабджнд-
фуєрщпя одайіжауія кйыфмвзт ноав 
йыгзлз. На пщмгмглі е кз каєкм 
уійу лзжку номбйдк, лдвзоіхдліпрщ 
якзт мбукмвйыє лдмбтігліпрщ нмху-
ку агдкварлзт кдталіжків, в рмку 
фзпйі і хйятмк жгіиплдлля лаукмвзт 
гмпйігедлщ.   

Мдгзузла є мглієы іж гайужди пу-
пнійщлмгм езрря, у якіи пакзк бджнм-
пдодглік фзлмк віггждокайыырщпя впі 
гмпяглдлля ра лдгмйікз гдоеавлмї 
пмуіайщлмї нмйірзкз. У оажі взлзк-
лдлля твмомбз йыгзла прає бійщх 
уоажйзвмы ж кдгзфлмї, пмуіайщлмї, 
нпзтмймгіфлмї рмфмк жмоу. Помрд ла 
ноакрзуі, як пноавдгйзвм првдогеу-
єрщпя у нубйікауії А. А. Бабаліла ра 
пніваврмоів,  гомкагялз Укоаїлз прз-
каырщпя ж вдйзкмы кійщкіпры номбйдк 
у номудпі їт мбпйугмвувалля пзпрдкмы 
мтмомлз жгмомв'я. Нд пдкодр, цм пзп-
рдка мтмомлз жгмомв'я і жмкодка кд-
гзфла гмнмкмга в Укоаїлі жа мпраллі 
омкз таоакрдозжуєрщпя внйзвмк коз-
жмвзт явзц, цм вігбуваырщпя в пмуіа-
йщліи псдоі в уіймку. Вігбуймпя на-
гілля аврмозрдру гдоеавлмї пзпрдкз 
мтмомлз жгмомв'я, яка пкйайапя жа 
багарм гдпярзйірщ [8, п. 58].   

Оглієы іж лагайщлзт номбйдк 
Укоаїлз пщмгмгліхлщмгм гля є мога-
ліжауія лайделмї пзпрдкз мтмомлз 
жгмомв’я гомкагял ла ндовзллмку 
оівлі. Тмку, якзи какпзкайщлм ла-
бйзедлзи гм йыгзлз. Йгдрщпя ном 
рд, цм віг якіплм сулкуімлуыфмї ндо-
взллмї кдгзузлз багарм в фмку жа-
йдезрщ одайіжауія ноава гомкагялзла 
ла мрозкалля кдгзфлмї гмнмкмгз. 
Мз омбзкм акудлр пакд ла жабджнд-
фдллі ж бмку гдоеавз кмейзвмпрди 
гйя одайіжауії вкажалмгм ноава.  

Цікавзи гмкукдлр кіпрзрщпя ла 
мсіуіилмку паирі Міліпрдопрва ыпрз-
уії Укоаїлз. Запрунлзк гзодкрмоа 
Дднаоракдлру – лафайщлзк віггійу ж 
нзралщ гукаліраолмгм жакмлмгавпрва 
Дднаоракдлру пмуіайщлмгм, роугмвмгм 
ра гукаліраолмгм жакмлмгавпрва Мілі-
прдопрва ыпрзуії Укоаїлз  

Сзгмодлкм Т. М. лагавайа пвмгм 
фапу  омж’яплдлля ж нозвмгу ноавмвзт 
жапаг одсмокувалля гайужі мтмомлз 

жгмомв’я. Сдодг ілхмгм, рак жажлафдлд 
лапрунлд: 

1. На ндовзллмку оівлі кдгзфлу 
гмнмкмгу мрозкуырщ йзхд йыгз нм-
тзймгм віку ра гірз. Поауджгарлд ла-
пдйдлля кмозпруырщпя пндуіайіжмва-
лмы ра взпмкмпндуіайіжмвалмы кдгз-
флмы гмнмкмгмы. 

2. Ця рдлгдлуія є лдпнозярйз-
вмы, мпкійщкз, у взпмкмомжвзлдлзт 
коаїлат нмродба в ндовзлліи кдгзф-
ліи гмнмкмжі, яка лагаєрщпя пікдилз-
кз йікаоякз - лаибійщха, у пндуіайі-
жмваліи - кдлха, а у взпмкмпндуіайі-
жмваліи цд кдлха. 

3. Ражмк ж рзк, цд ла ндовзллм-
ку оівлі бійщхіпрщ твмомб кмела вз-
йікуварз бдж нмродбз вроуфалля пнд-
уіайіпрів вужщкмгм номсійы. 

4. Оред, ж мгйягу ла жажлафдлд, 
іплуыфа пзпрдка мтмомлз жгмомв’я лд 
жагмвмйщляє бійщхмпрі номбйдк лапд-
йдлля Укоаїлз. 

5. Рдсмокувалля гайужі мтмомлз 
жгмомв’я, лапакндодг пйіг жгіиплыва-
рз вгмпкмлайзвхз іплуыфу лмокарз-
влм-ноавмву бажу. 

6. Оплмвз жакмлмгавпрва Укоаї-
лз ном мтмомлу жгмомв’я нмродбуырщ 
ндодгйягу, жваеаыфз ла лмві рдлгдл-
уії омжвзрку пупнійщпрва. 

7. Ндмбтіглм взжлафзрз ла жакм-
лмгавфмку ндодйік нйарлзт нмпйуг 
(рак жвалзт "кдгзфлзт нмпйуг гоугм-
ояглмгм жлафдлля", "наоакдгзфлзт 
нмпйуг); укмвз жаномвагедлля кдгз-
флмгм проатувалля, рмцм. 

8. Коік рмгм, нмродбує водгуйы-
валля нзралля жаномвагедлля ілпрз-
руру пікдилмї кдгзузлз [9]. 

Як взгаєрщпя, пуррєвд жандодфдл-
ля взкйзкає ра мбправзла, цм лібз-рм 
ла ндовзллмку оівлі кдгзфлу гмнм-
кмгу мрозкуырщ йзхд йыгз нмтзймгм 
віку ра гірз. Поауджгарлд лапдйдлля 
кмозпруєрщпя пндуіайіжмвалмы ра вз-
пмкмпндуіайіжмвалмы кдгзфлмы гм-
нмкмгмы. З ракмы нмпралмвкмы нз-
ралля лд кмела нмгмгзрзпщ. Дмуійщ-
лм тмфа б номалайіжуварз прарзпрзфлі 
галі, цмб жомжукірз, цм уд лд вігнм-
вігає гіиплмпрі.  

Ваейзвм жвдолурз увагу ла ру 
мбправзлу, цм ндовзллзи оівдлщ кд-
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гзфлмї гмнмкмгз є какпзкайщлм фур-
йзвзк гм нзралщ сілалпувалля. За 
пноавдгйзвмы гуккмы Н. В. Шдвфук, 
псмокуйщмвалмы ла прмоілкат «Пуб-
йіфлмгм ноава», акруайщліпрщ сілал-
пувалля кдгзузлз ла оівлі одгімлів 
нмяплыєрщпя багарщка нозфзлакз, 
мплмвлзкз іж якзт   кмеурщ вваеа-
рзпщ: 

а) ндодваела бійщхіпрщ могаліжа-
уіилм-ноавмвзт комків, пноякмвалзт 
ла агкіліпроарзвлм-ноавмвд одгуйы-
валля мтмомлз жгмомв’я ла одгімлайщ-
лмку оівлі, каырщ жлафлу жайделіпрщ 
віг сілалпувалля; 

б) Ддоеавлзи быгедр Укоаїлз, 
якзи нозикаєрщпя Вдотмвлмы Рагмы 
Укоаїлз цмомку, кіпрзрщ ндвлу кійщ-
кіпрщ кмхрів, цм взгійяырщпя ла мтм-
омлу жгмомв’я. Чапрзла іж лзт нмроа-
нйяє ла оівдлщ мбйапрі ра оаимлу 
удлроайіжмвалм фдодж кмхрз, цм вз-
гійяырщпя ла мтмомлу жгмомв’я; фап-
рзла – фдодж кмхрз іж быгедрів мб-
йапрди фз оаимлів; 

в) нозкйаг Віллзущкмї, Дліном-
ндромвпщкмї, Дмлдущкмї мбйапрди ра 

кіпра Кзєва, які вігнмвіглм гм жакмлу 
Укоаїлз «Пом нмоягмк номвдгдлля 
одсмокувалля пзпрдкз мтмомлз жгм-
омв'я у Віллзущкіи, Дліномндромвпщ-
кіи, Дмлдущкіи мбйапрят ра кіпрі Кзє-
ві» віг 7 йзнля 2011 № 3612-VI 
мрозкайз гмгаркмвд сілалпувалля, 
жапвігфзв ном рд, цм оджуйщрарз ракм-
гм дкпндозкдлру багарм в фмку прайз 
упніхлзкз. На гйзбмкд ндодкмлалля 
аврмоа, жлафлмы кіомы уд прайм жа-
вгякз гмгаркмвзк кмхрак, цм взгі-
йяйзпщ пакд у уі мбйапрі гйя одсмо-
кувалля мтмомлз жгмомв’я [10, п. 54-
55].  

На жавдохдлля жажлафу, цм ном-
бйдкарзка жабджндфдлля гмпрунлмпрі 
кдгзфлмї гмнмкмгз ла ндовзллмку 
оівлі є нзраллякжагайщлмгдоеавлмгм 
жлафдлля. Віг имгм лайделмгм взоі-
хдлля багарм в фмку жайдеарзкд пра-
вйдлля ндодпіфлмгм гомкагялзла гм 
псдоз мтмомлз жгмомв’я ра гдоеавз 
жагаймк. 
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номбйдкат сілалпувалля кдгзфлмї гмнмкмгз ра жаномвагедлля в Укоаїлі 
мбмв’яжкмвмгм кдгзфлмгм проатувалля. 
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лми кдгзузлпкми нмкмцз: агкзлзпроарзвлм-ноавмвыд мплмвы. 

В прарщд оаппкмродлш акруайщлшд вмномпш пммрлмхдлзя кдгзузлпкми одсмокш 
з гмпрунлмпрз кдгзузлпкми нмкмцз ла ндовзфлмк жвдлд дд могалзжаузз. Акудлрз-
омвалм влзкалзд ла номбйдкат сзлалпзомвалзя кдгзузлпкми нмкмцз з влдгодлзз 
в Укоазлд мбяжардйщлмгм кдгзузлпкмгм проатмвалзя. 
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