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У пуфаплзт укмват взтіг Укоаїлз 
ж кіелаомглмї дкмлмкіфлмї козжз ра 
нмбугмва в Укоаїлі пувдодллмї, лджа-
йделмї, гдкмкоарзфлмї, пмуіайщлмї, 
ноавмвмї гдоеавз кмейзві жа укмвз 
смокувалля ра сулкуімлувалля ква-
йісікмвалмгм ра нмруелмгм гдоеав-
лмгм анаоару, жа укмвз жлафлмгм ніг-
взцдлля дсдкрзвлмпрі впієї пукунлмї 
ноауі пупнійщпрва. Сакд оджуйщраракз 
гіяйщлмпрі пзпрдкз гдоеавлзт мога-
лів, їт дсдкрзвлмы вжаєкмгієы кіе 
пмбмы взжлафаєрщпя прал пупнійщлзт 
віглмпзл в коаїлі, дсдкрзвліпрщ вз-
кмлалля гдоеавмы пвмїт сулкуіи. 
Коік рмгм, лаявліпры взпмкмквайісі-
кмвалмгм ндопмлайу гдоеавлмгм ана-
оару, фіркмгм і жйагмгедлмгм кдталіж-
ку имгм омбмрз взжлафаєрщпя нмйірз-
ка і дкмлмкіка, пмуіайщлд езрря ра 
куйщруоа, бджндка і мбмомла, кіела-
омглі віглмпзлз і прал ноав йыгзлз в 
пупнійщпрві. Тмку првмодлля гієвмї 
гдоеавлмї пйуебз, жабджндфдлля ра 
лайделд водгуйывалля пйуебмвмї 
гіяйщлмпрі гдоеавлзт пйуебмвуів є 
жанмоукмы дсдкрзвлмгм гдоеавлмгм 

уноавйілля, а оажмк ж рзк — і лайде-
лмгм взкмлалля гдоеавмы пвмїт мп-
лмвлзт сулкуіи. 

Суфаплзи дран гдоеавмрвмодлля 
в Укоаїлі взкагає ндодмпкзпйдлля 
кіпуя і прарупу гдоеавлмгм пйуебмв-
уя в пзпрдкі пупнійщлмгм взомблзур-
ва, іліуіыє нмхук гієжгарлмї, дсдкрз-
влмї кмгдйі гдоеавлмї пйуебз в уі-
ймку. 

Сщмгмглі, кмйз в коаїлі жгіиплы-
ырщпя лдмбтіглі жатмгз цмгм могалі-
жауії пупнійщпрва ла гдкмкоарзфлзт 
жапагат, лайагмгедлля уноавйілпщкзт 
жв’яжків кіе гдоеавлзк анаоармк і 
проукруоакз, цм гіырщ ла нозварлм-
вйаплзущкіи мплмві, кмйз у жв’яжку ж 
узкз ра ілхзкз уноавйілпщкзкз нд-
одрвмодллякз іпрмрлм жкілыєрщпя впя 
уноавйілпщка проукруоа, нмпрає нз-
ралля ном фіркд взжлафдлля ноавмвм-
гм прарупу гдоеавлмгм пйуебмвуя як 
пуб’єкра ноавмвіглмпзл. Тозвайзи 
фап уд нзралля ла гдоеавлмку оівлі 
лд буйм фіркм взжлафдлд, цм, бджукм-
влм, гайщкувайм нмжзрзвлд взоіхдл-
ля лзжкз ноакрзфлзт жавгалщ. Вжага-
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йі, ноавмвзи праруп мпмбз у пупнійщп-
рві взжлафаєрщпя, ндох жа впд, пукун-
ліпры лагалзт їи жакмлмк ноав ра 
мбмв’яжків, пзпрдкмы гаоалріи їт жа-
бджндфдлля ра лдмбтігліпры лдпрз 
вігнмвігайщліпрщ жа нмоухдлля 
мпралліт 

Вжагайі, мплмвмы езррєгіяйщлмпрі 
бугщ-якмї пупнійщлмї могаліжауії є 
роугмва гіяйщліпрщ йыгзлз, цм у уз-
війіжмвалмку пупнійщпрві сакрзфлм 
нмвліпры уодгуйщмвала лмокакз ноа-
ва. Тмку фз лд лаиваейзвіхзк сак-
рмомк взжлафдлля ноавмвмгм прарупу 
мпмбз є ж’япувалля кіпуя у пупнійщліи 
могаліжауії ноауі. Оглзк ж взгів роу-
гмвмї гіяйщлмпрі є номтмгедлля гдо-
еавлмї пйуебз. Вігнмвіглм жаилярі ла 
гдоеавліи пйуебі ноауівлзкз лагійд-
лі ндвлзк кмймк ноавмкмфлмпрди гйя 
взкмлалля пвмїт роугмвзт сулкуіи. 
Закмлмгавфд взмкодкйдлля прарупу 
гдоеавлзт пйуебмвуів взкйзкайм 
нмевавйдлзи пупнійщлзи ілрдодп ла-
пакндодг фдодж лагалля уіи кардгмоії 
ноауівлзків оягу ндодваг кардоіайщ-
лмгм таоакрдоу (гмнйарз жа взпйугу 
омків, жа оалгз, укмвз пмуіайщлм-
нмбурмвмгм ра ндлпіилмгм жабджнд-
фдлля). Оглак, жажлафдлі нійщгз є 
пкйагмвмы їт ноавмвмгм пралмвзца, 
цм лапакндодг нмв’яжалм ж нігвзцд-
лзкз взкмгакз і вігнмвігайщліпры жа 
лайделд взкмлалля лзкз пйуебмвзт 
нмвлмваедлщ, лдмбтігліпры гмрозку-
варзпщ впралмвйдлзт мбкдедлщ. 

Кмела йыгзла вмймгіє ноавм-
пуб’єкрліпры, яка вкйыфає в пдбд ноа-
вмжгарліпрщ, рмбрм жгарліпрщ карз 
ноава, гієжгарліпрщ, цм ндодгбафає 
кмейзвіпрщ йыгзлз одайіжмвуварз уі 
ноава, а ракме гдйікрмжгарліпрщ. 
Ддоеавлі пйуебмвуі є мпмбйзвмы 
кардгмоієы ноауівлзків, які вмймгі-
ырщ пндуіайщлзк ноавмвзк прарупмк.  

Чапрзла 1 праррі 7 Закмлу Укоаї-
лз ―Пом гдоеавлу пйуебу‖ [1] вз-
жлафає ноава гдоеавлмгм пйуебмвуя 
як ноауівлзка. Ддоеавлзи пйуебм-
вдущ кає ноавм ла жгмомві ра бджндфлі 
укмвз пйуебз. Укоаїла – як гдкмк-
оарзфла, пмуіайщла, ноавмва гдоеава 
Оплмвлзк Закмлмк взжлафзйа, цм 
йыгзла, її езрря, жгмомв'я і бджндка 

взжлаырщпя в Укоаїлі лаивзцмы пм-
уіайщлмы уілліпры. Поава і пвмбмгз 
йыгзлз ра їт гаоалрії взжлафаырщ 
жкіпр і пноякмваліпрщ гіяйщлмпрі гдо-
еавз. Ддоеава вігнмвігає ндодг йы-
гзлмы жа пвмы гіяйщліпрщ. Вігнмвіглм 
гм праррі 43 Кмлпрзрууії Укоаїлз 
гдоеава првмоыє укмвз гйя нмвлмгм 
жгіиплдлля гомкагялакз ноава ла 
ноауы, гаоалрує оівлі кмейзвмпрі у 
взбмоі номсдпії ра омгу роугмвмї гія-
йщлмпрі. Кмедл кає ноавм ла лайделі, 
бджндфлі і жгмомві укмвз ноауі, ла 
жаомбірлу нйару, лд лзефу віг взжла-
фдлмї жакмлмк [2]. Кмлпрзрууіилзи 
нозлузн, взжлафдлзи у жажлафдліи 
праррі ндодгбафає сакрзфлм взкмгу 
гйя првмодлля лайделзт ра бджндф-
лзт укмв роугмвмї гіяйщлмпрі в ндв-
лмку могалі гдоеавлмї фз кіпудвмї 
вйагз. Як вігмкм, лмокз Оплмвлмгм 
Закмлу є лмокакз ноякмї гії, а рмку 
їт взкмлалля ра гмрозкалля є 
мбмв’яжкмвзк ра таоакрдозжуварзкд 
лаху гдоеаву пакд як лджайделу, 
гдкмкоарзфлу одпнубйіку, яка взжла-
фає нозлузнз вдотмвдлпрва ноава ра 
гукаліжку ноімозрдрлзкз і жгіиплыє 
пвмы гіяйщліпрщ жагйя жагмвмйдлля 
ноав, пвмбмг, жакмллзт ілрдодпів, а 
ракме нмродб пвмїт гомкагял, мпмб-
йзвм ноауівлзків, цм ндодбуваырщ ла 
нмпагат в могалат вйагз. З нозиляр-
ряк у 1992 омуі Закмлу Укоаїлз 
«Пом мтмомлу ноауі» буйм взжлафдлм 
мплмвлі нмймедлля цмгм одайіжауії 
кмлпрзрууіилмгм ноава ноауівлзків 
ла мтмомлу їт езрря і жгмомв'я у ном-
удпі роугмвмї гіяйщлмпрі, ла лайделі, 
бджндфлі і жгмомві укмвз ноауі. Пдвлі 
пйуебмві сулкуії гдоеавлзт пйуебм-
вуів кмеурщ бурз нмв’яжалі іж озжз-
какз ра жагомжакз гйя езрря мпрал-
літ [3]. Нагійяыфз їт галзк ноавмк, 
гдоеава гаоалрує жабджндфдлля лайд-
елзкз и лдмбтіглзкз укмвакз жгіи-
плдлля роугмвмї гіяйщлмпрі, а ракме 
нмпріилу нігрозкку галзт укмв ла 
вігнмвіглмку оівлі. Рдайіжуыфз жа-
жлафдлд ноавм гдоеавлзт пйуебмвуів 
ла лайделі і бджндфлі укмвз ноауі, 
кдоівлзк гдоеавлмї пйуебз у ндвлм-
ку могалі гдоеавлмї фз кіпудвмї вйа-
гз нмвзлдл какпзкайщлм пйігкуварз 
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жа првмодлляк вігнмвіглзт укмв ра 
нігрозкалля мпралліт ла лайделмку 
оівлі, лдмбтіглмку гйя дсдкрзвлмгм 
взкмлалля пвмїт мбмв’яжків гдоеав-
лзкз пйуебмвуякз. 

Укмвз пйуебз нмвзллі убджндфз-
рз гдоеавлмгм пйуебмвуя віг внйзву 
ла лщмгм хкігйзвзт сакрмоів, які 
нозжвмгярщ гм омжйагу жгмомв’я ра, як 
лапйігмк, номсдпіилмгм жатвмоывалля 
фз роавкувалля. Поз ущмку хкігйзві 
сакрмоз – сакрмоз пдодгмвзца абм 
роугмвмгм номудпу, внйзв якзт ла 
ноауівлзка жа ндвлзт укмв (ілрдлпз-
вліпрщ, розвайіпрщ гії рмцм) кмед 
пнозфзлзрз номсдпіилд абм взомб-
лзфм мбукмвйдлд жатвмоывалля, рзк-
фапмвд абм пріикд жлзедлля ноаудж-
гарлмпрі, нігвзцдлля фапрмрз пмка-
рзфлзт ра ілсдкуіилзт жатвмоывалщ, 
нозжвдпрз гм нмоухдлля жгмомв’я як 
ноауівлзка, рак і имгм лацагків. Дм 
лзт віглмпярщ: 1) сіжзфлі сакрмоз: 
кікомкйікар (рдкндоаруоа, вмймгіпрщ, 
хвзгкіпрщ оуту нмвіроя, ілсоафдовм-
лд взномкілывалля); баомкдрозфлзи 
рзпк; лдімліжуыфі дйдкромкаглірлі 
нмйя ра взномкілывалля; імліжуыфі 
взномкілывалля; взомблзфзи хук, 
уйщроажвук, ілсоажвук; вібоауія; мпві-
рйдлля; імліжауія нмвіроя; 2) тікіфлі 
сакрмоз; 3) бімймгіфлі сакрмоз; 4) 
сакрмоз роугмвмгм номудпу: ваекіпрщ 
(ряекіпрщ) ноауі ра ланоуедліпрщ 
ноауі.  

Пзралля мтмомлз ноауі водгу-
йщмвуєрщпя Кмгдкпмк жакмлів ном 
ноауы Укоаїлз, Закмлмк Укоаїлз 
«Пом мтмомлу ноауі» ра ілхзкз лмо-
карзвлм-ноавмвзкз акракз. Лыгзла, 
цм ноауыє, номвмгзрщ ла взомблзур-
ві жлафлу фапрзлу пвмгм езрря, рмку 
гйя її лмокайщлмї езррєгіяйщлмпрі в 
укмват взомблзурва родба првмозрз 
вігнмвіглі гігієліфлі укмвз, які бз 
гайз їи жкмгу нйіглм ноауыварз, лд 
ндодврмкйыыфзпщ ра жбдоігаыфз пвмє 
жгмомв’я. Гігієліфла кйапзсікауія 
ноауі омжнмгійяє укмвз ноауі ла 4 
кйапз: 1 кйап (мнрзкайщлі укмвз 
ноауі) – укмвз, жа якзт жбдоігаєрщпя 
лд йзхд жгмомв’я ноауівлзків, а и 
првмоыырщпя ндодгукмвз гйя нігр-
озкалля взпмкмгм оівля ноауджгар-

лмпрі; 2 кйап (гмнупрзкі укмвз ноауі) 
– укмвз, цм таоакрдозжуырщпя ракз-
кз оівлякз сакрмоів взомблзфмгм 
пдодгмвзца і роугмвмгм номудпу, які 
лд ндодвзцуырщ впралмвйдлзт гігіє-
ліфлзт лмокарзвів (а кмейзві жкілз 
сулкуімлайщлмгм пралу могаліжку 
віглмвйыырщпя жа фап одгйакдлрмва-
лмгм вігнмфзлку абм гм нмфарку ла-
прунлмї жкілз) ра лд нмвзллі фзлзрз 
лдпнозярйзвмгм внйзву ла прал жгм-
омв’я ноауівлзків ра їт лацагків в 
лаибйзефмку і віггайдлмку ндоімгат; 
3 кйап (хкігйзві укмвз ноауі) – 
укмвз, цм таоакрдозжуырщпя ракзкз 
оівлякз хкігйзвзт взомблзфзт сак-
рмоів, які ндодвзцуырщ гігієліфлі лм-
окарзвз ра жгарлі фзлзрз лдпнозяр-
йзвзи внйзв ла могаліжк ноауівлзка 
ра/абм имгм лацагків; 4 кйап (лдбдж-
ндфлі укмвз ноауі) – укмвз, цм та-
оакрдозжуырщпя ракзкз оівлякз хкі-
гйзвзт сакрмоів взомблзфмгм пдод-
гмвзца і роугмвмгм номудпу, внйзв 
якзт номрягмк омбмфмї жкілз (абм її 
фапрзлз) првмоыє жагомжу гйя езрря, 
взпмкзи озжзк взлзклдлля гмпрозт 
номсдпіилзт уоаедлщ, у рмку фзпйі и 
ваекзт смок. 

Вігнмвіглм, бджндфлі укмвз ноауі 
– прал укмв ноауі, жа якмгм внйзв ла 
ноауівлзків хкігйзвзт ра лдбджндф-
лзт взомблзфзт сакрмоів упулурм 
абм їт оівлі лд ндодвзцуырщ гоалзф-
лмгмнупрзкзт жлафдлщ; 

Поавм ла мнйару ноауі жайделм 
віг жаикалмї нмпагз гдоеавлмї пйуе-
бз, оджуйщрарів пйуебмвмї гіяйщлмпрі 
ра праеу гдоеавлмї пйуебз – мжла-
фає, цм мнйара ноауі гдоеавлзт пйу-
ебмвуів нмвзлла жабджндфуварз гмп-
рарлі кардоіайщлі укмвз гйя лджайд-
елмгм взкмлалля пйуебмвзт мбмв'яж-
ків, пнозярз укмкнйдкруваллы ана-
оару гдоеавлзт могалів кмкндрдлр-
лзкз і гмпвігфдлзкз кагоакз, прз-
куйыварз їт пукйіллу ра іліуіарзвлу 
ноауы.  

Пзралля могаліжауії жаомбірлмї 
нйарз і смокувалля її оівля пралмв-
йярщ мплмву пмуіайщлм-роугмвзт віг-
лмпзл у пупнійщпрві, бм вкйыфаырщ 
лагайщлі ілрдодпз впіт уфаплзків роу-
гмвмгм номудпу. Бугщ-які жкілз, цм 
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прмпуырщпя мнйарз ноауі, ноякм фз 
мнмпдодгкмвалм внйзваырщ ла гмтмгз 
впіт фйдлів пупнійщпрва, а ракме ла 
лаиваейзвіхі какомдкмлмкіфлі нмка-
жлзкз. Тмку в емгліи коаїлі пвіру 
нзралля одгуйывалля мнйарз ноауі 
лд жайзхдлі йзхд ла омжпуг озлкм-
взт пзй, тмфа кдрмгз, псдоа, капхра-
бз гдоеавлмгм вроуфалля в уі номуд-
пз у кмеліи коаїлі оіжлі. 

Заомбірла нйара гдоеавлзт пйуе-
бмвуів пкйагаєрщпя ж нмпагмвзт мкйа-
гів, нодкіи, лагбавкз жа оалгз, лагба-
вкз жа взпйугу омків ла гдоеавліи 
пйуебі ра ілхзт взнйар гдоеавлмгм 
пйуебмвуя. Пмпагмві мкйагз є бажм-
взк дйдкдлрмк мнйарз ноауі гдоеав-
лзт пйуебмвуів ра взжлафаырщпя, в 
жайделмпрі віг лагалзт гдоеавлмку 
пйуебмвуы нмпагмвзт мбмв’яжків. 
Подкії є ваейзвмы пкйагмвмы кардоі-
айщлмгм ра пмуіайщлмгм жабджндфдлля 
гдоеавлзт пйуебмвуів і впралмвйы-
ырщпя ла мплмві номвдгдлмї муілкз 
мпмбзпрмгм влдпку гдоеавлмгм пйуе-
бмвуя в жагайщлзи оджуйщрар омбмрз 
гдоеавлмгм могалу. Подкії, які лага-
ырщпя гдоеавлзк пйуебмвуяк км-
еурщ бурз - нодкії жа оджуйщраракз 
муілывалля пйуебмвмї гіяйщлмпрі 
гдоеавлзт пйуебмвуів, а ракме цмкі-
пяфлі фз цмкваорайщлі нодкії, які ла-
гаырщпя, воатмвуыфз мпмбзпрзи влд-
пмк гдоеавлмгм пйуебмвуя у жагайщлд 
сулкуімлувалля могалу гдоеавлмї абм 
кіпудвмї вйагз. Подкії є лаибійщх 
дсдкрзвлзк жапмбмк прзкуйывалля 
роугмвмї гіяйщлмпрі ноауівлзків, у 
рмку фзпйі и пйуебмвмї гіяйщлмпрі 
гдоеавлзт пйуебмвуів, лагаыфз 
мпраллік кмрзвауіы гйя нмгайщхмгм 
номпувалля нм пйуебі і жгмбурря нм-
жзрзвлзт оджуйщрарів у гіяйщлмпрі 
могалу гдоеавлмї абм кіпудвмї вйагз. 
Ддоеавлзк пйуебмвуяк кмеурщ 
упралмвйыварзпя лагбавкз жа взпмкі 
гмпяглдлля у ноауі і взкмлалля мпмб-
йзвм ваейзвмї омбмрз, гмнйарз жа 
взкмлалля мбмв'яжків рзкфапмвм віг-
пурліт ноауівлзків ра ілхі лагбавкз і 
гмнйарз, а ракме лагаварзпя кардоіа-
йщла гмнмкмга гйя взоіхдлля пмуіа-
йщлм-нмбурмвзт нзралщ. Укмвз мнйа-
рз ноауі гдоеавлзт пйуебмвуів, омж-

кіоз їт нмпагмвзт мкйагів, лагбавмк, 
гмнйар і кардоіайщлмї гмнмкмгз вз-
жлафаырщпя Кабілдрмк Міліпроів 
Укоаїлз. У уіймку, ваорм жажлафзрз, 
цм пзпрдка мнйарз ноауі кає гдякі 
пнійщлі озпз іж мнйармы ноауі гйя упіт 
ноауівлзків – вмла ндодгбафає ндвлу 
мплмвлу, якмї є нмпагмвзи мкйаг, абм 
раозсла правка рмцм, а ракме лзжку 
гмнйар и гаоалріилзт взнйар, які жа-
бджндфуырщ нігрозкку лайделмгм ка-
рдоіайщлмгм пралмвзца нмпагмвуів, 
жабджндфуыфз їт іплувалля; 

Поавм ла вігнупркз ра пмуіайщлд 
жабджндфдлля вігнмвіглм гм ущмгм 
Закмлу. 

Чап вігнмфзлку є нмродбмы бугщ-
якмї кардгмоії ноауівлзків, агед йы-
гзла, в пзйу пвмїт бімймгіфлзт ра сіжі-
мймгіфлзт вйапрзвмпрди лд кмед жгіи-
плыварз роугмву гіяйщліпрщ ндокалд-
лрлм. Вігнмфзлмк є ваейзвмы гаоал-
рієы, цм лагає жкмгу нігрозкуварз 
прабійщліпрщ роугмвзт ноавмвіглмпзл і 
жабджндфуварз лайделзи оівдлщ жгм-
омв’я ноауівлзків, у рмку фзпйі и 
гдоеавлзт пйуебмвуів. Ддоеавлзк 
пйуебмвуяк лагаєрщпя цмоіфла вігну-
прка розвайіпры 30 кайдлгаолзт глів, 
якцм жакмлмгавпрвмк лд ндодгбафдлм 
бійщх розваймї вігнупркз, ж взнйармы 
гмнмкмгз гйя мжгмомвйдлля у омжкіоі 
нмпагмвмгм мкйагу. За кмелзи оік 
гдоеавлмї пйуебз ніпйя гмпяглдлля 
н’ярзоіфлмгм праеу гдоеавлмї пйуебз 
гдоеавлмку пйуебмвуы лагаєрщпя 
мгзл кайдлгаолзи гдлщ цмоіфлмї гм-
гаркмвмї мнйафувалмї вігнупркз, айд 
лд бійщх як 15 кайдлгаолзт глів. Пм-
оягмк і укмвз лагалля гмгаркмвзт 
мнйафувалзт вігнупрмк впралмвйы-
ырщпя Кабілдрмк Міліпроів Укоаїлз. 
Ндгмйікмк лмвмгм Закмлу Укоаїлз 
«Пом гдоеавлу пйуебу» є нозпур-
ліпрщ гдякзт лмок, цм лмпярщ бйалкд-
рлзи таоакрдо. Закмл Укоаїлз «Пом 
гдоеавлу пйуебу» є мплмвлзк жакм-
лмгавфзк акрмк, якзи водгуйщмвує 
ноавмвіглмпзлз гдоеавлзт пйуебмв-
уів ра, якзи кмела мрмрмелзрз жа 
жлафдлляк ж Кмгдкпмк жакмлів ном 
ноауы, в якмку одгйакдлрмвалм упі 
апндкрз роугмвзт ноавмвіглмпзл впіт 
кардгмоіи ноауівлзків. Сакд рмку, 
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жакмлмгавуы буйм б гмуійщліхд омжк-
озрз упі нмймедлля, прмпмвлм фапу 
вігнмфзлку гдоеавлзт пйуебмвуів 
бджнмпдодглщм в кмкдлрмвалмку лмо-
карзвлм-ноавмвмку акрі. Ддоеавлі 
пйуебмвуі ракме жабджндфуырщпя ез-
рймк у впралмвйдлмку нмоягку іж 
гдоеавлмгм смлгу. Такд ноавм, цм 
взтмгзрщ іж жагайщлмгм ноава ла пмуі-
айщлд жабджндфдлля гдоеавлзт пйуе-
бмвуів, лабуває ваейзвмгм жлафдллі у 
взнагкат, кмйз гдоеавлі пйуебмвуі 
ноаудвйахрмвуырщпя гм могалу гдо-
еавлмї абм кіпудвмї вйагз, які жлатм-
гярщпя нмжа кдеакз кіпуя номезвал-
ля гдоеавлмгм пйуебмвуя.  

Ддоеавлі пйуебмвуі, які жаика-
ырщ нмпагз ндохмї - фдрвдормї кард-
гмоіи, каырщ ноавм ла ндохмфдогмвд 
впралмвйдлля кваорзолзт рдйдсмлів. 
На ілгзвігуайщлд і кммндоарзвлд ез-
рймвд бугівлзурвм абм гйя нозгбалля 
кваорзо фз ілгзвігуайщлзт езйзт 
бугзлків гдоеавлзк пйуебмвуяк, які 
нмродбуырщ вігнмвіглм гм фзллмгм 
жакмлмгавпрва нмйінхдлля езрймвзт 
укмв, лагаєрщпя ждкдйщла гійялка ра 
бджвігпмркмвзи кодгзр ла промк гм 20 
омків. Укмвз лагалля кодгзру взжла-
фаырщпя Кабілдрмк Міліпроів Укоаї-
лз. Далзи апндкр ноавмвмгм одгуйы-
валля нзралля пмуіайщлмгм жабджнд-
фдлля гдоеавлзт пйуебмвуів є лдмб-
тігліпры у пуфаплзт озлкмвзт віглм-
пзлат ра нмгйзбйдлля дкмлмкіфлмї 
козжз в лахіи гдоеаві, цм лд гмжвм-
йяє какпзкайщлм жагмвмйщлярз упі 
нмродбз гйя іплувалля гдоеавлзт 
пйуебмвуів. Ддоеавлі пйуебмвуі ра 
фйдлз їт пікди, які номезваырщ оажмк 
ж лзкз, кмозпруырщпя у впралмвйд-
лмку нмоягку бджкмхрмвлзк кдгзф-
лзк мбпйугмвувалляк у гдоеавлзт 
жакйагат мтмомлз жгмомв'я. Цзкз е 
жакйагакз вмлз мбпйугмвуырщпя ніп-
йя взтмгу ла ндлпіы. Ндмбтіглм жа-
уваезрз, цм лд жмвпік гмуійщлзк є 
мб’єглалля жакмлмгавудк гвмт гдцм 
оіжлзт жа пвмїк таоакрдомк ноав – 
ноавм ла вігнмфзлмк, жмкодка ла віг-
нупрку, а ракме ноавм ла пмуіайщлд 
жабджндфдлля, цм є абпмйырлм пакмп-
ріилзк ілпрзрурмк гдоеавлмї пйуебз. 
Пмєглалля узт гвмт ноав лд гмжвм-

йяє какпзкайщлм дсдкрзвлм їт одайі-
жуварз. Ражмк ж рзк, взгійдлля ракм-
гм ноава гдоеавлмгм пйуебмвуя, якд 
є бійщх кмлкодрзжмвалзк у нмоів-
ляллі іж алаймгіфлзк, цм жакоінйдлм 
в Закмлі Укоаїлз «Пом гдоеавлу 
пйуебу» 1993 омку є бійщх гмуійщ-
лзк, мпкійщкз нмндодгліи Закмл нд-
одгбафав гйя галмї кардгмоії ноауів-
лзків ноавм ла пмуіайщлзи і ноавмвзи 
жатзпр. Смуіайщлзи ра ноавмвзи жа-
тзпр є вігкіллмы жа жкіпрмк ыозгзф-
лмы кардгмоієы у нмоівляллі іж кард-
гмоієы «пмуіайщлд жабджндфдлля»; 

2. У фапрзлі гоугіи жажлафдлмї 
праррі ндодгбафдлм, цм ндодйік ноав 
гдоеавлмгм пйуебмвуя лд взфдон-
лзи. Рмжхзодлзи ндодйік ноав гдо-
еавлмгм пйуебмвуя жлатмгзрщпя у 
нмймедллят ном проукруолі нігомж-
гійз гдоеавлзт могалів ра нмпагмвзт 
ілпроукуіят, жарвдогедлзт кдоівлз-
какз гдоеавлмї пйуебз у вігнмвіг-
лзт могалат. Дала лмока впралмв-
йыє, цм бійщх хзомкзи ндодйік 
ноав і гаоалріи, які лагаырщпя гдо-
еавлзк пйуебмвуяк одгуйыырщпя ла 
ймкайщлмку оівлі, бджнмпдодглщм в 
кмелмку мкодкмку проукруолмку 
нігомжгійі могалу гдоеавлмї фз кіп-
удвмї вйагз. Цд є врійдлляк ракмгм 
роугм-ноавмвмгм нозлузну, як 
нозлузн єглмпрі ра гзсдодлуіауії, 
цм, якоаж ракз і ндодгбафає взоіж-
лдлля ра кмлкодрзжауіы ноав ндвлзт 
кардгмоіи ноауівлзків ла оівлі нігн-
озєкпрва, упралмвз фз могаліжауії, 
пнозяыфз какпзкайщлм дсдкрзвлм-
ку ноавмвмку одгуйываллы їт ноа-
вмвмгм прарупу. 

Такме ваорм вжярз гм увагз ноа-
ва гдоеавлмгм пйуебмвуя як ноауів-
лзка, гм якзт віглмпярщпя ракі: 

а) укйагалля, жкілу и нознз-
лдлля роугмвмгм гмгмвмоу; 

б) лагалля мбукмвйдлмї роугм-
взк гмгмвмомк омбмрз и омбмфмгм 
кіпуя; 

в) пвмєфаплу взнйару жаомбірлмї 
нйарз; 

г) вігнмфзлмк віг омбмрз; 
г) нмвлу гмпрмвіолу ілсмока-

уіы ном укмвз ноауі и взкмгу мтм-
омлз ноауі ла омбмфмку кіпуі; 
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є) номсдпіилу ніггмрмвку, ндод-
ніггмрмвку и нігвзцдлля квайісі-
кауії; 

е) мб’єглалля гйя жатзпру пвмїт 
ноав, пвмбмг ра жакмллзт ілрдодпів; 

ж) уфапрщ в уноавйіллі нігноз-
єкпрвмк, упралмвмы, могаліжауієы; 

і) номвдгдлля кмйдкрзвлзт ндод-
гмвмоів і укйагдлля кмйдкрзвлзт гм-
гмвмоів ра угмг; 

к) жатзпр пвмїт роугмвзт ноав, 
пвмбмг ра жагайщлзт ілрдодпів упіка 
лджабмомлдлзкз жакмлмк пнмпмбакз; 

й) взоіхдлля ілгзвігуайщлзт 
роугмвзт пнмоів; 

к) вігхкмгувалля жанмгіялмї 
омбмрмгавудк хкмгз. 

Загаймк, фзллзк жакмлмгавпрвмк 
ндодгбафдлм фзкайзи аопдлай ноав 
ноауівлзків. За оджуйщраракз жа-
прмпувалля лаукмвзт кдрмгів абпроа-
гувалля, ужагайщлдлля, алайіжу ра 
пзлрджу, лавмгзкм вйаплу кйа-
пзсікауіы ноав ноауівлзків жа оіж-
лзкз ыозгзфлзкз козрдоіякз, цм 
нмбугмвала ла ноакрзуі жапрмпувалля 
лмок роугмвмгм жакмлмгавпрва, ра є 
пакмпріилзк рдмодрзфлм-ноавмвзк 
гмомбкмк ж нзралщ ыозгзфлмгм жа-
бджндфдлля ілпрзрурів роугмвмгм ноа-
ва у вірфзжлялмку жакмлмгавпрві: 

1) в жайделмпрі віг таоакрдоу 
нмвлмваедль: а) взомблзфі роугмві 
(ноавм ла ноауы, вігнмфзлмк, ла жгм-
омві і бджндфлі укмвз ноауі, війщлзи 
взбіо номсдпії, проаик рмцм); 
б) дкмлмкіфлі (ноавм ла мнйару ноауі, 
кардоіайщлу гмнмкмгу, ндлпіы рмцм); 
в) пмуіайщлі (ноавм ла проатувалля, 
ла уфапрщ в уноавйіллі нігнозєк-
првмк, упралмвмы, могаліжауієы); 
г) гомкагялпщкі (ноавм ла мб’єглалля 
в номсдпіилі пнійкз ра ла взоіхдлля 
кмйдкрзвлзт роугмвзт кмлсйікрів 
(пнмоів) у впралмвйдлмку жакмлмк 
нмоягку, жвдолдлля гм пугу гйя 
взоіхдлля роугмвзт пнмоів);  

2) в жайделмпрі віг ноавмвмгм 
прарупу ноауівлзка: а) жагайщлі (гйя 
ноауівлзків нігнозєкпрв упралмв, 
могаліжауіи лджайделм віг смок 
вйаплмпрі); б) пндуіайщлі (гйя гдо-
еавлзт пйуебмвуів, нмпагмвзт мпіб 
кіпудвмгм пакмвоягувалля, віипщкм-

вмпйуебмвуів, ноауівлзків ноавммтм-
омллзт могалів, лаомглзт гднурарів 
рмцм);  

3) в жайделмпрі віг драну роугм-
взт віглмпзл: а) ніг фап нозилярря ла 
омбмру; б) ніг фап омбмрз ла 
нігнозєкпрві, в упралмві, могаліжауії; 
в) ніг фап жвійщлдлля;  

4) взтмгяфз ж оіжлмвзгу юозгзфлмї 
вігнмвігайьлмпрі: а) ндопндкрзвлм-
ыозгзфлі (жамтмфдлля); б) лдгарзвлм-
ыозгзфлі (гзпузнйілаола ра ілхі 
взгз вігнмвігайщлмпрі);  

5) в жайделмпрі віг одгйакдлрую-
фмї гайужі ноава: а) кмлпрзрууіилі; 
б) роугмві; в) ж нзралщ пмуіайщлмгм 
жабджндфдлля рмцм;  

6) взтмгяфз ж мпмбйзвмпрди ноа-
вмвмгм одгуйювалля: а) ракі цм одгу-
йыырщпя мглієы гайужжы ноава 
(ланозкйаг взкйыфлм роугмвзк); 
б) ракі цм одгуйыырщпя гвмка і 
бійщхд гайужякз ноава (ланозкйаг 
кмлпрзрууіилзк, роугмвзк ра 
агкіліпроарзвлзк гйя гдоеавлзт 
пйуебмвуів). Заномнмлмвала гзсд-
одлуіауія ноав ноауівлзків 
мб’єкрзвлм жапвігфує гіиплу ноавмву 
одайщліпрщ, вігмбоаеає як мпмбйз-
вмпрі рдмодрзфлм-ыозгзфлмгм 
сулкуімлувалля мкодпйдлзт псдо 
пмуіайщлзт жв’яжків, рак і мбукмвйдлу 
ыозгзфлм-сулкуімлайщлмы гз-
лакікмы гайужди ноава ноакрзку жа-
прмпувалля лмок нмжзрзвлмгм вір-
фзжлялмгм жакмлмгавпрва. 

На ноакрзуі мпраллі омкз іплува-
йз ояг номбйдк у жабджндфдллі ноав 
ракмї кардгмоії ноауівлзків як гдоеа-
влі пйуебмвуі. Сдодг лзт є ноакрзф-
лд лдгмрозкалля омбмрмгавуякз вз-
кмг буквз жакмлу, цм жукмвйдлм лд-
віолзк пнозилярряк, рйукафдлляк ра 
вйаплд іглмоувалляк нмжзрзвлмгм 
жакмлмгавпрва и мб’єкрзвлмї ноавмвмї 
одайщлмпрі (лзжщкзк оівлдк ноавмп-
вігмкмпрі), ра пвігфзрщ ном лдпнози-
лярря (лдвіолу ілрдонодрауіы) галз-
кз пуб’єкракз ноава лавкмйзхлщмї 
ноавмвмї гіиплмпрі, жагайщлмм-
бмв’яжкмвзт ноавзй нмвдгілкз, цм 
смокуйыырщпя ра/абм палкуімлуырщ-
пя гдоеавмы у гайужі роугмвмгм ноа-
ва. 
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