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Дзлакіка ндодрвмодлщ у гайужі 

жабджндфдлля ноав ра пвмбмг гзрзлз, 
жомпралля увагз гм мпмбзпрмпрі гзрз-
лз жукмвйдла пралмвйдлляк гомка-
гялпщкмгм пупнійщпрва ра гдкмкоарз-
флмї, пмуіайщлмї, ноавмвмї гдоеавз. 
Швзгкмнйзллі жкілз в дкмлмкіфлм-
ку, нмйірзфлмку, пмуіайщлмку, ноавм-
вмку номпрмоат цд лд пнозяырщ ла-
йделіи одайіжауії ноав ра пвмбмг гз-
рзлз і нмродбуырщ нігвзцдлля дсдк-
рзвлмпрі їт жабджндфдлля, цм мбукм-
взйм лдмбтігліпрщ номвдгдлля галмгм 
кмйдкрзвлмгм кмлмгоасіфлмгм гмпйі-
гедлля.  

Поавмвд жабджндфдлля ноав і пвм-
бмг гзрзлз в Укоаїлі є лдмбтіглмы 
укмвмы гаокмліилмгм омжвзрку гзрз-
лз, пралмвйдлля її ноавмвмї куйщруоз 
ра ноавмпвігмкмпрі, смокувалля пмуі-
айщлм-ноавмвмї акрзвлмпрі гзрзлз. 

Рмжвзрмк гомкагялпщкмгм пупні-
йщпрва, гдкмкоарзфлмї, пмуіайщлмї, 
ноавмвмї гдоеавз є лдкмейзвзк бдж 
урвдогедлля у пупнійщліи пвігмкмпрі 
взжлалля ра фіркмгм гмрозкалля ноав 

ра пвмбмг гзрзлз, її жатзпру, пнояку-
валля упіт гдоеавлзт ілпрзрурів у 
псдоі мтмомлз гзрзлпрва ра нмпагм-
взт мпіб ла одайіжауіы ілрдодпів гз-
рзлз. 

Сдодг мплмвлзт рдлгдлуіи ущмгм 
омжвзрку фійщлд кіпуд жаикає вном-
вагедлля у пупнійщлу пвігмкіпрщ уяв-
йдлля ном рд, цм пакд гзрзла є ндо-
взллзк, гмймвлзк, а ноз гмпяглдллі 
ндвлмгм віку і акрзвлзк пуб’єкрмк 
лайделзт їи ноав. 

Ммлмгоасіфлд гмпйігедлля «См-
уіайщлм-ноавмвзи жатзпр гірди в 
Укоаїлі» є акукуйяуієы лаибійщх 
номбйдклзт нзралщ у псдоі жабджнд-
фдлля ноав і пвмбмг гзрзлз. 

Пмфзлає кмлмгоасіы ндохзи ом-
жгій, нозпвяфдлзи іпрмозкм-ноавмвзк 
апндкрак жатзпру ноав гзрзлз в 
Укоаїлі. Аврмоз акудлруырщ увагу ла 
мплмвлзт номбйдкат пуфаплмгм пралу 
ноав гзрзлз в Укоаїлі; пралмвйдллі 
ноав гзрзлз ла рдозрмоії Укоаїлз в 
кмлрдкпрі євомндипщкмгм омжвзрку; 
нмляррі ноав, пвмбмг, ілрдодпів гзрз-
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лз ра нозлузнат їт ноавмвмгм жатзп-
ру. 

Алгоупзхзл Б. І. уійкмк мбґоул-
рмвалм жажлафає, цм лауімлайщлд жа-
кмлмгавпрвм ж нзралщ жабджндфдлля 
ноав гзрзлз каиед нознзлзйм омж-
взварзпя ніпйя 2011 омку, мглак ж 
нмфарку 2014 о. лмокарзвлі акрз у 
фапрзлі жанмбігалля лдгарзвлзк лап-
йігкак нмгіи, цм вігбуваырщпя у коа-
їлі, вгмпкмлайыырщпя. Віг нмфарку 
вмєллзт гіи ла рдозрмоії Дмлдущкмї 
ра Лугалпщкмї мбйапрди, цм нозжвдйз 
гм фзпйдллзт едорв пдодг кзолмгм 
лапдйдлля ра укоаїлпщкзт віипщкмвзт, 
Укоаїла жірклуйапя ж цд мглієы ном-
бйдкмы – рзпяфі взкухдлзт ндодпд-
йдлуів ж узт мбйапрди нмфайз ндодї-
егеарз в ілхі одгімлз Укоаїлз. У 
ракзи пзруауії лаибійщх воажйзвзкз 
жайзхаырщпя пік’ї ж гірщкз, гомкагя-
лз (в р. ф. гірз) ж мпмбйзвзкз нмрод-
бакз, йыгз нмтзймгм віку – як рі, цм 
буйз взкухдлі нмкзлурз кіпуд ном-
езвалля, рак і рі, які жайзхзйзпя 
номезварз у оаимлат номвдгдлля 
алрзрдомозпрзфлмї мндоауії (АТО).  

Діиплм, лаоажі гйя влуроіхлщм 
ндодкіхдлзт мпіб є лагжвзфаилм ва-
ейзвзк вфаплм і в нмвлмку мбпяжі 
мрозкарз ілсмокауіы цмгм жатзпру 
їт ноав, гаоалрмвалзт Кмлпрзрууієы 
Укоаїлз: віг ноава ла ноаудвйахру-
валля, мпвіру гм ноава ла мрозкалля 
бугщ-якзт пмуіайщлзт взнйар. 

В кмйдкрзвліи ноауі жлаихйз ві-
гмбоаедлля мплмвлі дранз пралмв-
йдлля ноав гзрзлз ла рдозрмоії 
Укоаїлз в кмлрдкпрі євомндипщкмгм 
омжвзрку. Змкодка, Онмйщпщка Н. М., 
алайіжуыфз іпрмоіы омжвзрку ыозгз-
флмгм нмймедлля гзрзлз в пупнійщп-
рві, омбзрщ взплмвмк ном рд,  цм омж-
озв кіе номгмймхдлзкз ноавакз 
гзрзлз ра «одайщлм іплуыфзкз» пнм-
прдоігаєрщпя ж кмкдлру взжлалля пуп-
нійщпрвмк ра жакоінйдлля лаиндохзт 
ноав гзрзлз. Помрягмк іпрмозфлмгм 
омжвзрку віл гзсдодлуіимвалм жкі-
лывавпя жайделм віг куйщруолмгм, 
пмуіайщлм-дкмлмкіфлмгм омжвзрку 
пупнійщпрва.  

Помгмведлляк кмйдкрзвлмгм гмп-
йігедлля є омжгій, нозпвяфдлзи ала-

йіжу пзпрдкз ноав і пвмбмг гзрзлз. 
Злафла увага рур нозгійяєрщпя нз-
ралляк кйапзсікауії ноав гзрзлз. 
Сагаигак І. А. жажлафає, цм ракі ноава 
гмуійщлм омжгйягарз ж нмжзуії нмгійу 
їт ла гві вдйзкі гоунз жа козрдоієк 
пуб’єкрлмгм пкйагу: 1) ноава, які є 
жагайщлзкз гйя впіт гірди (лджайделм 
віг лаявлмпрі у лзт ілвайіглмпрі, мб-
кдедлзт кмейзвмпрди); 2) пндуіайщлі 
ноава (рмбрм рі, які каырщ йзхд гірз 
ж мбкдедлзкз кмейзвмпрякз). 

Пмгмгзкмпщ ж гуккмы Онмйщпщ-
кмї Н. М. ном рд, цм ноава гзрзлз 
жайделм віг вікмвзт мпмбйзвмпрди 
кмела нмгійзрз ла ноава каймйірліт 
гірди (гм 14 омків), ноава нігйірків 
(віг 14 гм 16 омків)  ра ноава мпіб 
ылаущкмгм віку (віг 16 гм 18 омків). 
Сноавгі ракд гоунувалля кає ваейз-
вд жлафдлля, агед одайіжауія ноав 
гзрзлмы жайдезрщ віг вікмвзт мпмб-
йзвмпрди її мпмбзпрмпрі. Пмгій гзрзл-
прва ла роз гоунз воатмвує вігкіллм-
прі алармкм-сіжімймгіфлмгм ра пмуіа-
йщлм-нпзтіфлмгм омжвзрку гзрзлз, цм 
гає жкмгу взжлафзрз мпмбйзвмпрі 
проукруоз ра жкіпру її ноав.  

Кмкнйдкплзи нігтіг, нмєглалля 
жагайщлзт ра пндуіайщлзт пнмпмбів  
кйапзсікауіи гмжвмйяє взпвірйзрз 
пуб’єкрзвлі ноава мпмбз ра номалайі-
жуварз мпмбйзвмпрі, цм нозракаллі 
взкйыфлм ноавак гзрзлз. 

Напрунлзи омжгій кмйдкрзвлмї 
кмлмгоасії омжкозває номбйдкз пмуі-
айщлм-ноавмвмї нозомгз жатзпру гі-
рди ж мпмбйзвзкз нмродбакз. Аврмоз 
жлафлу увагу нозгійяырщ взжлафдллы 
кардгмоії гірди ж мпмбйзвзкз нмрод-
бакз ра їт ноавак. Дмпйігедлля ноав 
гірди ж мбкдедлзкз кмейзвмпрякз є 
акруайщлзк як у жагайщлмрдмодрзф-
лмку, рак і у нозкйаглмку нйалі.       
З мглмгм бмку, лджваеаыфз ла жлафлі 
дкмлмкіфлі роуглмці, гдоеава лд   
ндодпрає руобуварзпя ном ноава   
ілвайігів, жакмлмгавфм їт жакоін-
йыыфз ра взжлафаыфз. Оглак ноз 
жгіиплдллі дкмлмкіфлмгм ра пмуіайщ-
лмгм нйалувалля воатмвуырщпя ндод-
ваелм нмродбз гмомпйзт ілвайігів, а 
лд гірди ж мбкдедлзкз кмейзвмпря-
кз.  
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Сзлщмв В. М. акудлрує увагу ла 
нзраллят смокувалля пмуіайщлм лм-
окарзвлмї нмвдгілкз у гірди ж мпмб-
йзвзкз нмродбакз ра впралмвйдлля 
нпзтмймгіфлмгм кмлракру у взтмваллі 
лднмвлмйірліт ж гдвіалрлмы нмвдгіл-
кмы. Помбйдкз нмхзодлля оіжлзт 
смок гдвіалрлмї нмвдгілкз, бджгмгйя-
глмпрі ра жймфзллмпрі лднмвлмйірліт 
в Укоаїлі лабуваырщ мпмбйзвмї гмпр-
омрз ра акруайщлмпрі. Згіглм ж галз-
кз Дднаоракдлру ілсмокауіилзт 
рдтлмймгіи МВС Укоаїлз, кійщкіпрщ 
жймфзлів, уфзлдлзт лднмвлмйірлікз 
ра ж їтлщмы уфапры, жа мпраллі омкз 
пкйайа бйзжщкм 8% віг жагайщлмї кі-
йщкмпрі жаодєпромвалзт жймфзлів. 
Зомпрає кійщкіпрщ лднмвлмйірліт, які 
пкмыырщ кмозпйзві ра кмозпйзвм-
лапзйщлзущкі жймфзлз (омжбіилзущкі 
ланагз, гоабдеі, взкоагалля аврмроа-
лпнмору ра іл.). Щмоіфлм гм могалів 
влуроіхліт пноав нмроанйяырщ нмлаг 
25 рзпяф гірди, які жаикаырщпя бом-
гяелзурвмк ра едбоаурвмк. Ційдпн-
оякмвалм, пзпрдклм, нмвлм, мб'єкрзв-
лм, гзлакіфлм взвфзрз мпмбзпріпрщ 
лднмвлмйірлщмгм ж гдвіалрлмы нмвд-
гілкмы гмнмкмед омжукілля як жага-
йщлзт рдлгдлуіи омжвзрку мпмбзпрмп-
рі в нігйіркмвмку ра ылаущкмку віуі, 
рак і ндвлзт мпмбйзвмпрди пмуіайщлм-

нпзтмймгіфлмї пзруауії омжвзрку, та-
оакрдолзт гйя лднмвлмйірліт ноавм-
нмоухлзків. 

Стіг вігкірзрз, цм впі гмпйі-
гедлля, нодгправйдлі у кмлмгоасії,  
ґоулруырщпя ла мб’єкліи гедодйщліи 
бажі, лмокарзвлм-ноавмвзт гмкукдл-
рат, взкмозпраллі лдмбтіглмї ыозгз-
флмї-ноавмвмї йірдоаруоз. Орозкалі 
аврмоакз взплмвкз є гмпрмвіолзкз, 
гмпрарлщм аогукдлрмвалзкз. Сроук-
руоа омбмрз ймгіфлм нмбугмвала. 

Рджуйщрарз уієї кмйдкрзвлмї ноа-
уі прайз пуррєвзк влдпкмк у првм-
одлля сулгакдлру гйя лмвмгм пупні-
йщпрва в Укоаїлі, мплмву якмгм пкйа-
гарзкурщ гдкмкоарія і ноава йыгзлз 
ра гзрзлз. 

Загаймк жажлафзкм, цм кмйдкрз-
вла кмлмгоасія жа жагайщлмы одгак-
уієы гмкрмоа іпрмозфлзт лаук, ном-
сдпмоа Алгоупзхзла Б. І. ла рдку 
«Смуіайщлм-ноавмвзи жатзпр гірди в 
Укоаїлі» взпвірйыє ваейзві і акруа-
йщлі нзралля у псдоі жабджндфдлля 
ноав і пвмбмг гзрзлз і бджндодфлм є 
гіглзк влдпкмк нмруелмгм лаукмвм-
ндгагмгіфлмгм кмйдкрзву сакуйщрдру 
нмйірмймгії ра ноава НПУ ікдлі 
М. П. Доагмкалмва гм пкаоблзуі вір-
фзжлялмї лаукз.   


