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У гмкрозлі ноава пщмгмглі лдкає 
єглмпрі цмгм жакмвлзка у гдоеавлзт 
кмлроакрат – гдоеава, рдозрмоіайщла 
гомкага фз унмвлмваедлі лзкз мога-
лз. Вігмкі оіжлі нігтмгз цмгм ракмгм 
омжукілля. Так, С. М. Боарупщ [1], 
К. І. Аналапдлкм [2], М. І. Боагілпщ-
кзи [3], вігпрмыырщ нмжзуіы, цм 
гдоеава як нубйіфлм-ноавмвд урвм-
одлля є мкодкзк пуб’єкрмк узвійщлзт 
ноавмвіглмпзл. Нармкіпрщ А. С. Дмв-
гдор [4], Н. С. Кужлєумва [5], І. А. Сд-
йівалмва [6], О. О. Пдовмкаипщкзи 
[7], М. Д. Пйдлык [8], гмрозкуырщпя 
гуккз, цм гдоеава у узвійщлзт ноа-
вмвіглмпзлат є її уфаплзкмк і кає 
праруп ыозгзфлмї мпмбз нубйіфлмгм 
ноава.  

На гукку Ю. В. Біймупмва ра 
С. О. Івалмва в уфапрі могалів гдоеа-
влмї вйагз у жмбмв’яжайщлзт ноавм-
віглмпзлат кмела нмкірзрз ндвлзи 
гуайіжк їт ноавмвмї нозомгз, агед 
вмлз кмеурщ взпрунарз як мкодкі 
уфаплзкз (прмомлз) узт віглмпзл, 
абм як могалз гдоеавз, які нодгправ-
йяырщ гдоеаву [9, п. 312]. 

У гмкрозлі нозварлмгм ноава 
гдоеаву омжгйягаырщ як багармоівлд-
вд урвмодлля гм пкйагу якмгм втм-

гярщ як пака гдоеава, рак і рдозрмоі-
айщлі гомкагз. У ЦК Укоаїлз в ф. 2 
пр. 2 игдрщпя ном оівліпрщ лавдгдлзт 
пуб’єкрів ж ілхзкз – сіжзфлзкз, 
ыозгзфлзкз мпмбакз. Вігнмвіглм гм 
пр. 170–172 ЦК Укоаїлз, гдоеава 
лабуває і жгіиплыє узвійщлі ноава ра 
мбмв’яжкз фдодж могалз гдоеавлмї 
вйагз у кдеат їтлщмї кмкндрдлуії, 
впралмвйдлмї жакмлмк. У пвмы фдогу, 
у пр. 82 ЦК Укоаїлз игдрщпя ном рд, 
цм ла ыозгзфлзт мпіб нубйіфлмгм 
ноава у узвійщлзт віглмпзлат нмхз-
оыырщпя нмймедлля ЦК Укоаїлз, 
якцм ілхд лд впралмвйдлм жакмлмк. 
Воатмвуыфз лавдгдлд вваеаєкм, цм 
ыозгзфлі мпмба нубйіфлмгм ноава ноз 
укйагдллі гмгмвмоу нігоягу ла гдмйм-
гіфлд взвфдлля лаго жа гдоеавлзк 
жакмвйдлляк лабуваырщ ракзт ед 
узвійщлзт ноав і мбмв’яжків, як і 
ыозгзфлі мпмбз нозварлмгм ноава.  

Ддоеава – уд улівдопайщла нмйі-
рзкм-уноавйілпщка пзпрдка в пупнійщ-
прві, цм взкмлує нубйіфлі сулкуії і 
взпрунає у ущмку як уійіплзи мб’єкр, 
і як пзпрдка нмв’яжалзт кіе пмбмы 
ілпрзрурів і проукруо, цм жгіиплыырщ 
її сулкуії [10, п. 258]. На гукку 
М. Д. Пйдлык, ЦК Укоаїлз пнозиля-
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вхз роагзуіилу рдмоіы гдоеавз, уій-
кмк пйухлм взжлав гдоеаву ра ілхі 
нубйіфлі урвмодлля пакмпріилзкз 
уфаплзкакз узвійщлмгм мбмомру. ЦК 
Укоаїлз узк пакзк лагав ноавм, боа-
рз уфапрщ у узвійщлзт ноавмвіглмпз-
лат ла жагайщлзт жапагат ла оівлі ж 
ілхзкз уфаплзкакз – пуб’єкракз 
нозварлмгм ноава [11, п. 154–155].   

Воатмвуыфз рд, цм нубйіфлі 
урвмодлля лабуваырщ і жгіиплыырщ 
ноава ра мбмв’яжкз фдодж вігнмвіглі 
могалз в кдеат кмкндрдлуії мпралліт, 
яка впралмвйдла жакмлмк, гдоеава 
Укоаїла лабуває і жгіиплыє ноава ра 
мбмв’яжкз фдодж могалз гдоеавлмї 
вйагз, рдозрмоіайщлі гомкагз – фдодж 
могалз кіпудвмгм пакмвоягувалля 
рмцм. Тмбрм, віг ікдлі гдоеавз Укоа-
їла кмеурщ взпрунарз сіжзфлі, ыоз-
гзфлі мпмбз, могалз гдоеавлмї вйагз, 
могалз кіпудвмгм пакмвоягувалля 
рмцм (у взнагкат і в нмоягку впралм-
вйдлзт жакмлмк, ілхзкз лмокарзвлм-
ноавмвзкз акракз). На лаху гукку, 
укйагарз гмгмвіо нігоягу ж гдмймгіф-
лмгм взвфдлля лаго жа гдоеавлзк 
жакмвйдлляк кмед и кмкндрдлрлзи 
могал гдоеавз, мглак пакд мпралля 
вваеарзкдрщпя прмомлмы ущмгм гмгм-
вмоу. Такзк фзлмк, ж кмкдлру укйа-
гдлля гмгмвмоу нігоягу ж гдмймгіфлм-
гм взвфдлля лаго жа гдоеавлзк жа-
кмвйдлляк у гдоеавз Укоаїла взлз-
каырщ ноава, мбмв’яжкз, а ракме віг-
нмвігайщліпрщ у оажі лдвзкмлалля фз 
лдлайделд взкмлалля имгм укмв. В 
пвмы фдогу, якцм гмпйігеувалзи гм-
гмвіо укйагаєрщпя гдоеавлзк нігноз-
єкпрвмк бдж вкажівкз ла нодгправлз-
урвм віг ікдлі гдоеавз, рм пйіг вва-
еарз, цм гдоеавлд нігнозєкпрвм гіє 
як пакмпріилзи уфаплзк узвійщлмгм 
мбмомру і жа имгм гії у оажі лдвзкм-
лалля фз лдлайделмгм взкмлалля 
жмбмв’яжалщ гдоеава лд вігнмвігає. 
Агед вігнмвіглм гм пр. 174, 175 ЦК 
Укоаїлз, нубйіфлі урвмодлля, як і 
ілхі уфаплзкз узвійщлзт віглмпзл, 
лдпурщ пакмпріилу каилмву вігнмві-
гайщліпрщ жа пвмїкз жмбмв’яжаллякз.  

У ноавмвіи йірдоаруоі гмпі лдкає 
єгзлмї гуккз ж ущмгм нозвмгу. Так, 
А. В. Кмпроуба жажлафає, цм мпкійщкз 

гдоеава як пуб’єкр узвійщлмгм ноава 
лд йіквігмвуєрщпя, лабуває каилм у 
пндузсіфлзи пнмпіб (пкаоб, одквіжз-
уія, взкун рмцм), кає нмйіпроукруо-
лзи взгйяг (ноавмкмфлмпрі вйаплзка 
одайіжуырщ оіжлі уфаплзкз ноавмвіг-
лмпзл), рм нозварлмноавмві віглмпз-
лз у якзт гдоеава нозикає уфапрщ 
каырщ сакуйщрарзвлзи таоакрдо. 
Факуйщрарзвліпрщ уфапрі гдоеавз в 
нозварлзт ноавмвіглмпзлат мбукмв-
йдла рзк, цм вмла лд жкілыыфз пвмєї 
нубйіфлм-ноавмвмї нозомгз нозикає 
уфапрщ в узвійщлзт ноавмвіглмпзлат 
лд пакмпріилм, а фдодж пзпрдку вігнм-
віглзт могалів нубйіфлмї вйагз, які 
жгіиплыырщ, лагалу їк нозварлмноа-
вмву кмкндрдлуіы [12, п. 148–150]. 
Нд нмгмгеуыфзпщ іж ракзк рвдо-
гедлляк аврмоа вваеаєкм, цм лджва-
еаыфз ла пндузсіку жгіиплдлля гдо-
еавмы Укоаїла нубйіфлм-ноавмвзт 
нмвлмваедлщ у пупнійщпрві, у гмгмвмоі 
нігоягу ж гдмймгіфлмгм взвфдлля лаго 
жа гдоеавлзк жакмвйдлляк гдоеаву 
лд пйіг ндодвмгзрз у мпмбйзвзи пра-
руп, а укмвз гмгмвмоу у ндвлмгм омгу 
«мпмбйзві». На лаху гукку, віглмпз-
лз у гмпйігеувалмку гмгмвмоі лмпярщ 
нозварлмноавмвзи таоакрдо, вігнмві-
глм гм жапаглзфзт нмймедлщ нозвар-
лмгм ноава.  

Такзк фзлмк, взтмгяфз іж мплмв-
лмгм нозлузну – ыозгзфлмї оівлмпрі 
прмоіл гмгмвмоу вваеаєкм, цм могалз 
гдоеавлмї вйагз, могалз кіпудвмгм 
пакмвоягувалля вноаві війщлм, жва-
еаыфз ла лдмбтігліпрщ одайіжауії пвм-
їт нмвлмваедлщ, впрунарз у нігояглі 
віглмпзлз ж гдмймгіфлмгм взвфдлля 
лаго вігнмвіглм гм нмймедлщ ЦК 
Укоаїлз. 

Поз укйагаллі ущмгм гмгмвмоу 
имгм прмомлз війщлм гмкмвйяырщпя 
ном жкіпр і мбпяг ноав ра мбмв’яжків 
рмцм. Зваеаыфз ла лавдгдлд вваеає-
км, цм нігояглзи гмгмвіо ла гдмймгі-
флд взвфдлля лаго жа гдоеавлзк жа-
кмвйдлляк, жакмвлзкмк в якмку вз-
прунаырщ нубйіфлм-ноавмві урвмодл-
ля, є узвійщлм-ноавмвзк гмгмвмомк і 
ае ліяк лд кмед омжгйягарзпя як 
агкіліпроарзвлзи, мпкійщкз в жкіпрі 
ракзт гмгмвмоів вігпурлі віглмпзлз 
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вйагз і нігнмоягкувалля, а кмлроагд-
лрз жа ракзкз нігояглзкз гмгмвмоа-
кз, лджваеаыфз ла рд, цм ла прмомлі 
жакмвлзка взпрунаырщ ракі нубйіфлм-
ноавмві урвмодлля, є оівлзкз мгзл 
цмгм мглмгм.  

На гукку А. С. Дмвгдора, якцм 
могал гдоеавлмї вйагз взкмлує нмк-
йагдлі ла лщмгм гдоеавмы сулкуії, рм 
у вігнмвіглзт віглмпзлат уди могал є 
нодгправлзкмк гдоеавз і лабуває 
узвійщлзт ноав ра мбмв’яжків гйя 
гдоеавз. Уфаплзкмк узт віглмпзл є 
гдоеава Укоаїла. Якцм е могал гдо-
еавлмї вйагз гіє у узвійщлзт віглм-
пзлат ж кдрмы кардоіайщлмгм ра іл-
хмгм жабджндфдлля жгіиплдлля вігнм-
віглмї гдоеавлмї нмйірзкз (модлгує 
нозкіцдлля, нйарзрщ жа гаж, дйдкром-
длдогіы рмцм), рм уфаплзкмк узвійщ-
лзт віглмпзл взпрунає пакд уди мо-
гал. Бійщхд рмгм, вфдлзи номнмлує 
вігтмгзрз віг ноакрзкз лагалля кілі-
прдопрвак, вігмкпрвак, ілхзк мога-
лак вйагз ра кіпудвмгм пакмвоягу-
валля прарупу ыозгзфлзт мпіб ра 
нірз хйятмк багарщмт коаїл пвіру, гд 
в узвійщлзт віглмпзлат взпрунаырщ 
лд вкажалі могалз, а бджнмпдодглщм 
гдоеава абм гомкага, гм якзт в оажі 
пнмоу нмгаырщ узвійщлі нмжмвз [13, п. 
119]. У пвмы фдогу, В. М. Гмгулмв, 
жажлафає, цм гдоеавлзи жакмвлзк 
укйагає гдоеавлзи кмлроакр віг ікд-
лі Рдпнубйікз Біймоупщ ноз нмправ-
кат, омбмрат ра нмпйугат гйя одпнуб-
йікалпщкзт гдоеавлзт нмродб і віг 
ікдлі агкіліпроарзвлм-рдозрмоіайщлмї 
мгзлзуі – ноз нмправкат, омбмрат ра 
нмпйугат гйя кіпудвзт нмродб [14, п. 
13]. Смйігаозжуыфзпщ іж гуккакз 
аврмоів [15, п. 9] [16, п. 78], жажлафз-
км, цм гдоеава в мпмбі првмоывалзт 
лды могалів гдоеавлмї вйагз лабуває 
і жгіиплыє узвійщлі ноава ра 
мбмв’яжкз у впралмвйдлзт Кмлпрзру-
уієы Укоаїлз кдеат і вігнмвіглм гм 
жакмлів Укоаїлз [17, п. 85]. Вваеає-
км, цм пакд уфапрщ гдоеавз у нігоя-
глзт віглмпзлат ж гдмймгіфлмгм вз-
вфдлля лаго жукмвйдла одайіжауієы 
нубйіфлзт жавгалщ, цм прмярщ ндодг 
лды.  

Пігпукмвуыфз лавдгдлд кмедкм 
гіирз взплмвку, цм прмомлмы гмгмвм-
оу нігоягу ла гдмймгіфлд взвфдлля 
лаго жа гдоеавлзк жакмвйдлляк км-
ед бурз ракме и лагійдлзи вігнмвіг-
лзкз нмвлмваедллякз могал гдоеа-
влмї вйагз фз могал кіпудвмгм пакмв-
оягувалля, якзи ікдлуварзкдрщпя 
жакмвлзкмк ра укйагарзкд гмпйігеу-
валзи гмгмвіо віг ікдлі гдоеавз 
Укоаїла абм е рдозрмоіайщлмї гомка-
гз.  

На гукку І. І. Балапдвзф, гдоеа-
влд жакмвйдлля кає кіпрзрз вжаєкм-
взгіглд наорлдопрвм, кмлкодрзжуыфз 
уд наорлдопрвм в гмгмвмоі. Ймгм мп-
лмвлі укмвз лдмбтіглм цд гм укйа-
гдлля гмгмвмоів ужгмгеуварз як ж 
взомблзкакз рмваоів, омбір, нмпйуг, 
рак і ж вігнмвіглзкз могалакз уноав-
йілля ж кдрмы одайщлмгм і нмвлмгм 
взкмлалля. Сакд гдоеавлд жакмвйдл-
ля пйіг омжгйягарз як нігправу гйя 
укйагдлля гмгмвмоів [18, п. 15]. Зага-
ймк нмгмгеуыфзпщ іж ракзк омжукіл-
ляк пурлмпрі гдоеавлмгм жакмвйдлля, 
ла лаху гукку, гмуійщлм цмоажу жм-
пдодгеуварзпя пакд ла гмгмвіолмку 
таоакрдоі ракзт жакмвйдлщ, смокайщ-
лм-ыозгзфліи оівлмпрі і лднігнмояг-
кмвалмпрі кмлроагдлрів, а ракме вжає-
кліи вігнмвігайщлмпрі гдоеавлзт 
жакмвлзків ра їт кмлроагдлрів рмцм.  

Дмгаркмвм жажлафзкм, цм у ноа-
вмвіи йірдоаруоі гмпзрщ фапрм жвдора-
єрщпя увага, цм тмф в гдоеавлмку 
кмлроакрі прмомлмы лажзваєрщпя мо-
гал гдоеавз фз могал кіпудвмгм па-
кмвоягувалля, віл є рійщкз лмкіла-
йщлзк уфаплзкмк. Вігнмвіглі гмгмвм-
оз пноякмвалі ла жагмвмйдлля рзт фз 
ілхзт гдоеавлзт нмродб, а лд кмлк-
одрлзт нмродб могалів вйагз, рмку їт 
прмомлмы є бджнмпдодглщм нубйіфлм-
ноавмвд урвмодлля – гдоеава, а лд 
рми фз ілхзи могал вйагз [19, п. 179]. 
Оред, ж’япуварз нзралля ном рд, трм 
пакд є прмомлмы гмгмвмоу нігоягу ла 
гдмймгіфлд взвфдлля лаго жа гдоеав-
лзк жакмвйдлляк (гдоеава фз вігнм-
віглзи могал гдоеавлмї вйагз), є ае 
ліяк лд номпрмы пноавмы, мпкійщкз и 
нмжзуії вфдлзт у ущмку нзраллі пур-
рєвм оіжлярщпя.  
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Поавмвзи праруп жакмвлзка ра 
нігояглзка одгуйыєрщпя у лмокарзв-
лм-ноавмвмку нмоягку. Так, жакмвлз-
кмк взпрунає мпмба, яка взгає жакмв-
йдлля, нубйіфлм мгмймхує имгм укм-
вз укйагдлля, укйагає гмгмвіо ла 
гдмймгіфлд взвфдлля лаго, кмлромйыє 
тіг имгм взкмлалля, нозикає ра 
мнйафує взкмлалі омбмрз рмцм. Гмйм-
влзкз мбмв’яжкакз жакмвлзка є нд-
одгафа нігояглзку жарвдогедлмї ном-
дкрлм-кмхрмозплмї гмкукдлрауії, ла-
галля имку (якцм уд вігнмвігає укм-
вак гмгмвмоу) каигалфзка гйя омбір 
рмцм. Закмвлзк кає ноавм, лд вроу-
фаыфзпщ у гмпнмгаопщку гіяйщліпрщ 
нігояглзка, жгіиплыварз кмлромйщ і 
рдтліфлзи лагйяг цмгм вігнмвіглмпрі 
мбпягу, ваормпрі і якмпрі взкмлувалзт 
омбір номдкрак і кмхрмозпак, ндодві-
оярз тіг і якіпрщ нігояглзт омбір, 
якіпрщ взкмозпрмвувалзт кардоіайів 
рмцм.  

Дмгмвіолі віглмпзлз ж взкмлалля 
омбір, як жажлафає В. В. Луущ, кмеурщ 
пкйагарзпя и жа птдкмы ноякмгм гм-
гмвмоу кіе жакмвлзкмк і нігояглз-
кмк абм жа кмлпроукуієы гдлдоайщлм-
гм нігоягу. Опралля жажвзфаи жапрм-
пувайапщ у нігояглзт віглмпзлат ж 
канірайщлмгм бугівлзурва і взкмлал-
ля номдкрлзт ра нмхукмвзт омбір (жа 
укмвакз ЦК 1963 омку). За ЦК 
Укоаїлз 2003 о. пзпрдка гдлдоайщлм-
гм нігоягу жакоінйыєрщпя як жагайщла 
гйя гмгмвмоів нігояглмгм рзну [20]. 
У ГК Укоаїлз узк віглмпзлак нозп-
вяфдлм пндуіайщлу прарры 319, жгіглм 
ж якмы нігояглзк кає ноавм жайуфзрз 
гйя взкмлалля омбмрз ілхзт мпіб 
(пубнігояглзків), жайзхаыфзпщ віг-
нмвігайщлзк ндодг жакмвлзкмк жа 
оджуйщрар їтлщмї омбмрз, і у ущмку 
оажі нігояглзк взпрунає ндодг жакм-
влзкмк як гдлдоайщлзи нігояглзк, а 
ндодг пубнігояглзкмк – як жакмвлзк. 
Алайіжуыфз уы лмоку, А. Б. Гозляк 
гмтмгзрщ взплмвку ном лаявліпрщ 
ндвлзт ваоіалрів пуб’єкрлмгм пкйагу в 
гмгмвмоі бугівдйщлмгм нігоягу: а) 
«жакмвлзк» – «нігояглзк» (гмроз-
куыфзпщ рдокілмймгії В. В. Лууя – 
«ноякзи гмгмвіо»); б) «жакмвлзк» – 
«гдлдоайщлзи нігояглзк» – «пубніг-

ояглзк» (кмлпроукуія «гдлдоайщлмгм 
нігоягу»). Оглак уі кмлпроукуії лд є 
взкйыфлзкз. Так, вігнмвіглм гм ф. 3 
пр. 319 ГК Укоаїлз гмгмвіо нігоягу 
ла взкмлалля омбір іж кмлраеу упра-
ркувалля жакмвлзк кмед укйагарз ж 
гдлдоайщлзк нігояглзкмк абм ж нмп-
рафайщлзкмк упраркувалля, а жа жгм-
гмы гдлдоайщлмгм нігояглзка – ж 
вігнмвіглзкз пндуіайіжмвалзкз нігн-
озєкпрвакз [21, п. 149]. Ражмк ж рзк 
гйя гмгмвмоу нігоягу ла гдмймгіфлд 
взвфдлля лаго (мпмбйзвм жваеаыфз 
ла хзомкд взкмозпралля у ракзт 
віглмпзлат кмлпроукуії «гдлдоайщлм-
гм нігоягу») ваейзвд жлафдлля ла-
пакндодг кає омжгйяг нзралля ном 
проукруоу гмгмвіолзт жв’яжків ей 
кмкдлру имгм укйагдлля.  

Піг проукруомы гмгмвіолзт 
жв’яжків у бугівдйщліи гіяйщлмпрі 
М. С. Бійдлкм номнмлує омжукірз 
впралмвйдлзи гмгмвмомк пуб’єкрлзи 
пкйаг узвійщлмгм ноавмвіглмхдлля, 
цм бдод уфапрщ в укйагаллі ра взкм-
лаллі гмгмвмоів бугівдйщлмгм нігоягу 
[22, п. 68]. На гукку аврмокз, кмейз-
ві взнагкз кмйз бугівлзурвм мб’єкрів 
жгіиплыєрщпя мглієы бугівдйщлмы 
могаліжауієы. Бугівдйщла могаліжауія 
бдод ла пдбд жмбмв’яжалля іж взкмлал-
ля омбір і жгіиплыє їт пвмїкз пзйакз 
бдж жайуфдлля пубнігояглзт могалі-
жауіи. Така проукруоа гмгмвіолзт 
віглмпзл у бугівлзурві є номпрмы, 
мпкійщкз вмла пкйагаєрщпя ж гвмт 
пуб’єкрів – жакмвлзка і нігояглзка. 
Пзралля оауімлайіжауії проукруоз 
гмгмвіолзт жв’яжків у бугівдйщліи 
гіяйщлмпрі взлзкаырщ рмгі, кмйз бу-
гівлзурвм мб’єкрів вдгдрщпя нігояг-
лзк абм жкіхалзк пнмпмбакз. У 
жв’яжку ж узк уійкмк пйухлмы взга-
єрщпя нмжзуія жакмлмгавуя у ЦК 
Укоаїлз, гд жакоінйдлм як жагайщлу 
гйя впіт взгів гмгмвмоів нігоягу 
(пр. 838) кмлпроукуіы «гдлдоайщлмгм 
нігоягу», а пакд, пзпрдку ноавмвіглм-
пзл кіе прмомлакз, жа якмы омбмра 
кмед взкмлуварзпя нігояглзкмк абм 
мпмбзпрм, абм жа гмнмкмгмы ілхзт 
мпіб (пубнігояглзків), якцм мпмбзпрд 
взкмлалля омбмрз лд ндодгбафдлм 
гмгмвмомк. В мпраллщмку взнагку 



Держава Україна як сторона у договорі підряду на геологічне вивчення . . .  
 

 

           251  

нігояглзк взпрунає ндодг жакмвлз-
кмк як гдлдоайщлзи нігояглзк, а нд-
одг пубнігояглзкмк – як жакмвлзк. 
Тмбрм, як жажлафає В. В. Ланрєв, 
ноакрзфлд жлафдлля кмлпроукуії 
пкйаглмгм ноавмвіглмхдлля нмйягає 
в рмку, цм вмлм гмжвмйяє впралмвйы-
варз бджнмпдодгліи жв’яжмк кіе нмфа-
ркмвзк і кілудвзк дйдкдлрмк пкйаг-
лмгм ноавмвіглмхдлля» [23, п. 108].   

Сзпрдка «гдлдоайщлмгм нігоягу» 
роагзуіилм жапрмпмвуєрщпя у бугів-
лзурві. Гдлдоайщлзи нігояглзк, ук-
йавхз гмгмвіо бугівдйщлмгм нігоягу 
іж жакмвлзкмк, вноаві укйапрз пуб-
нігояглзи гмгмвіо ж пубнігояглзкмк. 
На гдлдоайщлзт нігоягат ндодгупік 
пндуіайіжуырщпя вдйзкі бугівдйщлі 
могаліжауії. Вмлз бдоурщ ла пдбд вз-
кмлалля жмбмв’яжалщ, які нмв’яжалі ж 
бугівлзурвмк. Їтлі сулкуії нмйяга-
ырщ: 1) в могаліжауії, жабджндфдллі і 
вдгдллі омбір мглмфаплм ла гдкійщкмт 
бугівдйщлзт каигалфзкат; 2) в мгдо-
еаллі, алайіжі і взкмозпраллі дкмлм-
кіфлмї, уноавйілпщкмї ра ілхмї ілсмо-
кауії, нмв’яжалмї ж бугівдйщлмы псд-
омы; 3) у жайуфдллі гм взкмлалля 
омбір кдлх нмруелзт пндуіайіжмва-
лзт бугівдйщлзт могаліжауіи рмцм 
[22, п. 71].  

Вжаєкмвіглмпзлз жакмвлзка ра 
пубнігояглзка одгйакдлруырщпя ф. 2 
н. 62 Загайщлзт укмв, вігнмвіглм гм 
якмї жакмвлзк і пубнігояглзк лд км-
еурщ нодг’явйярз мгзл мглмку нод-
рдлжії, нмв’яжалі ж нмоухдлляк укмв 
гмгмвмоів, укйагдлзт кмелзк іж лзт ж 
гдлдоайщлзк нігояглзкмк, якцм ілхд 
лд впралмвйдлм гмгмвмомк абм жакм-
лмк [24, п. 85]. Такзи нігтіг жакмлм-
гавуя, як лак взгаєрщпя, гдцм вігр-
вмоыє взпймвйдлу оаліхд в йірдоару-
оі гукку, жгіглм ж якмы тмфа і в жакм-
влзка, і в пубнігояглзка взлзкаырщ, 
сакрзфлм, віглмпзлз в номудпі бугів-
лзурва, якмгмпщ ыозгзфлмгм жлафдл-
ля уі кмлракрз лд каырщ. Щм прмпу-
єрщпя жакмвлзка, рм віл лд рійщкз лд 
кає пуб’єкрзвлмгм ноава, а и сакрзф-
лм лд в жкмжі везварз жатмгів цмгм 
жабджндфдлля лайделмгм взкмлалля 
пубнігояглзт гмгмвмоів [25, п. 137]. 
Такзи нігтіг вваеаєкм лд жмвпік віо-

лзи, агед прмомлз пакмпріилм у гм-
гмвмоі нігоягу кмеурщ ндодгбафарз 
ноавм ноякзт кмлракрів пубнігояг-
лзка іж жакмвлзкмк, якцм уд пнозя-
рзкд пвмєфаплмку і якіплмку взкм-
лаллы омбір, лавірщ іж нодг’явйдлляк 
нодрдлжіи мгзл мглмку.  

Зваеаыфз ла взцдлавдгдлд, км-
едкм првдогуеварз ном лдмбтігліпрщ 
нмгмгедлля укмв пубнігояглмгм гм-
гмвмоу іж укмвакз гмгмвмоу нігоягу 
ла гдмймгіфлд взвфдлля лаго жа гдо-
еавлзк жакмвйдлляк, гйя взкмлалля 
якмгм жайуфаєрщпя пубнігояглзк цд 
ла драні кмлкуоплмї номнмжзуії.  

Окоік лавдгдлмгм пйіг жажлафзрз, 
цм як і гмгмвіолі жв’яжкз у бугівлзу-
рві, рак і ж гдмймгіфлмгм взвфдлля 
лаго жа гдоеавлзк жакмвйдлляк км-
еурщ бурз упкйаглдлі уфапры цд мг-
лмгм пуб’єкра – іледлдолмї могаліжа-
уії (іледлдоа). Оглак іледлдола мо-
галіжауія лд взпрунарзкд пакмпріи-
лзк пуб’єкрмк лі в гмпйігеувалмку 
лакз гмгмвмоі, лі гмгмвмоі бугівдйщ-
лмгм нігоягу. Пмвлмваедлля іледлд-
олмї могаліжауії (іледлдоа) кмеурщ 
бурз жакоінйдлі як у гмвіодлмпрі, вз-
галіи іледлдоліи могаліжауії гйя 
нодгправйдлля ілрдодпів жакмвлзка, 
рак і в пакмку нігояглмку гмгмвмоі. 
Помрд ракд ноавм ла жайуфдлля ілед-
лдолмї могаліжауії лд ндодгбафдлм лі в 
ЦК, лі в ГК Укоаїлз, тмфа и ноякм лд 
жабмомлдлм в лзт. Воатмвуыфз уд ра 
кдоуыфзпщ пр. 627 ЦК Укоаїлз, жа 
якмы прмомлз є війщлзкз в укйагдллі 
гмгмвмоу, взбмоі кмлроагдлрів ра вз-
жлафдллі укмв гмгмвмоу, вваеаєкм 
гмнупрзкі кмейзвмпрі жайуфдлля 
іледлдолзт могаліжауіи гм взкмлалля 
укмв гмгмвмоу ла гдмймгіфлд взвфдл-
ля лаго жа гдоеавлзк жакмвйдлляк.  

Наибійщх нмхзодлмы нігправмы 
жайуфдлля іледлдолмї могаліжауії гм 
нігояглзт гмгмвіолзт віглмпзл жа-
жвзфаи є лдмбтігліпрщ у пнозяллі гд-
лдоайщлмку нігояглзку, мпкійщкз уд 
пуррєвм нмйдгхує гдлнігояглзку км-
ейзвіпрщ жгіиплдлля кмлромйы ра 
лагйягу жа гіяйщліпры пубнігояглзт 
могаліжауіи, якзт кмед бурз жлафла 
кійщкіпрщ. Поз ущмку як пйухлм жа-
жлафаєрщпя в ыозгзфліи йірдоаруоі, 
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нігояглзк лагійяє нмвлмваедллякз 
вігнмвіглу сіоку, і жакмвлзк, гм ві-
гмка якмгм уд гмвмгзрщпя, жлає, цм в 
оаккат нмвлмваедлщ, лагалзт сіокі, 
лапйігкз вфзлдлзт лды ыозгзфлзт 
гіи нмкйагдлі ла нігояглзка [26, 
п. 19]. Такзк фзлмк, у ндвлзт взнаг-
кат іледлдола могаліжауія кає ноавм 
взпрунарз віг ікдлі гдлнігояглзка у 
віглмпзлат як іж пубнігояглзкакз, 
рак і ж жакмвлзкмк. 

Ндмбтіглм жажлафзрз, цм ла 
ноакрзуі є и бійщх упкйаглдлі птдкз 

нігояглзт віглмпзл ж гдмймгіфлмгм 
взвфдлля лаго, які лд ндодгбафдлі 
жакмлмгавпрвмк, мглак і лд пундод-
фарщ имку, агед їт одайіжауія вігбу-
ваєрщпя жа нмгмгедлляк прмоіл. У 
гмгмвмоі нігоягу ла гдмймгіфлд вз-
вфдлля лаго жа гдоеавлзк жакмвйдл-
ляк укмвз цмгм кмейзвмпрі укйа-
гдлля гмгмвмоу пубнігоягу каырщ 
бурз нмгмгедлі цд ла драні укйагдл-
ля гмгмвмоу.   
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Козпа М. В. Ддоеава Укоаїла як прмомла у гмгмвмоі нігоягу ла гдмймгіфлд вз-

вфдлля лаго жа гдоеавлзк жакмвйдлляк 
Срарря нозпвяфдла алайіжу гмгмвіолзк нігояглзк віглмпзлак ж гдмймгіфлмгм вз-

вфдлля лаго жа гдоеавлзк жакмвйдлляк. Дмвмгзрщпя, цм у гдоеавз Укоаїла (могалів, 
які гіырщ віг її ікдлі) ж кмкдлру укйагдлля гмгмвмоу нігоягу ла гдмймгіфлд взвфдлля 
лаго жа гдоеавлзк жакмвйдлляк взлзкаырщ ноава, мбмв’яжкз, а ракме узвійщла віг-
нмвігайщліпрщ у оажі лдвзкмлалля фз лдлайделмгм взкмлалля укмв ущмгм гмгмвмоу, ла 
мплмві нозлузну ыозгзфлмї оівлмпрі прмоіл. Ддоеава (могалз гдоеавлмї вйагз) лд 
кає (лд каырщ) мпмбйзвмгм прарупу у гмгмвіолзт нігояглзт віглмпзлат ж гдмймгіфлмгм 
взвфдлля лаго жа гдоеавлзк жакмвйдлляк.   

Кйюфмві пймва: гмгмвіо нігоягу, гдмймгіфлд взвфдлля лаго, укмвз гмгмвмоу, кмл-
роагдлрз, гдоеава Укоаїла, нігояглзк, жакмвлзк.   
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Кошпа Н. В. Гмпугаопрвм Укоазла как прмомла в гмгмвмод нмгояга ла гдмйм-
гзфдпкмд зжуфдлзд лдго нм гмпугаопрвдллмку жакажу 

Срарщя нмпвяцдла алайзжу гмгмвмолшк нмгояглшк мрлмхдлзяк нм гдмймгзфдп-
кмку зжуфдлзы лдго нм гмпугаопрвдллмку жакажу. Дмкажшвадрпя, фрм у гмпугаопрва 
Укоазла (могалмв, гдипрвуыцзт мр дд зкдлз) п кмкдлра жакйыфдлзя гмгмвмоа нмг-
ояга ла гдмймгзфдпкмд зжуфдлзд лдго нм гмпугаопрвдллмку жакажу вмжлзкаыр ноава, 
мбяжаллмпрз, а ракед гоаегалпкая мрвдрпрвдллмпрщ в пйуфад лдзпнмйлдлзя зйз лдла-
гйдеацдгм зпнмйлдлзя упймвзи лапрмяцдгм гмгмвмоа, ла мплмвд нозлузна ыозгзфд-
пкмгм оавдлпрва прмомл. Гмпугаопрвм (могалш гмпугаопрвдллми вйапрз) лд зкддр (лд 
зкдыр) мпмбмгм прарупа в гмгмвмолшт нмгояглшт мрлмхдлзят нм гдмймгзфдпкмку 
зжуфдлзы лдго нм гмпугаопрвдллмку жакажу. 

Кйюфдвшд пймва: гмгмвмо нмгояга, гдмймгзфдпкмд зжуфдлзд лдго, упймвзя гмгм-
вмоа, кмлроагдлрш, гмпугаопрвм Укоазла, нмгоягфзк, жакажфзк. 

 
 
Chrysа M. State Ukraine as a party in a contract for geological study of subsoil 

under public order 
The article is devoted to the analysis of contractual subordinate relations on the 

geological study of mineral resources by state order. It is proved that the state of Ukraine 
(the bodies acting on its behalf) from the moment of concluding a contract for the 
geological study of mineral resources in accordance with the state order there are rights, 
obligations, as well as civil liability in case of non-fulfillment or improper fulfillment of 
the terms of this contract, on the basis the principle of legal equality of the parties. The 
state (bodies of state power) does not have (does not) have a special status in contractual 
subordination relations with the geological study of the subsoil on the state order. 

Key words: contract of contract, geological study of subsoil, contract terms, 
contractors, state Ukraine, contractor, customer. 


