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Передумови укладення форвардних 
контрактів у сфері інвестування 

будівництва житла 
 

Бугівлзурвм є, сакрзфлм, лзжкмы 
бугівдйщлзт омбір, а ж ілвдпрзуіилм-
ноавмвмї рмфкз жмоу – врійдлляк вйа-
плзт гомхмвзт ілвдпрзуіи жабугмв-
лзка абм жайуфдлзт лзк у родріт мпіб 
гомхмвзт ілвдпрзуіи у кардоіайщлу 
смоку лдоутмкмпрі, цм бугуєрщпя. 
Оред, уд – ілвдпрувалля de facto, 
кардоіайіжауія ілвдпрзуії, а віграк – 
лаиваейзвіха пкйагмва драну влд-
пдлля ілвдпрзуії у номудпі ілвдпру-
валля і, вігнмвіглм, впщмгм номудпу 
[1, п. 390]. 

Наинмхзодліхзкз ла ноакрзуі 
гієвзкз пнмпмбакз ілвдпрувалля ра 
сілалпувалля бугівлзурва є: 

  фдодж смлгз сілалпувалля 
бугівлзурва (ФФБ); 

  фдодж смлгз мндоауіи ж лдоу-
тмкіпры (ФОН); 

  фдодж ілпрзрурз пнійщлмгм іл-
вдпрувалля (ІСІ). 

Такмгм омгу ілвдпрзуіила гіяйщ-
ліпрщ номвмгзрщпя ла мплмві ілвдпру-
валля, цм жгіиплыєрщпя гомкагялакз, 
лдгдоеавлзкз нігнозєкпрвакз, гмп-
нмгаопщкзкз апмуіауіякз, пнійкакз і 
рмваозпрвакз, а ракме ілхзкз ыоз-
гзфлзкз мпмбакз, жаплмвалзкз ла 
кмйдкрзвліи вйаплмпрі. Навдгдлі кд-

таліжкз лд ігдайщлі, айд нозлаиклі є 
жакмлмгавфм водгуйщмвалзкз ра мнз-
пуырщ номудгуоу їт жапрмпувалля у 
бугівлзурві езрйа.  

Оред, прарз вйаплзкмк каилмвзт 
ноав ла мб’єкр бугівлзурва кмейзвм 
жа гмнмкмгмы ілвдпрувалля, якзк 
вігнмвіглм гм пр. 2 Закмлу Укоаїлз 
«Пом ілвдпрзуіилу гіяйщліпрщ» [2], є 
пукунліпрщ ноакрзфлзт гіи гомкагял, 
ыозгзфлзт мпіб і гдоеавз цмгм ода-
йіжауії ілвдпрзуіи. Дм якзт віглм-
пярщпя впі взгз каилмвзт ра ілрдйдк-
руайщлзт уіллмпрди, цм вкйагаырщпя 
в мб’єкрз нігнозєклзущкмї ра ілхзт 
взгів гіяйщлмпрі, в оджуйщрарі якмї 
првмоыєрщпя нозбурмк (гмтіг) ра/абм 
гмпягаєрщпя пмуіайщлзи ра дкмймгіф-
лзи дсдкр. Такзкз уіллмпрякз, жмк-
одка, кмеурщ бурз кмхрз, уійщмві 
балківпщкі вкйагз, наї, акуії ра ілхі 
уіллі нандоз (коік вдкпдйів). 

Помрд, в Укоаїлі лд ноауыє ілвд-
прзуіилзи нозлузн «вкйагаи і фд-
каи», цм гзвує ілвдпрмоів в рми км-
кдлр, кмйз жакіпрщ мфікувалмгм гмтм-
гу вмлз лд мрозкуырщ ліфмгм. Агед, 
ноякі ілвдпрзуії уд роагзуіилзи кд-
таліжк омжвзрку біжлдпу, кдрмы якзт 
є мрозкалля фапрзлз нозбурку віг 
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гіяйщлмпрі мб’єкра ілвдпрзуіи. У 
жв’яжку ж фзк, впд бійщхд акруайщлмп-
рі в бугівдйщліи псдоі мрозкуырщ 
смоваоглі кмлроакрз, які є ндопндк-
рзвлзк ланоавйдлляк ж гзлакіфлзк 
омжвзркмк ілвдпрзуіилм-бугівдйщлмї 
псдоз, які моієлрмвалі ла какпзкайщ-
лзи жатзпр ілрдодпів ілвдпрмоів ра 
жанмбігалля озжзкак, які нмв’яжалі ж 
ілвдпрувалля в лмвд бугівлзурвм 
мб’єкрів лдоутмкмпрі, ж якзкз прзка-
ырщпя пщмгмглі ілвдпрмоз ФФБ, 
ФОН ра ІСІ. 

Мдрмы галмї праррі є гмпйігедл-
ля ндодгукмв ра мпмбйзвмпрди жапрм-
пувалля смоваоглзт кмлроакрів у 
псдоі ілвдпрувалля ра бугівлзурва 
езрйа, а ракме алайіж їт лмокарзвлм-
гм одгуйывалля ла жакмлмгавфмку 
оівлі. 

Вігнмвіглм гм нмймедлщ Закмлу 
Укоаїлз «Пом уіллі нандоз ра смл-
гмвзи озлмк» [3], сілалпмві ілпроу-
кдлрз – уіллі нандоз, промкмві кмлр-
оакрз (с’ыфдопз), вігпмркмві промкмві 
кмлроакрз (смоваогз), промкмві кмл-
роакрз ла мбкіл (ла ндвлу гару в 
каибурлщмку) у оажі жайделмпрі уілз 
віг вігпмркмвмї правкз, вайырлмгм 
куопу абм смлгмвмгм ілгдкпу (вігпмр-
кмві, куопмві фз ілгдкплі пвмнз), мн-
уімлз, цм гаырщ ноавм ла кунівйы 
абм номгае бугщ-якмгм іж жажлафдлзт 
сілалпмвзт ілпроукдлрів, у рмку фзп-
йі рзт, цм ндодгбафаырщ гомхмву 
смоку мнйарз (куопмві ра вігпмркмві 
мнуімлз). В пвмы фдогу, нмтіглі уіллі 
нандоз – уіллі нандоз, кдталіжк вз-
нупку ра мбігу якзт нмв’яжалзи ж ноа-
вмк ла нозгбалля фз номгае номря-
гмк промку, впралмвйдлмгм гмгмвмомк, 
уіллзт нандоів, ілхзт сілалпмвзт 
ра/абм рмваолзт одпуопів. 

Такзк фзлмк, смоваоглзи кмлр-
оакр є нмтіглзк сілалпмвзк ілпроу-
кдлрмк гйя мрозкалля каибурлщмгм 
бажмвмгм акрзву (езрйа). Якзи, ла 
гукку ноавлзків, є лаибійщх лагіи-
лзк пнмпмбмк сілалпувалля номдкрів 
езрймвмгм бугівлзурва, агед, кйыфм-
взк козрдоієк взбмоу смоваоглмгм 
кмлроакру як ілпроукдлру номгаеу 
каибурлщмї лдоутмкмпрі є жабджнд-
фдлля какпзкайщлзт гаоалріи нмкун-

уяк. Ілвдпрмоу жабджндфуєрщпя взля-
ркмвд і ндодваелд ноавм ла нозгбал-
ля кваорзоз жа гмгмвмомк кунівйі-
номгаеу каилмвзт ноав, цм гмжвмйяє 
взкйыфзрз озжзкз нмгвіилзт номга-
еів, а ракме лівдйыварз озжзкз, 
нмв’яжалі ж ілхзк взкмозпралляк 
вігфуедлмї лдоутмкмпрі [4]. 

В кіелаомгліи ілвдпрзуіиліи 
псдоі смоваоглзи кмлроакр (forward 
contract) нодгправйяє пмбмы мндоа-
уіы ла озлку, ніг фап якмї мгла прм-
омла жмбмв’яжуєрщпя кунзрз, а ілха 
номгарз рмвао в упралмвйдлзи промк 
в каибурлщмку ла ужгмгедлзт кіе 
лзкз укмват. Укмвз смоваоглзт 
кмлроакрів лд пралгаорзжмвалі, вмлз 
лд кмеурщ ндодгаварзпя родріи прм-
омлі ра лд кмеурщ бурз алуйщмвалі 
рійщкз жа жгмгмы ілхмї прмомлз, яка в 
бійщхмпрі взнагків кає ноавм ла 
мрозкалля кмкндлпауії ра хроасу [1, 
п. 140]. 

В фзллмку е жакмлмгавпрві 
Укоаїлз смоваоглзи кмлроакр вз-
жлафдлм як узвійщлм-ноавмвзи гмгм-
віо, жа якзк номгавдущ жмбмв’яжуєрщпя 
у каибурлщмку в упралмвйдлзи промк 
ндодгарз бажмвзи акрзв у вйапліпрщ 
нмкунуя ла взжлафдлзт укмват, а 
нмкундущ жмбмв’яжуєрщпя нозилярз в 
упралмвйдлзи промк бажмвзи акрзв і 
пнйарзрз жа лщмгм уілу, взжлафдлу 
ракзк гмгмвмомк [5]. 

Ерзкмймгія рдокілу «бажмвзи ак-
рзв» в ущмку кмлрдкпрі бдод нмфармк 
жі псдоз бутгайрдопщкмгм мбйіку, в 
якіи рдокіл «акрзв» є жагайщлмвез-
валзк гйя бугщ-якмгм бутгайрдоа фз 
дкмлмкіпра і мжлафає як пукунліпрщ, 
рак і мкодкі взгз одпуопів: бугівйі, 
упраркувалля, пзомвзлу, кмкнйдкру-
ыфі, уіллі нандоз, номгукрз таофу-
валля, гомхмві кмхрз ра іл. В пвмы 
фдогу, акрзвз вмймгіырщ кардоіайщ-
лмы уілліпры: нм-ндохд, їт кмела 
номгарз і, нм-гоугд, вмлз пакі жгарлі 
првмоыварз лмву уілліпрщ – рмваоз, 
нмпйугз, нозбурмк [6]. 

У псдоі рмогівйі ла сілалпмвзт 
озлкат гмгаєрщпя урмфлдлля «бажм-
взи», якд нігпзйыє ваейзвіпрщ впщмгм 
нмлярря в уіймку. Як лапйігмк, ніг 
бажмвзк акрзвмк (Underlying asset) – 
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омжукієрщпя якзипщ мб’єкр, якзи вз-
кмозпрмвуєрщпя в якмпрі нозвмгу гйя 
укйагалля промкмвмгм кмлроакру, і нм 
віглмхдллы гм якмгм номнзпуырщпя 
ноава ра/абм мбмв’яжкз прмоіл угмгз 
[7]. 

Вігнмвіглм гм н.1 «Пмймедлля 
ном взкмгз гм пралгаорлмї (рзнмвмї) 
смокз гдозварзвів», бажмвзи акрзв – 
рмваоз, уіллі нандоз, кмхрз ра їт 
таоакрдозпрзкз, цм є нодгкдрмк вз-
кмлалля жмбмв’яжалщ жа гдозварзвмк 
[8]. 

Такзк фзлмк, бажмвзи акрзв – уд 
акрзв, ла якмку бажуєрщпя ндвлзи 
гмгмвіо (кмлроакр), і якзи взпрунає 
гаоалрієы взкмлалля укмв гмгмвмоу, 
а имгм жкіла фз вроара кмеурщ прарз 
нозфзлмы жапрмпувалля палкуіи гм 
уфаплзка гмгмвмоу, якзи нмоухзв рі 
фз ілхі имгм нмймедлля. 

Факр укйагдлля смоваоглмгм 
кмлроакру ра нозгбалля каилмвзт 
ноав явйяєрщпя взнупкмк (дкіпієы) 
гдозварзву, а взкмлалля смоваоглм-
гм кмлроакру ра нмправка каилмвзт 
ноав взпрунає нмгахдлляк гдозварз-
ву. Такмгм омгу номудгуоа є ліфзк 
ілхзк як ілвдпрзуіилмы гіяйщліпры. 

Ддозварзв – уд сілалпмвзи кмл-
роакр, якзи укйагаєрщпя кіе гвмка і 
бійщхд прмомлакз, і якзи бажуєрщпя 
ла каибурліи ваормпрі бажмвмгм акрз-
ву. Ссдоа гдозварзвів лагжвзфаилм 
пкйагла ра оіжлмкалірла, мпкійщкз 
вмлз взкмозпрмвуєрщпя в ракзт вае-
йзвзт ра нмруелзт пдкрмоат дкмлм-
кікз гдоеавз як: вайырлмку ра гом-
хмвмку озлкат, озлку бмогмвзт жм-
бмв’яжалщ, озлку акуіи; озлку рмвао-
лм-пзомвзллмї номгукуії, длдогдрзкз, 
роалпнмору рмцм. Ддозварзвз йдеарщ 
в мплмві бійщхмпрі рмогмвзт проард-
гіи, і тмфа, їк и нозпвяфдлм вдйзку 
кійщкіпрщ лаукмвзт кардоіайів в псдоі 
біжлдпу, дкмлмкікз ра сілалпів, гайужщ 
їт взкмозпралля номгмвеує омжхз-
оыварзпя ра мпягарз лмві гмозжмлрз, 
жмкодка псдоу бугівлзурва езрйа. 

Такзк фзлмк, в нмоівлялі ж іл-
хзкз птдкакз ілвдпрувалля ла ндо-
взллмку озлку лдоутмкмпрі, гдозва-
рзв ланоавйдлзи ла жакмллу мнрзкі-
жауіы ілвдпрзуіилмгм номудпу, цм гає 

кмейзвіпрщ мглмфаплм улзклурз жбі-
йщхдлля ваормпрі езрйа ра мрозкарз 
имгм у ндодгбафдлзи гмгмвмомк 
промк. Опкійщкз жапвігфує ноавм 
ра/абм жмбмв’яжалля нозгбарз фз 
номгарз у каибурлщмку уіллі нандоз, 
кардоіайщлі абм лдкардоіайщлі акрзвз, 
а ракме кмхрз ла взжлафдлзт лзк 
укмват у каибурлщмку. 

Опкійщкз фзллд жакмлмгавпрвм 
Укоаїлз мбкдеує гмнупрзкі кдталіж-
кз жайуфдлля кмхрів в номдкрз бугі-
влзурва езрйа, ндодгбафаыфз кме-
йзвіпрщ взкмозпралля взкйыфлм іл-
прзрурів пнійщлмгм ілвдпрувалля (вд-
лфуолзт смлгів), сілалпмвм-
кодгзрлзт кдталіжків, а ракме гмгм-
вмоів, ндодгбафдлзт Цзвійщлзк кмгд-
кпмк Укоаїлз. Тм гйя бугівдйщлмї 
псдоз озлку лдоутмкмпрі Укоаїлз є 
акруайщлзк взкмозпралля пакд смо-
ваоглзт кмлроакрів, які каырщ ояг 
ндодваг ра мпмбйзвмпрі взкмозпралля. 

Змкодка, бдоуфз гм увагз рд, цм 
ілпрзрурз пнійщлмгм ілвдпрувалля 
лдкмейзвм взкмозпрмвуварз аврмлм-
клм бдж уіллзт нандоів абм ілхзт 
сілалпмвзт ілпроукдлрів. А ракме рд, 
цм ноз вномвагедллі кдталіжків сі-
лалпувалля бугівлзурва жавегз нмр-
оіблм моієлруварзпя ла какпзкайщ-
лзи жатзпр ілрдодпів жайуфдлзт ілвдп-
рмоів, рм сілалпувалля бугівлзурва 
езрйа кмед номвмгзрзпя іж жапрмпу-
валляк лаибійщх дсдкрзвлмгм сі-
лалпмвмгм кдталіжку – смоваоглзт 
кмлроакрів ла нмправку езрйа (квао-
рзоз фз пукунлмпрі каилмвзт ноав), 
цм вігнмвігає взкмгак фзллмгм жакм-
лмгавпрва Укоаїлз ра нозлузнак і 
нігтмгак кіелаомглмї ноакрзкз ж 
номгаеу лдоутмкмпрі, цм бугуєрщпя, 
воатмвуыфз вігпромфку в нмпрафаллі 
лдоутмкмпрі. 

Такзк фзлмк, смоваоглзи кмлр-
оакр у бугівлзурві – нодгправйяє 
пмбмы гвмпрмомллы угмгу, жа якмы 
мгла прмомла (номгавдущ кмлроакру) 
жмбмв’яжуєрщпя номгарз (нмправзрз) 
кваорзоу (пукунліпрщ каилмвзт ноав 
ла кваорзоу) ілхіи прмомлі (нмкунуы 
кмлроакру) у взжлафдлзи фап ра ла 
взжлафдлзт укмват в каибурлщмку, ж 
сікпауієы уілз ракмгм номгаеу ніг 
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фап укйагдлля смоваоглмгм кмлроак-
ру. 

Укмвз смоваоглмгм кмлроакру 
взжлафаырщпя жа жгмгмы прмоіл ра 
нігйягаырщ мбмв’яжкмвмку взкмлаллы 
як номгавудк, рак і нмкунудк. Вігнм-
віглм гм н.10 «Пмймедлля ном взкм-
гз гм пралгаорлмї (рзнмвмї) смокз 
гдозварзвів», смоваоглзи кмлроакр 
нмвзлдл карз ракі одквіжзрз:  

1) лажва кмлроакру;  
2) прмомлз кмлроакру;  
3) бажмвзи акрзв кмлроакру ра 

имгм таоакрдозпрзкз (дкірдлр, взг 
уіллмгм нандоу, имгм лмкілайщла вао-
ріпрщ, рдокіл мбігу, ілхі вігмкмпрі гйя 
уіллзт нандоів; взг вайырз – гйя 
кмхрів; апморзкдлр – гйя ілхзт рм-
ваоів); 

4) кійщкіпрщ бажмвмгм акрзву;  
5) ваоріпрщ кмлроакру; 
6) уіла взкмлалля; 
7) рдокіл взкмлалля; 
8) нмоягмк мнйарз нозгбалмгм 

(номгалмгм) бажмвмгм акрзву; 
9) вігнмвігайщліпрщ прмоіл у оажі 

лдвзкмлалля фз лдлайделмгм взкм-
лалля жмбмв’яжалщ, впралмвйдлзт узк 
кмлроакрмк; 

10) нмоягмк омжгйягу пнмоів, цм 
взлзкаырщ ніг фап укйагдлля ра вз-
кмлалля кмлроакру; 

11) агодпз, нігнзпз, ндфаркз, од-
квіжзрз балківпщкзт оатулків (гйя 
ыозгзфлзт мпіб) ра напнморлі галі 
(гйя сіжзфлзт мпіб) прмоіл кмлроак-
ру.  

В пвірмвіи ноакрзуі смоваоглі 
кмлроакрз є взкйыфлм нмжабіоемвз-
кз, рак як укйагаырщпя лд ла біоеі, а 
ракме воатмвуыфз рд, цм ракмгм омгу 
угмга, як ноавзйм, ланоавйдла ла 
нмправку фз кунівйы вігнмвіглмгм 
акрзву, і кмлроагдлрз ужгмгеуырщ 
жоуфлі гйя лзт укмвз, пвігфзрщ ном 
смоваоглзи кмлроакр як ном лдпрал-
гаорлзи. У жв’яжку ж фзк врмозллзи 
озлмк гйя лщмгм жалагрм вужщкзи абм 
вжагайі вігпурліи, мпкійщкз ваекм 
жлаирз родры мпмбу, ілрдодпак якмї б 
в рмфлмпрі вігнмвігайз укмвз смова-
оглмгм кмлроакру. Тмку жа пвмїкз 
таоакрдозпрзкакз смоваоглзи кмлр-

оакр є цд и кмлроакрмк ілгзвігуайщ-
лзк.  

Оглак, фзллд жакмлмгавпрвм 
Укоаїлз жакоінйыє, цм смоваоглі 
кмлроакрз ла нмправку езрйа укйа-
гаырщпя жа уфапрі рмваолмї біоеі, яка 
лд рійщкз жабджндфує кмлромйщ жа 
угмгакз, а и вдгд мбйік ноав вйаплмп-
рі ла смоваоглі кмлроакрз. Зайуфдл-
ля номвіглмї укоаїлпщкмї біоеі як 
могаліжармоа рмогів гмжвмйяє улзклу-
рз озжзків, нмв’яжалзт ж лдноавзйщ-
лзк взкмозпралляк смоваоглзт кмл-
роакрів, нмгвіилзкз номгаеакз, жйм-
везваллякз ж бмку жакмвлзка. Та-
кзк фзлмк біоемвзи кдталіжк ном-
гаеів гмжвмйяє жбайалпуварз ілрд-
одпз кмелмгм ж уфаплзків угмг. Пм-
кундущ прає ндовзллзк вйаплзкмк жа 
сакрмк жгіиплдлля омжоатулків ла 
нігправі гмгмвмоу кунівйі-номгаеу 
каилмвзт ноав ла кваорзоу. Бійщх 
рмгм, у жв’яжку ж ндовзллзк мсмок-
йдлляк ноава вйаплмпрі ла кваорзоз 
ла ілвдпрмоів ноз взкмозпраллі смо-
ваоглзт кмлроакрів, вгаєрщпя жанмбіг-
рз взроар нмкунуів ла лмраоіайщлд 
нмпвігфдлля угмг. 

Такзк фзлмк, смоваоглзи кмлр-
оакр як пнмпіб мсмокйдлля лмвмбу-
гмв – нодгправйяє пмбмы гвмпрмомл-
лы угмгу, жа якмы мгла прмомла (ном-
гавдущ кмлроакру) жмбмв’яжуєрщпя 
номгарз (нмправзрз) кваорзоу (пуку-
нліпрщ каилмвзт ноав ла кваорзоу) 
ілхіи прмомлі (нмкунуы кмлроакру) у 
взжлафдлзи фап ра ла взжлафдлзт 
укмват в каибурлщмку, ж сікпауієы 
уілз ракмгм номгаеу ніг фап укйа-
гдлля смоваоглмгм кмлроакру. 

Такмгм омгу кмлроакр ндодпйігує 
«кмкнйдкплу» кдру. Пм-ндохд, віл 
укйагаєрщпя гйя жгіиплдлля одайщлм-
гм номгаеу абм кунівйі вігнмвіглмгм 
акрзву ра проатувалля нмкунуя віг 
кмейзвмї лдпнозярйзвмї жкілз уілз, 
рмбрм кає взпмкзи прунілщ гаоалріи 
ноав ілвдпрмоів. І, нм-гоугд, кмед 
укйагарзпя ж кдрмы гоз ла оіжлзуі 
куопмвмї ваормпрі акрзвів, цм є мпмб-
йзвм акруайщлзк ноз лзліхліт дкм-
лмкіфлзт укмват ра лдпрабійщлмпрі 
вайырлмгм озлку. 
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Вдгуфз кмву ном смоваоглзи 
кмлроакр як ном сілалпмвзи ілпроу-
кдлр, пйіг акудлруварз увагу ла ракіи 
имгм мпмбйзвмпрі як кмейзвіпрщ рмф-
лм тдгеуварз озжзк взжлафдлля пук і 
промків угмгз, які вігнмвігаырщ взкм-
гак і пнмгівалляк прмоіл. Агед, як 
ноавзйм, ж кдрмы жанмбігалля лдпал-
куімлмвалзк гіяк уфаплзків ілвдпрз-
уіилмгм номудпу, а ракме вроарз іл-
вдпрзуіи і їт нозбуркмвмпрі, жгіиплы-
єрщпя номудгуоа «гщы гійігедлп» 
(алгй. due diligence – жабджндфдлля 
лайделмї пукйіллмпрі), яка ланоавйд-
ла ла дйікілауіы ра какпзкайщлд 
жлзедлля іплуыфзт озжзків і гдпроу-
крзвлзт сакрмоів ніг фап жгіиплдлля 
номудпу ілвдпрувалля [9, п. 164]. В 
пзруауії ж смоваоглзкз кмлроакракз 
рака номудгуоа є жаивмы, мпкійщкз 
ніг фап укйагалля смоваоглмгм кмлр-
оакру прмомлз ужгмгеуырщ уілу, ла 
нігправі якмї бугд взкмлала угмга. 
Дала уіла ікдлуєрщпя уілмы нмправкз 
ра жайзхаєрщпя лджкіллмы номрягмк 
впщмгм фапу гії смоваоглмгм кмлроак-
ру. У жв’яжку ж узк ж’явйяєрщпя нм-
лярря смоваоглмї уілз, яка жасікпм-
вала у смоваоглмку кмлроакрі, якзи 
був укйагдлзи в ндвлзи кмкдлр. І, 
тмфа, номгавдущ гзкрує укмвз угмгз 
цмгм уілз бажмвмгм акрзву (езрйа), 
имгм ваоріпрщ лд нмродбує ндодмуілкз 
жа нмрмфлзкз куопакз фз правкакз, є 
прабійщлмы мгзлзуды і ндодоатмву-
єрщпя йзхд гвіфі – ніг фап укйагдлля 
кмлроакру ра ніг фап пнйарз. Такзк 

фзлмк прмомлз жатзцаырщ пдбд віг 
жомпралля уілз, абм ілхзкз пймвакз 
жгіиплыырщ тдгеувалля, мплмвлмы 
кдрмы якмгм є улзклдлля абм жкдл-
хдлля оівля уілмвмгм озжзку. Щм, в 
пвмы фдогу, в ракіи дкмлмкіфлм-
лдвзгігліи пзруауії в Укоаїлі, взвм-
гзрщ смоваоглі кмлроакрз ла ндодгм-
ву озлку лдоутмкмпрі у псдоі ндо-
взллмгм езрйа. 

Щд мглієы, лд кдх жлафзкмы, 
мпмбйзвіпры смоваоглзт кмлроакрів, 
ла вігкілу віг ілхзт взгів ілвдпрз-
уіилзт гмгмвмоів, є їт «бджкалдвод-
ліпрщ», яка мглмфаплм вваеаєрщпя и їт 
гмймвлзк лдгмйікмк, мпкійщкз укмва 
мбмв’яжкмвмгм взкмлалля лд гмжвмйяє 
гмпромкмвм омжіоварз абм жкілзрз 
укмвз кмлроакру. Як лапйігмк, ноава 
ра мбмв’яжкз прмоіл смоваоглмгм кмл-
роакру нознзляырщпя йзхд в оджуйщ-
рарі взкмлалля. 

Оред, смоваоглзи кмлроакр у 
бугівлзурві езрйа – уд гмгмвіо, якзи 
нмвзлдл бурз в рмфлмпрі взкмлалзи, 
ла укмват, номнзпалзт у гмгмвмоі в 
кмкдлр укйагалля угмгз. У гмгмвмоі 
нмвзллі бурз фіркм жасікпмвалі ндвлі 
укмвз: жмкодка, куоп вайырз, пука, 
яку нмкундущ нмвзлдл пнйарзрз жа-
бугмвлзку, рдокіл взкмлалля гмгмвм-
оу (жавдохдлля бугівлзурва, ввдгдл-
ля в дкпнйуарауіы), рдтліфла таоак-
рдозпрзка лдоутмкмпрі (кваорзоз). 
Фмоваоглі кмлроакрз в 
мбмв’яжкмвмку нмоягку одєпроуырщпя 
ла рмваоліи біоеі. 
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