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Пмпріила козрзка якіплмпрі ла-
уімлайщлмгм жакмлмгавпрва прайа 
жвзфлзк явзцдк гйя ноавмвмї пні-
йщлмрз Укоаїлз. Така пзруауія жу-
кмвйдла кмкнйдкпмк мб’єкрзвлзт ра 
пуб’єкрзвлзт фзллзків. Оглмжлафлі 
козрдоії якіплмпрі ра лдякіплмпрі 
лмокарзвлм-ноавмвзт акрів Укоаїлз 
ла гмкрозлайщлмку ра лмокарзвлмку 
оівлят пщмгмглі лд взжлафдлі. Опмб-
йзвм лдсмокайіжмвалі нігтмгз таоа-
крдолі прмпмвлм лдгмйіків ноавмрвм-
офзт акрів. Тмку взвфдлля лдгмйіків 
лмокарзвлм-ноавмвзт акрів Укоаїлз 
є акруайщлзк, кає ноакрзфлд ра лау-
кмвд жлафдлля.  

Пзралля лдгмйіків у лмокарзв-
лм-ноавмвзт акрат впдбіфлм гмпйі-
геуваймпщ вірфзжлялзкз ра жаоубіе-
лзкз лаукмвуякз. Ріжлі смокз ном-
яву лдякіплмпрі ыозгзфлзт лмок ра 
лмокарзвлм-ноавмвзт акрів омжгйя-
гайз у пвмїт ноауят М. О. Вйапдлкм, 
М. О.  Заліла, А. Б.  Ліпыркіл, 
Д. Д.  Лзйак, М. М.  Маофдлкм, 
М. І.  Маружмв, С. П.  Пмгодбляк, 
С. В.  Пмйєліла, В. М.  Сзозт, 

Ю. О. Тітмкіомв. Цы номбйдкарзку 
кз ракме взвфайз у нмндодгліт гмп-
йігедллят [1, п. 169–177]. У жаном-
нмлмваліи омбмрі тмфдкм омжвзлурз 
ра угмпкмлайзрз уед ланоаущмвалі 
нмймедлля. Змпдодгзкм увагу ла 
йардлрлзт лдгмйікат лмокарзвлм-
ноавмвзт акрів Укоаїлз, які нмноз 
їтлы «лднмкірліпрщ» кмеурщ бурз 
нозфзлмы ноавмжапрмпмвлзт ра ноа-
вмодайіжауіилзт нмкзймк. З уієы 
кдрмы взгійзкм мплмвлі взгз лаи-
бійщх рзнмвзт, ла лаху гукку, ноз-
тмвалзт лдгмйіків лмокарзвлм-
ноавмвзт акрів Укоаїлз, лавдгдкм їт 
нозкйагз, мкодпйзкм мплмвлі пнмпм-
бз бмомрщбз ж лзкз.  

П. Б. Євгоасмв і Є. П. Євгоасм-
ва пдодг жакмлмгавфзт нмкзймк ла-
жзваырщ йардлрлі (нозтмвалі) ра 
мфдвзглі (явлі) [2, п. 171–183]. Офд-
взглі жакмлмгавфі нмкзйкз йдеарщ 
лафд ла нмвдотлі і взявзрз їт лд 
пкйаглм. Лардлрлі – нозтмвалі у 
рдкпрі жакмлу, лд гаырщ взявзрз пдбд 
жоажу, а йзхд уномгмве ндвлмгм фа-
пу, взкажуыфз пдбд у номудпі їт гії у 
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кдталіжкі ноавмвмгм одгуйывалля [2, 
п. 171–183]. Позтмвалі (йардлрлі) 
лдгмйікз кмела, жажвзфаи, взявзрз, 
мжлаимкйыыфзпщ жі пндуіайщлзкз 
лаукмвзкз гмпйігедллякз кмлкодр-
лзт лмокарзвлм-ноавмвзт акрів, оі-
хдллякз Кмлпрзрууіилмгм Сугу 
Укоаїлз, омж’яплдллякз взцзт пндуі-
айіжмвалзт пугів жа оджуйщраракз ужа-
гайщлдлля лзкз ноавмжапрмпмвлмї 
ноакрзкз. Ці лдгмйікз, жваеаыфз ла 
оівдлщ пуфаплмї ноавмрвмофмпрі, лд є 
оджуйщрармк бджнмпдодглщмгм лдгм-
розкалля ноавзй лмокмномдкрувалля, 
а икмвіоліхд мбукмвйдлі пкйагліпры 
лмокарзвлмї одгйакдлрауії пупнійщлзт 
віглмпзл у пуфапліи гдоеаві і лдгм-
прарліпры лаявлзт рдтлікм-рдтлм-
ймгіфлзт жапмбів лмокмрвмодлля. Ла-
рдлрлі лдгмйікз жукмвйыырщ лдмглм-
жлафлд омжукілля и, вігнмвіглм, омж-
хзоыырщ кмейзвмпрі гйя пуб’єкрз-
віжку ніг фап одайіжауії ра жапрмпувалля 
ыозгзфлзт лмок, гаырщ нігправз гйя 
козрзкз лмокарзвлм-ноавмвзт акрів 
цмгм їт ыозгзкм-рдтліфлмї гмпкмлайм-
прі. Позтмвалі лдгмйікз номявйяырщпя 
у гдкійщкмт смокат. Цд ноавмві уну-
цдлля, ноавмві жакмвфувалля, лдужгм-
гедліпрь юозгзфлзт лмок, лдвігнмвіг-
ліпрь лмокарзвлм-ноавмвзт нознзпів 
нозлузнак ноава ра гмкрозлайьлзк 
нігтмгак рдмоії ноава, лдмбґоулрмва-
ла фапркмва взжлафліпрь, вігпурліпрь 
кдталіжку одайіжауії, лдулісікмваліпрь 
жкіпрмвлмгм ланмвлдлля мглакмвзт 
юозгзфлзт рдокілів, взкмозпралзт у 
оіжлзт лмокарзвлм-ноавмвзт акрат, 
лдгмрозкалля ндодгбафдлмї пр. 22 
Кмлпрзрууії Укоаїлз взкмгз ном рд, 
цм ноз нозиляррі лмвзт жакмлів абм 
влдпдллі жкіл гм фзллзт жакмлів лд 
гмнупкаєрьпя жвуедлля жкіпру ра 
мбпягу іплуюфзт ноав і пвмбмг.  

Щмгм унуцдлля, рм игдрщпя ном 
рд, цм пуб’єкр ноавмрвмодлля првм-
оыє ыозгзфлу лмоку бдж пзпрдклмгм 
жв’яжку ж нмв’яжалзкз ж лды ілхзт 
лмокакз. Позкйагмк  кмед бурз 
пр. 94 Кмлпрзрууії Укоаїлз, у якіи 

жакоінйдлм, цм жакмл лабзоає фзллмп-
рі фдодж гдпярщ глів іж гля имгм мсі-
уіилмгм мнозйыглдлля, якцм ілхд лд 
ндодгбафдлд жакмлмк, айд лд оаліхд 
гля имгм мнубйікувалля. Оглак ла 
жакмлмгавфмку оівлі пнмпмбз, нмоягмк 
ра оіжлі смокз мнозйыглдлля (мкоік 
мсіуіилзт гоукмвалзт взгалщ, рмбрм 
гедодй мнубйікувалля) лд впралмвйд-
лм і взлзкає нзралля ж якмгм кмкдлру 
нмфзлаєрщпя ндодбіг гдпярзгдллмгм 
рдокілу? На лаху гукку, гмуійщлм 
взтмгзрз ж нозлузну, цм мпкійщкз 
ілхзт гедодй мнозйыглдлля, коік 
мсіуіилзт гоукмвалзт взгалщ лзлі 
жакмлмгавдущ лд взжлафає, рм мсіуіи-
лзкз гедодйакз мнозйыглдлля родба 
вваеайз мсіуіилі гоукмвалі взгалля і 
вігоатмвуварз гдпярзгдллзи рдокіл 
ніпйя мнозйыглдлля ж кмкдлру мсі-
уіилмгм мнубйікувалля жакмлу.   

Закмвфувалля нмйягає у рмку, цм 
жакмлмгавдущ упралмвйыє йзхд мп-
лмвлі ндовзллі ноавмнмймедлля, лд 
«жвдораыфз увагу» ла врмозллі, які 
каырщ вігнмвігарз ндовзллзк [1, 
п. 173]. Алайіж ыозгзфлмї ноакрзкз 
нмкажує, цм жакмвфувалля лд рійщкз 
таоакрдолд гйя жакмлів, првмодлзт 
наойакдлраоякз, які у пвмїи  бійщ-
хмпрі лд є ноавлзкакз, а кає кіпуд 
лавірщ у взплмвкат Кмлпрзрууіилмгм 
Сугу Укоаїлз. Так, у пвмєку оіхдллі 
№ 7-он/2002 віг 27.03.2002 о. могал 
кмлпрзрууіилмгм ноавмпуггя Укоаїлз 
жажлафзв, цм гм нмвлмваедлщ      Кмл-
прзрууіилмгм  Сугу  Укоаїлз  вігнм-
віглм гм ф. 1 пр. 150 Кмлпрзрууії 
Укоаїлз лайдезрщ взоіхдлля нзралщ 
цмгм вігнмвіглмпрі Кмлпрзрууії 
Укоаїлз (кмлпрзрууіилмпрі) ноавмвзт 
акрів Вдотмвлмї Рагз Укоаїлз ра Под-
жзгдлра Укоаїлз, гм якзт віглдпдлі як 
лмокарзвлм-ноавмві, рак ілгзвігуайщ-
лм-ноавмві акрз1, мглак ліфмгм лд пка-
жав ном акрз Кабілдру Міліпроів 
Укоаїлз ра ноавмві акрз ВР АРК (які 
кардгмоії ноавмвзт акрів узт могалів 
кмеурщ муілыварзпщ ла нодгкдр кмл-
прзрууіилмпрі).  

_________________ 
1    Зайзхаєрщпя вігкозрзк нзралля ном ілрдонодрауіилм-ноавмві акрз Поджзгдлра 

Укоаїлз. 
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Ндужгмгедліпрь кає оіжлі смокз 
номяву. Фмокайьлм-юозгзфла лд-
ужгмгедліпрщ нмйягає в рмку, цм 
ыозгзфлі лмокз рдкпруайщлм оіжлі жа 
смокмы, тмфа бйзжщкі жа ігдилзк 
жкіпрмк [1, п. 174]. Наифапріхд ла 
ноакрзуі кає кіпуд лдужгмгедліпрь 
одгйакдлрауії мглзт і рзт ед явзц 
оіжлзкз юозгзфлзкз лмокакз ра 
лмокарзвлм-ноавмвзкз акракз. 
Помійыпроуєкм уд ла нозкйагі лмок, 
які взжлафаырщ нмоягмк одєпроауії ра 
лабоалля фзллмпрі лмокарзвлм-
ноавмвзкз акракз удлроайщлзт мо-
галів взкмлавфмї вйагз. Пмймедлля 
прмпмвлм одєпроауії ра лабоалля фзл-
лмпрі уієы кардгмоієы лмокарзвлм-
ноавмвзт акрів Укоаїлз впралмвйы-
ырщпя гдкійщкмка ноавмвзкз акракз, 
жмкодка: Укажмк Поджзгдлра Укоаїлз 
віг 03.10.1992 о. N 493/92 «Пом гдо-
еавлу одєпроауіы лмокарзвлм-
ноавмвзт акрів кіліпрдопрв ра ілхзт 
могалів взкмлавфмї вйагз» (гайі 
Укаж),  Пмпралмвмы Кабілдру 
Міліпроів Укоаїлз віг 28.12.1992 о. 
№ 731 «Пом жарвдогедлля Пмймедл-
ля ном гдоеавлу одєпроауіы лмока-
рзвлм-ноавмвзт акрів кіліпрдопрв ра 
ілхзт могалів взкмлавфмї вйагз» 
(гайі Пмпралмва), Закмлмк Укоаїлз 
«Пом удлроайщлі могалз взкмлавфмї 
вйагз» віг 17.03.11 о. № 3166-VI 
(гайі Закмл). Вігнмвіглм гм Укажу ра 
Пмпралмвз лмокарзвлм-ноавмві акрз, 
цм жафінаюрь ноава, пвмбмгз и жакмл-
лі ілрдодпз гомкагял абм каюрь 
кіевігмкфзи таоакрдо нігйягаырщ 
мбмв’яжкмвіи гдоеавліи одєпроауії (у 
Пмпралмві галм кмлкодрзжауіы пакд 
ракзт лмокарзвлм-ноавмвзт акрів). 
Нармкіпрщ вігнмвіглм гм Закмлу 
нігйягаырщ гдоеавліи одєпроауії 
Міліпрдопрвмк ыпрзуії Укоаїлз ра 
вкйыфаырщпя гм Єгзлмгм гдоеавлмгм 
одєпроу лмокарзвлм-ноавмвзт акрів 
лакажз кіліпрдопрва лмокарзвлм-
ноавмвмгм жкіпру. Закмлмгавфа лмока 
лд правзрщ гм лмокарзвлм-ноавмвзт 
арів кіліпрдопрв ра ілхзт удлроайщ-
лзт могалів взкмлавфмї вйагз гмгар-
кмвзт (пндуіайщлзт) взкмг: жафінарз 
ноава йыгзлз абм карз кіевігмкфзи 
таоакрдо. Вмфдвзгщ, у галмку взнаг-

ку вдотмвдлпрвм жа жакмлмгавфмы 
лмокмы у пзйу її взцмї ыозгзфлмї 
пзйз ра бійщх жагайщлмгм (впдмтм-
нйыыфмгм прмпмвлм упіт лмокарзвлм-
ноавмвзт акрів) таоакрдоу. Оглак 
лмокз Укажу ра Пмпралмвз і лзлі є 
фзллзкз. Хмфа жвзфаилм жа ракмї 
лдужгмгедлмпрі кмела вдпрз кмву и 
ном лаявліпрщ кмйіжії кіе лмокарзв-
лм-ноавмвзкз нознзпакз оіжлзт 
лмокарзвлм-ноавмвзт акрів. 

У оягі взнагків кає кіпуд 
лдужгмгедліпрь кіе жагайьлзкз ра 
пндуіайьлзкз ноавмвзкз акракз. 
О. Хаозрмлмва жвдорає увагу ла 
лдужгмгедлмпрі нмймедлщ пндуіайщлзт 
жакмлмгавфзт акрів у псдоі ілрдйдкру-
айщлмї вйаплмпрі ж нмймедллякз Цз-
війщлмгм кмгдкпу Укоаїлз [3, п. 142]. 
Позфзлмы узт омжбіелмпрди кмед 
бурз лдгмрозкалля взкмгз нозлузнм-
вмї вігнмвіглмпрі пндуіайщлмї лмокз 
жагайщліи ніг фап омжхзодлля, кмлкод-
рзжауії ра омжвзрку нмймедлщ бажмвмгм 
жакмлу, цм, ла лаху гукку, є 
мб’єкрзвлм лдкзлуфзк в укмват ом-
жвзрку ноавмвмї пзпрдкз. Алайіж 
оіхдлщ Кмлпрзрууіилмгм Сугу Укоаїлз 
жапвігфує, цм пакд рака лдужгмгедліпрщ 
кмед жукмвйыварз лдмбтігліпрщ 
мсіуіилзт рйукафдлщ Кмлпрзру-
уіилмгм Сугу Укоаїлз. Нанозкйаг, 
нігправмы гйя омжгйягу пноавз  
№ 1-9/2013 віг 12.06.2013 о. прайа 
лаявліпрщ лдмглмжлафлмгм жапрмпувал-
ля нмймедлщ ф. 5  пр. 127 Кмлпрзрууії 
Укоаїлз у пзпрдклмку жв’яжку ж ф. 3 
уієї праррі, пр. 65 Закмлу Укоаїлз «Пом 
пугмупроіи і праруп пуггів» віг 
07.07.2010 о. № 2453–IV.  

Дмвмйі лмвзк жавуайщмвалзк є 
ракзи лдгмйік ыозгзфлзт лмок як 
їтля лдвігнмвігліпрь нозлузнак ноава, 
які пщмгмглі акрзвлм ввмгярщпя у рдк-
прз лмокарзвлм-ноавмвзт акрів 
Укоаїлз. Так, у ф. 3 пр. 2 Цзвійщлмгм 
номудпуайщлмгм кмгдкпу Укоаїлз нд-
одйік жапаг узвійщлмгм пугмфзлпрва 
омжнмфзлаєрщпя нозлузнмк «вдотм-
вдлпрвм ноава».  У пр. 10 «Вдотмвдл-
првм ноава ра жакмлмгавпрвм, 
вігнмвіглм гм якмгм пуг взоіхує 
пноавз» ущмгм лмокарзвлм-ноавмвмгм 
акра нозлузн «вдотмвдлпрва ноава» 
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кмлкодрзжуєрщпя фдодж вкажівку ном 
рд, цм пуг ноз омжгйягі пноавз кд-
оуєрщпя нозлузнмк вдотмвдлпрва 
ноава, а  гайі взжлафаєрщпя жакмлм-
гавпрвм ра гедодйа ноава, цм жапрм-
пмвуырщпя ноз взоіхдллі (омжгйягі) 
пноав: Кмлпрзрууія Укоаїлз, жакмлз 
Укоаїлз, кіелаомглі гмгмвмоз, жгмга 
ла мбмв’яжкмвіпрщ якзт лагала Вдо-
тмвлмы Рагмы Укоаїлз, ілхі ноавмві 
акрз, Кмлвдлуія ном жатзпр ноав йы-
гзлз і мплмвмнмймелзт пвмбмг 1950 о. 
і номрмкмйз гм лдї, жгмгу ла 
мбмв’яжкмвіпрщ якзт лагалм Вдотмв-
лмы Рагмы Укоаїлз, ра ноакрзка Єв-
омндипщкмгм пугу ж ноав йыгзлз. 
Скйагаєрщпя воаедлля, цм рур вдо-
тмвдлпрвм ноава нмгаєрщпя як 
ієоаотіфліпрщ пзпрдкз гедодй ноава, 
які кмеурщ взкмозпрмвуварзпщ у уз-
війщлмку номудпі, цм вмфдвзгщ гайд-
км лд у нмвлмку мбпяжі вігнмвігає ігдї 
ра пкйагмвзк вдотмвдлпрва ноава.  

В. Буркдвзф, алайіжуыфз якіпрщ 
жакмлів Укоаїлз у кмлрдкпрі оіхдлщ 
Євомндипщкмгм пугу ж ноав йыгзлз, 
жвдорає увагу нмкіе ілхзт і ла ракзи 
лдгмйік фзллмгм жакмлмгавпрва, як рд, 
цм взкмозпрмвуєрщпя жагайщлмгм-
жвійщлзи нозлузн, айд имгм пурщ оіж-
лзкз пуб’єкракз жапрмпувалля ноава 
омжукієрщпя нм-оіжлмку [4]. 

Щмгм лдужгмгедлмпрі кіе гмк-
розлайьлзк омжукілляк ноавмвзт 
явзц ра їт рдкпруайьлзк жакоінйдл-
ляк, рм гзпкурзвлзк нозкйагмк км-
ед бурз жакмлмгавфд віглдпдлля 
(лапакндодг, пр. 9 Кмлпрзрууії 
Укоаїлз) гм кардгмоії лауімлайщлмгм 
жакмлмгавпрва кіелаомглзт гмгм-
вмоів Укоаїлз, жгмга ла мбмв’яж-
кмвіпрщ якзт лагала Вдотмвлмы Ра-
гмы Укоаїлз. Сщмгмглі ла оівлі рдмоії 
ноава жагайщлмвзжлалзк є рвдогедл-
ля ном рд, цм лмокарзвлм-ноавмвзи 
акр і лмокарзвлм-ноавмвзи гмгмвіо, 
оіжлмвзгмк якмгм є кіелаомглзи 
гмгмвіо, є оіжлзкз гедодйакз (смо-
какз) пуфаплмгм ноава. Тмку, ла 
лаху гукку, бійщх ноавзйщлм жажла-
фзрз ном кіелаомглі гмгмвмоз 
Укоаїлз лд як ном фапрзлу лауім-
лайщлмгм жакмлмгавпрва, а як ном 
гедодйм ноава Укоаїлз.   

Ндмбґоулрмвала фапркмва 
взжлафліпрь. Йгдрщпя лд ном муілмфлі 
нмлярря, які гдсмокайіжуырщ ыоз-
гзфлі лмокз і взкмозпралля якзт у 
рдкпрат лмокарзвлм-ноавмвзт акрів у 
бійщхмпрі взнагків є мб’єкрзвлм мбу-
кмвйдлзк, а ном нмлярря, які є фапр-
кмвм взжлафдлзкз, првмоыырщ ндвлу 
ноавмву лдвзжлафдліпрщ ра ндодгукм-
вз гйя лагкіолмгм ноавмжапрмпмвлмгм 
угйягу.  

Зажлафдлзи лдгмйік номявйяєрщпя 
фдодж взкмозпралля у лмокарзвлм-
ноавмвзт акрат «пкйаглзт» гйя вз-
кмозпралля рдокілів, а пакд: 

- рдокілів (абм пймвмпнмйуфдлщ) 
іж багармапндкрлзк жкіпрмвлзк ла-
нмвлдлляк, які кмеурщ нм-оіжлмку 
ілрдонодруварзпщ пуб’єкракз ноава. 
Нанозкйаг, ф. 2 пр. 9 номдкру Закмлу 
Укоаїлз «Пом лмокарзвлм-ноавмві 
акрз» впралмвйыє раку взкмгу гм 
номдкру лмокарзвлм-ноавмвмгм акру, 
як бурз яплзк ра  жомжукійзк [5]. 
Бафдлля яплмпрі ра жомжукіймпрі у 
оіжлзт пуб’єкрів вмфдвзгщ бугд лдмг-
лакмвзк;  

- рдокілів гдкйаоарзвлмгм та-
оакрдоу. Так, у ф. 1 пр. 2 Закмлу 
Укоаїлз віг 13.07.2017 о. № 2136-
VIII «Пом Кмлпрзрууіилзи Суг 
Укоаїлз» пдодг нозлузнів гіяйщлмпрі 
Кмлпрзрууіилмгм Сугу Укоаїлз є ракі 
як гйапліпрь ра вігкозріпрь. У Вд-
йзкмку рйукафлмку пймвлзку пуфап-
лмї укоаїлпщкмї кмвз рдокіл «гйаплзи 
(гйапліпрщ)» ілрдонодруєрщпя як гм-
прунліпрщ гйя хзомкмї гомкагпщкмпрі; 
вігкозріпрь, нубйіфліпрщ [6, п. 252]. 
Дайі у пр. 6 Закмлу мкодпйдлм пкйа-
гмві нозлузну «вігкозрмпрі гіяйщ-
лмпрі пугу». Взжлафдлля гйаплмпрі 
жакмлмгавдущ лд гає. Тдокіл «гйап-
ліпрщ» у галіи ыозгзфліи лмокі, вз-
гаєрщпя, лд лдпд лдмбтіглмгм жкіпрмв-
лмгм лавалраедлля; 

- рдокілів (ноавмнмймедлщ) 
вігпзйщлмгм таоакрдоу ж смокайщлм 
лд взжлафдлзкз лмокарзвлзкз наоа-
кдроакз. У жгагаліи уед взцд  Пм-
пралмві Кабілдру Міліпроів Укоаїлз 
віг 28.12.1992 о. № 731 «Пом жарвдо-
гедлля Пмймедлля ном гдоеавлу 
одєпроауіы лмокарзвлм-ноавмвзт 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_004
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акрів кіліпрдопрв ра ілхзт могалів 
взкмлавфмї вйагз» вкажалм, цм у 
гдоеавліи одєпроауії вігкмвйяєрщпя, 
якцм лмокарзвлм-ноавмвзи акр 
взкйагдлм ж нмоухдлляк ноавзй 
лмокмномдкрлмї рдтлікз. Ці ноавзйа, 
жакоінйдлі лзлі у кдрмгзфлзт одкм-
кдлгауіят оіжлзт кіліпрдопрв, лд є 
улісікмвалзкз ра смокайіжмвалзкз; 
прмпмвлм їт гмпкмлаймпрі взлзкає 
фзкайм нзралщ.    

Нмокз ж ракзкз лдгмйікакз гуед 
фапрм нмродбуырщ мсіуіилмї ілрдо-
нодрауії Кмлпрзрууіилзк Сугмк 
Укоаїлз ра взцзкз пндуіайіжмвалзкз 
пугакз. Так, пр. 1 Кмлпрзрууії 
Укоаїлз впралмвйыє, цм Укоаїла є 
пмуіайщлмы гдоеавмы. Осіуіилд 
рйукафдлля рдокілу «пмуіайщла гдо-
еава» лагаєрщпя у оіхдллі Кмлпрзру-
уіилмгм Сугу Укоаїлз № 3-он/2012 
віг 25.01.2012 о.  

Вігпурліпрь кдталіжку одайіжауії. 
Має пвмїк лапйігкмк лддсдкрзвліпрщ 
ікнйдкдлрауії ыозгзфлзт лмок у 
ыозгзфлу ноакрзку. Срмпуєрщпя 
оагхд лд мкодкзт рдокілів, а ймгіфлм 
жавдохдлзт ноавмнмймедлщ. Так, ф. 2 
пр. 3  Закмлу Укоаїлз віг 13.07.2017 о. 
№ 2136-VIII «Пом Кмлпрзрууіилзи 
Суг Укоаїлз» впралмвзйа, цм «мо-
галіжауіы влуроіхлщмї омбмрз Сугу 
ра вігнмвіглі ноавзйа номудгуоз 
омжгйягу лзк пноав упралмвйыє 
жгіглм ж узк Закмлмк Рдгйакдлр 
Кмлпрзрууіилмгм Сугу Укоаїлз». 
Рдгйакдлр ед Кмлпрзрууіилмгм Сугу, 
аганрмвалзи гм взкмг лмвмгм Закмлу, 
буйм утвайдлм нмпралмвмы Кмлпрз-
рууіилмгм Сугу Укоаїлз 22.02.2018 о.  

Ндулісікмваліпрь жкіпрмвлмгм ла-
нмвлдлля мглакмвзт юозгзфлзт 
рдокілів, взкмозпралзт у оіжлзт лмо-
карзвлм-ноавмвзт акрат. Ійыпроа-
уієы кмед пйугуварз гдцм оіжлд жа-
кмлмгавфд взжлафдлля рдокілу «жакм-
лмгавпрвм» (жа смокмы ра мбпягмк) у 
ф. 2 пр. 1 Козкілайщлмгм номудпуайщ-
лмгм кмгдкпу Укоаїлз, ф. 1 пр. 3 Ліпм-
вмгм кмгдкпу Укоаїлз, ф. 1-4 пр. 4, 
пр. 10 Цзвійщлмгм кмгдкпу Укоаїлз, 
ф. 1 пр. 1 Мзрлмгм кмгдкпу Укоаїлз, 
ф. 1 пр. 4 Здкдйщлмгм кмгдкпу 
Укоаїлз, ф. 1 пр. 3 Козкілайщлмгм 

кмгдкпу Укоаїлз. У жажлафдлзт км-
гдкпат взкмозпралм, рак жвалд, хзом-
кд ра вужщкд омжукілля нмлярря «жа-
кмлмгавпрвм». Поавзйщліпрщ ракмгм 
оіжлмбмы взкйзкає ндвлі пуклівз.  

Алайіжуыфз ноакрзку взкмозп-
ралля вкажалмгм рдокілу, взявйяєх 
цд мгзл лдгмйік: мбпяг имгм жкіпру 
вуефзи, аліе мкодпйдла лзк у лмока-
рзвлм-ноавмвмку акрі юозгзфла 
гедодйьла бажа.  Так, ф. 2  пр. 1 Коз-
кілайщлмгм номудпуайщлмгм кмгдкпу 
Укоаїлз впралмвйыє, цм козкілайщлд 
номудпуайщлд жакмлмгавпрвм Укоаїлз 
пкйагаєрщпя ж вігнмвіглзт нмймедлщ 
Кмлпрзрууії Укоаїлз, кіелаомглзт 
гмгмвмоів, жгмга ла мбмв’яжкмвіпрщ 
якзт лагала Вдотмвлмы Рагмы Укоа-
їлз, ущмгм Кмгдкпу ра ілхзт жакмлів 
Укоаїлз. Вмглмфап, як вігмкм,  коз-
кілайщлд номвагедлля жгіиплыєрщпя 
іж взкмозпралляк и ілхзт коік жакм-
лів ноавмвзт гедодй. 

Окодкмгм гмпйігедлля нмродбує 
ракзи лдгмйік лмокарзвлм-ноавмвзт 
акрів Укоаїлз, як лдгмрозкалля нд-
одгбафдлмї пр. 22 Кмлпрзрууії Укоаї-
лз взкмгз ном рд, цм ноз нозиляррі 
лмвзт жакмлів абм влдпдллі жкіл гм 
фзллзт жакмлів лд гмнупкаєрьпя жву-
едлля жкіпру ра мбпягу іплуюфзт 
ноав і пвмбмг.  Рмжгйялдкм уд ла ноз-
кйагі одайіжауії гомкагялакз Укоаїлз 
ноава (ноава іж якзк пщмгмглі ла 
ноакрзуі є ндвлі номбйдкз) ла гаоал-
рувалля пвмїт балківпщкзт вкйагів. 
Вігнмвіглм гм ф. 1 пр. 321 Цзвійщлмгм 
кмгдкпу Укоаїлз «Поавм вйаплмпрі є 
лднмоухлзк. Нітрм лд кмед бурз 
номрзноавлм нмжбавйдлзи ущмгм ноа-
ва фз мбкдедлзи у имгм жгіиплдллі». 
Сндуіайщла лмока галмгм лмокарзв-
лм-ноавмвмгм акру ракме впралмвйыє, 
цм  жа гмгмвмомк балківпщкмгм вкйа-
гу (гднмжзру) мгла прмомла (балк), 
цм нозиляйа віг гоугмї прмомлз 
(вкйаглзка) абм гйя лдї гомхмву пу-
ку (вкйаг), цм лагіихйа, жмбмв'яжу-
єрщпя взнйафуварз вкйаглзкмві раку 
пуку ра номудлрз ла лдї абм гмтіг в 
ілхіи смокі ла укмват ра в нмоягку, 
впралмвйдлзт гмгмвмомк (ф. 1 пр. 1058 
ЦК Укоаїлз). Нармкіпрщ ф. 1 пр. 26 
«Гаоалрії жа вкйагмк» Закмлу Укоаї-

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v001z710-97
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лз віг 23.02.2012 № 4452-VI «Пом 
пзпрдку гаоалрувалля вкйагів сіжзф-
лзт мпіб» ндодгбафає цм, Фмлг гаоа-
лрувалля вкйагів сіжзфлзт мпіб у 
взнагку взвдгдлля лднйармпномкме-
лзт балків ж озлку і йіквігауії балків 
гаоалрує кмелмку вкйаглзку балку 
вігхкмгувалля кмхрів жа имгм вкйа-
гмк. Фмлг вігхкмгмвує кмхрз в омж-
кіоі вкйагу, вкйыфаыфз вігпмркз, 
пралмк ла гдлщ нмфарку номудгуоз 
взвдгдлля Фмлгмк балку ж озлку, 
айд лд бійьхд пукз гоалзфлмгм омжкіоу 
вігхкмгувалля кмхрів жа вкйагакз, 
впралмвйдлмгм ла уди гдлщ, лджайде-
лм віг кійщкмпрі вкйагів в мглмку 
балку. Сука гоалзфлмгм омжкіоу вігх-
кмгувалля кмхрів жа вкйагакз лд км-
ед бурз кдлхмю 200000 гозвдль. Та-
ка лдужгмгедліпрщ, якцм балківпщкзи 
вкйаг гомкагялзла ндодвзцує гоа-
лзфлзи омжкіо вігхкмгувалля, вмфд-
взгщ лд ла имгм кмозпрщ.   

Ійыпроауієы взжлалля жакмлмгав-
удк кмейзвмпрі лаявлмпрі йардлрлзт 
лдгмйіків у лмокарзвлм-ноавмвзт ак-
рат Укоаїлз є ф. 6 пр. 9 КПК Укоаїлз, 
яка впралмвйыє: «у взнагку, кмйз 
нмймедлля ущмгм Кмгдкпу лд одгуйы-
ырщ абм лдмглмжлафлм одгуйыырщ нз-
ралля козкілайщлмгм номвагедлля, 
жапрмпмвуырщпя жагайщлі жапагз коз-
кілайщлмгм номвагедлля …».  

Сщмгмглі є гдкійщка жагайщлмвз-
жлалзт смок угмпкмлайдлля лдякіп-
лзт лмокарзвлм-ноавмвзт акрів 
Укоаїлз: влдпдлля жкіл гм лмокарзв-
лм-ноавмвзт акрів, нозилярря лмока-
рзвлм-ноавмвзт акрів у лмвіи одгак-
уії, нозилярря лмвзт лмокарзвлм-
ноавмвзт акрів, кмгзсікауія лмока-
рзвлм-ноавмвзт акрів, їтлє мсіуіилд 
рйукафдлля-омж’яплдлля. Позтмвалі 
(йардлрлі) лдгмйікз фапріхд жгйа-
геуырщпя хйятмк мсіуіилмгм рйука-
фдлля лмокарзвлм-ноавмвзт акрів  
ноавмрвмофзкз абм пндуіайщлм унмв-
лмваедлзкз могалакз (рмбрм фдодж 
гдйдгмвалд рйукафдлля). Щд мгзл 

хйят нмгмйалля йардлрлзт лдгмйіків 
у лмокарзвлм-ноавмвзт акрат – жа-
прмпувалля жагайщлмрдмодрзфлзт гмк-
розлайщлзт нмймедлщ. Навдгдкм 
нозкйаг. Срарря 1 Закмлу Укоаїлз 
«Пом Кмлпрзрууіилзи Суг Укоаїлз» 
жакоінйыє ноавм Кмлпрзрууіилмгм 
Сугу Укоаїлз взоіхуварз нзралля 
ном вігнмвігліпрщ Кмлпрзрууії Укоаї-
лз жакмлів Укоаїлз ра у ндодгбафд-
лзт Кмлпрзрууієы Укоаїлз взнагкат 
ілхзт акрів. Позтмвалзк лдгмйікмк 
уієї ыозгзфлмї лмокз є взкмозпрал-
ля рдокілу «ілхі акрз» (якзи, лаху 
гукку, віглмпзрщпя гм кардгмоії фапр-
кмвм взжлафдлзт). Бдоуфз гм увагз 
пр. 147 Кмлпрзрууії Укоаїлз у одгак-
уії гм кмкдлру влдпдлля жкіл цмгм 
ноавмпуггя, яка ндодгбафайа, цм 
Кмлпрзрууіилзи Суг взоіхує нзрал-
ля цмгм вігнмвіглмпрі жакмлів ра іл-
хзт ноавмвзт акрів Кмлпрзрууії 
Укоаїлз, кмела нознупрзрз, цм ніг 
рдокілмк «ілхі акрз» игдрщпя ном 
ноавмві акрз. Оглак, як вігмкм, ноа-
вмві акрз омжкдемвуырщпя лаукмвуя-
кз ла лзжку оіжлмвзгів. Помс. П. М. 
Рабілмвзф нмгійяє ыозгзфлі акрз жа 
вйаглм-одгуйярзвлмы нозомгмы ла 
ноавмрвмофі, ноавмрйукафлі, ноавмжа-
прмпмвлі; жа пнмпмбмк мб’єкрзвауії, 
жмвліхлщмгм номяву – нзпщкмві, уплі, 
кмлкйыгдлрлі [7, п. 115]. Пмпрає нз-
ралля: фз упі кардгмоії узт ноавмвзт 
акрів кмеурщ муілыварзпщ Кмлпрзру-
уіилзк Сугмк ла нодгкдр вігнмвіг-
лмпрі Кмлпрзрууії Укоаїлз? Ондоуы-
фз пакд жагайщлмрдмодрзфлзкз нмп-
руйаракз, Кмлпрзрууіилзи Суг Укоа-
їлз у пвмєку оіхдллі № 7-он/ 2002 
віг 27.03.2002 о., жажлафає, цм гм нм-
влмваедлщ Кмлпрзрууіилмгм Сугу 
Укоаїлз лайдезрщ, жмкодка взоіхдл-
ля нзралщ цмгм вігнмвіглмпрі Кмл-
прзрууії Укоаїлз (кмлпрзрууіилмпрі) 
ноавмвзт акрів Вдотмвлмї Рагз Укоа-
їлз ра Поджзгдлра Укоаїлз, гм якзт 
віглдпдлі як лмокарзвлм-ноавмві, рак 
ілгзвігуайщлм-ноавмві акрз2. Чмку 

_________________ 
2     Хмфа ракзи взплмвмк ж нмжзуії жагайщлмї рдмоії ноава, ла мплмві пзпрдклмгм алайіжу 

Кмлпрзрууії Укоаїлз, Закмлу Укоаїлз «Пом Кмлпрзрууіилзи Суг Укоаїлз» віг 13.07.2017 
№ 2136-VIII, фзллмгм жакмлмгавпрва Укоаїлз взгаєрщпя лд ракзк уед мглмжлафлзк. 

http://zakon.rada.gov.ua/go/4452-17
http://zakon.rada.gov.ua/go/4452-17
http://zakon.rada.gov.ua/go/4452-17
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пакд жагайщлмрдмодрзфлзт? Тмку, цм 
рійщкз рдмоія ноава акукуйыє ра ужа-
гайщлыє жапаглзфі ноавмнмймедлля 
упіт гайуждвзт ыозгзфлзт лаук і 
номнмлує ла уіи мплмві ноавмві кмгд-
йі.  

Пігпукмвуыфз лавдгдлд, кмедкм 
кмлпраруварз, цм пдодг лдгмйіків 
лмокарзвлм-ноавмвзт акрів Укоаїлз 
пндузсіфлд кіпуд жаикаырщ нозтмва-
лі (йардлрлі). Їтля мпмбйзвіпрщ нмйя-
гає у рмку, цм лд бугуфз «япкоавз-
кз» ноавмрвмофзкз нмкзйкакз, вмлз 
првмоыырщ ндодгукмвз гйя ноавмод-
айіжауіилзт ра ноавмжапрмпмвлзт нм-
кзймк, лагкіолмгм ноавмжапрмпмвлмгм 
угйягу ае гм жймвезвалля ноавмк. 
Дм йардлрлзт (нозтмвалзт) лдгмйіків 
лмокарзвлм-ноавмвзт акрів Укоаїлз 
кз віглмпзкм унуцдлля, жакмвфу-
валля, лдужгмгедліпрщ лмокарзвлм-
ноавмвзт нознзпів, лдвігнмвігліпрщ 
лмокарзвлм-ноавмвзт нознзпів 
нозлузнак ноава ра гмкрозлайщлзк 
нігтмгак рдмоії ноава, лдмбґоулрмва-
лу фапркмву взжлафліпрщ, вігпурліпрщ 
кдталіжку одайіжауії, лдулісікмва-

ліпрщ жкіпрмвлмгм ланмвлдлля мгла-
кмвзт ыозгзфлзт рдокілів, взкмозп-
ралзт у оіжлзт лмокарзвлм-ноавмвзт 
акрат, лдгмрозкалля ндодгбафдлмї 
пр. 22 Кмлпрзрууії Укоаїлз взкмгз 
ном рд, цм ноз нозиляррі лмвзт жа-
кмлів абм влдпдллі жкіл гм фзллзт 
жакмлів лд гмнупкаєрщпя жвуедлля 
жкіпру ра мбпягу іплуыфзт ноав і пвм-
бмг. Упулурз ракі лдгмйікз, як и ілхі 
ноавмрвмофі нмкзйкз, кмела, угм-
пкмлайзвхз лмокарзвлм-ноавмві ак-
рз, хйятмк влдпдлля жкіл гм лмока-
рзвлм-ноавмвзт акрів, нозилярря 
лмокарзвлм-ноавмвзт акрів у лмвіи 
одгакуії, нозилярря лмвзт лмокарзв-
лм-ноавмвзт акрів, кмгзсікауії лмо-
карзвлм-ноавмвзт акрів фз фдодж їт 
мсіуіилд рйукафдлля омж’яплдлля. 
Дйя нмгмйалля йардлрлзт лдгмйіків, 
ла лаху гукку,  гмуійщлм взкмозпрм-
вуварз «ігдмймгіы» оіхдлщ Кмлпрз-
рууіилмгм Сугу Укоаїлз, ужагайщлдл-
ля пугмвмї ноакрзкз взцзкз пугакз 
Укоаїлз,  гмкрозлайщлі нмймедлля 
жагайщлмї рдмоії ноава. 
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Кмпмвзф В. М.  Позтмвалі (йардлрлі) лдгмйікз лмокарзвлм-ноавмвзт акрів 
Укоаїлз: жагайщлмрдмодрзфла таоакрдозпрзка 

 Срарря нозпвяфдла гмпйігедллы лдгмйіків лмокарзвлм-ноавмвзт акрів Укоа-
їлз. Змпдодгедлм увагу ла ракмку оіжлмвзгі лдгмйіків, як нозтмвалі (йардлрлі). Ота-
оакрдоджмвалм ракі йдрдлрлі лдгмйікз як: ноавмві унуцдлля; ноавмві жакмвфувалля; 
лдужгмгедліпрщ ыозгзфлзт лмок; лдвігнмвігліпрщ ыозгзфлзт лмок нозлузнак ноава 
ра гмкрозлайщлзк нігтмгак рдмоії ноава; лдмбґоулрмвала фапркмва взжлафліпрщ ноа-
вмвзт лмок; вігпурліпрщ кдталіжку їт одайіжауії; лдулісікмваліпрщ жкіпрмвлмгм ланмв-
лдлля мглакмвзт ыозгзфлзт рдокілів, взкмозпралзт у оіжлзт лмокарзвлм-ноавмвзт 
акрат; лдгмрозкалля ндодгбафдлмї пр. 22 Кмлпрзрууії Укоаїлз взкмгз ном рд, цм ноз 
нозиляррі лмвзт жакмлів абм влдпдллі жкіл гм фзллзт жакмлів лд гмнупкаєрщпя жву-
едлля жкіпру ра мбпягу іплуыфзт ноав і пвмбмг.  

Кйюфмві пймва: лмокарзвлм-ноавмвзи акр, лдгмйікз лмокарзвлм-ноавмвзт акрів, 
нозтмвалі (йардлрлі) лдгмйікз лмокарзвлм-ноавмвзт акрів, ноавмві жакмвфувалля ра 
унуцдлля, лдужгмгедліпрщ лмокарвзлм-ноавмвзт акрів. 

 
 
Кмпмвзф В. М. Скошршд (йардлрлшд) лдгмпраркз лмокарзвлм-ноавмвшт акрмв 

Укоазлш: мбцдрдмодрзфдпкая таоакрдозпрзка 
Срарщя нмпвяцдла зппйдгмвалзы лдгмпраркмв лмокарзвлм-ноавмвшт акрмв Укоа-

злш. Влзкалзд пмподгмрмфдлм ла ракми оажлмвзглмпрз лдгмпраркмв, как пкошршд 
(йардлрлшд). Дала таоакрдозпрзка ракзт йардлрлшт лдгмпраркмв как: ноавмвшд уну-
цдлзя; ноавмвшд жакайфзвалзя; лдпмгйапмваллмпрщ ыозгзфдпкзт лмок; лдпммрвдрпр-
взд ыозгзфдпкзт лмок нозлузнак ноава з гмкрозлайщлшк нмгтмгак рдмозз ноава; 
лдмбмплмваллая фапрзфлая мнодгдйдллмпрщ ноавмвшт лмок; мрпурпрвзд кдталзжка зт 
одайзжаузз; лдулзсзузомваллмпрщ пмгдоеардйщлмгм ланмйлдлзя мгзлакмвшт ыозгз-
фдпкзт рдокзлмв, зпнмйщжмваллшт в оажйзфлшт лмокарзвлм-ноавмвшт акрат; лдпмб-
йыгдлзд нодгупкмродллмгм пр. 22 Кмлпрзруузз Укоазлш родбмвалзя м рмк, фрм ноз 
нозлярзз лмвшт жакмлмв зйз влдпдлзз зжкдлдлзи в гдипрвуыцзд жакмлш лд гмнуп-
кадрпя пуедлзд пмгдоеалзя з мбчдка пуцдпрвуыцзт ноав з пвмбмг. 

Кйюфдвшд пймва: лмокарзвлм-ноавмвми акр, лдгмпраркз лмокарзвлм-ноавмвшт 
акрмв, пкошршд (йардлрлшд) лдгмпраркз лмокарзвлм-ноавмвшт акрмв, ноавмвшд жака-
йфзвалзя з унуцдлзя, лдпмгйапмваллмпрщ лмокарзвлм-ноавмвшт акрмв. 

 
 
Kosovich V. Covert (latent) drawbacks of normative legal acts of Ukraine: 

generally-theoretical description 
The article is devoted to research of drawbacks of normative legal acts of Ukraine. 

Attention is focused on such a variety of drawbacks as covert (latent). The latent 
drawbacks are described, such as: legal omissions; legal silence; inconsistency of legal 
norms; inconsistency of legal norms with the principles of law and doctrinal approaches to 
the theory of law; unjustified partial recognition of legal norms; lack of mechanism for 
their implementation; ununification of the content content of the same legal terms used in 
various legal acts; non-compliance with the stipulated article. 22 of the Constitution of 
Ukraine requirement that when adopting new laws or making amendments to existing 
laws it is not allowed to narrow the content and scope of existing rights and freedoms. 

Key words: normative legal act, drawbacks of normative legal acts, covert (latent) 
drawbacks of normative legal acts, legal silences and omissions, inconsistency of 
normative legal acts. 




