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Піггмрмвйдла Мухак Н. Б. кмлм-

гоасія «Поавмві жапагз сулкуімлу-
валля Шдлгдлпщкмгм номпрмоу» є 
лаукмвзк гмпйігедлляк, якд нозпвя-
фдлд кмкнйдкплмку алайіжу ноавмвзт 
мплмв сулкуімлувалля Шдлгдлпщкмгм 
номпрмоу, цм, в пвмы фдогу, гмгаркм-
вм акруайіжує лдмбтігліпрщ гмпйі-
гедлля уієї номбйдкарзкз. 

У кмлмгоасії жажлафаєрщпя, цм 
лджваеаыфз ла фзпйдллі роуглмці 
нмйірзфлмгм, дкмлмкіфлмгм і рдтліф-
лмгм таоакрдоу, жа нмоівлялм кмомр-
кзи іпрмозфлзи ндоімг в Євомні ла 
ноакрзуі буйа одайіжмвала ігдя єгз-
лмгм номпрмоу бдж влуроіхлщмгм ноз-
кмогмллмгм ра іккігоауіилмгм кмлр-
омйы, в кдеат якмгм жабджндфуєрщпя 
війщлд ндодпувалля мпіб. Такзк номп-
рмомк є Шдлгдлпщкзи номпріо, якзи 
ла пщмгмглі смокуырщ 26 євомндипщ-
кзт гдоеав (ж лзт 22 гдоеавз-фйдлз 
ЄС) і 4 родрі коаїлз – Швдиуаоія, 
Літрдлхрдил, Нмовдгія ра Іпйалгія. 

У кмлмгоасії ндодкмлйзвм нмка-
жалм, цм Шдлгдлпщкзи номпріо є лам-

флзк нозкйагмк гмпяглдлля євом-
ндипщкмї ілрдгоауіилмї нмйірзкз Єв-
омндипщкмгм Смыжу. Поз ущмку, ав-
рмомк вігжлафдлм, цм в оаккат галм-
гм номпрмоу одайіжуырщпя ноава лд 
рійщкз гомкагял гдоеав-фйдлів Євом-
пмыжу, айд і гомкагял родріт коаїл, 
які, жа укмвз жакмллмгм в’їжгу, мроз-
кайз кмейзвіпрщ війщлм ндодпуварз-
пя рдозрмоієы бугщ-якмї гдоеавз-
уфаплзуі Шдлгдлпщкмгм номпрмоу.  

Опмбйзвм вгайзк, ла лах нмгйяг, 
взихйз омжгійз, нозпвяфдлі ноавм-
взк нзралляк пнівомбірлзурва кіе 
гдоеавакз-уфаплзуякз Шдлгдлпщкм-
гм номпрмоу ра Укоаїлмы, гд взжлафд-
лі ндопндкрзвз нмгайщхмї пнівноауі 
прмоіл. Змкодка, йібдоайіжауія віжмвм-
гм одезку пралмвзрщ лдвіг’єклу фап-
рзлу наорлдопрва кіе Укоаїлмы ра 
ЄС. Пігнзпалля Угмгз ном апмуіауіы 
ра її мглмфапла оарзсікауія прмомла-
кз нігрвдогеує їт пнійщлд ноаглдлля 
гм нмгайщхмгм жбйзедлля ла мплмві 
нмйірзфлмї апмуіауії ра дкмлмкіфлмї 
ілрдгоауії.   
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Ддрайщлм омжгйялурм ілпрзрууіи-
лзи кдталіжк пнівомбірлзурва Укоаї-
лз ра Євомндипщкмгм Смыжу в оаккат 
Шдлгдлпщкмгм acquis, цм сулкуімлує 
ла мплмві гмгмвмоів ном пнівноауы 
Укоаїлз ж Євомнмймк, Фомлрдкпмк 
ра Євомыпрмк. Дм рмгм е, номалайі-
жмвалм ноавмві жапагз ракмї пнівноауі, 
їт мплмвлі ланоякз ра взжлафдлм 
ноавмві акрз, цм утвайыырщпя прмом-
лакз. 

Ммлмгоасія Мухак Н. Б. «Поа-
вмві мплмвз сулкуімлувалля Шдл-
гдлпщкмгм номпрмоу» ланзпала гоакм-
рлм, номсдпіилм, вігнмвігає упік вз-
кмгак гм ракмгм омгу взгалщ. Ммлмг-
оасіфлд гмпйігедлля кмед бурз од-
кмкдлгмвалд гйя лаукмвуів, взкйага-
фів, апніоалрів, пругдлрів ыозгзфлзт 
вужів і сакуйщрдрів, упіт, трм уіка-
взрщпя нзраллякз кіелаомглмгм ра 
євомндипщкмгм ноава.   

 


