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На пщмгмглі мбмв’яжкмвмы сулк-
уієы бугщ-якмї пувдодллмї гдоеавз є 
жабджндфдлля лауімлайщлмї бджндкз, 
якд вкйыфає в пдбд вдйзку кійщкіпрщ 
ланояків. Сдодг лзт кмела взгійзрз 
як мплмвлі: жатзпр гдоеавлмгм пувд-
одлірдру, жатзпр рдозрмоіайщлмї уійіп-
лмпрі, жатзпр кмлпрзрууіилмгм йагу, 
ноав і пвмбмг гомкагял  віг одайщлзт 
ра нмрдлуіилзт жагомж. Пзралля цмгм 
жабджндфдлля лауімлайщлмї бджндкз є 
ракме пкйаглзк і имгм каырщ взоі-
хуварз ноавммтмомллі могалз, а ра-
кме гдоеавлі могалз пндуіайщлмгм 
нозжлафдлля ж ноавммтмомллзкз су-
лкуіякз. Оглзк ж ракзт гдоеавлзт 
могалів є Уноавйілля гдоеавлмї мтм-
омлз Укоаїлз. Уноавйілля є  гдоеа-
влзк ноавммтмомллзк могалмк пнд-
уіайщлмгм нозжлафдлля,  нігнмоягкм-
валзк Поджзгдлрмві Укоаїлз ра ніг-
кмлромйщлзк Вдотмвліи Рагі Укоаї-
лз. 

Сзпрдка гіяйщлмпрі Уноавйілля 
гдоеавлмї мтмомлз Укоаїлз в Укоаїлі 
буйа псмокмвала мгоажу ніпйя номгм-

ймхдлля лджайделмпрі Укоаїлз. Поа-
уівлзкз  Уноавйілля гдоеавлмї мтм-
омлз Укоаїлз дсдкрзвлм взкмлуырщ 
нмкйагдлі ла лзт мбмв'яжкз і як од-
жуйщрар лд гмнупкаймпя капхраблзт 
лагжвзфаилзт пзруауіи які прмпуырщ-
пя як могалів гдоеавлмї вйагз рак і 
кдоівлзків могалів гдоеавлмї вйагз. 

Ражмк ж рзк, воатмвуыфз жкілз, 
які вігбуваырщпя як у пвірі рак і в 
Укоаїлі, агодпієы Рмпіипщкмї Фдгдоа-
уії, жатмнйдлляк фапрзлз рдозрмоії 
Укоаїлз ра лакагалляк првмозрз 
тамп в Укоаїлі жатмнзрз мкодкі мога-
лз гдоеавлмї вйагз ра їтліт кдоівлз-
ків ла нмоягку гдллмку прайм нзрал-
ля ном ндодгйяг сулкуіи Уноавйілля 
гдоеавлмї мтмомлз Укоаїлз, имгм 
жавгалщ ра ланояків гіяйщлмпрі  

Пзралля жабджндфдлля лауімла-
йщлмї бджндкз лдмглмоажмвм нмоуху-
ваймпя вфдлзкз в багарщмт ноауят. 
На лаху гукку, родба взгійзрз гдкі-
йщка ланояків цмгм взпвірйдлля ра 
алайіжу ноавмнмоухдлщ лауімлайщлмї 
бджндкз. Пдохд – уд жагайщлзи прал 
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лауімлайщлмї бджндкз ра жатмгз цмгм 
її жабджндфдлля. Зажлафдлі нзралля 
омжгйягайзпя Лінкалмк В. A. [1] Нз-
елзк Н. Р., Сзрлзкмк Г. П., Бійму-
пмк В. Т. [2] Гмобуйілзк В. П.  [3] ра 
лзжкмы ілхзт гмпйіглзків. Ілхзи 
ланояк прмпуєрщпя мкодкзт  взгів 
бджндкз, як пкйагмвзт лауімлайщлмї 
бджндкз ра гіяйщлмпрі мкодкзт  гдо-
еавлзт могалів, які бдоурщ уфапрщ в 
мтмомлі як лауімлайщлмї бджндкз рак і 
її мкодкзт  дйдкдлрів [4, 5, 6]. Іплу-
ырщ ракме і ілхі ланоякз, ланоз-
кйаг, кмлромйщ жа гіяйщліпры могалів, 
які жабджндфуырщ лауімлайщлу бджнд-
ку Укоаїлз ра р. іл.. Ражмк ж рзк. лд 
гуед фапрм взпвірйывайапщ омйщ 
Уноавйілля гдоеавлмї мтмомлз в 
лаукмвіи йірдоаруоі. Цд взкйзкалд 
кійщкмка нозфзлакз. Пдох жа впд, 
галд уноавйілля лд взпвірйыє пвмєї 
гіяйщлмпрі, смок і кдрмгів, які взкм-
озпрмвуырщпя, а ж ілхмгм бмку пакд 
нм пмбі Уноавйілля гдоеавлмї мтмом-
лз лд вігігоає рієї омйі у псдоі мтм-
омлз лауімлайщлмї бджндкз як Сйуе-
бз бджндкз Укоаїлз, Науімлайщла 
нмйіуія, Ддоеавла пйуеба лагжвз-
фаилзт пзруауіи ра ояг ілхзт. Ражмк 
ж рзк омйщ Уноавйілля гдоеавлмї 
мтмомлз є ваейзвмы а її жакмлмгавфд 
жабджндфдлля кає вігнмвігарз взкм-
гак пуфаплмпрі 

Діяйщліпрщ Уноавйілля гдоеавлмї 
мтмомлз Укоаїлз є кабурщ лаикдлх 
взпвірйдлмы в лаукмвіи йірдоаруоі. 
Цд взкйзкалм оіжлзкз нозфзлакз, 
айд гмймвлмы ж лзт є рд, цм рака гія-
йщліпрщ є гмпзрщ вужщкмы. Ддоеавла 
мтмомла жгіиплыєрщпя прмпмвлм Гмйм-
вз Вдотмвлмї Рагз Укоаїлз; Подк’єо-
кіліпроа Укоаїлз; Гмймвз Кмлпрзру-
уіилмгм Сугу Укоаїлз; Гмймвз Вдо-
тмвлмгм Сугу; Пдохмгм жапрунлзка 
Гмймвз Вдотмвлмї Рагз Укоаїлз; 
Пдохмгм віуд-нодк’єо-кіліпроа Укоа-
їлз; Міліпроа жакмогмллзт пноав 
Укоаїлз; Гдлдоайщлмгм номкуомоа [7]. 

На лаху гукку, кабурщ є лдмб-
тігліпрщ цмгм омжхзодлля кійщкмпрі 
мб'єкрів ра нмпагмвзт мпіб, які нігйя-
гаырщ гдоеавліи мтмомлі. Цд кмед 
бурз Гмймва Взцмгм алрзкмоунуіи-
лмгм пугу, Гмймва Науімлайщлмгм 

балку ра гдякі ілхі мпмбз, вігпурліпрщ 
якзт кмед внйзварз ла прал лауімла-
йщлмї бджндкз ра ілхі ваейзві фзл-
лзкз іплувалля гдоеавз. 

Є жауваедлля і гм оягу ілхзт 
нмймедлщ Закмлу Укоаїлз «Пом гдо-
еавлу мтмомлу могалів гдоеавлмї 
вйагз Укоаїлз ра нмпагмвзт мпіб» 
Нанозкйаг, прарря 8 жакмлу ндодгба-
фає, цм мпмбз, які мтмомляырщпя, жм-
бмв’яжалі вігнмвігайщлм правзрзпя гм 
вйаплмї бджндкз, а ракме пнозярз 
могалак гдоеавлмї мтмомлз у жгіип-
лдллі нмкйагдлзт ла лзт жавгалщ [7]. 
Ражмк ж рзк, ракд жагайщлд смокуйы-
валля лд лакйагає ла мпіб,  які мтм-
омляырщпя, фіркзт взкмг прмпмвлм їт 
мтмомлз. Мабурщ гмуійщлм гмнмвлзрз 
галу прарры взкмгакз ном гмрозкал-
ля взкмг одезку пдкодрлмпрі цмгм 
жатмгів жабджндфдлля їт гдоеавлмы 
мтмомлмы, омжгмймхдлля галзт якмгм 
кмед внйзлурз ла жгіиплдлля мтмом-
лз.  

Коік рмгм, є гмуійщлзк жм-
бмв’яжарз жажлафдлзт мпіб цмгм лд-
вігкйаглмгм нмвігмкйдлля бугщ-якмї 
ілсмокауії, яка їк прайа вігмка і кає 
жагомжу гйя жгіиплдлля дсдкрзвлмї 
мтмомлз, а ракме гмрозкуварзпя вз-
кмг  Уноавйілля гдоеавлмї мтмомлз 
Укоаїлз, які прмпуырщпя мпмбзпрмї 
бджндкз мтмомлывалзт мпіб. Дйя 
бійщх фіркмгм омжукілля ваейзвмпрі 
ракмї мтмомлз гмуійщлм цмб мпмбз, 
які мтмомляырщпя, лагавайз нзпщкм-
ву жгмгу ла жгіиплдлля мтмомлз. 

Такзк фзлмк, мтмомла мпіб, які 
взкмлуырщ гдоеавлі сулкуії, нозоів-
лыєрщпя гм мтмомлз лауімлайщлмї 
бджндкз. 

Дм жакмлмгавпрва цмгм мтмомлз 
мпіб ра мб'єкрів, які пралмвйярщ пзп-
рдку лауімлайщлмї бджндкз родба віг-
лмпзрз лд рійщкз кіпуя омбмрз гдо-
еавлзт мпіб, а ракме кіпуя їтлщмгм 
вігнмфзлку, ндодбувалля фйдлів їт 
пікди ра ілхзт кіпущ, які є нмрдлуіи-
лзкз гйя вфзлдлля ланагу фз рдом-
озпрзфлмгм акру. 

В іплуыфмку жакмлмгавпрві вігпу-
рлі фіркі лмокз цмгм гіяйщлмпрі ноа-
уівлзків Уноавйілля гдоеавлмї мтм-
омлз Укоаїлз цмгм взявйдлля, жанм-
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бігалля і алайіжу жагомж бджндуі мпіб 
ра мб'єкрів, які мтмомляырщпя. З уієы 
кдрмы кабурщ є гмуійщлзк првмозрз 
пндуіайщлзи нігомжгій, якзи бз жа-
бджндфував алайіж впіт пзруауіи ра 
лдбджндк, які взлзкаырщ, взлзкайз, 
фз бугурщ взлзкарз. В жакмлмгавфм-
ку нмоягку є гмуійщлзк жакоінзрз 
нзралля ном лдгаилд ілсмокувалля 
ноауівлзків Уноавйілля гдоеавлмї 
мтмомлз Укоаїлз ра имгм кдоівлзурва 
ном сакрз нмпягалщ ла мтмомлывалі 
мб'єкрз абм мтмомлывалзт мпіб. Дала 
ілсмокауія кмед бурз мрозкала іл-
хзкз ноавммтмомллзкз могалакз 
абм гдоеавлзкз могалакз фз мкод-
кзкз гомкагялакз. З уієы кдрмы 
лдмбтіглм впралмвзрз нмпріилзи жв'я-
жмк кіе ноавммтмомллзкз могалакз ж 
кдрмы мбкілу ілсмокауієы, а гйя 
гомкагял і ілхзт мпіб впралмвзрз 
мкодкзи рдйдсмллзи лмкдо, якзи 
кає бурз гмпрунлзк уіймгмбмвм. 

Ваорм жажлафзрз, цм ноауівлзкз 
Уноавйілля гдоеавлмї мтмомлз Укоа-
їлз нмвзллі карз жакмллд ноавм ніг 
фап жгіиплдлля гдоеавлмї мтмомлз 
омжрахмвуварз ла рдозрмоії могалів 
гдоеавлмї вйагз, кіпудвмгм пакмвоя-
гувалля, нігнозєкпрв, упралмв ра 
могаліжауіи упіт смок вйаплмпрі лд-
мбтіглі пзйз ра жапмбз, а коік рмгм 
впралмвйыварз одезк і взжлафарз 
одезклу рдозрмоіы у кіпуят нмпріи-
лмгм ра рзкфапмвмгм ндодбувалля 
мпіб, цмгм якзт жгіиплыєрщпя гдоеа-
вла мтмомла ра мбкдеуварз ноава 
гомкагял, які кмеурщ лакагарзпя 
ндодхкмгеарз жгіиплдллы гдоеавлмї 
мтмомлз. 

Коік рмгм, є лдмбтігліпрщ ввдгдл-
ля жакмлмгавфзт лмок прмпмвлм лд 
гмнупку гомкагял ла мкодкі гійялкз 
кіпудвмпрі ра мб’єкрз, взкагарз віг 
лзт жайзхарзпя ла кмлкодрлзт кіп-

уят абм жайзхзрз їт, якцм уд лдмб-
тіглм гйя жабджндфдлля бджндкз мпіб 
ра мб’єкрів, взжлафдлзт узк Закмлмк, 
жа лдмбтіглмпрі іж жайуфдлляк пзй ра 
жапмбів Науімлайщлмї нмйіуії, абм На-
уімлайщлмї гваогії Укоаїлз. 

Є лдмбтігліпрщ мбкдедлля і оіж-
лзт взгів гіяйщлмпрі, яка жгіиплыєрщ-
пя в кіпуят гд ндодбуваырщ мтмомлы-
валі мпмбз.   

Поауівлзкз Уноавйілля гдоеав-
лмї мтмомлз Укоаїлз каырщ нмгмгеу-
варз, а у оажі лдмбтіглмпрі нознзлярз 
номвдгдлля упіт взгів омбір ла мтм-
омлывалзт мб’єкрат, нозйдгйіи гм 
лзт рдозрмоії, аквармоії, ла роапат 
номїжгу мпіб цмгм якзт жгіиплыєрщпя 
гдоеавла мтмомла. 

Такі жатмгз нмвзллі жгіиплыва-
рзпя в ілрдодпат лауімлайщлмї бджнд-
кз Укоаїлз. 

Взтмгяфз ж взкйагдлмгм, кмела 
жомбзрз лапрунлі взплмвкз: 

1. Діяйщліпрщ Уноавйілля гдоеа-
влмї мтмомлз Укоаїлз є ваейзвзк 
дйдкдлрмк жабджндфдлля лауімлайщлмї 
бджндкз і кає бурз могаліжмвала 
бійщх фіркм. Мабурщ кмела псмоку-
йыварз номнмжзуіы цмгм жкілз ла-
жвз Уноавйілля гдоеавлмї мтмомлз 
Укоаїлз ла Сйуебу гдоеавлмї мтм-
омлз Укоаїлз. 

2. Дйя бійщх дсдкрзвлмгм жгіип-
лдлля мтмомлз гдоеавлзт мб'єкрів ра 
мпіб, які взкмлуырщ сулкуії гдоеавз 
гмуійщлм ракме в жакмлмгавфмку нм-
оягку жакоінзрз лмоку ном лдвігкйа-
глд ілсмокувалля ноауівлзків 
Уноавйілля гдоеавлмї мтмомлз Укоа-
їлз ном впі сакрз нмгомж вфзлдлля 
рдомозпрзфлзт акрів абм лдагдкварлмї 
нмвдгілкз мпіб, цм кмед бурз жагом-
жмы як гйя мб'єкрів, які мтмомляырщ-
пя рак і гйя мтмомлывалзт мпіб. 
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