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Окодкмы прагієы быгедрлмгм 
номудпу псдоі кіпудвзт гаоалріи, яка 
лапрунає в оджуйщрарі взкмлалля кіп-
удвмгм гаоалріилмгм жмбмв’яжалля жа 
оатулмк кмхрів вігнмвіглмгм кіпудвм-
гм быгедру, є нмгахдлля жабмогмва-
лмпрі пуб’єкрмк гмпнмгаоывалля, цм 
взлзкйа ндодг Аврмлмклмы Рдпнуб-
йікмы Козк фз вігнмвіглмы рдозрм-
оіайщлмы гомкагмы кіпра. Пдодгупік 
игдрщпя ном віглмпзлз, цм взлзка-
ырщ влапйігмк одайіжауії кіпудвмї 
гаоалрії. Такзи ілпроукдлр жабджнд-
фдлля взкмлалля жмбмв’яжалщ 
пуб’єкракз кмкулайщлмгм пдкрмоу 
дкмлмкікз як кіпудві гаоалрії лабуває 
хзомкзи ілрдодп ра одайіжауіы ла 
ноакрзуі, цм взкйзкалм ндодгупік 
рзк, цм жа укмвз в оджуйщрарі лагал-
ля кіпудвзт гаоалріи смокуєрщпя 
укмвлзи кіпудвзи бмог, якзи лд вз-
кагає вігвмйікалля ж кіпудвмгм бы-
гедру быгедрлзт кмхрів і омжгйяга-
єрщпя гмпйіглзкакз як мнрзкайщлзи 
ра ндопндкрзвлзи ілпроукдлр прзку-
йывалля ілвдпрзуіилмгм омжвзрку 
ндвлмгм одгімлу, якзи гає вагмкзи 

пмуіайщлзи ра дкмлмкіфлзи дсдкр жа 
укмвз гмрозкалля ндодгупік впралм-
вйдлмгм жакмлмгавпрвмк гоалзфлмгм 
мбпягу кіпудвмгм бмогу ра лагалля 
кіпудвзт гаоалріи, якцм гмрозкуырщ-
пя нозлузнз ра ноавмві взкмгз ла-
галля кіпудвмї гаоалрії і озжзкз лд-
нмгахдлля пуб’єкрмк гмпнмгаоывалля 
жайуфдлмгм кодгзру (нмжзкз) лзжщкі. 

Пзралля ноавмвмї нозомгз жм-
бмв’яжалщ, цм взлзкаырщ ж лагалля 
гдоеавлмї гаоалрії ра омжкдеувалля 
апндкрів нозварлм- ра нубйіфлм-
ноавмвмгм їт одгуйывалля взпвірйы-
вайзпя в омбмрат жмкодка ракзт вфд-
лзт, як Е. Алгоддв, І. В. Гоафдва, 
Н. А. Макпзкмвзф, В. В. Панйзлпщ-
кзи, А. Е. Сакпмлмва, Ю. Е. Тукра-
омв, С. О. Шмймтіл ра ілхзт. Дмпйі-
гедлля пупнійщлзт віглмпзл в псдоі 
нмгахдлля жабмогмвалмпрі пуб’єкрів 
гмпнмгаоывалля, яка взлзкйа у лзт 
влапйігмк взкмлалля гдоеавмы віг-
нмвіглзт гаоалріилзт жмбмв’яжалщ 
гмпйігеувайз йзхд соагкдлраолм, 
жмкодка пйіг вігкірзрз ноауі 
О. Р. Гмскала [1] ра С. В. Ндсщмгмва 
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[2], як ракі, в якзт в нзраллы нмга-
хдлля номпромфдлмї жабмогмвалмпрі 
пуб’єкрів гмпнмгаоывалля жа взкмла-
лзкз гдоеавлзкз гаоалріилзкз жм-
бмв’яжаллякз. Помрд, лаеайщ нзрал-
ляк мпмбйзвмпрди нмгахдлля жабмо-
гмвалмпрі пуб’єкрів кмкулайщлмгм 
пдкрмоу дкмлмкікз, яка взлзкйа в 
оджуйщрарі взкмлалля кіпудвмї гаоал-
рії ра жгіиплдлля взнйар в пукі лага-
лмї гаоалрії ж вігнмвіглмгм кіпудвмгм 
быгедру увага у вірфзжляліи йірдоа-
руоі лд нозгійяйапщ. 

Мдрмы праррі є омжкозрря сілал-
пмвм-ноавмвзт апндкрів нмгахдлля 
номпромфдлмї жабмогмвалмпрі пуб’єкрів 
гмпнмгаоывалля в оажі взкмлалля 
кіпудвмгм гаоалріилмгм жмбмв’яжалля. 

Ммкдлр жгіиплдлля взроар быг-
едру (нйардеу), пноякмвалзт ла вз-
кмлалля гаоалріилмгм жмбмв’яжалля 
вігнмвіглмы рдозрмоіайщлмы гомка-
гмы кіпра (Аврмлмклмы Рдпнубйікмы 
Козк) в оажі лапралля гаоалріилмгм 
взнагку, є ыозгзфлмы нмгієы, цм 
мбукмвйыє ндодтіг гм Аврмлмклмї 
Рдпнубйікз Козк фз вігнмвіглмї рд-
озрмоіайщлмї гомкагз кіпра ноав вз-
кмгз нмгахдлля номпромфдлмгм бмо-
гу. Так, ж кмкдлру жгіиплдлля взроар 
Аврмлмклмы Рдпнубйікмы Козк фз 
рдозрмоіайщлмы гомкагмы кіпра іж 
вігнмвіглмгм быгедру ла взкмлалля 
гаоалріилзт жмбмв’яжалщ ндодг кодгз-
рмоакз хйятмк жгіиплдлля нйардеів 
жа оатулмк кмхрів кіпудвмгм быгедру 
абм хйятмк укйагалля ж ракзкз код-
гзрмоакз гмгмвмоів ном одпроукру-
оувалля пук, нмвдолдлля якзт гаоал-
рмвалм, вігнмвіглм гм абж. 1 ф. 8 пр. 17 
БК Укоаїлз у пуб'єкрів гмпнмга-
оывалля, жмбмв'яжалля якзт гаоалрм-
валі, ж кмкдлру ндодоатувалля быг-
едрлзт кмхрів кодгзрмоу взлзкає 
номпромфдла жабмогмваліпрщ ндодг 
Аврмлмклмы Рдпнубйікмы Козк фз 
рдозрмоіайщлмы гомкагмы кіпра жа 
кодгзракз (нмжзкакз), жайуфдлзкз 
ніг кіпудві гаоалрії, в мбпяжі сакрзф-
лзт взроар кіпудвмгм быгедру ра/абм 
ракзт одпроукруозжмвалзт пук, а гм 
Аврмлмклмї Рдпнубйікз Козк фз рд-
озрмоіайщлмї гомкагз кіпра ндодтм-
гярщ ноава кодгзрмоа ра ноавм взка-

гарз віг ракзт пуб'єкрів гмпнмга-
оывалля нмгахдлля жабмогмвалмпрі в 
упралмвйдлмку жакмлмк нмоягку, 
якцм ракі ноава лд буйз ндодгбафдлі 
вігнмвіглзкз гмгмвмоакз [3].  

Вігнмвіглм гм ф. 3 пр. 17 БК 
Укоаїлз в гмгмвмоі кіе вігнмвіглзк 
кіпудвзк сілалпмвзк могалмк ра 
пуб'єкрмк гмпнмгаоывалля ном нмга-
хдлля жабмогмвалмпрі пуб'єкра гмпнм-
гаоывалля ндодг Аврмлмклмы Рдп-
нубйікмы Козк фз рдозрмоіайщлмы 
гомкагмы кіпра ндодгбафаырщпя як 
іпрмрлі укмвз гмгмвмоу, одайіжауіы 
мкодкзт ж якзт омжгйялдкм гдрайщ-
ліхд: 1) лагарз каилмвд абм ілхд 
жабджндфдлля взкмлалля жмбмв'яжалщ 
жа гаоалрієы; ф. 5 пр. 17 БК Укоаїлз 
ндодгбафдлм, цм пуб'єкрз гмпнмга-
оывалля, цмгм якзт буйм нозилярм 
оіхдлля ном лагалля кіпудвмї га-
оалрії, жмбмв'яжалі лагарз каилмвд 
абм ілхд жабджндфдлля взкмлалля 
жмбмв'яжалщ якцм ілхд лд ндодгбафд-
лм оіхдлляк ном кіпудвзи быгедр. В 
омжвзрмк жажлафдлмгм в ф. 6 пр. 17 БК 
Укоаїлз жакоінйдлм, цм у оажі нози-
лярря оіхдлля ном лагалля кодгзрів 
ніг кіпудві гаоалрії, пуб'єкрак гмпнм-
гаоывалля, у вігаллі якзт є каилм 
кмкулайщлмї вйаплмпрі, лдмбтігліпрщ 
лагалля ракзкз пуб'єкракз гмпнмга-
оывалля каилмвмгм жабджндфдлля, 
имгм омжкіо ра взг взжлафає Вдотмв-
ла Рага Аврмлмклмї Рдпнубйікз 
Козк - цмгм каила Аврмлмклмї Рдп-
нубйікз Козк, вігнмвігла кіпщка оага 
- цмгм кмкулайщлмгм каила). Цзк 
пакзк жакмлмгавдущ гмжвмйзв кіпщ-
кзк ра Вдотмвліи оагі Аврмлмклмї 
Рдпнубйікз Козк ла вйаплзи омжпуг 
взоіхуварз нзралля гмуійщлмпрі ра 
смокз жабджндфдлля гаоалріилмгм 
жмбмв’яжалля [3] і в оджуйщрарі бійщ-
хіпрщ кіпудвзт гаоалріи лагаєрщпя 
бдж жабджндфдлля, абм ракд жабджнд-
фдлля є гмпзрщ укмвлзк; 2) вігхкм-
гуварз взроарз кіпудвмгм быгедру, 
нмв'яжалі ж взкмлалляк гаоалріилзт 
жмбмв'яжалщ; ноава взкмгз гм гаоалра 
(лмвмгм кодгзрмоа) ндодтмгярщ в мб-
пяжі номпромфдлзт ндодг кодгзрмомк 
(бдлдсіуіаомк) нйардеів лавірщ в 
рмку взнагку, кмйз фдодж ндвлі мб-
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правзлз рдозрмоіайщла гомкага кіпра 
фз Аврмлмкла Рдпнубйіка Козк ном-
вдгд одпроукруозжауіы ракзт жм-
бмв’яжалщ ндодг кодгзрмомк; 3) пнйа-
рзрз ндлы жа номпромфдлля вігхкм-
гувалля жажлафдлзт взроар. Пдля 
лаоатмвуєрщпя жа кмелзи гдлщ ном-
промфдлля пнйарз жабмогмвалмпрі у 
лауімлайщліи вайырі ж омжоатулку 
120 вігпмрків оіфлзт мбйікмвмї правкз 
Науімлайщлмгм балку Укоаїлз жа 
мсіуіилзк куопмк гозвлі гм ілмждк-
лмї вайырз, впралмвйдлзк Науім-
лайщлзк балкмк Укоаїлз ла гдлщ 
лаоатувалля ндлі [3]; 4) лагарз га-
оалру ноава ла гмгмвіолд пнзпалля 
балкмк кмхрів ж оатулків пуб'єкра 
гмпнмгаоывалля ла кмозпрщ гаоалра.  

Вігнмвіглм гм ф. 9 пр. 17 БК 
Укоаїлз нмжмвла гавліпрщ ла взкмгз 
цмгм нмгахдлля ракмї жабмогмвалмпрі 
пуб'єкра гмпнмгаоывалля ндодг Аврм-
лмклмы Рдпнубйікмы Козк фз рдоз-
рмоіайщлмы гомкагмы кіпра лд нмхз-
оыєрщпя. Цд мбґоулрмвалм рзк, цм 
пуб’єкр гмпнмгаоывалля сулкуімлує 
як ракзи, цм нмвліпры абм фапркмвм 
(в жлафліи фапруі) ндодбуває кмку-
лайщліи вйаплмпрі, гйя пуб’єкрів км-
кулайщлмгм пдкрмоу дкмлмкікз кіпуд-
ва гаоалрія взпрунає смокмы гмнм-
кмгз ж бмку вйаплзка фз смокмы 
гдоеавлмї (нубйіфлмї) гмнмкмгз 
пуб’єкрак гмпнмгаоывалля. Тмку нд-
одваелм одайіжуырщпя гмпзрщ ―к’які‖ 
жатмгз жабджндфдлля нмгахдлля бмо-
гу, пноякмвалі ла лдгмнуцдлля 
балкоурпрва пуб’єкра гмпнмгаоывал-
ля, жмкодка лапрунлі.  

1. Дмгмвіолд ра нозкупмвд пнз-
палля номпромфдлмї жабмогмвалмпрі 
пуб'єкра гмпнмгаоывалля ндодг Аврм-
лмклмы Рдпнубйікмы Козк фз рдоз-
рмоіайщлмы гомкагмы кіпра жа кодгз-
рмк (нмжзкмы), жайуфдлзк ніг кіпуд-
ву гаоалріы. Вігнмвіглм гм ф. 9 пр. 17 
БК Укоаїлз номпромфдла жабмогм-
валіпрщ пуб'єкра гмпнмгаоывалля нд-
одг Аврмлмклмы Рдпнубйікмы Козк 
фз рдозрмоіайщлмы гомкагмы кіпра жа 
кодгзрмк (нмжзкмы), жайуфдлзк ніг 
кіпудву гаоалріы (вкйыфаыфз нйару 
жа кмозпрувалля ракзкз кодгзракз 
(нмжзкакз) ра ндлы) прягуєрщпя ж 

ракмгм пуб'єкра гмпнмгаоывалля мо-
галакз гмтмгів і жбмоів, цм є могала-
кз пряглдлля ракмї жабмогмвалмпрі у 
нмоягку, ндодгбафдлмку Пмгаркмвзк 
кмгдкпмк Укоаїлз абм ілхзк жакм-
лмк, вкйыфаыфз нмгахдлля ракмї 
жабмогмвалмпрі жа оатулмк каила ущм-
гм пуб'єкра гмпнмгаоывалля [3]. Так, 
в ПК Укоаїлз жакоінйдлм вігнмвіглі 
нмвлмваедлля могалів гмтмгів і 
жбмоів (кмлромйыыфзт могалів), іж 
жабджндфдлля пряглдлля пук номпром-
фдлмї жабмогмвалмпрі пуб’єкрів гмпнм-
гаоывалля ндодг Аврмлмклмы Рдп-
нубйікмы Козк фз рдозрмоіайщлмы 
гомкагмы кіпра жа кодгзракз (нмжз-
какз), жайуфдлзкз ніг гдоеавлі 
(кіпудві) гаоалрії, а ракме жа кодгз-
ракз іж быгедру в нмоягку, взжлафд-
лмку узк Кмгдкпмк ра ілхзкз жакм-
лакз Укоаїлз (н. 19-1.1.38 ПК 
Укоаїлз) [4].  

В пвмы фдогу в н. 1 Пігомжгійу 10 
Рмжгійу ХХ ПК Укоаїлз впралмвйд-
лм, цм нмгахдлля номпромфдлмї жа-
бмогмвалмпрі пуб'єкра гмпнмгаоывал-
ля ндодг Аврмлмклмы Рдпнубйікмы 
Козк фз рдозрмоіайщлмы гомкагмы 
кіпра жа кодгзрмк (нмжзкмы), жайу-
фдлзк ніг кіпудву гаоалріы 
жгіиплыєрщпя у нмоягку, взжлафдлмку 
гйавмы 9 Рмжгійу ІІ ПК Укоаїлз [4]. 
Так, гйава 9 ПК Укоаїлз ―Пмгахдлля 
нмгаркмвмгм бмогу нйарлзків нмгар-
ків‖ лауійдла ла одгуйывалля пуп-
нійщлзт віглмпзл в псдоі пнйарз 
гомхмвзт жмбмв’яжалщ абм нмгахдлля 
нмгаркмвмгм бмогу. Ця мбправзла є 
ваейзвмы, мпкійщкз у вкажаліи гйаві 
ПК Укоаїлз ндодгбафдлі мпмбйзвмпрі 
цмгм нмгахдлля нмгаркмвмгм бмогу в 
нмоівляллі іж жабджндфдлляк пнйарз 
гомхмвзт жмбмв’яжалщ. Бмог жа кодгз-
ракз (взнйафдлзкз гаоалріякз) гм 
нмгаркмвмгм бмогу лд лайдезрщ, цм 
взнйзває ж нмлярря ―нмгаркмвзи 
бмог‖, цм жакоінйдлд в н. 14.1.175 
пр. 14 ПК Укоаїлз, а нмлярря ―гом-
хмвд жмбмв’яжалля‖ в пр. 14 ПК 
Укоаїлз вігпурлє, лармкіпрщ кіпрзрщ-
пя нмлярря ―гомхмвд жмбмв'яжалля 
нйарлзка нмгарків‖, ніг якзк ом-
жукієрщпя ―пука кмхрів, яку нйарлзк 
нмгарків нмвзлдл пнйарзрз гм 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
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вігнмвіглмгм быгедру як нмгаркмвд 
жмбмв'яжалля ра/абм хроаслу (сілал-
пмву) палкуіы, цм пноавйяєрщпя ж 
нйарлзка нмгарків у жв'яжку ж нмоу-
хдлляк лзк взкмг нмгаркмвмгм жа-
кмлмгавпрва ра ілхмгм жакмлмгавпрва, 
кмлромйщ жа гмрозкалляк якмгм нм-
кйагдлм ла кмлромйыыфі могалз, а 
ракме палкуії жа нмоухдлля жакмлм-
гавпрва у псдоі жмвліхлщмдкмлмкіф-
лмї гіяйщлмпрі‖ [4].  

Опмбйзвіпры номпромфдлмгм жм-
бмв’яжалля пуб’єкра гмпнмгаоывалля 
жа взнйафдлмы кіпудвмы гаоалрієы є 
рд, цм в бійщхмпрі взнагків вмлм 
взнйзває ж гмгмвмоу, а пакд ж гмгмвм-
оу ном нмгахдлля жабмогмвалмпрі 
пуб'єкра гмпнмгаоывалля ндодг Аврм-
лмклмы Рдпнубйікмы Козк фз рдоз-
рмоіайщлмы гомкагмы кіпра жа взкм-
лалля гаоалріилзт жмбмв'яжалщ, гм 
мбмв’яжкмвзт укмв якмгм вігнмвіглм 
гм ф. 2 пр. 17 БК Укоаїлз лайдезрщ: 
1) влдпдлля нйарз жа лагалля гдо-
еавлмї (кіпудвмї) гаоалрії; 2) лагалля 
каилмвмгм абм ілхмгм жабджндфдлля 
взкмлалля жмбмв'яжалщ жа гаоалрієы; 
3) вігхкмгуварз взроарз гдоеавлмгм 
(кіпудвмгм) быгедру, нмв'яжалі ж вз-
кмлалляк гаоалріилзт жмбмв'яжалщ; 4) 
пнйарзрз ндлы жа номпромфдлля 
вігхкмгувалля жажлафдлзт взроар, 
яка лаоатмвуєрщпя жа кмелзи гдлщ 
номпромфдлля пнйарз жабмогмвалмпрі 
у лауімлайщліи вайырі ж омжоатулку 
120 вігпмрків оіфлзт мбйікмвмї правкз 
Науімлайщлмгм балку Укоаїлз жа 
мсіуіилзк куопмк гозвлі гм ілмждк-
лмї вайырз, впралмвйдлзк Науім-
лайщлзк балкмк Укоаїлз ла гдлщ 
лаоатувалля ндлі; 5) лагарз гаоалру 
ноава ла гмгмвіолд пнзпалля балкмк 
кмхрів ж оатулків пуб'єкра гмпнмга-
оывалля ла кмозпрщ гаоалра [3]. 

Опкійщкз в гмгмвмоі ндодгбафдла 
кмейзвіпрщ гмгмвіолмгм пнзпалля, 
ракд пнзпалля жгіиплыєрщпя в нмояг-
ку, ндодгбафдлмку Гйавмы 6 «Дм-
гмвіолд пнзпалля» Ілпроукуії ном 
бджгмрівкмві омжоатулкз в лауімлайщ-
ліи ра ілмждкліи вайырі в Укоаїлі, 
жарвдогедлмї Пмпралмвмы Поавйілля 
Науімлайщлмгм балку Укоаїлз [5], уд 
ндодгбафдлм, цм балк мбукмвйыє 

пвмє ноавм ла жгіиплдлля гмгмвіолмгм 
пнзпалля жа гмоуфдлляк нйарлзка ж 
имгм оатулку в гмгмвмоі балківпщкмгм 
оатулку абм ілхмку гмгмвмоі ном 
лагалля балківпщкзт нмпйуг 
(н. 6.1. Ілпроукуії), якзи кає кіпрзрз 
жмкодка: 1) укмвз, жа якзкз балк 
нмвзлдл жгіиплзрз (жгіиплыварз) 
гмгмвіолд пнзпалля; 2) лмкдо оатул-
ку нйарлзка, ж якмгм кає жгіиплыва-
рзпя гмгмвіолд пнзпалля; 3) лаикд-
лувалля мрозкувафа; 4) лмкдо і гару 
гмгмвмоу ж мрозкувафдк, якзк ндодг-
бафдлд ноавм мрозкувафа ла гм-
гмвіолд пнзпалля кмхрів ж оатулку 
нйарлзка (в лахмку взнагку уд гм-
гмвіо ном нмгахдлля жабмогмвалмпрі 
пуб'єкра гмпнмгаоывалля ндодг Аврм-
лмклмы Рдпнубйікмы Козк фз рдоз-
рмоіайщлмы гомкагмы кіпра жа взкм-
лалля гаоалріилзт жмбмв'яжалщ); 
5) ндодйік гмкукдлрів, які мрозкуваф 
кає лагарз балку, цм мбпйугмвує 
нйарлзка (якцм вмлз ндодгбафдлі в 
гмгмвмоі). Окодкм мрозкуваф (віл ед 
прягував вігнмвіглм гм пр. 17 БК 
Укоаїлз) гйя жгіиплдлля гмгмвіолмгм 
пнзпалля мсмокйяє нйаріелу взкмгу, 
яку нмгає гм балку, цм мбпйугмвує 
нйарлзка, вігнмвіглм гм н. 2.13 гйавз 
2 уієї Ілпроукуії [5]. 

Якцм е гаоалрія буйа лагала жа 
оіхдлляк вігнмвіглмї оагз, айд лд жа 
мкодкзк гмгмвмомк, як рмгм взкагає 
ф. 2 пр. 17 БК Укоаїлз, а жа кодгзр-
лзк гмгмвмомк (гмгмвмомк нмжзкз фз 
сілалпмвмї гмнмкмгз), жа якзк гаоал-
рмк взпрунає вігнмвіглм Вдотмвла 
оага Аврмлмклмї Рдпнубйікз Козк 
фз кіпщка оага, як уд ндодгбафдлм 
жмкодка Закмлмк Укоаїлз «Пом жа-
тмгз, пноякмвалі ла водгуйывалля 
жабмогмвалмпрі рднймнмпрафайщлзт ра 
рднймгдлдоуыфзт могаліжауіи ра 
нігнозєкпрв удлроайіжмвалмгм вмгм-
нмпрафалля і вмгмвігвдгдлля жа пнм-
езрі длдогмлмпії‖ [6], рм кдталіжк 
гмгмвіолмгм пнзпалля жапрмпмвалзи 
бурз лд кмед, а рмку жапрмпмвуєрщпя 
кдталіжк пряглдлля, ндодгбафдлзи в 
Гйаві 11 Ілпроукуії ном бджгмрівкмві 
омжоатулкз в лауімлайщліи ра ілмждк-
ліи вайырі в Укоаїлі, якмы водгуйщм-
валм нмоягмк пнзпалля балкмк 
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кмхрів ж оатулків нйарлзків нмгар-
ків/пуб'єкрів гмпнмгаоывалля [5] і 
ндодгбафає пнзпалля ла нігправі 
оіхдлля пугу. 

Доугзк взнагкмк є лаявліпрщ 
каилмвмгм жабджндфдлля кіпудвмї 
гаоалрії, ном гмуійщліпрщ жапрмпувал-
ля якмї нозикає оіхдлля кіпщка оага 
ноз нозилярря оіхдлля ном лагалля 
кіпудвмї гаоалрії. Вігнмвіглм гм Цз-
війщлмгм кмгдкпу Укоаїлз віг 16 
піфля 2003 о. №435-ІV, ноз лаявлмпрі 
жаправз кодгзрмо (жаправмгдоеардйщ) 
кає ноавм в оажі лдвзкмлалля бмое-
лзкмк (жаправмгавудк) жмбмв'яжалля, 
жабджндфдлмгм жаправмы, мгдоеарз 
жагмвмйдлля жа оатулмк жаправйдлмгм 
каила ндодваелм ндодг ілхзкз код-
гзрмоакз ущмгм бмоелзка, якцм ілхд 
лд впралмвйдлм жакмлмк (ноавм жа-
правз). Поз ущмку ла віглмпзлз жа-
правз нмхзоыырщпя нмймедлля За-
кмлу Укоаїлз «Пом жаправу» віг 2 
емврля 1992 о. №2654. Опкійщкз ракд 
нубйіфлд мбряедлля одєпроуєрщпя ж 
кмкдлру укйагдлля гмгмвмоу, могал 
пряглдлля жапрмпмвує вйаплі нмвлм-
ваедлля гйя жабджндфдлля нмгахдлля 
бмогу жа оатулмк ракмгм каила в нм-
оягку, ндодгбафдлмку йавмы 9 ПК 
Укоаїлз. 

Ваейзвм, цм в ф. 8 пр. 17 БК 
Укоаїлз ндодгбафдлм, цм якцм ноава 
взкагарз нмгахдлля бмогу лд буйз 
ндодгбафдлі вігнмвіглзкз гмгмвмоа-
кз, у оажі взкмлалля Аврмлмклмы 
Рдпнубйікмы Козк фз рдозрмоіайщ-
лмы гомкагмы кіпра гаоалріилзт жм-
бмв'яжалщ ндодг кодгзрмоакз хйятмк 
жгіиплдлля нйардеів жа оатулмк 
кмхрів кіпудвмгм быгедру абм хйя-
тмк укйагалля ж ракзкз кодгзрмоакз 
гмгмвмоів ном одпроукруоувалля пук, 
нмвдолдлля якзт гаоалрмвалм, у 
пуб'єкрів гмпнмгаоывалля, жмбмв'я-
жалля якзт гаоалрмвалі, ж кмкдлру 
ракмгм взкмлалля взлзкає номпром-
фдла жабмогмваліпрщ ндодг Аврмлмк-
лмы Рдпнубйікмы Козк фз рдоз-
рмоіайщлмы гомкагмы кіпра жа кодгз-
ракз (нмжзкакз), жайуфдлзкз ніг 
кіпудві гаоалрії, в мбпяжі сакрзфлзт 
взроар кіпудвмгм быгедру ра/абм 
ракзт одпроукруомвалзт пук, а гм 

Аврмлмклмї Рдпнубйікз Козк фз рд-
озрмоіайщлмї гомкагз кіпра ндодтм-
гярщ ноава кодгзрмоа ра ноавм взка-
гарз віг ракзт пуб'єкрів гмпнмга-
оывалля нмгахдлля жабмогмвалмпрі в 
упралмвйдлмку жакмлмк нмоягку. В 
ущмку і нмйягає каогзлайщла 
вігкілліпрщ кіе лаявліпры ра віг-
пурліпры мкодкмгм гмгмвмоу кіе га-
оалрмк і нмжзфайщлзкмк (нозлузна-
ймк), мпкійщкз, якцм ракзи гмгмвіо 
був нігнзпалзи, рм вігнмвіглм гм ф. 8 
пр. 17 БК Укоаїлз, гм Аврмлмклмї 
Рдпнубйікз Козк фз рдозрмоіайщлмї 
гомкагз кіпра в оажі взнйарз гаоалрії 
ндодтмгярщ ноава пряглдлля номпром-
фдлмї жабмогмвалмпрі лд «в кдеат 
сакрзфлзт взроар», а у нмвлмку мб-
пяжі лджайделм віг пралу взкмлалля 
Аврмлмклмы Рдпнубйікмы Козк фз 
рдозрмоіайщлмы гомкагмы кіпра жм-
бмв’яжалщ жа ракзкз кодгзракз (нм-
жзкакз). 

В Ілсмокауіилмку йзпрі Взцмгм 
агкіліпроарзвлмгм пугу Укоаїлз віг 
10.10.2013 № 1385/12/13-13 лагмйм-
хуєрщпя, цм воатмвуыфз рмрмеліпрщ 
нмоягку нмгахдлля нмгаркмвмгм бмо-
гу ра нмгахдлля номпромфдлмї жабмо-
гмвалмпрі пуб'єкра гмпнмгаоывалля 
ндодг гдоеавмы (Аврмлмклмы Рдп-
нубйікмы Козк фз рдозрмоіайщлмы 
гомкагмы кіпра) жа кодгзрмк (нмжз-
кмы), жайуфдлзк гдоеавмы (Аврм-
лмклмы Рдпнубйікмы Козк фз рдоз-
рмоіайщлмы гомкагмы кіпра) абм ніг 
гдоеавлу (кіпудву) гаоалріы, а ракме 
жа кодгзрмк ж быгедру (вкйыфаыфз 
нйару жа кмозпрувалля ракзкз код-
гзракз (нмжзкакз) ра ндлы), пноавз 
жа нмжмвакз цмгм пряглдлля жабмогм-
валмпрі ндодг гдоеавмы, жажлафдлмї в 
Рмжгійі ХХ ПК Укоаїлз, лайдеарщ гм 
ыозпгзкуії агкіліпроарзвлзт пугів 
[7]. Пмжмвз, пноякмвалі ла нмгахдл-
ля бмогу жа кодгзракз (нмжзкакз), 
жайуфдлзкз ніг кіпудву гаоалріы, 
нігйягаырщ омжгйягу агкіліпроарзв-
лзкз пугакз ла нігправі н. 3 ф. 2 
праррі 17 Кмгдкпу агкіліпроарзвлмгм 
пугмфзлпрва Укоаїлз (КАСУ), жгіглм 
ж якзк агкіліпроарзвлі пугз омжгйя-
гаырщ пнмоз, цм взлзкаырщ ж 
нубйіфлзт ноавмвіглмпзл [8].  

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15/sp:max15
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15/sp:max15
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В ф. 10 пр. 17 БК Укоаїлз ндодг-
бафдлм, цм якцм жа оіхдлляк пугу 
Аврмлмкліи Рдпнубйіуі Козк фз рд-
озрмоіайщліи гомкагі кіпра вігкмвйд-
лм у пряглдллі жабмогмвалмпрі ндодг 
Аврмлмклмы Рдпнубйікмы Козк фз 
рдозрмоіайщлмы гомкагмы кіпра жа 
кодгзракз (нмжзкакз), жайуфдлзкз 
ніг кіпудву гаоалріы, могалз гмтмгів 
і жбмоів мпкаоеуырщ имгм у впралмв-
йдлмку жакмлмк нмоягку [3]. 

В оажі нмжзрзвлмгм оіхдлля пугу 
прягуваф жвдораєрщпя гм балку в нм-
оягку, ндодгбафдлмку гйавмы 11 Іл-
проукуії ном бджгмрівкмві омжоатулкз, 
яка одгуйыє нмоягмк пнзпалля бал-
кмк кмхрів ж оатулків нйарлзків нм-
гарків/пуб'єкрів гмпнмгаоывалля. 
Змкодка в н. 11.1 ндодгбафдлм, цм 
«могалмк пряглдлля (прягувафдк) 
нмгаркмвмгм бмогу, номпромфдлмї жа-
бмогмвалмпрі пуб'єкра гмпнмгаоывал-
ля ндодг гдоеавмы (Аврмлмклмы 
Рдпнубйікмы Козк фз рдозрмоіайщ-
лмы гомкагмы кіпра) жа кодгзрмк 
(нмжзкмы), жайуфдлзк гдоеавмы (Ав-
рмлмклмы Рдпнубйікмы Козк фз рд-
озрмоіайщлмы гомкагмы кіпра) абм 
ніг гдоеавлу (кіпудву) гаоалріы, а 
ракме жа кодгзрмк ж быгедру (вкйы-
фаыфз нйару жа кмозпрувалля ракзкз 
кодгзракз (нмжзкакз) ра ндлы) 
вігнмвіглм гм праррі 41 Пмгаркмвмгм 
кмгдкпу Укоаїлз ра праррі 17 Быг-
едрлмгм кмгдкпу Укоаїлз є кмлром-
йыыфі могалз» [5]. Так вігнмвіглм гм 
н. 11.2 вкажалмї Ілпроукуії, прягуваф 
іліуіыє пряглдлля кмхрів: 1) ж 
оатулків нйарлзків нмгарків - ла 
нігправі оіхдлля пугу абм оіхдлля 
кдоівлзка (имгм жапрунлзка абм 
унмвлмваедлмї мпмбз) кмлромйыыфм-
гм могалу (жа укмв, взжлафдлзт н. 
95.5 ПК Укоаїлз); 2) ж оатулків 
пуб'єкрів гмпнмгаоывалля - ла 
нігправі оіхдлля пугу. Ваейзвзк 
апндкрмк є рд, цм прягуваф гйя пряг-
лдлля кмхрів мсмокйяє лд кдлхд 
ліе у рощмт нозкіолзкат ілкапмвд 
гмоуфдлля і нмгає имгм гм балку, ноз 
ущмку пугмвд оіхдлля/оіхдлля 
кдоівлзка (имгм жапрунлзка абм 
унмвлмваедлмї мпмбз) кмлром-
йыыфмгм могалу, ла нігправі якмгм 

мсмокйдлм ілкапмвд гмоуфдлля 
(омжнмоягедлля), балку лд нмгаєрщпя 
(н. 11.4 Ілпроукуії). Балк, цм мбпйу-
гмвує прягувафа, нозикає ілкапмві 
гмоуфдлля (омжнмоягедлля) номря-
гмк 10 кайдлгаолзт глів ж гарз їт 
пкйагалля, а балк нйарлзка - номря-
гмк 30 кайдлгаолзт глів ж гарз їт 
пкйагалля (н. 11.9 Ілпроукуії) [5].  

2. Помгае ноав взкмгз. 
Вігнмвіглм гм ф. 12 пр. 17 БК 
Укоаїлз ―Вдотмвла Рага Аврмлмклмї 
Рдпнубйікз Козк, вігнмвіглі кіпудві 
оагз кмеурщ впралмвйыварз нмоягмк 
номгаеу ноав взкмгз нмгахдлля 
номпромфдлмї бійщхд рощмт омків жа-
бмогмвалмпрі жа кодгзракз (нмжзка-
кз), жайуфдлзкз ніг кіпудві гаоалрії 
ж гмрозкалляк взкмг, впралмвйдлзт 
Кабілдрмк Міліпроів Укоаїлз.‖ 
Згіглм жі пр. 512 Цзвійщлмгм кмгдкпу 
Укоаїлз (гайі – ЦКУ) кодгзрмо у 
жмбмв’яжаллі кмед бурз жакілдлзи 
ілхмы мпмбмы влапйігмк ндодгалля 
лзк пвмїт ноав ілхіи мпмбі жа ноа-
вмфзлмк (вігпрунйдлля ноава вз-
кмгз), а ноавмфзл цмгм жакілз код-
гзрмоа у жмбмв’яжаллі вфзляєрщпя у 
ракіи пакіи смокі, цм і ноавмфзл, ла 
нігправі якмгм взлзкйм жмбмв’яжалля, 
ноавм взкмгз жа якзк ндодгаєрщпя 
лмвмку кодгзрмомві (пр. 513 ЦКУ) 
[9]. Взкмгз впралмвйдлі цмноавга 
прмпмвлм жабмогмвалмпрі ндодг гдо-
еавмы в Пмпралмві Кабілдру 
Міліпроів Укоаїлз віг 13 квірля 2011 
омку № 402 [10], айд вігнмвіглм гм 
взцджажлафдлмгм нмймедлля, гм 
віглмпзл іж номгаеу взкмгз цмгм 
нмгахдлля жабмогмвалмпрі в оажі 
взнйарз кіпудвмї гаоалрії вмлз жапрм-
пмвуырщпя жа алаймгієы. 

3. Рдпроукруозжауія. Так, в ф. 13 
пр. 17 БК Укоаїлз жакоінйдлм жабм-
омлу жгіиплдлля одпроукруозжауії 
жабмогмвалмпрі пуб'єкрів гмпнмга-
оывалля ндодг Аврмлмклмы Рдпнуб-
йікмы Козк фз рдозрмоіайщлмы гом-
кагмы кіпра жа кодгзракз (нмжзка-
кз), жайуфдлзкз ніг кіпудві гаоалрії 
коік омжпромфдлля її пнйарз ніг фап 
палауії ракмгм пуб'єкра гмпнмга-
оывалля жа уфапры ілвдпрмоа, якзи 
бдод ла пдбд пмйігаолі жмбмв'яжалля 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n1080
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#n348
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цмгм нмгахдлля ракмї жабмогмва-
лмпрі, ла промк лд бійщхд рощмт омків 
ла нігправі гмгмвмоу, укйагдлмгм кіе 
ракзк пуб'єкрмк гмпнмгаоывалля, 
ілвдпрмомк ра могалмк гмтмгів і 
жбмоів. Поз ущмку пука ндлі, лаоатм-
вала влапйігмк лдвзкмлалля нмжз-
файщлзкмк ракзт жмбмв'яжалщ ла од-
проукруозжмвалу пуку жабмогмва-
лмпрі, пнзпуєрщпя.  

Пмгахдлля номпромфдлмї жабмогм-
валмпрі пуб’єкрів гмпнмгаоывалля км-
кулайщлмгм пдкрмоу дкмлмкікз в оажі 
взкмлалля кіпудвмгм гаоалріилмгм 
жмбмв’яжалля жгіиплыєрщпя я в гмб-
омвійщлмку рак і в нозкупмвмку нм-
оягку, в якмку прягувафдк ла кмозпрщ 
Аврмлмклмї Рдпнубйікз Козк фз 
вігнмвіглмї рдозрмоіайщлмї гомкагз 
кіпра взпрунаырщ могалз гмтмгів і 
жбмоів, ла пщмгмглі Ддоеавлмї 
сіпкайщлмї пйуебз Укоаїлз. В жакм-
лмгавпрві жакоінйдлм лапрунлі мплмвлі 
хйятз ракмгм нмгахдлля: 1) пряглдл-
ля бмгу: а) жа нігправмы: гмгмвіолд абм 
нозкупмвд; б) жа мб’єкрмк жабджндфдл-
ля: в гомхмвіи смокі фз жа оатулмк 
каилмвмгм жабджндфдлля; 2) номгае 
ноав взкмгз; 3) одпроукруозжауія 
номпромфдлмї жабмогмвалмпрі пуб’єкра 
гмпнмгаоывалля. На ноакрзуі ндод-
ваелм жапрмпмвуєрщпя кдталіжк ноз-

купмвмгм пряглдлля кмхрів ж оатулку 
бмоелзка – пуб’єкра гмпнмгаоывалля, 
цм водгуйщмвала в ПК Укоаїлз. Пом-
рд, мпкійщкз нмлярря ―гомхмвд жм-
бмв’яжалля‖ в пр. 14 ПК Укоаїлз віг-
пурлє, а в нмймедллят ПК Укоаїлз 
вмлм хзомкм жапрмпмвуєрщпя, вва-
еаєкм жа гмуійщлд жакоінзрз в пр. 14 
ПК Укоаїлз нмлярря «гомхмвд жм-
бмв’яжалля», ніг якзк номнмлуєкм 
омжукірз «гомхмвд жмбмв’яжалля 
нйарлзка нмгарків ра жмбмв’яжалля жі 
пнйарз номпромфдлмї жабмогмвалмпрі 
пуб’єкрів гмпнмгаоывалля ндодг гдо-
еавмы (Аврмлмклмы Рдпнубйікмы 
Козк фз рдозрмоіайщлмы гомкагмы 
кіпра) жа кодгзракз (нмжзкакз), жайу-
фдлзкз гдоеавмы (Аврмлмклмы Рдп-
нубйікмы Козк фз рдозрмоіайщлмы 
гомкагмы кіпра) абм ніг гдоеавлі 
(кіпудві) гаоалрії, а ракме жа кодгзра-
кз іж быгедру в нмоягку, взжлафдлм-
ку узк Кмгдкпмк ра ілхзкз жакмлакз 
Укоаїлз». Такме вваеаєкм, цм мкод-
кмгм гмпйігедлля жапйугмвуырщ нз-
ралля гдрайіжауії нмймедлщ ПК 
Укоаїлз в фапрзлі жабджндфдлля пнйа-
рз гомхмвзт жмбмв’яжалщ бмоелзкакз 
в оажі взкмлалля кіпудвмгм га-
оалріилмгм жмбмв’яжалля ра нозкупм-
вмгм пряглдлля ракмгм номпромфдлмгм 
бмогу. 
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лзя в пйуфад вшнмйлдлзя кдпрлмгм гаоалрзилмгм мбяжардйщпрва: сзлалпмвм-
ноавмвми апндкр 

В прарщд номалайзжзомвалш пйдгуыцзд мплмвлшд нмгахдлзя номпомфдллми жа-
гмйедллмпрз пубчдкрмв тмжяипрвмвалзя в пйуфад вшнмйлдлзя кдпрлмгм (кулзузна-
йщлмгм) гаоалрзилмгм мбяжардйщпрва: 1) вжшпкалзд гмйга: а) гмгмвмолмд зйз нозлу-
гзрдйщлмд; б) в гдлделми смокд зйз жа пфдр мбчдкра зкуцдпрвдллмгм мбдпндфдлзя; 
2) номгаеа ноав родбмвалзя; 3) одпроукруозжаузя номпомфдллми жагмйедллмпрз. 
Онодгдйдла омйщ могалмв гмтмгмв з пбмомв как вжшпкардйди в укажаллшт мбцдпрвдл-
лшт мрлмхдлзят. 
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Buryak I. Redemption of overdue debts of economic entities in case of 

implementation of local guarantee obligation: financial-legal aspect 
The article analyzes the following principal repayments of overdue debts of economic 

entities in case of implementation of a local (municipal) guarantee obligation: 1) debt 
collection: a) contractual or compulsory; b) in cash or in the object of property security; 
2) sale of claim rights; 3) restructuring of overdue debt. The role of revenue and 
collection bodies as collectors in the specified social relations is determined. 

Key words: local guarantee, local guaranty liability, overdue debts of economic 
entities 
 


