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Самообмеження компетенції  

Конституційного Суду України  

як умова застосування конституційної 
юрисдикції 

 

Опмбйзвд кіпуд Кмлпрзрууіилмгм 
Сугу Укоаїлз (гайі – Суг) в пзпрдкі 
пугмвмї вйагз гає впі нігправз взжла-
фарз имгм праруп як взцмгм пугмвмгм 
могалу кмлпрзрууіилмгм кмлромйы в 
Укоаїлі. Цд лакйагає ла Суг лагжвз-
фаилу вігнмвігайщліпрщ, мпкійщкз пнм-
оз ном ноавм взоіхуырщпя у пндуіа-
йщлзт номудгуоат кмлпрзрууіилмгм 
пугмвмгм номудпу, якзи, жа жагайщлзк 
ноавзймк, лд взлзкає ілакхд ліе ла 
мплмві оіжлзт ілрдодпів пуб’єкрів ноа-
ва, айд пуб’єкрз – прмомлз кмлпрзру-
уіилмгм номвагедлля – лд пкйагаырщ 
нозпягз ндодг пугмк, вмлз лагійдлі 
оівлзкз номудпуайщлзкз ноавакз і, 
цм ваейзвм, їк кає бурз жабджндфдла 
оівла кмейзвіпрщ одайіжмвуварз пвмї 
номудпуайщлі ноава.  

Опмбйзвм нмкірлзк явзцдк у 
кмлпрзрууіилмку ноавмпуггі прає 
„пніолзи― таоакрдо кмлпрзрууіилмгм 
лмокмкмлромйы, кмйз гомкагялзл 
впрунає у пніо іж гдоеавмы в мпмбі 

могалу жакмлмгавфмї вйагз – наойа-
кдлру цмгм кмлпрзрууіилмпрі жакмлу, 
абм укажів фз нмпралмв Поджзгдлра 
фз Уоягу. 

Пдопндкрзва одайщлмгм жбійщ-
хдлля пніолзт пноав вігкозваєрщпя ж 
кмкдлру нозилярря млмвйдлмгм жакм-
лу ном Кмлпрзрууіилзи Суг Укоаїлз, 
в якмку кає бурз одайіжмвалзк ноз 
взкмлалля взкмг ноавм кмелмгм гом-
кагялзла жвдорарзпя гм Сугу ж кмл-
прзрууіилмы пкаогмы цмгм нмоухд-
лзт жакмлмк кмлпрзрууіилм гаоалрм-
валзт ноав і пвмбмг йыгзлз (прарря 
1501 Кмлпрзрууії Укоаїлз). Поз ущм-
ку вед жаоаж нмпрає нзралля ном 
смоку омжгйягу уієї кардгмоії пноав. 
Уплзи фз нзпщкмвзи «жакозрзи» 
номудп пугмфзлпрва жукмвйыырщ нд-
влі озжзкз і вагмкі нмбмывалля цмгм 
мб’єкрзвлмпрі, нмвлмрз гмпйігедлля 
мбправзл пноавз ра багарщмт ілхзт 
нозлузнмвзт жапаг кмлпрзрууіилмгм 
ноавмпуггя. 
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Такзк фзлмк, ноз взоіхдллі кмл-
прзрууіилм-ноавмвзт пкаог Кмлпрзру-
уіилмку Сугу Укоаїлз віггаєрщпя 
омйщ могалу, якзи мб’єкрзвлм і лдунд-
одгедлм гмпйігеує і взоіхує пнмоз 
цмгм кмлпрзрууіилмпрі акрів, взявйяє 
пкзпй кмлпрзрууіилзт нмймедлщ, 
нозлузнів, гаоалріи у кмеліи кмлкод-
рліи пноаві. У лзт жгдбійщхмгм жафі-
наырщпя ноава і пвмбмгз йыгзлз, цм 
взжлалі Кмлпрзрууієы Укоаїлз (прар-
ря 3) лаивзцмы пмуіайщлмы уілліпры. 

Акруайщлзк гйя наойакдлру прав 
жакмл ном лмвзи праруп Сугу. Пмроі-
блм мпмбйзвм уваелм номалайіжуварз 
кдталіжк ж’япувалля мбправзл, у якзт 
алайіжуырщпя ноава йыгзлз і жапрм-
пмвуєрщпя Сугмк кмлпрзрууіилзи 
кмлромйщ. Агед игдрщпя, лапакндодг, 
ном взявйдлля ноав і пвмбмг йыгзлз 
в кмеліи пноаві. Дайі кає вігбуварз-
пя номвагедлля, якд ндодгбафає ном-
вдгдлля кмлпрзрууіилмгм кмлромйы 
цмгм нмоівлялля ноава гомкагялзла, 
жакоінйдлмгм в Кмлпрзрууії Укоаїлз, 
і одайіжауії ущмгм ноава у фзллмку 
акрі. Кмлпрзрууіилзи пугмвзи кмлр-
омйщ як гмкрозла мжлафає гіяйщліпрщ 
Сугу цмгм нмпйігмвлмгм жапрмпувал-
ля ла прагіят пугмфзлпрва номудгуо, 
які гмжвмйяырщ мрозкарз мб’єкрзвлі 
оджуйщрарз алайіжу – нмоухуырщпя 
ноава йыгзлз фз лі. Шйятмк ракзт 
номудгуо вігбуваєрщпя мтмомла кмл-
прзрууіилм гаоалрмвалзт ноав і пвм-
бмг йыгзлз. Цд ндодвіока ла кмейз-
ві нмоухдлля (кмлромйщ вігнмвіглмп-
рі Кмлпрзрууії Укоаїлз) і жабджнд-
фдлля пугмвмгм жатзпру, кмйз Суг 
мбмв’яжкмвм одагує ла нмоухдлля і 
лагає взплмвмк, цм вкйыфає ноавмві 
нмжзуії, в якмку взжлаєрщпя лдкмлп-
рзрууіилзк бугщ-якзи жакмл, лмока, 
нмймедлля. 

Поз ущмку ваейзвм воатмвуварз, 
цм кмлпрзрууіилзи пугмвзи кмлромйщ 
пйіг вігкдемвуварз у ноавмомжукіллі 
віг кмлпрзрууіилмгм пугмфзлпрва. 

Ражмк ж рзк, фзллзи Закмл, ноз-
илярзи Вдотмвлмы Рагмы Укоаїлз у 
йзнлі 2017 омку, лд вкйыфає ракі мп-
лмвлі нозлузнз гіяйщлмпрі Сугу, вз-
жлафдлі праррды 4, жмкодка, нозомглм 
нозракаллзи кмелмку пугмвмку пнм-

оу нозлузн жкагайщлмпрі прмоіл. Поз 
утвайдллі жкіл і гмнмвлдлщ гм Рмжгійу 
ХІІ Кмлпрзрууії Укоаїлз  лд буйз 
упвігмкйдлі впі лаиваейзвіхі жапагз 
пугмфзлпрва і рмку ноз вігпурлмпрі 
кмлуднуії Вдотмвла Рага Укоаїлз  
хабймллм мбіихйа уілліпрщ і лдмбтіг-
ліпрщ ввдгдлля жкагайщлмпрі, ноімоз-
рдра уплзт номвагедлщ ра ілхзт жапа-
глзфзт укмв, цм жукмвзйм пдоимжлзи 
лдгмйік ноавмпуггя. У кмлпрзрууіи-
лмку пугмфзлпрві нозлузн жкагайщлм-
прі кає вігігоаварз мпмбйзву омйщ, 
мпкійщкз нмвзлдл впралмвйыварз ві-
гмкодкйдлля сулкуіи пугмфзлпрва віг 
пугмвмгм кмлромйы. Йгдрщпя ном рд, 
цм сулкуіы ноавмпуггя взкмлує 
рійщкз Суг, у якмгм лдкає нмвлмва-
едлщ вроуфарзпя у одайіжауіы ноава 
прмоіл, які ндодбуваырщ у пугі і вдгурщ 
пніо ноз оівлзт кмейзвмпрят, лага-
лзт їк Закмлмк. Вмлз вігпрмыырщ 
пвмї нмжзуії ноз оівлмку гмпруні гм 
ноавмпуггя, кмйз ноавм прає гмймвлзк 
аогукдлрмк їтлщмї нозпурлмпрі в Сугі.  

Дм рмгм е Кмлпрзрууіилзи Суг 
Укоаїлз гмпзрщ фапрм взкмозпрмвує 
рак жвалу нзпщкмву смоку омжгйягу 
пноавз, і рмгі у нодгправлзків прмоіл 
жлзкає кмейзвіпрщ в нмвлмку мбпяжі 
аогукдлруварз, гмвмгзрз пвмы нмжз-
уіы ла нігправі гмкажів, гмнмкіелзт 
кардоіайів і жайуфдлля пвігків. Така 
ноакрзка нігйягає ндодмпкзпйдллы і 
влдпдллы гм лдї кмодкрзв ла кмозпрщ 
жабджндфдлля гйя уфаплзків номва-
гедлля жапаглзфмгм нозлузну «гмп-
руну гм ноавмпуггя». 

Такзк фзлмк, номвдгдлля кмлпрз-
рууіилмгм кмлромйы жабджндфуєрщпя 
пндуіайщлзк кмлпрзрууіилзк пугм-
фзлпрвмк, як пукунліпрщ у жгіиплдллі 
нмпйігмвлзт прагіи ра номудгуо, у 
якзт Кмлпрзрууіилзи Суг Укоаїлз 
взпрунає взцзк могалмк кмлпрзру-
уіилмгм пугмвмгм кмлромйы у жабджнд-
фдллі вдотмвдлпрва ноава ра кмлпрз-
рууіилзт гаоалріи ноав і пвмбмг йы-
гзлз. 

Кмлпрзрууіилзи кмлромйщ у ущм-
ку номудпі пнзоаєрщпя ла пвмє лд-
віг’єклд ноавм рйукафзрз лмокз Кмл-
прзрууії Укоаїлз і взявйярз пкзпй 
жакмлів, ілхзт лмокарзвлм-ноавмвзт 
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акрів. Поз взоіхдллі пнмоів віл ндод-
віояє одайіжауіы лайделмгм кмлпрзру-
уіилмгм жкіпру в кмлкодрлзт ноавм-
віглмпзлат, ноав і пвмбмг йыгзлз. В 
ущмку нмйягає мплмвлд нозжлафдлля 
кмлпрзрууіилмгм ноавмпуггя, якд кає 
вігбуварзпя у взгйягі омжгйягу пноав 
кмлпрзрууіилмгм кмлромйы і мсіуіи-
лмгм рйукафдлля нмймедлщ Кмлпрзру-
уії. 

У ущмку апндкрі взлзкає гмймвлд 
жанзралля: фз првмоыє Кмлпрзрууіи-
лзи Суг Укоаїлз у номудпі жапрмпу-
валля кдталіжку кмлпрзрууіилмгм 
кмлромйы лмвд ноавм, фз віл рійщкз 
жмбмв’яжалзи жлаирз уд лмвд ноавм? 
Якцм уваелм алайіжуварз ноакрзку 
кмлпрзрууіилмгм кмлромйы, акруайщ-
лмы номбйдкмы нмпрає гмнупрзкіпрщ 
(кмлпрзрууіила гмжвмйдліпрщ) мбкд-
еуварз ноава і пвмбмгз йыгзлз абм 
нозикарз нмжзуіы наойакдлру, кмйз 
мбкдедлля номгзкрмвалі у жакмлат 
ілрдодпакз пупнійщпрва, лдпномкме-
ліпры гдоеавз взкмларз пвмє нозж-
лафдлля бурз пмуіайщлм ра дкмлмкіф-
лм пномкмелмы в ілрдодпат гомка-
гял. Сакд жа узт мбправзл кає ном-
явйярзпя нмруелзи номудпуайщлзи 
ілпроукдлр взявйдлля у ноавмпвігм-
кмпрі пуггів пакммбкдедлля вйаплмї 
кмкндрдлуії Кмлпрзрууіилмгм Сугу 
Укоаїлз. Ця озпа кмлпрзрууіилмгм 
ноавмпуггя взгйягає як вмйщмвзи 
нпзтмймгіфлзи нозлузн пуггів, які 
жавегз каырщ кдоуварзпя Кмлпрзру-
уієы і жакмлмк. Чмку уд нзралля впд 
фапріхд взлзкає у пундодфйзвмку 
смокуваллі пугмвмї ноакрзкз? 

Дйя ноавмпуггя в пуфаплзт укм-
ват пноавдгйзві пймва: Кмлпрзрууія 
Укоаїлз жайделм віг рмгм, як вмла 
рйукафзрщпя, взявйяє у ноавмвзт 
нмжзуіят Сугу кмейзвіпрщ жвуеува-
рз, мбкдеуварз ноава і пвмбмгз йы-
гзлз в ік’я взцзт ілрдодпів пупнійщп-
рва і бджндкз гдоеавз. Чз кмейзвм 
гйя ущмгм омжхзоыварз Сугу вйаплу 
кмкндрдлуіы, якзи у ущмку взнагку 
прає кзкмвмйі наоайдйщлзк жакмлм-

гавудк, рвмоудк лмвмгм „мбкдедлмгм 
взцзкз ілрдодпакз пупнійщлзт мб-
правзл жвуедлмгм ноава гйя кмлкодр-
лмї кардгмоії йыгди абм мкодкзт гом-
кагял―, цм вігрвмоыєрщпя у имгм оі-
хдллят? Така гмнупрзкіпрщ жвуедл-
ля (мбкдедлля) кмлпрзрууіилзк 
ноавмпуггяк віглмплм ноав і пвмбмг 
йыгзлз взвмгзрщ ноавмві нмжзуії 
Сугу ла оівдлщ лмокарзвлзт гедодй 
ноава в кмлрдкпрі номвдгдлля нмйірз-
кз гдоеавз, а лд „нмйірзкз― Кмлпрз-
рууії Укоаїлз, яка є єгзлзк гедод-
ймк ноавмвмї гдоеавз. Оред кз вва-
еаєкм лднозилярлзк, кмйз Кмлпрз-
рууіилзи Суг кмед прарз лаг пакмы 
Кмлпрзрууієы Укоаїлз. 

У жкіпрмвлм-ноавмвмку жлафдллі 
уы омжбіеліпрщ кіе кмкндрдлуієы 
Кмлпрзрууіилмгм Сугу Укоаїлз ра її 
жапрмпувалляк лд кмела омжукірз 
ілакхд як коік взнагків ндодгбафдлзт 
праррды 64 Кмлпрзрууії Укоаїлз. Цд 
мжлафає, цм ноз жгіиплдллі ноавмпуг-
гя Суг жмбмв’яжалзи ндодгупік моієл-
руварзпя ла пвіи „кмлпрзрууіилзи 
каяк―, якзи мтмомляє кмлпрзрууіилі 
ноава і пвмбмгз йыгзлз, кмроі лд км-
еурщ бурз мбкдедлі, коік взнагків, 
ндодгбафдлзт Кмлпрзрууієы Укоаїлз. 
На рі пакі укмвз вкажує прарря 22 
Кмлпрзрууії Укоаїлз, в якіи жакоінйд-
лм гаоалрії номрз пкапувалля ра жву-
едлля жкіпру и мбпягу іплуыфзт ноав 
і пвмбмг. Звігпз жмвпік лд взнйзває, 
цм Кмлпрзрууіилзи Суг Укоаїлз км-
ед нозикарз ракі оіхдлля і взплмвкз, 
в якзт взявйяєрщпя имгм лагкіола 
кмкндрдлуія (як омжхзодлля, рак і 
пкмомфдлля впралмвйдлзт Кмлпрзру-
уієы Укоаїлз нмвлмваедлщ). Помрд, 
гдякі Суггі, жмкодка, дкп-пуггі В. Ка-
кнм, С. Вгмвзфдлкм ра ілхі аврмоз 
гмпзрщ гзпкупіилм взрйукафзйз кмлр-
омйщ жа гмгдоеалляк лайделмї кмл-
прзрууіилмї номудгуоз (жа кардоіайа-
кз Ріхдлля КСУ віг 30 вдодпля 2010 
о. віглмплм Закмлу №2222), нозпвя-
рзвхз нубйікауіы 15-и оіфлзуі ж гля 
нозилярря Кмлпрзрууії Укоаїлз1. Да-

_________________ 
1  С. Л. Вгмвзфдлкм, В. М. Какнм, В. А. Овфаодлкм, Ю. Р. Міомхлзфдлкм, 

В. В. Рдфзущкзи. Кмлромйщ жа гмгдоеалляк лайделмї кмлпрзрууіилмї номудгуоз. Збіока. К.: 
Айдора., 2011, п. 93. 
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йдкм лд впі вфдлі-кмлпрзрууімлайіпрз 
нігрозкайз, рак жвалі, лмвауії пуклів-
лмгм таоакрдоу. 

Аврмо мглієї ж нубйікауіи у ущм-
ку жбіолзку, дкп-пуггя С.Вгмвіфдлкм, 
ланозкйаг, првдогеує, цм пвмїк оі-
хдлляк (віглмплм Закмлу №2222) 
Кмлпрзрууіилзи Суг Укоаїлз лабйз-
жзв смокайщлу Кмлпрзрууіы гм її 
агдкварлмгм пралу2. 

Ваейзвм воатмвуварз кйыфмвзи 
нігтіг гм гмнупрзкмпрі мбкдедлля 
ноав і пвмбмг йыгзлз, лавірщ кмйз ж 
кардоіайів пноавз і пакмгм кмлпрзру-
уіилмгм нмгалля мфдвзглзкз мбпра-
взлакз (нозфзлакз пмуіайщлм-
дкмлмкіфлмгм таоакрдоу) прмпмвлм 
ноав гомкагял взпрунаырщ нозлузнз 
пноавдгйзвмпрі и пнівомжкіолмпрі. 

У ракіи пзруауії ла ноакрзуі км-
еурщ взлзклурз гва ваоіалрз ноавм-
взт лапйігків, якцм нігтмгзрз гм 
взжлалля гмнупрзкмпрі вігнмвіглм гм 
пмуіайщлм-дкмлмкіфлзт абм ілхзт 
мбправзл як гм пномкмелмпрі Сугу 
прарз мкодкзк пуб’єкрмк ноавмвмгм 
пувдодлірдру. Пдохзи ваоіалр: жакм-
лмгавдущ, якцм игдрщпя ном мбкд-
едлля ноав жакмлмк жгіглм фапрзлз 
родрщмї праррі 34, фапрзлз гоугмї 
праррі 35, фапрзлз ндохмї ра гоугмї 
праррі 36 Кмлпрзрууії Укоаїлз ра віг-
нмвіглм гм нозилярзт оіхдлщ Кмл-
прзрууіилмгм Сугу Укоаїлз в жкмжі 
вваеарз пдбд лд жв’яжалзк Кмлпрзру-
уієы Укоаїлз віглмплм мкодкзт мб-
правзл цмгм ввдгдлля „одезку― мб-
кдедлщ ноав і пвмбмг йыгзлз. Доу-
гзи ваоіалр: Кмлпрзрууіилзи Суг 
Укоаїлз пвмїкз оіхдллякз цмгм 
рйукафдлля жапрмпувалля нозлузнів 
прарди 22, 24, 46 Кмлпрзрууії Укоаїлз 
нмгмгеуєрщпя іж жкілмы кдталіжку 
одайіжауії ноав, жмкодка, ла пмуіайщ-
лзи жатзпр, жмкодка, «фдодж лдкме-
йзвіпрщ їт сілалпмвмгм жабджндфдлля 
хйятмк номнмоуіилмгм ндодомжнмгі-
йу кмхрів ж кдрмы жбдодедлля байа-
лпу ілрдодпів упщмгм пупнійщпрва, цм 
ракме мбукмвйдлм лдмбтігліпры упу-
лдлля одайщлзт жагомж дкмлмкіфліи 

бджндуі Укоаїлз» (Ріхдлля Кмлпрз-
рууіилмгм Сугу Укоаїлз віг 29 гоуг-
ля 2011 о. №20-он/2011). Кмлпрзру-
уіилзи Суг взжлав нозлузн жбайал-
пмвалмпрі быгедру мглзк іж взжлафа-
йщлзт нмояг ж нозлузнакз  пноавдг-
йзвмпрі ра номнмоуіилмпрі (дкмлмкіф-
лмї пномкмелмпрі і сілалпмвмї омжкі-
олмпрі) у гіяйщлмпрі могалів гдоеав-
лмї вйагз нм віглмхдллы гм гомка-
гял. Цд пнозфзлзйм вігнмвіглм і пакі 
нігтмгз жакмлмгавфмгм уодгуйывалля, 
рмбрм впі пнмоз гомкагял іж жакмлм-
гавудк, Поджзгдлрмк Укоаїлз, уоя-
гмк жа псмокуйщмвалмы Сугмк ноа-
вмвмы нмжзуієы, а пакд, каырщ взоі-
хуварзпя лагайі віглмплм гм жакмлу 
ном Ддоеавлзи быгедр. Скйайапя 
рака ноакрзка в пугат ндохмї ілпрал-
уії, кмйз нозикайзпя пугмві оіхдлля 
ла кмозпрщ могалів гдоеавлмї вйагз, 
а кмйз лагтмгзйз мпкаоедлля гм 
андйяуії абм нмгавайапя капауіила 
пкаога, - впд жайзхаймпя бдж жкіл. За 
узт мбправзл мфдвзглмы нмпрає ном-
бйдка: фз кмейзвм у пноават кмлпрз-
рууіилмгм номвагедлля лагаварз 
кмейзвіпрщ кмозпруварзпя гдоеав-
лзк могалак лдндодгбафдлзкз Кмл-
прзрууієы гзпкодуіилзкз гмжвмйакз 
і ноз ущмку гаоалруварз ноакрзфлу 
гієвіпрщ вдотмвдлпрва ноав і пвмбмг 
йыгзлз, як лаивагмкіху кдру мтмом-
лз Кмлпрзрууії? Зунзлзкмпщ ла ущм-
ку нзраллі гдрайщліхд, жваеаыфз ла 
пуфаплзи прал одфди в пвірйі лмвмгм 
ілпрзруру – ноава ла «кмлпрзрууіилу 
пкаогу», кмйз омжгйяг номтмгзрщ бдж 
бджнмпдодглщмї уфапрі пуб’єкрів одайі-
жауії ущмгм ноава.  

Маыфз пніолу нмжзуіы і лд мгла-
кмвд ноавмомжукілля номбйдкз пакм-
мбкдедлля Сугу лаха аогукдлрауія 
бажуєрщпя ла нозлузнмвіи аврмопщкіи 
нмжзуії омжгйягу кмлпрзрууіилзт 
пкаог гомкагял Укоаїлз. Алайіж пвіг-
фзрщ, цм гмрдндо у 2018 омуі жайзха-
єрщпя лджкіллзк нігтіг гм взлдпдлля 
Кмлпрзрууіилзк Сугмк утвай ном 
вігкмву у вігкозррі кмлпрзрууіилзт 
номвагедлщ. Дйя алайіжу лавдгдкм 

_________________ 
2  Вкажала ноауя, п. 25 
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ракзи нозкйаг ж ноакрзкз Кмлпрзру-
уіилмгм Сугу Укоаїлз, кмйз гомка-
гялзл Куял М.В. нмгав пкаогу цмгм 
лдкмлпрзрууіилмпрі нмймедлщ Закмлу 
«Пом Ддоеавлзи быгедр Укоаїлз ла 
2015 оік», Закмлу «Пом мнйару ноа-
уі», а ракме в якмпрі гмкажів нмпйавпя 
ла лдвігнмвігліпрщ Кмлпрзрууії Укоа-
їлз Пмпралмвз Уоягу віг 31.05. 2012 
омку № 505 «Пом унмоягкувалля 
проукруоз ра укмв мнйарз ноауі ноа-
уівлзків могалів номкуоаруоз». На-
вмгяфз уди нозкйаг кмела лажварз 
имгм рзнмвзк, кмйз лавірщ віглмплм 
ноауівлзків номкуоаруоз жа узкз 
жакмлакз і як лапйігмк нмпралмвмы 
уоягу буйз жапрмпмвалі мбкдедлля 
ноава ла жаонйару у нмоягку і омжкі-
оат впралмвйдлзт Уоягмк, взтмгяфз 
ж лаявлзт сілалпмвзт одпуопів гдо-
еавлмгм быгедру ра быгедрлзт см-
лгів  жагайщлммбмв’яжкмвмгм пмуіайщ-
лмгм проатувалля. Помрд, в Утвайі 
Пдохмгм Сдлару Кмлпрзрууіилмгм 
Сугу Укоаїлз віг 13 фдовля 
2018 омку № 20-у(І)2018 мбґоулру-
валля вігкмвз у омжгйягі кмлпрзру-
уіилмгм пнмоу пвігфзрщ ном ноакрзку, 
яка взтмгзрщ іж смокуйз, кмйз аврмо, 
як вваеає Суг, жа жкіпрмк взкмг нм-
гав їт у пкаожі як «мфдвзглм лдмбґоу-
лрмвалзкз», лд жкіг «аогукдлрмвалм 
гмвдпрз» нмпягалля ла имгм гаоалрм-
валд Кмлпрзрууієы Укоаїлз ноавм.  

Такзк фзлмк номбйдку пакммб-
кдедлля кмкндрдлуії Кмлпрзрууіилм-
гм Сугу ваейзвм омжгйягарз в кмл-
рдкпрі Ріхдлля віг 22 роавля 
2018 омку №5-о/2018 цмгм лмвзт 
укмв жабджндфдлля дсдкрзвлмпрі вз-
кмлалля кмлпрзрууіилмгм кмлромйы, 
кмйз лмві укмвз езрря гдоеавз і 
пупнійщпрва взжлафаырщ лдмбтігліпрщ 
уваелм правзрзпя гм кмкндрдлуії 
Сугу, гм якмї втмгзрщ  вдйзка кійщ-
кіпрщ нмвлмваедлщ, які лд нмвзллі 
нмврмоыварз вігтзйдлля віг кмлпрз-
рууіилмї взкмгз вігнмвігайщлмпрі 
гдоеавз ндодг кмелмы йыгзлмы. Цд 
прмпуєрщпя вігнмвігайщлмпрі у  пном-
кмелмпрі взкмлуварз ндодг лды пм-
уіайщлм-дкмлмкіфлі жмбмв’яжалля (фа-
прзла гоуга праррі 3 Кмлпрзрууії 
Укоаїлз). 

На лах нмгйяг пщмгмглі ваейзвм 
воатмвуварз лдгмйікз кзлуймї ноак-
рзкз нозилярря Сугмк оіхдлщ бдж 
мфдвзглмї лдмбтіглмпрі пакммбкд-
едлля у жапрмпуваллі нмвлмваедлщ, 
пвігфзрщ мгзл іж нозкйагів. Змкодка, 
у Ріхдллі віг 25 піфля 2012 омку 
№ 3-он/2012 цмгм пноавз жа кмлпрз-
рууіилзк нмгалляк ноавйілля Пдл-
піилмгм смлгу Укоаїлз у мсіуіилмку 
рйукафдллі нмймедлщ праррі 1, фапрз-
лз ндохмї, гоугмї, родрщмї праррі 95, 
фапрзлз гоугмї праррі 96, нулкрів 2, 3, 
6 праррі 116, фапрзлз гоугмї  праррі 
124, фапрзлз ндохмї праррі 129 Кмл-
прзрууії Укоаїлз, нулкру 5 фапрзлз 
ндохмї праррі 4 Быгедрлмгм кмгдкпу 
Укоаїлз, нулкру 2 фапрзлз ндохмї 
праррі 9 Кмгдкпу агкіліпроарзвлмгм 
пугмфзлпрва Укоаїлз, жмкодка, буйм 
гмжвмйдлм Кабілдру Міліпроів Укоаї-
лз пакмпріилм впралмвйыварз омжкі-
оз пмуіайщлзт взнйар. Агед Кмлпрз-
рууіилзи Суг Укоаїлз  гмжвмйзв 
«воуфлу» одгуйыварз оівдлщ пмуіайщ-
лзт взнйар, ноз рмку, цм оаліхд 
Кмлпрзрууіилзи Суг Укоаїлз нози-
кав  ж ущмгм нзралля ноякм номрз-
йделі оіхдлля. Тзк пакзк пуггі 
Кмлпрзрууіилмгм Сугу Укоаїлз сак-
рзфлм нмоухзйз ноавм гомкагял ла 
пмуіайщлзи жатзпр ра  гмпрарліи езр-
рєвзи оівдлщ гйя пдбд і пвмєї пік’ї, які 
ндодгбафдлі праррякз 46 ра 48 Кмл-
прзрууії Укоаїлз. 

На лах нмгйяг, ваейзвм жа ракзт 
мбправзл вкажарз ла нозиляру Пмп-
ралмву Вдотмвлмї Рагз Укоаїлз «Пом 
одагувалля ла сакрз нмоухдлля пуг-
гякз Кмлпрзрууіилмгм Сугу Укоаїлз 
нозпягз пуггі» віг 24 йырмгм 
2014 омку №775VII, якмы, жмкодка, 
гмпромкмвм нознзлдлм нмвлмваедлля 
ра жвійщлдлм ж нмпагз мкодкзт пуггів 
Кмлпрзрууіилмгм Сугу Укоаїлз у 
жв’яжку ж нмоухдлляк лзкз нозпягз. 
В ущмку акрі Вдотмвлмї Рагз Укоаї-
лз вкажувайзпя нігправз: лджабджнд-
фдлля вдотмвдлпрва Кмлпрзрууії 
Укоаїлз, нмоухдлля мбмв’яжку жатз-
царз кмлпрзрууіилзи йаг гдоеавз, 
кмлпрзрууіилі ноава ра пвмбмгз йы-
гзлз і гомкагялзла, цм номрзоіфзрщ 
жкіпру нозпягз Суггі Кмлпрзрууіилм-
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гм Сугу Укоаїлз, фдплмку і пукйіл-
лмку взкмлаллы мбмв’яжків Суггі 
Кмлпрзрууіилмгм Сугу Укоаїлз. 

Ваорм ноз ущмку номгмвезрз 
алайіж, жвдораыфзпщ гм ноакрзкз кмл-
прзрууіилмгм ноавмпуггя, жмкодка 
ноавмвзт нмжзуіи Кмлпрзрууіилмгм 
Сугу, які смокуйыырщпя лзк у оі-
хдллят і взплмвкат. 

Пом цм пвігфзрщ ноакрзка укоаїл-
пщкмгм могалу кмлпрзрууіилмгм ноавм-
пуггя віглмплм омжгйягу пноав цмгм 
лднмтзрлмгм гмрозкалля сулгакдл-
райщлмї уіллмпрі вдотмвдлпрва ноав і 
пвмбмг йыгзлз і гомкагялзла, які лд 
кмеурщ мбкдеуварзпя, жвуеуварзпя 
жакмлакз, якцм  уд ноякм лд ндодгба-
фдлм Кмлпрзрууієы, ваейзвм нмкіфарз 
лапкійщкз Кмлпрзрууіилзи Суг «пвя-
рм» жбдоігає уди нозлузн. Подгкдрмк 
увагз лаукмвмгм алайіжу впд фапріхд 
праырщ имгм ноавмві нмжзуії, які гд-
кмлпроуырщ гмкрозлайщлзи і ноавмр-
вмофзи нмрдлуіай ілрдонодрауіилмї 
гіяйщлмпрі Сугу, якзи єгзлзи кає 
кмейзвіпрщ рйукафзрз лмокз Кмл-
прзрууії, жгіиплыварз взцзи кмлпрз-
рууіилзи кмлромйщ нм віглмхдллы гм 
впіт акрів могалів гдоеавз, вкйыфаы-
фз акрз Поджзгдлра Укоаїлз. Зкіпрм-
влд муілывалля ноавмвзт нмжзуіи 
Сугу взкагає вігнмвіглмгм алайіжу, 
лапакндодг, у гмрозкаллі пубмогзла-
уії ноавмвзт нмжзуіи, які є лапрунлзк 
кмлпрзрууіилзк ноавмомжукілляк 
вдотмвдлпрва ноав йыгзлз, цм вз-
нйзває іж пкзпйу взкмг прарди 22, 24, 
43, 46 Кмлпрзрууії Укоаїлз. Чз гіиплм 
пугмвзи кмлромйщ жажлає ндвлзт віг-
тзйдлщ, абм фіркм жбдоігає ноімозрдрз 
у смокуйываллі ноавмвзт нмжзуіи 
віглмплм ноав і пвмбмг йыгзлз в оі-
хдллят Кмлпрзрууіилмгм Сугу? 

В ущмку нйалі Кмлпрзрууіилзи 
Суг Укоаїлз ж нмфарку пвмєї гіяйщлм-
прі ноз омжгйягі вкоаи ваейзвзт  
нзралщ пмуіайщлмгм, сілалпмвм-
дкмлмкіфлмгм, быгедрлмгм, взбмофмгм 
ра ілхзт псдо жакмлмгавфмгм одгу-
йывалля  нмпйігмвлм і вндвлдлм гм-
розкувавпя нозлузну «пакммбкд-
едлля» ра жбдоігав кмлпрзрууіилу 
жабмомлу  бугщ-якзт нмпягалщ ла 
ноава йыгзлз, ндодвіояыфз в акрат 

могалів гдоеавлмї вйагз гмрозкалля 
взцдлажвалзт козрдоіїв їт  кмлпрз-
рууіилмпрі. 

Кмлпрзрууіилі нозлузнз, ла якзт 
гоулруєрщпя жгіиплдлля ноав і пвмбмг 
йыгзлз і гомкагялзла в Укоаїлі, 
ндодгбафаырщ ноавмві гаоалрії, ноа-
вмву взжлафдліпрщ і нмв’яжалу ж лзкз 
ндодгбафуваліпрщ жакмлмгавфмї нмйі-
рзкз, жмкодка, у псдоі ндлпіилмгм 
жабджндфдлля, лдмбтіглі гйя рмгм, цмб 
уфаплзкз вігнмвіглзт ноавмвіглмпзл 
кайз кмейзвіпрщ жавбафарз лапйігкз 
пвмїт гіи і бурз вндвлдлзкз у пвмїт 
жакмллзт мфікуваллят, цм лабурд 
лзкз ла нігправі фзллмгм жакмлмгав-
прва ноавм, имгм жкіпр ра мбпяг  бугд 
лзкз одайіжмвалм, рмбрм лабурд ноавм 
лд бугд пкапмвалд, жвуедлд (Ріхдлля 
віг 11 емврля 2005 омку № 8 -он у 
пноаві ном оівдлщ ндлпії і цмкіпяфлм-
гм гмвіфлмгм гомхмвмгм урозкалля). 

Дмпйігзвхз уі нмлярря, Кмлпрз-
рууіилзи Суг омж’яплзв, цм Скапу-
валля кмлпрзрууіилзт ноав і пвмбмг 
– уд їт мсіуіила (ыозгзфла абм сак-
рзфла) йіквігауія. Звуедлля жкіпру 
ра мбпягу ноав і пвмбмг є їт мбкдедл-
ляк. У роагзуіилмку омжукіллі йыг-
пщкмї гіяйщлмпрі взжлафайщлзкз нм-
лярря жкіпру ноав йыгзлз є укмвз і 
жапмбз, які пралмвйярщ кмейзвмпрі 
йыгзлз, лдмбтіглі гйя жагмвмйдлля 
нмродб її іплувалля ра омжвзрку. Об-
пяг ноав йыгзлз — уд їт пурліпла 
вйапрзвіпрщ, взоаедла кійщкіплзкз 
нмкажлзкакз кмейзвмпрди йыгзлз, 
які вігмбоаедлі вігнмвіглзкз ноава-
кз, цм лд є мглмоіглзкз і жагайщлз-
кз (Ріхдлля віг 22 вдодпля 2005 ом-
ку № 5-он у пноаві ном нмпріилд км-
озпрувалля ждкдйщлзкз гійялкакз). 
Поз ущмку жагайщлмвзжлалзк є ноа-
взйм, жгіглм ж якзк пурліпрщ жкіпру 
мплмвлмгм ноава в емглмку оажі лд 
кмед бурз нмоухдла (Ріхдлля віг 
22 роавля 2008 омку № 10-он у пноа-
ві жа кмлпрзрууіилзкз нмгаллякз 
Вдотмвлмгм Сугу Укоаїлз цмгм віг-
нмвіглмпрі Кмлпрзрууії Укоаїлз 
(кмлпрзрууіилмпрі) мкодкзт нмйм-
едлщ праррі 65 омжгійу І, нулкрів 61, 
62, 63, 66 омжгійу II, нулкру 3 омжгійу 
III Закмлу Укоаїлз «Пом Ддоеавлзи 
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быгедр Укоаїлз ла 2008 оік ра ном 
влдпдлля жкіл гм гдякзт жакмлмгав-
фзт акрів Укоаїлз» ра 101 лаомглмгм 
гднурара Укоаїлз цмгм вігнмвіглмпрі 
Кмлпрзрууії Укоаїлз (кмлпрзрууіи-
лмпрі) нмймедлщ праррі 67 омжгійу І, 
нулкрів 1-4, 6-22, 24-100 омжгійу    
II). 

З мгйягу ла уд, Кмлпрзрууіилзи 
Суг упралмвзв, цм жакмлз, ілхі лмо-
карзвлм-ноавмві акрз, які взжлафаырщ 
нмоягмк одайіжауії впралмвйдлзт 
Кмлпрзрууієы ра кіелаомглзкз гм-
гмвмоакз ноав і пвмбмг йыгзлз і 
гомкагялзла, лд нмвзллі жвуеуварз, 
жандодфуварз фз в бугщ-якзи ілхзи 
пнмпіб мбкдеуварз уі ноава і пвмбм-
гз. Змкодка, пугмві оіхдлля лд нм-
взллі впралмвйыварз мбкдедлля цм-
гм взлзклдлля у гомкагял ноава ла 
нозварлу вйапліпрщ нмоягмк бджмнйа-
рлмї ндодгафі гійялмк гдоеавлмї ра 
кмкулайщлмї вйаплмпрі (Ріхдлля віг 
22 вдодпля 2005 омку № 5-он у пноаві 
ном нмпріилд кмозпрувалля, ждкдйщ-
лзкз гійялкакз). 

Кмлпрзрууіилзи Суг лагмймпзв, 
цм Зунзлдлля гії нмймедлщ жакмлів, 
якзкз взжлафдлм ноава і пвмбмгз 
гомкагял, їт жкіпр ра мбпяг, є мбкд-
едлляк ноав і пвмбмг, кмед карз 
кіпуд йзхд у взнагкат, ндодгбафдлзт 
Оплмвлзк Закмлмк. Такі взнагкз 
взфдонлм взжлафдлм праррды 64 Кмл-
прзрууії, а пакд: ндодгбафдлм, цм в 
укмват вмєллмгм абм лагжвзфаилмгм 
пралу кмеурщ впралмвйыварзпя мкод-
кі мбкдедлля ноав і пвмбмг йыгзлз 
іж жажлафдлляк промку гії узт мбкд-
едлщ, ра взжлафдлм ояг ноав і пвмбмг, 
які лд кмеурщ бурз мбкдедлі жа емг-
лзт мбправзл. 

Улапйігмк жунзлдлля ла ндвлзи 
фап гії фзллзт жакмлів, якзкз впра-
лмвйдлм нійщгз, кмкндлпауії фз ілхі 
смокз пмуіайщлзт гаоалріи, вігбува-
єрщпя сакрзфлд жлзедлля езррєвмгм 
оівля гомкагял, якзи лд кмед бурз 
лзефзк віг впралмвйдлмгм жакмлмк 
номезркмвмгм кілікуку (фапрзла 
родря праррі 46 Кмлпрзрууії), ра нм-
оухуєрщпя гаоалрмвалд у праррі 48 
Кмлпрзрууії ноавм кмелмгм ла гмпра-
рліи езррєвзи оівдлщ. 

Оред, вігнмвіглм гм фапрзлз род-
рщмї праррі 22, праррі 64 Кмлпрзрууії 
ноавм гомкагял ла пмуіайщлзи жатзпр, 
ілхі пмуіайщлм-дкмлмкіфлі ноава км-
еурщ бурз мбкдедлі, у рмку фзпйі 
жунзлдлляк гії жакмлів (їт мкодкзт 
нмймедлщ), йзхд в укмват вмєллмгм 
абм лагжвзфаилмгм пралу ла ндвлзи 
промк (Ріхдлля віг 20 бдоджля 2002 
омку № 5-он у пноаві цмгм нійщг, 
кмкндлпауіи і гаоалріи). 

Дйя ійыпроауії мбправзл, які 
мбукмвзйз алайіж пкйаглмї і гмпзрщ 
гзпкупіилмї номбйдкз яка алайіжу-
єрщпя жа вкажалмы номбйдкарзкмы, 
омжгйялдкм ноавмві нмжзуії Кмлпрз-
рууіилмгм Сугу Укоаїлз цмгм гмнуп-
рзкмпрі мбкдедлщ одайіжауії кмлпрз-
рууіилзт ноав гомкагял. 

Кмлпрзрууіилзи Суг Укоаїлз, 
жмкодка, взжлафзв ноавмвмы нмжзуі-
єы, цм Вігпурліпрщ кмейзвмпрі анд-
йяуіилмгм ра капауіилмгм мпкаоедлля 
утвай кіпудвмгм гмпнмгаопщкмгм пугу 
ном вігкмву у жагмвмйдллі жаявз ном 
жкілз пнмпмбу ра нмоягку взкмлалля 
оіхдлля, утвайз, нмпралмвз кмед 
нозжвдпрз гм мбкдедлля ноава ла 
пноавдгйзвзи пугмвзи омжгйяг ра 
жагомеує пакіи пурі ущмгм ноава, цм 
лд вігнмвігає праррі 8 Кмлпрзрууії 
Укоаїлз. 

Запага оівлмпрі упіт уфаплзків 
пугмвмгм номудпу ндодг жакмлмк і 
пугмк жабджндфує гаоалрії гмпрунлмп-
рі ноавмпуггя ра одайіжауії ноава ла 
пугмвзи жатзпр, жакоінйдлмгм в фап-
рзлі ндохіи праррі 55 Кмлпрзрууії 
Укоаїлз. Ця жапага є нмтіглмы віг 
жагайщлмгм нозлузну оівлмпрі гомка-
гял ндодг жакмлмк, взжлафдлмгм фап-
рзлмы ндохмы праррі 24 Оплмвлмгм 
Закмлу Укоаїлз, і прмпуєрщпя, жмкод-
ка, псдоз пугмфзлпрва. Рівліпрщ упіт 
уфаплзків пугмвмгм номудпу ндодг 
жакмлмк і пугмк ндодгбафає єгзлзи 
ноавмвзи одезк, якзи жабджндфує 
одайіжауіы їтліт номудпуайщлзт ноав. 

Кмлпрзрууіилзи нозлузн жабдж-
ндфдлля андйяуіилмгм ра капауіилмгм 
мпкаоедлля оіхдлля пугу, коік взна-
гків, впралмвйдлзт жакмлмк, гаоалрує 
ноавм жвдолдлля гм пугу жі пкаогмы в 
андйяуіилмку фз в капауіилмку нм-
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оягку, якд кає бурз жабджндфдлд, жа 
взляркмк впралмвйдлмї жакмлмк жа-
бмомлз ла ракд мпкаоедлля. 

(Ріхдлля Кмлпрзрууіилмгм Сугу 
Укоаїлз віг 25 квірля 2012 омку № 
11-он/2012 у пноаві жа кмлпрзрууіи-
лзк жвдолдлляк гомкагялзла Шанм-
ваймва Ойдкпія Лдмлігмвзфа цмгм мсі-
уіилмгм рйукафдлля нмймедль нулкру 
20 фапрзлз ндохмї праррі 106, фап-
рзлз ндохмї праррі 11113 Гмпнмгао-
пькмгм номудпуайьлмгм кмгдкпу Укоаїлз 
у вжаєкмжв’яжку ж нмймедллякз нулк-
рів 2, 8 фапрзлз родрьмї праррі 129 
Кмлпрзрууії Укоаїлз, абжау 8 нулкру 
3, абжау 1 нулкру 3.1, абжау 3 нулкру 
3.2. кмрзвувайьлмї фапрзлз). 

У ілхмку взнагку Кмлпрзрууіи-
лзи Суг Укоаїлз омжгйялув пноаву 
цмгм ноава ла лдгмрмокаліпрщ мпмбз, 
пвмбмгу, фдпрщ  ра гігліпрщ ра нмгав 
пвмї взплмвкз у нозилярмку Ріхдллі. 

Пм-ндохд, ноавм ла пвмбмгу ра 
мпмбзпру лдгмрмокалліпрщ лд є абпм-
йырлзк і кмед бурз мбкдедлд, айд 
рійщкз ла нігправат ра в нмоягку, які 
фіркм взжлафдлі в жакмлі. 

Взжларз ракзкз, цм вігнмвігаырщ 
Кмлпрзрууії Укоаїлз (є кмлпрзрууіи-
лзкз) нмймедлля: 

1) праррі 263 Кмгдкпу Укоаїлз 
ном агкіліпроарзвлі ноавмнмоухдлля, 
жмкодка: 

- фапрзлз ндохмї, жгіглм ж якмы у 
взляркмвзт взнагкат, у жв'яжку ж мпм-
бйзвмы нмродбмы жакмлакз Укоаїлз 
кмед бурз впралмвйдлм ілхі промкз 
агкіліпроарзвлмгм жарозкалля; 

- фапрзлз гоугмї прмпмвлм кме-
йзвмпрі жарозкалля мпмбз в лдмбтіг-
лзт взнагкат гйя впралмвйдлля мпм-
бз і ж’япувалля мбправзл ноавмнмоу-
хдлля гм рощмт гіб ж нмвігмкйдлляк 
ном уд нзпщкмвм номкуомоа номрягмк 
гвагуярз фмрзощмт гмгзл ж кмкдлру 
жарозкалля; 

- фапрзлз родрщмї цмгм кмейзвм-
прі жарозкалля мпмбз в лдмбтіглзт 
взнагкат гйя впралмвйдлля мпмбз, 
номвдгдлля кдгзфлмгм мгйягу, ж'япу-
валля мбправзл нозгбалля взйуфд-
лзт лаокмрзфлзт жапмбів і нпзтмром-
нлзт одфмвзл ра їт гмпйігедлля гм 
рощмт гіб ж нмвігмкйдлляк ном уд 

нзпщкмвм номкуомоа номрягмк гва-
гуярз фмрзощмт гмгзл ж кмкдлру жа-
розкалля; 

2) абжауу фдрвдормгм нулкру 5 фа-
прзлз ндохмї праррі 11 Закмлу Укоа-
їлз "Пом кійіуіы" віг 20 гоугля 
1990 омку N 565-ХІІ ж лапрунлзкз 
жкілакз, жгіглм ж якзк кійіуії лага-
єрщпя ноавм жарозкуварз і розкарз у 
пндуіайщлм вігвдгдлзт гйя ущмгм 
нозкіцдллят мпіб, які вфзлзйз агкі-
ліпроарзвлі ноавмнмоухдлля, у лдмб-
тіглзт взнагкат гйя впралмвйдлля 
мпмбз і ж'япувалля мбправзл ноавмнм-
оухдлля гм рощмт гіб ж нмвігмкйдл-
ляк ном уд нзпщкмвм номкуомоа ном-
рягмк гвагуярз фмрзощмт гмгзл ж 
кмкдлру жарозкалля. 

(Ріхдлля Кмлпрзрууіилмгм Сугу 
Укоаїлз віг 11 емврля 2011 омку 
№ 10- он/2011 у пноаві жа кмлпрзру-
уіилзк нмгалляк 50 лаомглзт гдну-
рарів Укоаїлз цмгм вігнмвіглмпрі 
Кмлпрзрууії Укоаїлз (кмлпрзрууіи-
лмпрі) мкодкзт нмймедль праррі 263 
Кмгдкпу Укоаїлз ном агкіліпроарзвлі 
ноавмнмоухдлля ра нулкру 5 фапрз-
лз ндохмї праррі 11 Закмлу Укоаїлз 
„Пом кійіуію “ (пноава ном промкз 
агкіліпроарзвлмгм жарозкалля), аб-
жау 6 нулкру 3.3. кмрзвувайьлмї фап-
рзлз, нулкр 2 оджмйюрзвлмї фапрз-
лз). 

В апндкрі кмлпрзрууіилмгм нм-
галля нмймедлля фапрзл ндохмї, 
гоугмї праррі 32, фапрзл гоугмї, род-
рщмї праррі 34 Кмлпрзрууії Укоаїлз 
пйіг омжукірз рак: 

ілсмокауієы ном мпмбзпрд ра пі-
кдилд езрря мпмбз є бугщ-які вігм-
кмпрі ра/абм галі ном віглмпзлз лд-
каилмвмгм ра каилмвмгм таоакрдоу, 
мбправзлз, нмгії, прмпулкз рмцм, 
нмв’яжалі ж мпмбмы ра фйдлакз її пік’ї, 
жа взляркмк ндодгбафдлмї жакмлакз 
ілсмокауії, цм прмпуєрщпя жгіиплдлля 
мпмбмы, яка жаикає нмпагу, нмв’яжалу 
ж взкмлалляк сулкуіи гдоеавз абм 
могалів кіпудвмгм пакмвоягувалля, 
нмпагмвзт абм пйуебмвзт нмвлмва-
едлщ. Така ілсмокауія ном мпмбу є 
кмлсігдлуіилмы; 

жбзоалля, жбдоігалля, взкмозп-
ралля ра нмхзодлля кмлсігдлуіилмї 
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ілсмокауії ном мпмбу бдж її жгмгз 
гдоеавмы, могалакз кіпудвмгм пакм-
воягувалля, ыозгзфлзкз абм сіжзф-
лзкз мпмбакз є вроуфалляк в її мпм-
бзпрд ра пікдилд езрря. Такд вроу-
фалля гмнупкаєрщпя взляркмвм у вз-
нагкат, взжлафдлзт жакмлмк, і йзхд в 
ілрдодпат лауімлайщлмї бджндкз, дкм-
лмкіфлмгм гмбомбуру ра ноав йыгзлз. 

(Ріхдлля Кмлпрзрууіилмгм Сугу 
Укоаїлз віг 20 піфля 2012 омку № 2- 
он/2012 у пноаві жа кмлпрзрууіилзк 
нмгалляк Жахківпькмї оаимллмї оагз 
Чдокапькмї мбйапрі цмгм мсіуіилмгм 
рйукафдлля нмймедль фапрзл ндохмї, 
гоугмї праррі 32, фапрзл гоугмї, 
родрьмї праррі 34 Кмлпрзрууії 
Укоаїлз, нулкр 1 оджмйюрзвлмї фап-
рзлз). 

Такзк фзлмк номвдгдлзи алайіж 
ноакрзкз кмлпрзуруіилмгм ноавмпуг-
гя нозвдорає увагу гмпйіглзків рзк, 
цм жаномнмлмвалзи взтіг ж козрзф-
лмї пзруауії, яка пкйайапя ж быгедр-
лзк сілалпувалляк мтмомлз жгмомв’я 
був жлаигдлзи лд у жакмлмгавфмку 
одгуйываллі, а у ноавмвзт нмжзуіят 
Кмлпрзрууіилмгм Сугу в кмлкодрлзт 
оіхдллят. Йгдрщпя ном лдкмейзвіпрщ 
жаномвагедлля ноакрзфлм лдмбкдед-
лмгм ндодйіку нйарлзт кдгзфлзт нм-
пйуг, а в жкілі вігнмвіглм гм лажвалзт 
нмймедлщ Кмлпрзрууії Укоаїлз кмл-
уднруайщлзт нігтмгів гм омжв’яжалля 
номбйдк, нмв’яжалзт іж жабджндфдлляк 
кмлпрзрууіилмгм ноава ла кдгзфлу 
гмнмкмгу, - омжомбуі, жарвдогедллі ра 
вномвагедлля вігнмвіглзт жагайщлм-
гдоеавлзт номгоак, в якзт був бз 
фіркм взжлафдлзи гаоалрмвалзи гдо-
еавмы (у рмку фзпйі гдоеавлзк сі-
лалпувалляк) мбпяг бджмнйарлмї кд-
гзфлмї гмнмкмгз впік гомкагялак у 
гдоеавлзт і кмкулайщлзт жакйагат 
мтмомлз жгмомв’я, жаномвагедллі кд-
гзфлмгм проатувалля ра іл. 

(Ріхдлля Кмлпрзрууіилмгм Сугу 
Укоаїлз віг 25 йзпрмнага 1998 о. у 
пноаві жа кмлпрзрууіилзк нмгалля 66 
лаомглзт гднурарів Укоаїлз цмгм 
вігнмвіглмпрі Кмлпрзрууії Укоаї-
лз(кмлпрзрууіилмпрі)Пмпралмвз Ка-
білдру Міліпроів Укоаїлз «Пом жа-
рвдогедлля ндодйіку нйарлзт нмпйуг, 

які лагаюрьпя в гдоеавлзт жакйагат 
мтмомлз жгмомв’я ра взцз кдгзфлзт 
жакйагат мпвірз»(пноава ном нйарлі 
кдгзфлі нмпйугз); ф. 11 н. 2 кмрзвува-
йьлмї фапрзлз). 

Такзк фзлмк, лд взпймвйыыфз 
кардгмозфлзт пугедлщ, аврмопщкзи 
нігтіг ж козрзфлмы муілкмы жвдорає 
увагу ла номбйдку, яка кмелмгм оажу 
взлзкає ноз омжгйягі пноав, які омжг-
йягаырщпя Сугмк в нмоягку мтмомлз 
кмлпрзрууіилм гаоалрмвалзт ноав і 
пвмбмг гомкагял. Алайіж номвдгдлзи в 
ущмку ваейзвмку ланоякку нігрвдо-
геує лдмбтігліпрщ лаукмвмгм мпкзп-
йдлля як пкйаглмгм і лдмглмжлафлм 
іплуыфмгм ноавмвмгм явзца, якд  вз-
лзкйм в псдоі укоаїлпщкмгм кмлпрзру-
уіилмгм ноавмпуггя і рмку нмфзларз 
гмпйігеуварз лдмбтіглм ж двмйыуії 
ввдгдлля гмнупрзкмпрі мбкдедлщ ода-
йіжауії кмлпрзрууіилзт ноав гомкагял, 
цм кає пвіи нмфармк ж 1998 омку, кмйз 
Кмлпрзрууіилзи Суг Укоаїлз у Рі-
хдллі віг 19 емврля 2009 омку жа 
кмлпрзрууіилзкз нмгаллякз Поджз-
гдлра Укоаїлз і 48 лаомглзт гднурарів 
Укоаїлз віглмплм жакмлмгавпрва цмгм 
взбмоів Поджзгдлра Укоаїлз впралм-
взвцм впралмвйдлля мбкдедлщ ноав і 
пвмбмг йыгзлз і гомкагялзла є гмну-
прзкзк взкйыфлм жа укмвз, цм ракд 
мбкдедлля є гмкіолзк (номнмоуіи-
лзк) ра пупнійщлм лдмбтіглзк. 

(Ріхдлля Кмлпрзрууіилмгм Сугу 
Укоаїлз віг 19 емврля 2009 омку      
№ 26-он/2009 у пноаві жа кмлпрзру-
уіилзкз нмгаллякз Поджзгдлра Укоа-
їлз ра 48 лаомглзт гднурарів Укоаї-
лз цмгм вігнмвіглмпрі Кмлпрзрууії 
Укоаїлз (кмлпрзрууіилмпрі) мкодкзт 
нмймедль жакмлів Укоаїлз «Пом взбм-
оз Поджзгдлра Укоаїлз», «Пом гдо-
еавлзи одєпро взбмоуів», «Пом влд-
пдлля жкіл гм гдякзт жакмлмгавфзт 
акрів Укоаїлз цмгм взбмоів Поджзгд-
лра Укоаїлз» ра Кмгдкпу  агкіліпр-
оарзвлмгм пугмфзлпрва Укоаїлз 
(пноава ном влдпдлля жкіл гм гдякзт 
жакмлмгавфзт акрів Укоаїлз цмгм вз-
бмоів Поджзгдлра Укоаїлз), абжау 6 
нулкру 3.3 кмрзвувайьлмї фапрзлз). 

Пмрік псмокувайзпя нмжзуії 
Кмлпрзрууіилмгм Сугу Укоаїлз віг-
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лмплм ноава гомкагял ла андйяуіилд 
мпкаоедлля пугмвзт оіхдлщ в кмл-
рдкпрі нмймедлщ 55 і 129 прарди Кмл-
прзрууії. Суг гіихмв взплмвку, цм 
андйяуіилд мпкаоедлля пугмвмгм оі-
хдлля кмейзвд у впіт взнагкат, коік 
рзт, кмйз жакмл кіпрзрщ жабмомлу 
мпкаоедлля. 

(Ріхдлля Кмлпрзрууіилмгм Сугу 
Укоаїлз віг 27 піфля 2010 омку № 3-
он/2010 у пноаві жа кмлпрзрууіилзк 
жвдолдлляк гомкагялзла Заїфдлка 
Вмймгзкзоа Гдмогіимвзфа цмгм мсі-
уіилмгм рйукафдлля нмймедлля нулк-
ру 18 фапрзлз ндохмї праррі 293 
Цзвійьлмгм номудпуайьлмгм кмгдкпу 
Укоаїлз у вжаєкмжв'яжку жі праррдю 
129 Кмлпрзрууії Укоаїлз (ном андйя-
уіилд мпкаоедлля утвай пугу). 

Кмлпрзрууіилзи Суг Укоаїлз 
взтмгзрщ ж рмгм, цм Вдотмвла Рага 
Укоаїлз в жакмлат Укоаїлз взжлафає 
пугмфзлпрвм ра пугмупроіи і нігпуг-
ліпрщ пноав як їт дйдкдлр, а ракме 
кмед впралмвйыварз взнагкз, в якзт 
лд гмнупкаєрщпя андйяуіилд, капауіи-
лд мпкаоедлля оіхдлля пугу (нулкр 
14 фапрзлз ндохмї праррі 92, нулкр 8 
фапрзлз родрщмї праррі 129 Кмлпрзру-
уії Укоаїлз). 

(Ріхдлля Кмлпрзрууіилмгм Сугу 
Укоаїлз віг 11 бдоджля 2011 омку 
№ 2-он/2011 у пноаві жа кмлпрзру-
уіилзк нмгалляк 53 лаомглзт гдну-

рарів Укоаїлз цмгм вігнмвіглмпрі 
Кмлпрзрууії Укоаїлз (кмлпрзрууіи-
лмпрі) мкодкзт нмймедль Закмлу 
Укоаїлз «Пом Взцу оагу юпрзуії», 
абжау 5 нулкру 3.3  кмрзвувайьлмї 
фапрзлз). 

Пігпукмвуыфз алайіж пугмвмї 
ноакрзкз, яка таоакрдозжуєрщпя гмпя-
глдлляк її взжлалля лд рійщкз ноавм-
жапрмпмвфзк, айд и ноавмрвмофзк 
таоакрдомк нозилярзт оіхдлщ Кмл-
прзрууіилзк Сугмк, в якзт фдодж 
ноавмві нмжзуії, як ілрдйдкруайщлд 
лагбалля, Кмлпрзрууія ндодпрає бурз 
«езвзк» акрмк, лд вроафаыфз вйап-
рзвмпрди вдотмвдлпрва Оплмвлмгм 
Закмлу в ноавмвіи пзпрдкі. В кмлпрз-
рууіиліи гмкрозлі номбйдка, яка 
мрозкайа ндохзи гмпром-гзпкупіи-
лзи таоакрдо, вкажує  ла лдмбтігліпрщ 
нмпйігмвлмгм жбдодедлля пакмї пур-
лмпрі взцмгм кмлпрзрууіилмгм пугм-
вмгм кмлромйы в гіяйщлмпрі Кмлпрз-
рууіилмгм Сугу, мпкійщкз имгм гмймв-
ла кдра взтмгзрз іж  мбмв’яжку одайі-
жуварз кмлпрзрууіилу ыозпгзкуіы 
ноз нозиляррі оіхдлщ, в якзт ноавм 
мбкдеує, гдрдокілує гдоеаву, жв’яжує 
і кмлромйыє могалз гдоеавлмї вйагз 
цмгм жабджндфдлля  вдотмвдлпрва 
ноава, взкмлалля Сугмк сулкуії 
мтмомлз і жатзпру ноав і пвмбмг йы-
гзлз і гомкагялзла, як взцмї пмуіа-
йщлмї уіллмпрі. 

 
 

 

Сдйівалмв А. О. Сакммбкдедлля кмкндрдлуії Кмлпрзрууіилмгм Сугу Укоаїлз 
як укмва жапрмпувалля кмлпрзрууіилмї юозпгзкуії  

Кмлпрзрууіилзи пугмвзи кмлромйщ як сулкуімлайщла гіяйщліпрщ  гдоеавз жгіип-
лыєрщпя фдодж ноавмпуб’єкрліпрщ Кмлпрзрууіилмгм Сугу Укоаїлз. У псдоат жакмлмр-
вмодлля ра гдоеавлмгм уноавйілля нмпріилм взлзкає нзралля лапкійщкз лмокарзвлм-
ноавмві акрз Вдотмвлмї Рагз Укоаїлз, Поджзгдлра Укоаїлз ра Уоягу Укоаїлз вігнм-
вігаырщ Кмлпрзрууії Укоаїлз. Цд ракме прмпуєрщпя кіелаомглм-ноавмвзт гмгмвмоів, 
які є фзллзкз гйя Укоаїлз ра які влмпярщпя гм Вдотмвлмї Рагз Укоаїлз гйя лагалля 
жгмгз ла їт  мбмв’яжкмвіпрщ. У взнагкат іліуіывалля впдукоаїлпщкмгм  одсдодлгуку жа 
лаомглмы іліуіарзвмы нзралля, які  номнмлуырщпя влдпрз гйя гмймпувалля, Кмлпрз-
рууіилзи Суг Укоаїлз мбмв’яжкмвм омжгйягає і лагає взплмвкз цмгм вігнмвіглмпрі їт 
Кмлпрзрууії. Поз жапрмпуваллі нмкйагдлзт ла Кмлпрзрууіилзи Суг Укоаїлз нмвлм-
ваедлщ нозикаырщпя взплмвкз ра оіхдлля, які вігмбоаеаырщ ыозгзфлд вдотмвдлпрвм 
Кмлпрзрууії Укоаїлз, агед пзйа нозилярзт акрів в нмоягку кмлпрзрууіилмгм кмлром-
йы вкажує ла їт мпрармфліпрщ, мбмв’яжкмвіпрщ і лдмпкаоеуваліпрщ. За ракзт укмв  жа-
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прмпувалля ыозпгзкуіилзт нмвлмваедлщ ваейзвм гмрозкуварзпя нозлузну ф. 2 
пр. 19 Кмлпрзрууії Укоаїлз, в якіи взкмгз гм впіт могалів гдоеавлмї вйагз, а уд віг-
лмпзрщпя гм  Кмлпрзрууіилмгм Сугу Укоаїлз, як могалу пугмвмї вйагз ж мпмбйзвмы 
кмкндрдлуієы, мбмв’яжкмвм гіяйз йзхд ла нігправі, в кдеат нмвлмваедлщ ра у пнмпіб, 
цм ндодгбафдлм ХІІ омжгіймк Кмлпрзрууії Укоаїлз. 

Мдрмы праррі є алайіж номбйдкз, яку вндохд взпвірйыє аврмо, омжгйягаыфз у ла-
укмвм-ноакрзфлмку взкіоі гмкрозлу пакммбкдедлля нмвлмваедлщ Кмлпрзрууіилмгм 
Сугу Укоаїлз, цм бджнмпдодглщм мбукмвйыє жапрмпувалля лзк кмлпрзрууіилмї ыозп-
гзкуії. З’япмвуыфз нозфзлз взлзклдлля гзпкупіилзт нмгйягів вфдлзт  ра пуггів, які 
взпймвйыырщ вйаплі нмгйягз ла  кмейзвіпрщ хзомкмгм рйукафдлля кмкндрдлуії ра  
жапрмпувалля нмвлмваедлщ, аврмо мбґоулрмвує лдмбтігліпрщ пакммбкдедлля, мпкійщкз 
игдрщпя ном вігнмвігліпрщ жапрмпувалля кмлпрзрууіилмгм кмлромйы в кдеат прарупу 
Кмлпрзрууіилмгм Сугу Укоаїлз. 

Впралмвйдлм, цм ндопндкрзва одайщлмгм жбійщхдлля пніолзт нзралщ вігкозваєрщ-
пя ж кмкдлру нозилярря млмвйдлмгм (кмгдоліжмвалмгм) Закмлу Укоаїлз «Пом Кмл-
прзрууіилзи Суг Укоаїлз», в якмку  коік оаліхд іплуыфзт вкажалзт нмвлмваедлщ 
кає бурз  одайіжмвалзк ноавм кмелмї мпмбз, жмкодка, гомкагял, жвдорарзпя гм Сугу ж 
кмлпрзрууіилмы пкаогмы цмгм нмоухдлзт кмлпрзрууіилм гаоалрмвалзт ноав і пвмбмг 
йыгзлз (прарря 1501 Кмлпрзрууії). 

Аврмо гмтмгзрщ взплмвку, цм жапрмпувалля кмлпрзрууіилмгм пугмвмгм кмлромйы 
лд првмоыє лмвд ноавм, лавірщ кмйз Кмлпрзрууіилзи Суг кає нмвлмваедлля номвм-
гзрз мсіуіилд рйукафдлля лмок Кмлпрзрууії, айд ноз ущмку кмейзвіпрщ ( кмлпрзру-
уіила гмжвмйдліпрщ) жвуеуварз, кмодгуварз ноава і пвмбмгз  йыгзлз лд віглмпзрщпя 
гм пугмвмї ыозпгзкуії і рака гмнупрзкіпрщ є нмоухдлляк прарупу Кмлпрзрууіилмгм 
Сугу. Алайіжуыфз ноакрзку  кмлпрзрууіилмгм пугмвмгм кмлромйы аврмо мбґоулрмвує 
нмжзуіы пакммбкдедлля кмлпрзрууіилмгм ноавмпуггя, цм гає фіркд уявйдлля ном 
лдмбтігліпрщ пувмом гмрозкуварзпя нознзпак Кмлпрзрууії і рмку могалу пугмвмї вйа-
гз, якзи лагійдлзи взкйыфлзкз нмвлмваедллякз вдотмвдлпрва ноава. У аврмопщкіи 
праррі вндохд лаукмвм-рдмодрзфлд мпкзпйдлля вкажалмї  номбйдкз нмв’яжуєрщпя іж 
взявйдлляк мжлак кмлпрзрууіилмгм пугмвмгм кмлромйы, якзи  лд кмед взпрунарз 
«наоайдйщлзк» жакмлмгавудк, а имгм акрз нмвзллі взкмлуварз улікайщлу омйщ ноа-
вмомжукілля, взявйдлля пкзпйу ноава. 

Кйюфмві пймва: Кмлпрзрууіилзи Суг, ноавмпуб’єкрліпрщ пугу, кмлпрзрууіилзи 
пугмвзи кмлромйщ, ноава і пвмбмгз йыгзлз, пакммбкдедлля кмкндрдлуії. 

 
 

Сдйзвалмв А. А. Сакммгоалзфдлзд кмкндрдлузз Кмлпрзруузмллмгм Суга 
Укоазлш как упймвзд нозкдлдлзя кмлпрзруузмллми юозпгзкузз 

Кмлпрзруузмллши пугдблши кмлромйщ как сулкузмлайщлая гдярдйщлмпрщ гмпу-
гаопрва мпуцдпрвйядрпя фдодж ноавмпубчдкрлмпрщ Кмлпрзруузмллмгм Суга Укоазлш. 
Поз нозкдлдлзз вмжймедллшт ла Кмлпрзруузмллши Суг Укоазлш нмйлмкмфзи 
нозлзкаырпя вшвмгш з одхдлзя, кмрмошд мроаеаыр ыозгзфдпкмд вдотмвдлпрвм Кмл-
прзруузз Укоазлш, вдгщ пзйа нозляршт акрмв в нмоягкд кмлпрзруузмллмгм кмлромйя 
укажшвадр ла зт мкмлфардйщлмпрщ, мбяжардйщлмпрщ з лдмбеайудкмпрщ. Аврмо нозтмгзр 
к вшвмгу, фрм нозкдлдлзд кмлпрзруузмллмгм пугдблмгм кмлромйя лд пмжгадр лмвмд 
ноавм, гаед кмгга Кмлпрзруузмллши Суг зкддр нмйлмкмфзя номвмгзрщ мсзузайщлмд 
рмйкмвалзд лмок Кмлпрзруузз. В аврмопкми прарщд вндовшд лауфлм-рдмодрзфдпкмд 
мпкшпйдлзд укажаллми номбйдкш пвяжшвадрпя п вшявйдлздк нозжлакмв кмлпрзрууз-
мллмгм пугдблмгм кмлромйя, кмрмоши лд кмедр вшпрунарщ «наоаййдйщлшк» жакмлмга-
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рдйдк, а дгм акрш гмйелш вшнмйлярщ улзкайщлуы омйщ ноавмнмлзкалзя, вшявйдлзд 
пкшпйа ноава. 

Кйюфдвшд пймва: Кмлпрзруузмллши Суг, ноавмпубчдкрлмпрщ пуга, кмлпрзрууз-
мллши пугдблши кмлромйщ, ноава з пвмбмгш фдймвдка, пакммгоалзфдлзд кмкндрдлузз. 

 
 
Selivanov A. Definition of the competence of the Constitutional Court of Ukraine 

as a condition of application of the constitutional jurisdiction 
Constitutional judicial control as a functional activity of the state is carried out 

through the legal personality of the constitutional Court of Ukraine. When applying the 
powers vested in the Сonstitutional Court of Ukraine, conclusions and decisions are made 
that reflect the legal supremacy of the Constitution of Ukraine, because the force of the 
adopted acts in the order of constitutional control indicates their finality, binding and 
irrevocability. The author comes to the conclusion that the application of constitutional 
judicial control does not create a new right, even when the constitutional Court has the 
power to conduct an official interpretation of the norms of the Constitution. In the au-
thor's article for the first time scientific and theoretical understanding of this problem is 
associated with the identification of signs of constitutional judicial control, which can not 
act as a "parallel" legislator, and its acts should perform a unique role of legal understand-
ing, the identification of the meaning of law. 

Key words: constitutional Court, legal personality of the court, constitutional judi-
cial control, human rights and freedoms, self-limitation of competence. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


