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Срарур рдозрмоіайщлмї гомкагз є 
віглмплм лмвзк гедодймк ждкдйщлм-
гм ноава Укоаїлз. В ыозгзфліи йірд-
оаруоі жажлафаєрщпя, цм цд ла оалліт 
дранат омжвзрку куліузнайщлмї гд-
кмкоарії прарурз кіпр ноакрзфлм бу-
йз гмймвлзк її пзквмймк, взпрунайз 
пвмєоіглзкз кмкулайщлзкз кмлпрз-
рууіякз кіпщкзт гомкаг номрягмк 
багарщмт прмйірщ [1, п. 123]. Помрд ла 
рдозрмоії Укоаїлз гм нозилярря За-
кмлу Укоаїлз «Пом кіпудвд пакмв-
оягувалля в Укоаїлі» віг 21 роавля 
1997 о. вірфзжляла ноакрзка лд кайа 
алаймгів іплувалля нмгіблзт гмку-
кдлрів як у ндоімг гіяйщлмпрі кіпуд-
взт Раг, рак і жа фапів губдолпщкмгм 
(ждкпщкмгм) уноавйілля. Маггдбуо-
жщкд ноавм кіпр, цм ракме ндодгба-
файм кмейзвіпрщ нозилярря мкодкзт 
таоріи, кмела омжгйягарз взкйыфлм 
як іпрмозфлзи сакр, мпкійщкз ракі 
гмкукдлрз вігігоавайз жмвпік ілху 
омйщ у смокуваллі ноавмвмї мплмвз 
кіпудвмгм пакмвоягувалля [2, п. 79]. 

Укоаїлпщкд жакмлмгавпрвм вндо-
хд ндодгбафзйм кмейзвіпрщ нозил-
ярря прарурів рдозрмоіайщлзт гомкаг 

Закмлмк Укоаїлз «Пом кіпудвд па-
кмвоягувалля в Укоаїлі», вігнмвіглм 
гм пр. 19 якмгм ж кдрмы воатувалля 
іпрмозфлзт, лауімлайщлм-куйщруолзт, 
пмуіайщлм-дкмлмкіфлзт ра ілхзт 
мпмбйзвмпрди жгіиплдлля кіпудвмгм 
пакмвоягувалля нодгправлзущкзи 
могал кіпудвмгм пакмвоягувалля ла 
мплмві Кмлпрзрууії Укоаїлз ра в кд-
еат ущмгм Закмлу кмед нозилярз 
прарур рдозрмоіайщлмї гомкагз пдйа, 
пдйзца, кіпра. 

В ыозгзфліи лаууі мпмбйзвмпрі 
праруру рдозрмоіайщлмї гомкагз як 
гедодйа кмлпрзрууіилмгм ра куліуз-
найщлмгм ноава гмпйігеуырщ О. В. Ба-
ралмв, Ю. Ю. Байщуіи, Ю. В. Ддйія, 
Н.  Кйзкдлкм, М.  Кмолієлкм, 
М. О. Кухліо, О. Д. Лажмо, К. Є. См-
йяллік ра ілхі вфдлі. Помбйдкак 
прарурів рдозрмоіайщлзт гомкаг ноз-
пвяфдлм гзпдорауії Н. О.  Чугзк 
(«Срарур рдозрмоіайщлмї гомкагз як 
гедодйм кмлпрзрууіилмгм ноава в 
Укоаїлі», 2011 о.), І. О.  Заиудвмї 
(«Кмлпрзрууіилм-ноавмвд жабджнд-
фдлля прарурлмї лмокмрвмофмпрі у 
кіпудвмку пакмвоягуваллі в Укоаї-
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лі», 2013 о.), Д. Д. Заяущ («Срарурлд 
одгуйывалля пзпрдкз кіпудвмгм па-
кмвоягувалля в Укоаїлі», 2009 о.) ра 
І. В. Ігдпіп («Срарурз рдозрмоіайщ-
лзт гомкаг укоаїлпщкзт кіпр: ном-
бйдкз рдмоії ра ноакрзкз», 2016 о.). 
Вмглмфап у ждкдйщлм-ноавмвіи лаууі 
омйщ ра жлафдлля праруру рдозрмоіа-
йщлмї гомкагз у одгуйываллі ждкд-
йщлзт віглмпзл жайзхаєрщпя бдж ла-
йделмї увагз. 

Мдрмы галмї праррі є алайіж пнд-
узсікз праруру рдозрмоіайщлмї гом-
кагз як гедодйа ждкдйщлмгм ноава, 
гмпйігедлля ноакрзкз одгуйывалля 
ждкдйщлзт віглмпзл праруракз рдоз-
рмоіайщлзт гомкаг пій, пдйзц, кіпр 
ра мбґоулрувалля номнмжзуіи цмгм 
угмпкмлайдлля жакмлмгавпрва у жа-
жлафдліи псдоі. 

Закмлмгавфд взжлафдлля праруру 
рдозрмоіайщлмї гомкагз вігпурлє. У 
рдмоії кмлпрзрууіилмгм ноава 
Н. О. Чугзк взжлафає нмлярря пра-
руру рдозрмоіайщлмї гомкагз як мп-
лмвмнмймелмгм, нмпріилм гіыфмгм 
лмокарзвлм-ноавмвмгм акру кіпудвм-
гм пакмвоягувалля упралмвфмгм та-
оакрдоу, якзи кає взцу ыозгзфлу 
пзйу у віглмхдллі гм упіт ілхзт 
ноавмвзт акрів пуб’єкрів кіпудвмгм 
пакмвоягувалля, жкіпрмвлм мсмок-
йдлзи вігнмвіглм гм взкмг Кмлпрз-
рууії ра жакмлів Укоаїлз, нозикаєрщ-
пя в мпмбйзвмку нмоягку ж кдрмы 
воатувалля іпрмозфлзт, лауімлайщлм-
куйщруолзт, пмуіайщлм-дкмлмкіфлзт 
ра ілхзт мпмбйзвмпрди жгіиплдлля 
кіпудвмгм пакмвоягувалля ла рдоз-
рмоії, ла яку омжнмвпыгеуєрщпя 
ыозпгзкуія вігнмвіглмї рдозрмоіайщ-
лмї гомкагз [3, п. 6]. 

З’япувалля ноавмвмї нозомгз 
праруру рдозрмоіайщлмї гомкагз як 
гедодйа ждкдйщлмгм ноава Укоаїлз 
нмродбує гдрайщлмгм алайіжу имгм 
жагайщлзт ра мпмбйзвзт мжлак. На-
пакндодг лдмбтіглм жажлафзрз, цм 
прарур рдозрмоіайщлмї гомкагз є лм-
окарзвлм-ноавмвзк акрмк, рмку віл: 
а) омжоатмвалзи ла лдвзжлафдлд км-
йм мпіб – як ла фйдлів рдозрмоіайщ-
лмї гомкагз, рак і ла могалз кіпудвм-
гм пакмвоягувалля ра їт нмпагмвзт 

мпіб; б) лд взфдонуєрщпя мглмоажм-
взк жапрмпувалляк; в) гіє лдвзжла-
фдлзи рдокіл; в) взгаєрщпя пндуіайщ-
лм унмвлмваедлзкз пуб’єкракз жа 
фіркм взжлафдлмы номудгуомы; г) є 
смокайщлм взжлафдлзк; г) кіпрзрщ 
ноавмві лмокз, пноякмвалі ла одгу-
йывалля нзралщ кіпудвмгм жлафдлля, 
у рмку фзпйі у ждкдйщліи псдоі. Сра-
рурз рдозрмоіайщлзт гомкаг лайд-
еарщ гм ймкайщлзт лмокарзвлм-
ноавмвзт акрів у пзпрдкі гедодй 
ждкдйщлмгм ноава Укоаїлз, мред їт 
гія нмхзоыєрщпя ла рдозрмоіы віг-
нмвіглмї рдозрмоіайщлмї гомкагз 
пдйа, пдйзца, кіпра фз мб’єглалмї 
рдозрмоіайщлмї гомкагз. За ыозгзф-
лмы пзймы прарурз рдозрмоіайщлзт 
гомкаг є нігжакмллзкз лмокарзвлм-
ноавмвзкз акракз, рмку каырщ віг-
нмвігарз Кмлпрзрууії Укоаїлз, жакм-
лак, жмкодка Здкдйщлмку кмгдкпу 
Укоаїлз віг 25 емврля 2001 о. (гайі 
– ЗК Укоаїлз) ра ждкдйщлзк жакм-
лак, а ракме укажак Поджзгдлра 
Укоаїлз, нмпралмвак Кабілдру Мілі-
проів Укоаїлз, лмокарзвлм-ноавмвзк 
акрак кіліпрдопрв ра агдлрпрв, які 
взгалі в кдеат їт нмвлмваедлщ цмгм 
одгуйывалля ждкдйщлзт віглмпзл ла 
рдозрмоії Укоаїлз. 

Срарур рдозрмоіайщлмї гомкагз, 
як гедодйм ждкдйщлмгм ноава Укоаї-
лз, кає ояг мпмбйзвзт мжлак. В 
ыозгзфліи йірдоаруоі жажлафаєрщпя, 
цм прарур рдозрмоіайщлмї гомкагз є 
лд йзхд лмокарзвлм-ноавмвзк ак-
рмк, айд и акрмк нмйірзфлмгм ра ном-
гоаклмгм таоакрдоу, якзи взжлафає 
мплмвз жгіиплдлля кіпудвмгм пакмв-
оягувалля ла кіпудвмку оівлі. Так, 
Ю. Ю. Байщуіи вігжлафає, цм «фдодж 
акр нозилярря праруру нігкодпйы-
єрщпя омйщ рдозрмоіайщлзт гомкаг у 
взоіхдллі нзралщ кіпудвмгм жлафдл-
ля» [4, п. 265]. Вігнмвіглм гм пр. 13 
Кмлпрзрууії Укоаїлз ждкйя є мб'єк-
рмк ноава вйаплмпрі Укоаїлпщкмгм 
лаомгу. Віг ікдлі Укоаїлпщкмгм ла-
омгу ноава вйаплзка жгіиплыырщ 
могалз гдоеавлмї вйагз ра могалз 
кіпудвмгм пакмвоягувалля в кдеат, 
взжлафдлзт уієы Кмлпрзрууієы. Та-
кзк фзлмк, пакд у прарурат рдозрм-
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оіайщлзт гомкаг взжлафаырщпя ноа-
вмві, нмйірзфлі ра пмуіайщлі жапагз 
одгуйывалля ждкдйщлзт віглмпзл ла 
рдозрмоії вігнмвіглмї гомкагз в омж-
взрмк ра ла взкмлалля кмлпрзрууіи-
лзт нознзпів цмгм жгіиплдлля ноава 
вйаплмпрі ла ждкйы віг ікдлі Укоаїл-
пщкмгм лаомгу. 

Вігнмвіглм гм пр. 19 Закмлу 
Укоаїлз «Пом кіпудвд пакмвоягу-
валля в Укоаїлі» нодгправлзущкзи 
могал кіпудвмгм пакмвоягувалля ла 
мплмві Кмлпрзрууії Укоаїлз ра в кд-
еат ущмгм Закмлу кмед нозилярз 
прарур рдозрмоіайщлмї гомкагз пдйа, 
пдйзца, кіпра. Такзк фзлмк, нозил-
ярря праруру є ноавмк, а лд 
мбмв’яжкмк вігнмвіглмї гомкагз. За-
жлафдлі жакмлмгавфі нознзпз жажлайз 
козрзкз у ыозгзфліи йірдоаруоі як 
ракі, цм лд вігнмвігаырщ євомндипщ-
кмку гмпвігу кіпудвмгм пакмвоягу-
валля. Так, нмлаг прмйірліи гмпвіг 
жапрмпувалля прарурів гйя одгуйы-
валля езрря гомкаг іплує у Швди-
уаоії. Такрдхлі прарурз є, ла вігкілу 
віг укоаїлпщкзт, мбмв’яжкмвзкз гйя 
нозилярря [5, п. 110]. В оягі лаукм-
взт гмпйігедлщ номнмлуєрщпя впра-
лмвзрз мбмв’яжкмвіпрщ нозилярря 
прарурів [6, п. 55-56], цм є мбґоулрм-
валзк в пуфаплзт укмват омжхзодл-
ля ймкайщлм-ноавмвмгм одгуйывалля 
пупнійщлзт віглмпзл ла рдозрмоії 
ндвлмї гомкагз. 

Срарур рдозрмоіайщлмї гомкагз 
таоакрдозжуєрщпя мпмбйзвзк 
пуб’єкрмк, віг ікдлі ра в ілрдодпат 
якмгм віл нозикаєрщпя. Такзк 
пуб’єкрмк взпрунає рдозрмоіайщла 
гомкага – ндовзллзи пуб’єкр у пзп-
рдкі кіпудвмгм пакмвоягувалля, мп-
лмвлзи лмпіи имгм сулкуіи і нмвлм-
ваедлщ, а ракме пуб’єкр ноава кмку-
лайщлмї вйаплмпрі ла ждкйы. Вігнм-
віглм гм пр. 1 Закмлу Укоаїлз «Пом 
кіпудвд пакмвоягувалля в Укоаїлі»  
рдозрмоіайщла гомкага – уд езрдйі, 
мб'єглалі нмпріилзк номезвалляк у 
кдеат пдйа, пдйзца, кіпра, цм є па-
кмпріилзкз агкіліпроарзвлм-
рдозрмоіайщлзкз мгзлзуякз, абм 
гмбомвійщлд мб'єглалля езрдйів кі-
йщкмт пій, цм каырщ єгзлзи агкіліп-

роарзвлзи удлро. У пр. 19 жажлафдлм-
гм Закмлу вкажуєрщпя, цм прарур рд-
озрмоіайщлмї гомкагз нозикає нодг-
правлзущкзи могал кіпудвмгм пакмв-
оягувалля – взбмолзи могал (оага), 
якзи пкйагаєрщпя ж гднурарів і віг-
нмвіглм гм жакмлу лагійяєрщпя ноа-
вмк нодгправйярз ілрдодпз рдозрмоі-
айщлмї гомкагз і нозикарз віг її 
ікдлі оіхдлля. Такзк фзлмк, прарур 
рдозрмоіайщлмї гомкагз як мпмбйзвд 
гедодйм ждкдйщлмгм ноава Укоаїлз 
нозикаєрщпя кіпудвмы оагмы віг 
ікдлі ра в ілрдодпат рдозрмоіайщлмї 
гомкагз пдйа, пдйзца, кіпра. Зваеа-
ыфз ла пуб’єкра лмокмрвмодлля, пра-
рурз рдозрмоіайщлзт гомкаг кіпрярщ 
лдгдоеавлі нознзпз, які нозика-
ырщпя могалакз кіпудвмгм пакмвоя-
гувалля, цм лагає їк мпмбйзвмї пнд-
узсікз пдодг гедодй ждкдйщлмгм 
ноава Укоаїлз. 

Вмглмфап в ыозгзфліи йірдоаруоі 
мбґоулрмвуєрщпя гмуійщліпрщ жарвдо-
гедлля праруру рдозрмоіайщлмї гом-
кагз ла кіпудвзт одсдодлгукат [7, 
п. 39]. Євомндипщкзи гмпвіг кіпудвм-
гм пакмвоягувалля кає нозкйагз 
нозилярря прарурів рдозрмоіайщлзт 
гомкаг ла кіпудвзт одсдодлгукат. 
Так, гомкага хвдиуаопщкмгм кіпра 
Кдліуа жа прарурмк лагійдла лагжвз-
фаилм вдйзкзкз нмвлмваедллякз – 
нозикає пак прарур, влмпзрщ гм лщм-
гм жкілз абм вжагайі нознзляє имгм 
гіы [8]. З мглмгм бмку, жаномвагедл-
ля ракзт нознзпів пнозяйм б бійщх 
акрзвлмку жайуфдллы лапдйдлля гм 
жгіиплдлля кіпудвмгм пакмвоягувал-
ля, жмкодка гм взжлафдлля жапаг йм-
кайщлм-ноавмвмгм одгуйывалля жд-
кдйщлзт віглмпзл ла рдозрмоії пдйа, 
пдйзца, кіпра. Коік ущмгм, нозиляр-
ря прарурів рдозрмоіайщлзт гомкаг, 
влдпдлля гм лзт жкіл ра гмнмвлдлщ в 
фапрзлі одгуйывалля ждкдйщлзт віг-
лмпзл пакд ла кіпудвзт одсдодлгу-
кат кмела віглдпрз гм мглієї іж 
смок бджнмпдодглщмгм жгіиплдлля 
Укоаїлпщкзк лаомгмк ноава вйаплм-
прі ла ждкйы, ндодгбафдлмгм пр. 13 
Кмлпрзрууії Укоаїлз. З гоугмгм бм-
ку, в галзи фап жакмлмгавпрвм, пноя-
кмвалд ла одгуйывалля номвдгдлля 
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кіпудвзт одсдодлгуків, жлатмгзрщпя 
у пралі смокувалля. Коік ущмгм, лі у 
жакмлмгавпрві, лі ла ноакрзуі фіркм 
лд взжлафдлм кдеі ймкайщлм-
ноавмвмгм одгуйывалля ждкдйщлзт 
віглмпзл у прарурат рдозрмоіайщлзт 
гомкаг. Тмку взлдпдлля нзралщ цм-
гм нозилярря прарурів рдозрмоіайщ-
лзт гомкаг ла кіпудвзи одсдодлгук 
є пноавмы каибурлщмгм. 

Срарурз рдозрмоіайщлзт гомкаг, 
як мпмбйзвд гедодйм ждкдйщлмгм 
ноава Укоаїлз, нозикаырщпя жа пнд-
уіайщлмы номудгуомы ра мсмокйы-
ырщпя оіхдлляк вігнмвіглмї оагз. 
Так, вігнмвіглм гм пр. 26 Закмлу 
Укоаїлз «Пом кіпудвд пакмвоягу-
валля в Укоаїлі» взкйыфлм ла нйд-
лаолзт жапігаллят пійщпщкмї, пдйзц-
лмї, кіпщкмї оагз взоіхуырщпя нз-
ралля жарвдогедлля праруру рдозрм-
оіайщлмї гомкагз. Воатмвуыфз омйщ 
ра жлафдлля праруру рдозрмоіайщлмї 
гомкагз пдодг ілхзт акрів могалів 
кіпудвмгм пакмвоягувалля, в ыозгз-
фліи йірдоаруоі номнмлуєрщпя жкілз-
рз нмоягмк имгм нозилярря, а пакд: 
віл кає нозикарзпя оагмы лд кдлх 
як гвмка родрзлакз гмймпів віг її 
жагайщлмгм пкйагу, а у оажі, якцм жа 
нозилярря праруру номгмймпувайм 
кдлхд гвмт родрзл віл жагайщлмгм 
пкйагу оагз, айд бійщхд нмймвзлз, 
віл нігйягає жарвдогедллы рдозрмоі-
айщлмы гомкагмы ла кіпудвмку од-
сдодлгукі [9]. 

У фзллмку жакмлмгавпрві лд гд-
райіжмвалі нзралля, які кмеурщ бурз 
водгуйщмвалі у прарурат рдозрмоіа-
йщлзт гомкаг, у рмку фзпйі и пноя-
кмвалі ла ймкайщлм-ноавмвд одгуйы-
валля ждкдйщлзт віглмпзл. У пр. 19 
Закмлу Укоаїлз «Пом кіпудвд пакм-
воягувалля в Укоаїлі» ндодгбафдлм, 
цм прарур рдозрмоіайщлмї гомкагз 
нозикаєрщпя ж кдрмы воатувалля 
іпрмозфлзт, лауімлайщлм-куйщруолзт, 
пмуіайщлм-дкмлмкіфлзт ра ілхзт 
мпмбйзвмпрди жгіиплдлля кіпудвмгм 
пакмвоягувалля. Здкдйщлзи кмгдкп 
Укоаїлз, ждкдйщлі жакмлз ра взгалі у 
їт омжвзрмк нігжакмллі лмокарзвлм-
ноавмві акрз гмпзрщ гдрайщлм одгу-
йыырщ нмоягмк одайіжауії ноава км-

кулайщлмї вйаплмпрі ла ждкйы, а ра-
кме жгіиплдлля вйаплзт ра гдйдгм-
валзт нмвлмваедлщ могалакз кіпуд-
вмгм пакмвоягувалля у псдоі ждкд-
йщлзт віглмпзл. Поз ущмку кдеі 
ймкайщлм-ноавмвмгм одгуйывалля 
ждкдйщлзт віглмпзл в ждкдйщлмку 
жакмлмгавпрві лд взжлафдлі.  

Взтмгяфз іж нознзпів жакмлмгав-
прва ном кіпудвд пакмвоягувалля, у 
прарурат рдозрмоіайщлзт гомкаг км-
еурщ бурз взжлафдлі мпмбйзвмпрі 
ноавмвмгм одгуйывалля ждкдйщлзт 
віглмпзл ла рдозрмоії вігнмвіглмї 
гомкагз, які лд водгуйщмвалі Здкд-
йщлзк кмгдкпмк Укоаїлз ра ілхзкз 
ждкдйщлзкз жакмлакз, ж кдрмы воа-
тувалля іпрмозфлзт, лауімлайщлм-
куйщруолзт, пмуіайщлм-дкмлмкіфлзт 
ра ілхзт мпмбйзвмпрди. В ыозгзфліи 
йірдоаруоі уійкмк жакмлмкіолм прав-
йярщ нзралля ном рд, «у фмку нмйя-
гаырщ козрдоії віглдпдлля рзт фз 
ілхзт «мпмбйзвмпрди» гм «іпрмозф-
лзт, лауімлайщлм-куйщруолзт, пмуіа-
йщлм-дкмлмкіфлзт ра ілхзт»? Якцм 
узт «мпмбйзвмпрди» лдкає, фз кмед 
рдозрмоіайщла гомкага нозикарз 
пвіи прарур? Хрм взоіхує нзралля 
ном рд, фз є ра фз ілха «мпмбйз-
віпрщ» гіиплм «іпрмозфлмы, лауімла-
йщлм-куйщруолмы, пмуіайщлм-
дкмлмкіфлмы» рмцм?» [10, п. 78]. 
Бійщхд рмгм, гдякі нодгправлзкз 
могалів кіпудвмгм пакмвоягувалля 
вжагайі взпймвйыырщ пуклів цмгм 
гмуійщлмпрі нозилярря прарурів в 
укмват пщмгмгдлля, кмйз лзкз ноак-
рзфлм лд кмейзвм ндодгбафзрз 
бугщ-які гмгаркмві кмейзвмпрі гйя 
пакмпріилмї омбмрз [4, п. 261]. 

Вігнмвіглм гм пр. 19 Кмлпрзрууії 
Укоаїлз могалз кіпудвмгм пакмвоя-
гувалля, їт нмпагмві мпмбз жм-
бмв’яжалі гіярз йзхд ла нігправі, в 
кдеат нмвлмваедлщ ра у пнмпіб, цм 
ндодгбафдлі Кмлпрзрууієы ра жакм-
лакз Укоаїлз, рмбрм жа нозлузнмк: 
гмжвмйдлд йзхд рд, цм ндодгбафдлм 
жакмлмк. Діакдроайщлм номрзйделзи 
нозлузн жакйагдлзи у Євомндипщкіи 
таорії кіпудвмгм пакмвоягувалля 
(к. Сроапбуог, 15 емврля 1985 о.), 
яка буйа оарзсікмвала Закмлмк 
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Укоаїлз віг 15 йзнля 1997 о. Вігнм-
віглм гм ф. 2 пр. 4 «Ссдоа кмкндрдл-
уії кіпудвмгм пакмвоягувалля» Єв-
омндипщкмї таорії «[м]огалз кіпудвм-
гм пакмвоягувалля в кдеат жакмлу 
каырщ нмвлд ноавм війщлм взоіхува-
рз бугщ-якд нзралля, якд лд взйуфд-
лд жі псдоз їтлщмї кмкндрдлуії і вз-
оіхдлля якмгм лд гмоуфдлд емглмку 
ілхмку могалу», рмбрм каырщ ноавм 
гіярз жа нозлузнмк «гмжвмйдлм впд, 
цм лд жабмомлдлм». Поз ущмку, 
«[я]кцм нмвлмваедлля гдйдгуырщпя 
могалак кіпудвмгм пакмвоягувалля 
удлроайщлзк фз одгімлайщлзк мога-
лмк, могалз кіпудвмгм пакмвоягу-
валля у кіоу кмейзвмпрі каырщ ноа-
вм нозпрмпмвуварз пвмы гіяйщліпрщ 
гм кіпудвзт укмв» (ф. 6 уієї праррі). 
Тмку взжлафарз кмкнйдкп іпрмозф-
лзт, лауімлайщлм-куйщруолзт, пмуіа-
йщлм-дкмлмкіфлзт ра ілхзт мпмбйз-
вмпрди жгіиплдлля кіпудвмгм пакмв-
оягувалля нмвзлла пака рдозрмоіа-
йщла гомкага. 

Пмвлмваедлля могалів кіпудвмгм 
пакмвоягувалля у псдоі ждкдйщлзт 
віглмпзл взжлафдлі у праррят 7-12 
ЗК Укоаїлз. Поз ущмку ндодйік ра-
кзт нмвлмваедлщ лд є взфдонлзк, 
мпкійщкз гм їт нмвлмваедлщ віглдпд-
лм «взоіхдлля ілхзт нзралщ у гайу-
жі ждкдйщлзт віглмпзл вігнмвіглм гм 
жакмлу». Лілгвіпрзфлд рйукафдлля 
жажлафдлзт нознзпів ЗК Укоаїлз 
нмкажує, цм ждкдйщлд жакмлмгавпрва 
сакрзфлм лівдйыє кмейзвіпрщ жакоі-
нйдлля у прарурат рдозрмоіайщлзт 
гомкаг мпмбйзвзт нмвлмваедлщ мо-
галів кіпудвмгм пакмвоягувалля у 
псдоі ждкдйщлзт віглмпзл, мпкійщкз 
ілхі нмвлмваедлля, коік ндодйіфд-
лзт у ЗК Укоаїлз, кмеурщ взжлафа-
рзпя йзхд жакмлмк як лмокарзвлм-
ноавмвзк акрмк взцмї ыозгзфлмї 
пзйз. В ждкдйщлм-ноавмвіи лаууі 
жажлафаєрщпя, цм «[є]глмпрі і ужгм-
гедлмпрі, а рзк бійщхд пзпрдклмпрі в 
нмвлмваедллят могалів кіпудвмгм 
пакмвоягувалля, жмкодка і в псдоі 
ждкдйщлзт віглмпзл, в фзллмку жа-
кмлмгавпрві лдка... Пом кмкндрдлуіы 
рдозрмоіайщлмї гомкагз цмгм одгу-
йывалля ждкдйщлзт нзралщ гмвмозрз 

вжагайі лд гмвмгзрщпя, рак як фзллд 
жакмлмгавпрвм ущмгм номпрм лд нд-
одгбафає» [11, п. 101]. 

Рдсмока агкіліпроарзвлм-рдоз-
рмоіайщлмгм упромы ндодгбафає кме-
йзвіпрщ мб’єглалля рдозрмоіайщлзт 
гомкаг, жаномвагеує нозлузн нмв-
пыглмпрі кіпудвмгм пакмвоягувалля, 
цм нмйягає у жгіиплдллі ноава рдоз-
рмоіайщлмы гомкагмы жа мкодкзкз 
ланоякакз лд йзхд в кдеат лапдйд-
лзт нулкрів. Взжлафдлля кде жгіип-
лдлля кіпудвмгм пакмвоягувалля 
ндвлмы рдозрмоіайщлмы гомкагмы, 
пкйаг рдозрмоії, мпмбйзвмпрі ймкайщ-
лм-ноавмвмгм одгуйывалля ждкдйщ-
лзт віглмпзл ла рдозрмоії вігнмвіг-
лмї гомкагз, кдеі гіяйщлмпрі ра мо-
галіжауія уноавйілля мб’єглалзт рд-
озрмоіайщлзт гомкаг є нодгкдрмк 
ноавмвмгм одгуйывалля праруру. З 
воатувалляк жажлафдлмгм прарур рд-
озрмоіайщлмї гомкагз як гедодйм 
ждкдйщлмгм ноава Укоаїлз нмвзлдл 
омжгйягарзпя як ноавмвпралмвйыы-
фзи гмкукдлр, якзи взжлафає ждкд-
йщлу ноавм- і гієжгарліпрщ рдозрмоіа-
йщлмї гомкагз (гдкійщкмт гомкаг, цм 
мб’єглайзпя) цмгм жгіиплдлля ноава 
кмкулайщлмї вйаплмпрі ла ждкйы, а 
ракме пакмвояглмгм одгуйывалля 
ждкдйщлзт віглмпзл ла рдозрмоії 
вігнмвіглмї рдозрмоіайщлмї гомкагз. 
З кдрмы жаномвагедлля євомндипщ-
кзт пралгаорів могаліжауії вйагз ра 
уноавйілля, в ждкдйщлмку жакмлм-
гавпрві Укоаїлз кає бурз жакоінйд-
лзи нігтіг, вігнмвіглм гм якмгм рд-
озрмоіайщлі гомкагз жгіиплыырщ 
нмвлмваедлля у псдоі ждкдйщлзт 
віглмпз ла пвмїи рдозрмоії, коік рзт, 
які жакмлмк віглдпдлі гм вігалля 
могалів гдоеавлмї вйагз. 

Алайіж лаукмвзт нігтмгів у лаууі 
кмлпрзрууіилмгм ра куліузнайщлмгм 
ноава, а ракме гмпйігедлля нмйм-
едлщ прарурів рдозрмоіайщлзт гомкаг 
мкодкзт кіпр ра пій Укоаїлз гмжвм-
йяє псмокуйыварз ланояккз прару-
рлмгм одгуйывалля ждкдйщлзт віглм-
пзл. Напакндодг у прарурі рдозрмоі-
айщлмї гомкагз кає бурз взжлафдлм 
рдозрмоіы вігнмвіглмї гомкагз ра 
мпмбйзвмпрі ймкайщлм-ноавмвмгм од-
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гуйывалля ждкдйщлзт віглмпзл іж 
воатувалляк мпмбйзвмпрди пмуімку-
йщруолмгм, дрліфлмгм, дкмлмкіфлмгм, 
іпрмозфлмгм, нмйірзфлмгм пдодгмвз-
ца в гомкагі. Змкодка, в йірдоаруоі 
номнмлуєрщпя у пндуіайщлмку омжгійі 
праруру «Тдозрмоія» лавмгзрз рмф-
лзи мнзп лавкмйзхліт ждкдйщ, цм 
жлатмгярщпя ніг ыозпгзкуієы вігнм-
віглмї рдозрмоіайщлмї гомкагз ра 
могалів кіпудвмгм пакмвоягувалля, 
вкажуварз рдозрмоіы пдйа, пдйзца, 
кіпра як агкіліпроарзвлм-
рдозрмоіайщлмї мгзлзуі, гаварз та-
оакрдозпрзку впіт ждкдйщ, цм жлатм-
гярщпя ла рдозрмоії уієї агкіліпроа-
рзвлм-рдозрмоіайщлмї мгзлзуі [9]. У 
омжгійі «Мардоіайщлм-сілалпмва ба-
жа» ваорм взжлафзрз мб’єкрз кмкула-
йщлмї вйаплмпрі галмї рдозрмоіайщлмї 
гомкагз, жмкодка ждкйы ра ілхі 
нозомглі одпуопз; мпмбйзвмпрі ноа-
вмвмгм одезку мкодкзт мб’єкрів км-
кулайщлмї вйаплмпрі, жмкодка ндод-
йік рзт мб’єкрів, цм каырщ взкйыфлд 
жлафдлля гйя жагмвмйдлля кмйдкрзв-
лзт нмродб галмї рдозрмоіайщлмї 
гомкагз ра лд нігйягаырщ вігфуедл-
лы бдж оіхдлля, ланозкйаг, пакмї 
рдозрмоіайщлмї гомкагз [9]. 

Поз ущмку лдмбтіглм карз ла 
уважі, цм нознзпз прарурів рдозрмоі-
айщлзт гомкаг лд нмвзллі пундодфз-
рз лмокак ЗК Укоаїлз, ілхзт ждкд-
йщлзт жакмлів. Вігнмвіглм гм ф. 3 пр. 
19 Закмлу Укоаїлз «Пом кіпудвд 
пакмвоягувалля в Укоаїлі» лдвігнм-
вігліпрщ праруру рдозрмоіайщлмї гом-
кагз Кмлпрзрууії ра жакмлак Укоаї-
лз є нігправмы гйя вігкмвз в имгм 
гдоеавліи одєпроауії.  

В ыозгзфліи йірдоаруоі номнм-
луєрщпя взжлафарз в прарурат ндод-
йік ждкдйщ кмкулайщлмї вйаплмпрі,  
які лд кмеурщ вігфуеуварзпщ у ноз-
варлу вйапліпрщ [4, п. 265]. Така ном-
нмжзуія вігнмвігає євомндипщкіи 
ноакрзуі жгіиплдлля кіпудвмгм пакм-
воягувалля. Так, гомкага хвдиуао-
пщкмгм кіпра Кдліуа жа прарурмк ук-
йагає угмгз цмгм вйаплмпрі і мбкд-
едлля номгаеу ждкдйщлзт гійялмк 
(якцм їтля уіла ндодвзцує 5 кйл 
хвдиуаопщкзт соалків) [8, п. 180-

185]. Вмглмфап у ф. 4 пр. 83 ЗК Укоа-
їлз жакоінйдлм взфдонлзи ндодйік 
ждкдйщ кмкулайщлмї вйаплмпрі, які лд 
кмеурщ бурз ндодгалі у нозварлу 
вйапліпрщ. Тмку бдж влдпдлля жкіл гм 
ждкдйщлмгм жакмлмгавпрва жакмлліпрщ 
жажлафдлзт взцд нознзпів прарурів 
рдозрмоіайщлзт гомкаг є пуклівлмы. 

В рдмоії кмлпрзрууіилмгм ноава 
мпмбйзвм лагмймхуєрщпя ла 
мбмв’яжкмвмпрі воатувалля у номудпі 
прарурлмї лмокмрвмофмпрі у кіпудвм-
ку пакмвоягуваллі кіпудвзт роагз-
уіи, жвзфаїв, ужвзфаилдлщ, іпрмозф-
лзт, лауімлайщлм-куйщруолзт, пмуіа-
йщлм-дкмлмкіфлзт абм ілхзт мпмб-
йзвмпрди жгіиплдлля кіпудвмгм па-
кмвоягувалля, цм мнрзкайщлм омжк-
озває уілліплзи нмрдлуіай прарурів 
рдозрмоіайщлзт гомкаг як акрів йм-
кайщлмї пакмодгуйяуії [12]. Закоін-
йдлля кіпудвзт жвзфаїв у ждкдйщліи 
псдоі у прарурі рдозрмоіайщлмї гом-
кагз нозжвдгд гм жаномвагедлля у 
ноакрзку ноавмвмгм одгуйывалля 
ждкдйщлзт віглмпзл ла рдозрмоії 
вігнмвіглмї гомкагз ноавмвмгм жвз-
фаы, цм ужгмгеуєрщпя іж ЦК Укоаїлз 
ра лд пундодфзрщ ЗК Укоаїлз. 

Закмл Укоаїлз «Пом кіпудвд па-
кмвоягувалля в Укоаїлі» ндодгба-
фає, цм прарурмк рдозрмоіайщлмї 
гомкагз каырщ бурз водгуйщмвалі 
нмоягмк номвдгдлля жагайщлзт жбм-
оів гомкагял жа кіпудк номезвалля 
(пр. 8), нмоягмк влдпдлля кіпудвмї 
іліуіарзвз ла омжгйяг оагз (пр. 9), 
нмоягмк могаліжауії гомкагпщкзт 
пйуталщ (пр. 13). Такі нмймедлля 
каырщ ваейзвд жлафдлля гйя одайі-
жауії ноава рдозрмоіайщлмї гомкагз 
цмгм номвдгдлля жагайщлзт жбмоів, 
влдпдлля кіпудвмї іліуіарзвз ра ном-
вдгдлля гомкагпщкзт пйуталщ ж нз-
ралщ одгуйывалля ждкдйщлзт віглм-
пзл ла рдозрмоії вігнмвіглмї гомка-
гз. Нанозкйаг, вігнмвіглм гм пр. 136 
ЗК Укоаїлз «Дмбіо ждкдйщлзт гійя-
лмк гдоеавлмї фз кмкулайщлмї вйап-
лмпрі ра ніггмрмвка ймрів гйя номга-
еу ла ждкдйщлзт рмогат» могаліжармо 
ждкдйщлзт рмогів взжлафає ндодйік 
ждкдйщлзт гійялмк гдоеавлмї фз 
кмкулайщлмї вйаплмпрі ра/абм ноав 
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ла лзт, які взправйяырщпя ла ждкд-
йщлі рмогз мкодкзкз ймракз. Забм-
омляєрщпя влмпзрз гм жажлафдлмгм 
ндодйіку нозжлафдлі ніг жабугмву 
ждкдйщлі гійялкз бдж уоатувалля у 
взнагкат, ндодгбафдлзт жакмлмк, 
оджуйщрарів гомкагпщкмгм мбгмвмодл-
ля. 

У прарурі ваорм ракме ндодгба-
фзрз мпмбйзвмпрі номвдгдлля кіпуд-
взт одсдодлгуків гйя взоіхдлля 
нзралщ одгуйывалля ждкдйщлзт віг-
лмпзл ла рдозрмоії вігнмвіглмї гом-
кагз, цм пноякмвалм ла одайіжауіы 
нознзпів пр. 13 Кмлпрзрууії Укоаїлз 
цмгм вйаплмпрі Укоаїлпщкмгм лаомгу 
ла ждкйы. В ыозгзфліи йірдоаруоі 
номнмлуєрщпя жакоінзрз у прарурі 
рдозрмоіайщлмї гомкагз ндодйік рзт 
нзралщ кіпудвмгм жлафдлля, які км-
еурщ взоіхуварзпщ ла кіпудвмку 
одсдодлгукі, а пакд: кіпудві нмгаркз 
ра жбмоз; лагалля нійщг ж кіпудвзт 
нмгарків і жбмоів;  вігфуедлля 
мб’єкрів кмкулайщлмї вйаплмпрі, які 
каырщ ваейзвд жлафдлля гйя жагм-
вмйдлля нмродб рдозрмоіайщлмї гом-
кагз, а ракме мб’єкрів пнійщлмї км-
кулайщлмї вйаплмпрі рдозрмоіайщлзт 
гомкаг, цм ндодбуваырщ в уноавйіл-
лі оаимллзт ра мбйаплзт оаг, ндод-
гафа їт ніг жаправу; кіпудві номгоакз 
нозварзжауії мб’єкрів кмкулайщлмї 
вйаплмпрі, взжлафдлля нмоягку ра 
укмв їт нозварзжауії; ндодйік 

мб’єкрів кмкулайщлмї вйаплмпрі, які 
лд нігйягаырщ нозварзжауії; впралм-
вйдлля нмоягку взкмозпралля кмх-
рів ра каила, цм ндодбуває у пнійщ-
ліи вйаплмпрі рдозрмоіайщлзт гом-
каг; лагалля вігнмвіглм гм жакмлм-
гавпрва гмжвмйу ла пнійщлд взкмозп-
ралля нозомглзт одпуопів кіпудвмгм 
жлафдлля, а ракме ном пкапувалля 
ракмгм гмжвмйу; лагалля вігнмвіглм 
гм жакмлмгавпрва жгмгз ла омжкі-
цдлля ла рдозрмоії пдйа, пдйзца, 
кіпра лмвзт мб’єкрів, псдоа дкмймгі-
флмгм внйзву гіяйщлмпрі якзт жгіглм 
ж фзллзкз лмокакз вкйыфає вігнм-
віглу рдозрмоіы; кіпудві кіпрмбугів-
лі номгоакз, гдлдоайщлі нйалз жабу-
гмвз вігнмвіглзт лапдйдлзт нулкрів 
[9]. 

Такзк фзлмк, прарур рдозрмоіа-
йщлмї гомкагз, як мпмбйзвд гедодйм 
ждкдйщлмгм ноава Укоаїлз, нмкйзка-
лзи водгуйыварз пндузсіфлд кмйм 
ждкдйщлзт віглмпзл ла рдозрмоії 
вігнмвіглмї оагз іж уоатувалляк кі-
пудвзт роагзуіи, жвзфаїв, іпрмозф-
лзт, лауімлайщлм-куйщруолзт, пмуіа-
йщлм-дкмлмкіфлзт абм ілхзт мпмб-
йзвмпрди. Тмку имгм кмела омжгйя-
гарз як жапіб кілікіжауії ыозгзфлзт 
гдсдкрів ждкдйщлм-ноавмвмгм одгу-
йывалля, жмкодка жанмвлдлля номга-
йзл, хйятмк ймкайщлм-ноавмвмгм 
одгуйывалля ждкдйщлзт віглмпзл. 
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Kovalenko T. Legal nature of territorial community Statute as a source of land 
law of Ukraine 

This article analyzes the specifics of the statute of territorial community as a special 
source of land law of Ukraine, studies the practice of regulation of land relations by stat-
utes of territorial communities of villages, towns, cities and justifies proposals on im-
provement of legislation in this sphere. 

Key words: decentralization; land; land law; land parcels; land relations; right of 
communal ownership on land; territorial community; sources of land law; statute of terri-
torial community. 

 
 
 

 
 




