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27 квірля 2018 омку ла бажі Хао-
ківпщкмгм лаукмвм-гмпйіглмгм ілпрз-
руру пугмвзт дкпндорзж ік. Запй. 
номс. М. С. Бмкаоіупа жа іліуіарзвмы 
Міліпрдопрва ыпрзуії Укоаїлз, На-
омглзт гднурарів Вдотмвлмї Рагз 
Укоаїлз, Хаоківпщкмгм лаукмвм-
гмпйіглмгм ілпрзруру пугмвзт дкпнд-
орзж ік. Запй. номс. М.С. Бмкаоіупа, 
Гмймвлмгм рдозрмоіайщлмгм уноав-
йілля ыпрзуії у Хаоківпщкіи мбйапрі, 
касдгоз козкілайіпрзкз Науімлайщ-
лмгм ыозгзфлмгм улівдопзрдру ікдлі 
Яомпйава Мугомгм, а ракме Науім-
лайщлмї акагдкії ноавмвзт лаук 
Укоаїлз вігбуймпщ жапігалля коугйм-
гм прмйу жа рдкмы: «Угмпкмлайдлля 
ноавмвмгм одгуйывалля муілкз каи-
ла і каилмвзт ноав. Оуілка ждкйі. 
Помсдпіила дкпндорзжа і муілмфла 
гіяйщліпрщ». 

У омбмрі коугймгм прмйу вжяйз 
уфапрщ пугмві дкпндорз лаукмвм-
гмпйіглзт упралмв пугмвзт дкпндо-
рзж Міліпрдопрва ыпрзуії Укоаїлз, 
нодгправлзкз Гмймвлмгм рдозрмоіа-
йщлмгм уноавйілля ыпрзуії у Хаоків-
пщкіи мбйапрі, віггійу могаліжауії ра 
кмлромйы жа взкмлалляк оіхдлщ 
Уноавйілля гдоеавлмї взкмлавфмї 
пйуебз Гмймвлмгм рдозрмоіайщлмгм 
уноавйілля ыпрзуії у Хаоківпщкзи 
мбйапрі, Науімлайщлмї акагдкії ноа-
вмвзт лаук Укоаїлз, касдгоз козкі-
лайіпрзкз Науімлайщлмгм ыозгзфлм-
гм улівдопзрдру ікдлі Яомпйава Муг-
омгм, вфдлі ра ноакрзкз в гайужі муі-
лмфлмї гіяйщлмпрі ра ілхі сатівуі. На 
жапігаллі коугймгм прмйу мбгмвмодлм 
номбйдклі нзралля ноавмвмгм одгу-
йывалля муілкз каила ра каилмвзт 
ноав, муілкз ждкйі, а ракме номсд-
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піилмї дкпндорзжз і муілмфлмї гіяйщ-
лмпрі. 

Запігалля коугймгм прмйу вігк-
озв Ойдг Пдромвзф Угомвдущкзи – 
ндохзи жапрунлзк гзодкрмоа Хао-
ківпщкмгм НДІСЕ, гмкрмо ыозгзфлзт 
лаук, гмудлр, якзи віг ікдлі гзодк-
рмоа ілпрзруру – гмкрмоа ыозгзфлзт 
лаук, номсдпмоа, жапйуедлмгм ыозп-
ра Укоаїлз Ойдкпалгоа Мзкмйаим-
взфа Кйыєва нозвірав уфаплзків 
жапігалля коугймгм прмйу іж нмфаркмк 
омбмрз лаукмвмгм жатмгу ра нодгпра-
взв ноджзгіы жапігалля коугймгм 
прмйу.  

Дм пкйагу ноджзгії жапігалля 
коугймгм прмйу увіихйз: 

Ойдг Пдромвзф Угомвдущкзи – 
ндохзи жапрунлзк гзодкрмоа Хао-
ківпщкмгм НДІСЕ ік. Запй. номс. 
М. С. Бмкаоіупа, гмкрмо ыозгзфлзт 
лаук, гмудлр; 

Алармйіи Ойдкпалгомвзф Сдйі-
валмв – гіиплзи фйдл (акагдкік) 
Науімлайщлмї акагдкії ноавмвзт лаук 
Укоаїлз, гмкрмо ыозгзфлзт лаук, 
номсдпмо, жапйуедлзи ыозпр Укоаї-
лз; 

Алармйіи Пдромвзф Ддлзпдлкм – 
Наомглзи гднурар Укоаїлз, гмймва 
нігкмкірдру ж нзралщ нозварзжауії 
гдоеавлмгм і кмкулайщлмгм каила, 
лауімлайіжауії, однозварзжауії, балк-
оурпрва, жаправз, йіжзлгу, кмлудпії, 

модлгз, омжнмгійу номгукуії, уноав-
йілля каилмк, цм ндодбуває у гдо-
еавліи фз кмкулайщліи вйаплмпрі 
Кмкірдру Вдотмвлмї Рагз Укоаїлз ж 
нзралщ дкмлмкіфлмї нмйірзкз, калгз-
гар ыозгзфлзт лаук; 

Еййа Бмозпівла Сікакмва-
Єсодкял – жапрунлзк гзодкрмоа ж 
лаукмвмї омбмрз Хаоківпщкмгм НДІ-
СЕ ік. Запй. номс. М. С. Бмкаоіупа, 
гмкрмо ыозгзфлзт лаук, праохзи 
лаукмвзи пнівомбірлзк; 

Тдряла Пдроівла Єгмомва – ла-
файщлзк Гмймвлмгм рдозрмоіайщлмгм 
уноавйілля ыпрзуії у Хаоківпщкіи 
мбйапрі; 

Вмймгзкзо Алгоіимвзф Жуоа-
вдйщ – гмймвлзи уфдлзи пдкодрао 
Науімлайщлмї акагдкії ноавмвзт лаук 
Укоаїлз, гмкрмо ыозгзфлзт лаук, 
номсдпмо, гіиплзи фйдл (акагдкік) 
Науімлайщлмї акагдкії ноавмвзт лаук 
Укоаїлз; 

Сдкдл Гозгмомвзф Срдудлкм - 
гмймвлзи одгакрмо еуолайу «Пубйі-
флд ноавм», фйдл-кмодпнмлгдлр На-
уімлайщлмї акагдкії ноавмвзт лаук 
Укоаїлз, гмкрмо ыозгзфлзт лаук, 
номсдпмо, жапйуедлзи гіяф лаукз і 
рдтлікз Укоаїлз, номсдпмо касдгоз 
агкіліпроарзвлмгм ра гмпнмгаопщкмгм 
ноава Занмоіжщкмгм лауімлайщлмгм 
улівдопзрдру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Чйдлз ноджзгії коугймгм прмйу 27 квірля 2018 омку 
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Вігнмвіглм гм номгоакз жапігал-
ля коугймгм прмйу: кмгдоармо жатмгу 
– Сікакмва-Єсодкял Еййа Бмозпів-
ла; пнікдоз: Буягез Г. В., Сдйіва- 
лмв А. О., Срдудлкм С. Г., Єгмом-
ва Т. П., Куноіялмва А. О., Канйіл 
Р. Б., Баоалмв П. Ю., Загмв’єва І. Г., 
Євгмкікдлкм С. В., Мзтайщпщ-
кзи О. О., Сдйівалмв О. А., Шзну-
йіл В. Д., Бахкіомв Г. Б., Івфдл-
км В. В., Нажзом-ва В. П., Бака В. М., 
Євгмкікдлкм С. А., Кмомбкм О. О. 

Ойдг Пдромвзф Угомвдущкзи жа-
жлафзв, цм номвдгдлля коугймгм 
прмйу пакд ла бажі Хаоківпщкмгм лау-
кмвм-гмпйіглмгм ілпрзруру пугмвзт 
дкпндорзж є гуед ваейзвмы нмгієы, 
мпкійщкз уд жавегз вігкілла кмейз-
віпрщ мрозкарз лмві жлалля, мбкіля-
рзпя гмпвігмк, мбгмвмозрз в евавзт 
гзпкупіят акруайщлі нзралля, гм 
якзт, жвзфаилм е, лайдезрщ і гмймв-
ла рдка галмгм жапігалля. Віл жаува-
езв, цм гіяйщліпрщ ілпрзруру пноя-

кмвала ла одайіжауіы жавгалщ, цм 
взнйзваырщ ж фзллмгм жакмлмгавпр-
ва, ж кдрмы дкпндорлмгм жабджндфдл-
ля ноавмпуггя Укоаїлз лджайделмы, 
квайісікмвалмы і мб’єкрзвлмы дкп-
ндорзжмы, моієлрмвалмы ла какпзка-
йщлд взкмозпралля гмпяглдлщ лаукз 
і рдтлікз, у рмку фзпйі, и ж нзралщ 
муілкз каила, каилмвзт ноав, муілкз 
ждкйі рмцм. Угмпкмлайдлля ноавмвм-
гм одгуйывалля муілкз каила ра 
каилмвзт ноав, муілкз ждкйі є акру-
айщлзк в пуфаплзт укмват гйя оіж-
лзт вдопрв лапдйдлля, нмйірзків, 
дкмлмкіпрів, ыозпрів ра лаукмвуів, 
цм нігкодпйыє ваейзвіпрщ ракмгм 
жатмгу, якзи номвмгзрщпя пщмгмглі. 
Ндмбтігліпрщ номвдгдлля нмгіблзт 
жатмгів нмпзйыєрщпя ракме рзк, цм 
номсдпіиліпрщ дкпндора жайдезрщ віг 
нмгйзбйдлля пндуіайщлзт жлалщ, які 
смокуєрщпя в номудпі лаукмвзт гзп-
купіи сатівуів. 

 

 

Взпрун ндохмгм жапрунлзка гзодкрмоа Хаоківпькмгм НДІСЕ О. П. Угомвдуькмгм 
 
З вірайщлзкз пймвакз гм уфап-

лзків жвдолувпя Наомглзи гднурар 
Укоаїлз, калгзгар ыозгзфлзт лаук 
Алармйіи Пдромвзф Ддлзпдлкм. Віл 
нмбаеав уфаплзкак жапігалля коуг-
ймгм прмйу лаплагз у взоіхдллі ном-
бйдк, які нмпраырщ пщмгмглі ндодг 
пугмвзкз дкпндоракз ра муілывафа-

кз. Віл нігкодпйзв, цм нігкмкірдр 
гмрмвзи взпйутарз, нозилярз і вжярз 
ла пдбд жакмлмгавфу іліуіарзву ж 
нозвмгу взоіхдлля узт нзралщ, бм, 
лапакндодг, муілмфлу гіяйщліпрщ ва-
ейзвм взвдпрз ла бійщх якіплзи 
оівдлщ омбмрз ра ніггмруварз номсд-
піилзт муілывафів в Укоаїлі. 
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Позвірайа уфаплзків жапігалля 
коугймгм прмйу и Тдряла Пдроівла 
Єгмомва, лафайщлзк Гмймвлмгм рдоз-
рмоіайщлмгм уноавйілля ыпрзуії у 
Хаоківпщкіи мбйапрі, яка ла ноакрзуі 
прзкаєрщпя іж номбйдкакз, взоіхдл-
ля якзт нмродбує угмпкмлайдлля 
ноавмвмгм одгуйывалля муілкз каи-
ла і каилмвзт ноав, лмвзт нігтмгів 
гм муілкз ждкйі, муілывалля номсд-
піилмї муілмфлмї гіяйщлмпрі ра кдрм-
гзфлмгм жабджндфдлля номвдгдлля 
дкпндорзж. Вмла лагмймпзйа, цм жапі-
галля коугймгм прмйу могаліжмвалм 

гйя мбгмвмодлля номбйдк, які взлз-
кйз у псдоі муілмфлмї гіяйщлмпрі ра 
взжлафдлля хйятів, які гмжвмйярщ 
взоіхзрз пакд уі номбйдкз, упулурз 
іплуыфі номгайзлз у жакмлмгавпрві. 
Вмла вігкірзйа, цм в жакмлмгавпрві 
Укоаїлз лд ла гмпрарлщмку оівлі 
водгуйщмвалі нзралля, цмгм кмлмнм-
йії муілкз каила ра каилмвзт ноав, 
нігрозкайа уфаплзків цмгм лдмбтіг-
лмпрі жакмлмгавфмгм жакоінйдлля 
гдякзт нзралщ муілмфлмї гіяйщлмпрі в 
Укоаїлі. 

 

 

Взпрун Т. П. Єгмомвмї ла жапігаллі коугймгм прмйу 
 

Дмнмвігщ Галлз Вмймгзкзоівлз 
Буягез, Ддоеавлмгм пдкодраоя Мі-
ліпрдопрва ыпрзуії Укоаїлз, калгз-
гара ыозгзфлзт лаук жа рдкмы «Нм-
вауії у псдоі муілкз каила» нодгпра-
взв Алармйіи Ойдкпалгомвзф Сдйі-
валмв, гіиплзи фйдл (акагдкік) На-
уімлайщлмї акагдкії ноавмвзт лаук 
Укоаїлз, гмкрмо ыозгзфлзт лаук, 
номсдпмо, жапйуедлзи ыозпр Укоаї-
лз. Віл жауваезв, цм у гмнмвігі Гал-
лз Вмймгзкзоівлз нодгправйдлі гйя 
мбгмвмодлля ра козрзфлмгм алайіжу 
номбйдкз, нмв'яжалі ж ноавмвзк од-
гуйывалляк муілкз мб'єкрів лдоутм-
кмпрі ноз номвдгдллі муілмфлзт бу-
гівдйщлзт ра ждкдйщлзт дкпндорлзт 
гмпйігедлщ, а пакд:  

– номбйдка вігмкфмї вігмпмбйд-
лмпрі ра пундодфйзвмпрі лмокарзвлм-
ноавмвмї бажз, цм взкйзкає лдмбтіг-

ліпрщ ла жакмлмгавфмку оівлі взжла-
фзрзпщ, якзк єгзлзк вігмкпрвмк кає 
жгіиплыварзпя кдрмгзфлд одгуйы-
валля муілкз лдоутмкмпрі. Цд у пвмы 
фдогу упуває номбйдку лаукмвм-
кдрмгзфлмгм жабджндфдлля дкпндор-
лмї ра муілмфлмї гіяйщлмпрі в Укоаїлі; 

– лдфіркіпрщ ра пундодфйзвіпрщ 
лмокарзвлзт гдсіліуіи. Дйя упулдл-
ля узт номбйдк лдмбтіглм вмймгірз 
и взкмозпрмвуварз в пвмїи гіяйщлмп-
рі кдрмгз смокайщлм-ймгіфлмгм гмп-
йігедлля гмпрмвіолмпрі, нмвлмрз і 
лдпундодфлмпрі взжлафдлля гдсілі-
уіи; 

– жапраоійі лауімлайщлі пралгао-
рз, мпмбйзвм в нмоівляллі ж кіела-
омглзкз, нмомгеуырщ номбйдкз їт 
жапрмпувалля як жа лаявлмпрі лауім-
лайщлзт пралгаорів рак і жа їт вігпу-
рлмпрі; 
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– таоакрдо взплмвків ноз взжла-
фдллі озлкмвмї ваормпрі кає ікмвіо-
ліплзи таоакрдо, цм упкйаглыє її 
взкмозпралля у пугмвіи ноакрзуі. 
Коік рмгм іплує номбйдка жапрмпу-
валля озлкмвмї ваормпрі пугмвзкз 
дкпндоракз жа пндуіайіжауієы ж вз-
жлафдлля муілмфлмї ваормпрі; 

– номбйдкз, нмв'яжалі ж мб'єкра-
кз гмпйігедлля у взгйягі жвірів ном 
муілку ра одудлжіи ла жвірз, лдмбтіг-
лзк вбафаєрщпя алайіж рзнмвзт нм-
кзймк у жвірат ном муілку ра одудл-
жіят. Сйіг ракме жвдолурз увагу ла 
омжхзодлля кмейзвмпрди одудлжу-
валля жвірів ном муілку пугмвзкз 
дкпндоракз в нмоівляллі ж одудлждл-
ракз-муілывафакз. 

Окодпйдлі номбйдкз взжлафзйз 
ланояк номвдгдлля жапігалля коуг-
ймгм прмйу. Поакрзфлм уд буйа ном-
нмжзуія уфаплзкак коугймгм прмйу – 
у номудпі жапігалля жомбзрз пномбу 
взявзрз ра пзпрдкарзжуварз номбйд-
кз, які пралмвйярщ ндодхкмгз ноз 

взкмлаллі  галзт гмпйігедлщ, цм в 
пвмы фдогу внйзває ла гмпрмвіоліпрщ 
ра мбґоулрмваліпрщ взплмвків. 

Акагдкік НАПоН Укоаїлз Ала-
рмйіи Ойдкпалгомвзф Сдйівалмв у 
пвмїи гмнмвігі жа рдкмы «Помбйдклі 
нзралля жакмлмгавфмгм одгуйывалля 
муілмфлмї гіяйщлмпрі» нігкодпйзв, цм 
муілмфла гіяйщліпрщ взкагає гйзбм-
кзт номсдпіилзт жлалщ віг сатівуів. 
Позлаиклі гві гайужі ноава (агкіліп-
роарзвла і козкілайіпрзка) жагіялі в 
муілмфліи гіяйщлмпрі; кмйз в пугат 
взоіхуырщпя нубйіфлі и нозварлм-
ноавмві пнмоз ра взлмпярщпя пугмві 
оіхдлля, іплуырщ ракме узвійщлм-
ноавмві мбправзлз, які нігйягаырщ 
мбмв’яжкмвмку  воатуваллы ноз муі-
лываллі мб’єкрів каила і ждкдйщлзт 
гійялмк. Дм ущмгм пйіг гмгарз 
мбмв’яжкмвд номвдгдлля номсдпіилзт 
муілмфлзт дкпндорзж, як мбмв’яж-
кмвзи дйдкдлр ноавмвіглмпзл у псд-
оі лагалля гмгмвіолзт нмпйуг гомка-
гялак ра  ыозгзфлзк мпмбак. 

 

 
 

Взпрун А. О. Сдйівалмва ла жапігаллі коугймгм прмйу 
 
 

Вігнмвіглм гм номгоакз коугйм-
гм прмйу в тмгі имгм номвдгдлля жа-
пйуталм ра мбгмвмодлм ілсмокауіы, 
цм нодгправйдла у гмнмвігят уфап-
лзків жатмгу. 

Сдкдл Гозгмомвзф Срдудлкм, гм-
ймвлзи одгакрмо еуолайу «Пубйіфлд 
ноавм», фйдл-кмодпнмлгдлр Науімла-

йщлмї акагдкії ноавмвзт лаук Укоаї-
лз, гмкрмо ыозгзфлзт лаук, номсд-
пмо, жапйуедлзи гіяф лаукз і рдтлікз 
Укоаїлз взпрунзв іж гмнмвіггы жа 
рдкмы «Оуілмфла гіяйщліпрщ у взпві-
рйдллі жапмбів капмвмї ілсмокауії», 
якзи нігкодпйзв, цм пупнійщла акру-
айщліпрщ муілкз ра муілмфлмї гіяйщ-
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лмпрі бажуєрщпя ла лзжуі нмймедлщ ра 
жунзлзвпя ла кйыфмвзт ж лзт. За 
оджуйщраракз мноауывалля мб’єкру 
гмпйігедлля аврмомк буйм взмкодк-
йдлм н’ярщ кйыфмвзт пупнійщлзт прд-
одмрзнів прмпмвлм муілкз каила, 
муілку ждкйі ра муілмфлмї гіяйщлмпрі 
жагаймк, які каырщ кіпуд у вірфзжля-
лзт ЗМІ ра взжлафдлм, цм одакуія 

пупнійщпрва, яка одроалпйыєрщпя фд-
одж жапмбз капмвмї ілсмокауії, -  
ваейзвзи  сакрмо пнозилярря муіл-
кз каила, муілкз ждкйі, муілмфлмї 
гіяйщлмпрі жагаймк. Цди сакрмо нм-
взлдл бурз воатмвалзи ноз угмпкм-
лайдллі   ноавмвзт жапаг муілмфлмї 
гіяйщлмпрі. 

  

 
 

Взпрун С. Г. Срдудлка ла жапігаллі коугймгм прмйу 
 

Нафайщлзк Гмймвлмгм рдозрмоіа-
йщлмгм уноавйілля ыпрзуії у Хаоків-
пщкіи мбйапрі Тдряла Пдроівла Єгм-
омва у пніваврмопрві ж Алапрапієы 
Ойдкпалгоівлмы Куноіялмвмы, жа-
прунлзкмк лафайщлзка Уноавйілля – 
лафайщлзкмк віггійу могаліжауії ра 
кмлромйы жа взкмлалляк оіхдлщ 
Уноавйілля гдоеавлмї взкмлавфмї 
пйуебз Гмймвлмгм рдозрмоіайщлмгм 
уноавйілля ыпрзуії у Хаоківпщкіи 
мбйапрі нодгправзйз гмнмвігщ жа рд-
кмы «Оплмвлі номбйдкз ра рдлгдлуії 
омжвзрку лмокарзвлмї гомхмвмї муі-
лкз ждкдйщ в Укоаїлі», яка жвдолуйа 
увагу ла рд, цм нмоухдлля ноавзй 
номвдгдлля лмокарзвлмї гомхмвмї 
муілкз ждкдйщ нозжвмгзрщ лд рійщкз 
гм лдвіолм взжлафдлмгм канірайіжм-
валмгм одлрлмгм гмтмгу, а и нмом-
геує кмоунуіилу пкйагмву у уіи 
псдоі. Тмку нзраллы омжвзрку лмо-
карзвлмї гомхмвмї муілкз ждкдйщ в 
Укоаїлі лдмбтіглм нозгійзрз мпмб-
йзву увагу. Сщмгмглі лабуйа фзллмп-

рі лмва Мдрмгзка лмокарзвлмї гом-
хмвмї муілкз ждкдйщ пійщпщкмгмпнм-
гаопщкмгм нозжлафдлля. На гукку 
дкпндорів жаномнмлмвала кдрмгзка 
гмжвмйяє воатуварз упі лдмбтіглі 
лмокз гйя рмгм, цмб псмокуварз 
млмвйдлу пзпрдку мнмгаркувалля у 
ждкдйщліи псдоі, агед вмла нмкйзка-
ла нмкажарз мб’єкрзвлу ваоріпрщ ждк-
йі ноз взкмозпраллі в агоаолмку 
взомблзурві. Нджваеаыфз ла рми 
акр, цм лмва кдрмгзка нмфайа гіярз, 
жапрмпмвуварз її ла ноакрзуі лдкме-
йзвм, гмкз номсійщлд кіліпрдопрвм – 
Міліпрдопрвм агоаолмї нмйірзкз лд 
нозиляйм вігнмвіглі лмокарзвлм-
ноавмві акрз ж ущмгм нозвмгу. У са-
тівуів агоаолмгм пдкрмоу жайзхаєрщ-
пя цд бджйіф нзралщ гм пакмї кдрм-
гзкз омжоатулку, гм мб’єкрзвлмпрі 
рзт муілмфлзт нмкажлзків, які вмлз 
влдпйз. Тмку Мдрмгзка лмокарзвлмї 
гомхмвмї муілкз ждкдйщ пійщпщкмгмп-
нмгаопщкмгм нозжлафдлля нмродбує 
пуррєвмгм угмпкмлайдлля в фапрзлі 
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омжомбкз гзсдодлуіимвалмгм гйя 
мбйапрди Укоаїлз кмдсіуієлра ілгдк-
пауії лмокарзвлмї гомхмвмї муілкз 
ждкйі. 

Рмкал Бмозпмвзф Канйіл, жаві-
гуваф йабмоармоії Хаоківпщкмгм 
НДІСЕ ік. Запй. номс. М. С. Бмка-
оіупа, жапйуедлзи бугівдйщлзк Укоа-
їлз у гмнмвігі жа рдкмы «Оуілка вао-
рмпрі акуіи нігнозєкпрв ла пуфаплм-
ку драні омжвзрку пугмвзт дкпндо-
рзж» мкодпйзв хйятз взжлафдлля 
озлкмвмї ваормпрі акуіи нігнозєкпр-
ва ра жауваезв, цм муілывафі в пвмїи 
омбмрі кдоуырщпя Закмлмк Укоаїлз 
«Пом муілку каила, каилмвзт ноав 
ра номсдпіилу муілмфлу гіяйщліпрщ в 
Укоаїлі», а пугмві дкпндорз - вігнм-
віглм Закмлмк Укоаїлз «Пом пугмву 
дкпндорзжу». Коік рмгм віл вігжла-
фзв, цм муілка акуіи нігнозєкпрва є 
роугмкіпркзк і лдномпрзк взгмк 
муілкз, в жв'яжку ж фзк ноз номвд-
гдллі галмї дкпндорзжз нігнозєкпр-
ва, акуії якмгм муілыырщпя, лдмбтіг-
лм карз вдйзкзи мб’єк ілсмокауії 
сілалпмвмгм ра рдтліфлмгм таоакрдоу, 
ж кдрмы номвдпрз муілку а мред и 
паку дкпндорзжу, в пувмоіи вігнмвіг-
лмпрі гм фзллмгм жакмлмгавпрва. 

Павйм Юоіимвзф Баоалмв – кал-
гзгар дкмлмкіфлзт лаук, пугмвзи 
дкпндор, муілываф у гмнмвігі «Пом-
бйдкз ноавмвмгм одгуйывалля муілкз 
лдоутмкмпрі в муілмфліи ра дкпндор-
ліи гіяйщлмпрі», яку віл ніггмрував у 
пніваврмопрві іж жавігуыфмы віггіймк 
дкмлмкіфлзт гмпйігедлщ НДЕКЦ 
МВС Укоаїлз  І. Г. Завгмв’євмы, омж-
гйялув  мкодкі номбйдкз, нмв'яжалі ж 
ноавмвзк одгуйывалляк муілкз каи-
ла ра каилмвзт ноав ла мб’єкрз лдоу-
тмкмпрі ноз номвдгдллі муілмфлмї 
гіяйщлмпрі ра муілмфлм-бугівдйщлзт 
пугмвзт дкпндорлзт гмпйігедлщ. Оп-
лмвла увага гмнмвігафа пноякмвува-
йапя ла козрзфлзи алайіж нмлярря 
озлкмвмї ра муілмфлмї ваормпрі. Нзк 
мкодпйдлм номбйдкз, які пралмвйярщ 
ндодхкмгз ніг фап номвдгдлля галзт 
гмпйігедлщ, цм в пвмы фдогу внйзває 
ла гмпрмвіоліпрщ ра мбґоулрмваліпрщ 
взплмвків, ра жаномнмлмвалі хйятз їт 
взоіхдлля.  

Свірйала Вікрмоівла Євгмкікдл-
км, гмкрмо ыозгзфлзт лаук, фйдл 
Екжакдлауіилмї кмкіпії ж муілкз 
мб’єкрів у кардоіайщліи смокі ра муі-
лкз уійіплзт каилмвзт кмкнйдкпів, 
наїв, уіллзт нандоів, каилмвзт ноав 
ра лдкардоіайщлзт акрзвів, у рмку 
фзпйі ноав ла мб’єкрз ілрдйдкруайщ-
лмї вйаплмпрі ФДМУ, гмймва гом-
кагпщкмї могаліжауії «Впдукоаїлпщка 
пнійка муілывафів ждкйі» нозпвярзйа 
гмнмвігщ жа рдкмы «Окодкі апндкрз 
лджайделмї муілкз в Укоаїлі» омжг-
йягу гзпузнйілаолзт нзралщ, цм 
нмв’яжалі ж номсдпіилмы муілмфлмы 
гіяйщліпры. Вмла жажлафзйа, цм За-
кмлмк ном муілку впралмвйдлі нмв-
лмваедлля цмгм нозилярря гзпузн-
йілаолзт оіхдлщ ж нзралщ муілмфлмї 
гіяйщлмпрі які омжгійдлі кіе Фмлгмк 
гдоеавлмгм каила Укоаїлз ра Екжа-
кдлауіилмы кмкіпієы ФДМУ, лавдйа 
таоакрдозпрзку гоубзт нмоухдлщ 
лмокарзвлм-ноавмвзт акрів ж муілкз 
каила, каилмвзт ноав і номсдпіилмї 
муілмфлмї гіяйщлмпрі муілывафдк ра 
жвдолуйа увагу ла оіхдлля, які кмед 
нозилярз Екжакдлауіила кмкіпія жа 
оджуйщраракз омжгйягу нзралля цм-
гм номсдпіилмї муілмфлмї гіяйщлмпрі 
муілывафа. 

Ойдг Ойдкпалгомвзф Мзтайщпщ-
кзи, жавігуваф йабмоармоії Хаоківпщ-
кмгм НДІСЕ ік. Запй. номс. 
М. С. Бмкаоіупа, калгзгар ыозгзф-
лзт лаук, у гмнмвігі жа рдкмы «Щм-
гм нзралля взжлафдлля кардоіайщлм-
гм жбзрку, жавгалмгм вйаплзку каи-
ла» лагмймпзв, цм ноакрзка пвігфзрщ 
ном рд, цм у багарщмт взнагкат жвірз 
ж муілкз каила ж взжлафдлля кардоі-
айщлмгм жбзрку, жавгалмгм имгм вйап-
лзку, є лдмб’єкрзвлзкз ра лдякіплз-
кз ра мкодпйзв хйятз взоіхдлля 
галмї номбйдкз. Пмоівлыыфз квайі-
сікауіилі взкмгз гм ноава номсд-
піилмї гіяйщлмпрі пугмвмгм дкпндора  
ра муілывафа, віл  взмкодкзрз ракі 
мпмбйзвмпрі: пугмвзк дкпндормк  
кмед бурз йзхд мпмба, яка кає віг-
нмвіглу взцу мпвіру в ндвліи гайужі 
жлалщ; муілывафдк кмед бурз мпмба 
іж бугщ-якмы взцмы мпвірмы. Нзк 
буйз жаномнмлмвалі кмлкодрлі хйя-
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тз нмгмйалля мкодпйдлзт ноавмвзт 
кмйіжіи. 

Ойдг Алармйіимвзф Сдйівалмв, 
лафайщлзк Міеоаимллмгм віггійу 
гдоеавлмї взкмлавфмї пйуебз нм 
Оплмв'ялпщкмку ра Сймбігпщкмку 
оаимлат кіпра Хаокмва Гмймвлмгм 
рдозрмоіайщлмгм уноавйілля ыпрзуії 
у Хаоківпщкіи мбйапрі нодгправзв 
гмнмвігщ жа рдкмы «Запрмпувалля 
жакмлів в гіяйщлмпрі Ддоеавлмї вз-
кмлавфмї пйуебз цмгм муілывалля 
каила ра ждкдйщлзт одпуопів». Віл 
жауваезв, цм пщмгмглі, ніг фап ноз-
купмвмгм взкмлалля оіхдлщ могала-
кз ДВС, гмпрозк нзралляк нмпрає 
муілка аодхрмвалмгм каила. Ілрдодп 
бмоелзка - жавзцзрз муілку каила 
ра жунзлзрз номудп имгм одайіжауії, а 
прягувафа – хвзгхд одайіжуварз 
каилм бмоелзка ра пряглурз ж 
мпраллщмгм жабмогмваліпрщ. Помрд, лд 
взоіхдлзк жайзхаєрщпя нзралля 
цмгм нігправ гйя мпкаоедлля муілкз 
каила. Віл гмрозкуєрщпя нмжзуії, цм 
мпкаоеуварз муілку нмроіблм пакд 
гм пуб’єкра гмпнмгаоывалля, якзи 
гмрує жвір ном муілку каила, агед 
гдоеавлзи взкмлавдущ нмжбавйдлзи 
лавзфмк ра жлалщ, лдмбтіглзт гйя 
алайіжу Звіру ном муілку каила. 
Коік рмгм, пщмгмглі вігпурлі жакмлм-
гавфі кдталіжкі кмлромйы жа гіяйщлі-
пры дкпндорів ж бмку ДВС ніпйя вз-
лдпдлля нмпралмвз ном нозжлафдлля 
дкпндора у оаккат взкмлавфмгм ном-
вагедлля. 

Окодку увагу уфаплзків жапігал-
ля коугймгм прмйу нозгмолуйз нз-
ралля, які нігляйз у пвмїт гмнмвігят 
ра лагіпйалзт рджат взпрунів  ілхі 
уфаплзкз жапігалля.   

Вмймгзкзо Дкзромвзф Шзну-
йіл, номсдпмо касдгоз ждкдйщлмгм 
агкіліпроувалля ра гдмілсмокауіи-
лзт пзпрдк Хаоківпщкмгм лауімлайщ-
лмгм улівдопзрдру кіпщкмгм гмпнм-
гаопрва ік. О. М. Бдкдрмва, калгзгар 
рдтліфлзт лаук, гмудлр, жапйуедлзи 
ноауівлзк мпвірз Укоаїлз,  лагіпйав 
гм жапігалля гмнмвігщ жа рдкмы 
«Оуілка ждкйі в пуфаплзт пзпрдкат 
ждкдйщлмгм агкіліпроувалля». Віл 
омжкозв пвмє бафдлля нмгайщхмгм 

омжвзрку ноакрзкз муілкз ждкдйщ в 
Укоаїлі ла мплмві пвірмвмгм ндодгм-
вмгм гмпвігу в гайужі ждкдйщлмгм аг-
кіліпроувалля гйя праймгм омжвзрку 
коаїлз в уіймку. Сзпрдка муілкз 
ждкдйщ гмжвмйяє првмоыварз дкмлм-
кіфлі кдталіжкз уноавйілля взкмоз-
пралляк ждкдйщ. Уноавйілля взкмоз-
пралляк ждкдйщ кмед бурз взкмлалм 
фдодж номпрмомвд нйалувалля ла оіж-
лзт агкіліпроарзвлзт оівлят і фапрм 
нігрозкуєрщпя ноавзйакз ждкйдкм-
озпрувалля в оіжлзт пдкрмоат, ракзт 
як пійщпщкд гмпнмгаопрвм, мтмомла 
лавкмйзхлщмгм пдодгмвзца, вмглі 
бапдилз, роалпнмор рмцм.  

Гдллагіи Бмозпмвзф Бахкіомв, 
жавігуваф пдкрмоу Хаоківпщкмгм 
НДІСЕ ік. Запй. номс. М. С. Бмка-
оіупа нодждлрував уфаплзкак коугйм-
гм прмйу гмнмвігщ жа рдкмы «Запрм-
пувалля жагайщлммуілмфлзт кдрмгів 
взроарлмгм нігтмгу ноз взжлафдллі 
моієлрмвлмї ваормпрі бугівлзурва 
пкйаглзт мб’єкрів». Віл жунзлзвпя 
ла рмку, цм жа лдкмейзвіпры ларуо-
лмгм мбпрдедлля мкодкзт взгів бу-
гівдйщлм-кмлраелзт ра пндуіайщлзт 
омбір, які лайдеарщ, в рмку фзпйі, гм 
кардгмоії нозтмвалзт. Опраллі гмпйі-
геуырщпя жгіглм ж гмкукдлракз, які 
каырщ бурз пкйагдлі ніг фап бугів-
лзурва вігнмвіглм гм жакмлмгавпрва 
– фзллзт гдоеавлзт бугівдйщлзт 
лмок. Окоік бджнмпдодглщм бугівд-
йщлзт мб’єкрів гмпйігедллы нігйягає 
вдйзкзи мбпяг гмкукдлрауії. Віл ніг-
кодпйзв, цм гйя взжлафдлля бажз 
муілкз, як кмкнйдкпу кдрмгзфлзт 
нігтмгів, кдрмгів ра муілмфлзт ном-
удгуо, цм вігнмвігаырщ ндвлмку вз-
гу ваормпрі каила, воатмвуырщпя 
кдра муілкз ра укмвз взкмозпралля 
її оджуйщрарів. Взтмгяфз іж ноакрзкз, 
ноз омжгйягі козкілайщлзт номва-
гедлщ ра пноав в пугат, уієы кдрмы в 
ндоху фдогу є ваоріплі нмкажлзкз 
взплмвків дкпндорлзт гмпйігедлщ, і 
рійщкз в гоугу фдогу мбпягз взкмла-
лзт омбір. 

Вмймгзкзо Вмймгзкзомвзф Ів-
фдлкм, пугмвзи дкпндор Дліномндр-
омвпщкмгм НДІСЕ, нодгправйяыфз 
гмнмвігщ жа рдкмы «Поавмвд одгуйы-
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валля вігхкмгувалля хкмгз жа лап-
йігкакз нмгіохдлля якмпрі ґоулрів 
ждкдйщ пійщпщкмгмпнмгаопщкмгм нозж-
лафдлля ра угмпкмлайдлля кдрмгзкз 
взжлафдлля гіиплмї ваормпрі лдмгдо-
еалзт гмтмгів їт вйаплзків у жв'яжку 
іж жанмгіялляк вкажалмї хкмгз», ла-
гмймпзв, цм в мпраллі омкз ж омжвзр-
кмк озлку модлгз ждкйі пійщпщкмгмп-
нмгаопщкмгм нозжлафдлля в Укоаїлі 
впд фапріхд взлзкаырщ нзралля цм-
гм взжлафдлля пукз одайщлзт жбзр-
ків, жавгалзт модлгмгавуяк віг нмгі-
охдлля якмпрі ґоулрмвмгм нмкозву 
ра ілхзт кмозплзт вйапрзвмпрди 
модлгмвалмї ждкдйщлмї гійялкз їтлі-
кз модлгаоякз, які взлзкйз жа фап 
модлгз. Віл нігкодпйзв, цм ноз омж-
оатулкат ла мплмві озлкмвзт галзт 
у вігнмвіглмпрі гм взкмг лмокарзв-
лзт акрів у гайужі муілкз ждкйі, дкп-
ндор в жкмжі мрозкарз лагіилзи од-
жуйщрар цмгм взжлафдлля вроарз 
одайщлмї (озлкмвмї) ваормпрі (лдмгд-
оеалзт гмтмгів) ждкдйщлмї гійялкз 
пійщпщкмгмпнмгаопщкмгм нозжлафдлля 
жа лапйігкакз жбзрків, жавгалзт мод-
лгмгавуяк віг нмгіохдлля якмпрі 
ґоулрмвмгм нмкозву ра ілхзт кмозп-
лзт вйапрзвмпрди модлгмвалмї ждкд-
йщлмї гійялкз їтлікз модлгаоякз, 
які взлзкйз жа фап модлгз. 

Вікрмоія Мзкмйаївла Бака, фйдл 
Екпндорлмї оагз Гомкагпщкмї могалі-
жауії «Впдукоаїлпщка пнійка муілыва-
фів ждкйі», номвіглзи муілываф ждкйі 
ГО ВСОЗ, гзодкрмо ТОВ «Ілпрзрур 
ноавмвмгм кмлпайрзлгу» нодгправзйа 
гмнмвігщ жа рдкмы «Оплмвлі уілмур-
вмоыыфі сакрмоз, цм внйзваырщ ла 
ваоріпрщ ждкйі в кіпрі Хаоків» ра жа-
жлафзйа, цм мплмвлмы мпмбйзвіпры 
ждкдйщлзт гійялмк, омжрахмвалзт в 
кдеат лапдйдлзт нулкрів, є рд, цм 
лаифапріхд ждкйя взпрунає в якмпрі 
«бажзпу» гйя омжкіцдлля мб’єкрів 
лдоутмкмгм каила фз біжлдпу, бдж 
взжлафдлля ваормпрі якзт лдкмела 
муілзрз ждкйы, мпкійщкз цм вмла 
нозвлмпзрщ пвіи вкйаг в жагайщлу 
ваоріпрщ каила. На нігправі алайіжу 
галзт цмгм взкунлмї уілз ждкдйщлзт 
гійялмк ноз смокуваллі ндовзллмгм 
озлку, воатмвуыфз ракі мплмвлі уі-

лмурвмоыыфі сакрмоз: ноавмві (ноа-
ва ра мбкдедлля); вдйзфзла ждкдйщ-
лмгм нмгарку (взжлафдла ла нігправі 
лмокарзвлмї гомхмвмї муілкз); пуку-
нліпрщ номпрмомвзт сакрмоів, цм 
смокуырщ ракзи фзллзк як кіпудом-
жрахувалля; агкіліпроарзвлі (жмлу-
валля рдозрмоії кіпра); сіжзфлі таоа-
крдозпрзкз, ра ілхі, був взжлафдлзи 
вкйаг ждкйі  в жагайщлу ваоріпрщ 
мб’єкрів лдоутмкмгм каила гйя оіж-
лзт гоун лдоутмкмпрі в Хаокмві. Вм-
ла нігкодпйзйа, цм мплмвлзк ланоя-
кмк омжвзрку ждкдйщлмї одсмокз 
кає бурз ндодвдгдлля ждкдйщлзт 
віглмпзл ла озлкмві жапагз, првмодл-
ля номжмомгм озлку ждкйі, пкйагм-
вмы якмгм є мб’єкрзвлд взжлафдлля 
одайщлмї, пноавдгйзвмї ваормпрі ждк-
йі, в рмку фзпйі и ж кдрмы мнмгарку-
валля. Сралмвйдлля ра омжвзрмк оз-
лку ждкйі гапрщ жкмгу  взжлафзрз 
ждкйы як кардоіайщлу ра сілалпмву 
мплмву пакмвоягувалля. Об’єкрзвлд 
взжлафдлля ваормпрі ждкйі в кдеат 
лапдйдлмгм нулкру іпрмрлм жбійщхзрщ 
лагтмгедлля в кіпудвзи быгедр, цм 
жабджндфзрщ омжвзрмк рдозрмоіайщлмї 
гомкагз ра  првмодлля  укмв кмксм-
орлмгм номезвалля в кіпрі. 

Сдогіи Алармйіимвзф Євгмкікдл-
км, муілываф гомкагпщкмї могаліжауії 
«Впдукоаїлпщка пнійка муілывафів 
ждкйі», гзодкрмо ТОВ сіокз «Хао-
ків Ілсмок Аугзр. йрг», калгзгар 
ыозгзфлзт лаук жмпдодгзв увагу в 
гмнмвігі жа рдкмы «Вігнмвігайщліпрщ 
муілывафа жа якіпрщ ніггмрмвйдлмгм 
лзк Звіру» ла вігнмвігайщлмпрі муі-
лывафа жа жгіиплдлля лдлайделмї 
муілкз каила ра взжлафзв у якзт 
взнагкат жакілфуєрщпя вігнмвігайщ-
ліпрщ муілывафа ра нмфзлаєрщпя віг-
нмвігайщліпрщ жакмвлзка ра кмозпру-
вафа муілкз. 

Ойдкпалго Ойдкпалгомвзф Км-
омбкм (гоуна кмкналіи «Увдкмл»), 
наорлдо ж омжвзрку біжлдпу в гмнмві-
гі жа рдкмы «Запрмпувалля аврмка-
рзжмвалзт гдмпрарзпрзфлзт кдрмгів 
гйя кмлірмозлгу ваормпрі лдоутмкм-
прі ра взжлафдлля каила, якд взкагає 
ндодмуілкз, ла нозкйагі гдмілсмока-
уіилмї пзпрдкз «Увдкмл»» жажлафзв, 
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цм ж кдрмы нмпріилмгм кмлірмозлгу, 
алайіжу ра взпвірйдлля гзлакікз 
озлку лдоутмкмпрі Укоаїлз сатів-
уякз «Увдкмл» ла нмпріиліи мплмві 
номвмгярщпя алайірзфлі гмпйігедлля 
впіт пдгкдлрів озлку лдоутмкмпрі 
Укоаїлз. Мдрмгзка, цм жапрмпмву-
єрщпя, вігнмвігає жагайщлмнозилярзк 
взкмгак Науімлайщлзт пралгаорів 
муілкз ра ндодгбафає кмейзвіпрщ 
взявйдлля козрдоіїв нмгіблмпрі 

мб’єкрів нмоівлялля ра жапрмпуварз 
лдмбтіглі кмозгувалля гйя кмодкр-
лмгм жіправйдлля муілывалмгм мб'єк-
ру іж взбоалзкз мб'єкракз нмоів-
лялля. Віл нігкодпйзв, цм Наибйз-
ефзк фапмк жавгякз лаявлзк в пзп-
рдкі галзк цмгм єклмпрі озлку, имгм 
гйзбзлз ра акрзвлмпрі, рдокілу озл-
кмвмї дкпнмжзуії бугд одайіжмвалм 
кмгдйщ омжоатулку йіквігауіилмї 
ваормпрі мб’єкрів лдоутмкмпрі. 

 
 

  
Уфаплзкз коугймгм прмйу «Угмпкмлайдлля ноавмвмгм одгуйювалля муілкз каила і 

каилмвзт ноав. Оуілка ждкйі. Помсдпіила дкпндорзжа і муілмфла гіяйьліпрь»  
27 квірля 2018 омку 

 

Обгмвмодлля номбйдк, омжгйя-
лурзт ла жапігаллі коугймгм прмйу, 
вігмбоаеає жагайщлу жауікавйдліпрщ 
уфаплзків у взоіхдллі номбйдклзт 
нзралщ цмгм: жакмлмгавфмгм одгуйы-
валля муілмфлмї гіяйщлмпрі; рдлгдл-
уіи омжвзрку лмокарзвлм-гомхмвмї 
муілкз ждкдйщ ра лджайделмї муілкз 
ждкдйщ в Укоаїлі; муілкз ваормпрі 

акуіи нігнозєкпрв ла пуфаплмку дра-
ні омжвзрку пугмвзт дкпндорзж; 
взжлафдлля кардоіайщлмгм жбзрку, 
жавгалмгм вйаплзку каила; жагайщлм-
муілмфлзт кдрмгів взроарлмгм нігтм-
гу ноз взжлафдлля моієлрмвлмї вао-
рмпрі бугівлзурва пкйаглзт мб’єкрів 
рмцм. 

 
 




