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В пуфаплзт укмват гймбайіжауії 
пупнійщлмгм езрря таоакрдолзк є  
іпрмрлд нігвзцдлля жлафдлля ілсмо-
кауії. Бджжандодфлзк є рд, цм   іл-
смокауіилзи номпріо, ілсмокауіилі 
одпуопз, ілсмокауіила ілсоапроук-
руоа ра ілсмокауіилі рдтлмймгії жла-
флмы кіомы внйзваырщ ла оівдлщ і 
рдкнз пмуіайщлм-дкмлмкіфлмгм, лау-
кмвм-рдтліфлмгм і куйщруолмгм омж-
взрку пуфаплмї гдоеавз.   В рми ед 
фап, ваейзвмгм жлафдлля лабуває 
вгмпкмлайдлля ноавмвмгм одгуйы-
валля ілсмокауіилзт віглмпзл у 
псдоі балківпщкмї гіяйщлмпрі, цм 
нмв‘яжалм ж проіккзк  омжвзркмк 
пупнійщлзт віглмпзл і, в ндоху фдогу 
– озлкмвзт. Впд уд жукмвйыє лдмб-
тігліпрщ жабджндфдлля ноавмвмгм жа-
тзпру ілсмокауії в псдоі мбігу гом-
хмвзт кмхрів, жмкодка ноз жгіип-
лдллі балківпщкзт мндоауіи. Віглм-
пзлз кіе балкмк ра кйієлрмк в пзйу 
пндузсікз балківпщкмї гіяйщлмпрі 
каырщ гмвіофзи таоакрдо. Кйієлр лд 
йзхд гмвіояє балку пвмї гомхмві 
кмхрз, а и нмрдлуіилм гмнупкає имгм 
гм ілсмокауії ном пвіи сілалпмвзи 

прал. Рмжгмймхдлля вігмкмпрди, цм 
прмпуырщпя сілалпмвмгм пралу кйієл-
ра і мпмбйзвм вігмкмпрди, цм пралмв-
йярщ балківпщку раєклзуы, кмед 
лдгарзвлм пнйзлурз ла бджндку ра 
однурауіы кйієлра балку, цм нігпз-
йыє лдмбтігліпрщ фіркмгм гдоеавлмгм 
одгуйывалля ілсмокауіилмї псдоз 
балківпщкмї гіяйщлмпрі жагаймк і  
ілпрзруру балківпщкмї ілсмокауії 
жмкодка. Пмояг ж узк, мпраллік фа-
пмк пнмпрдоігаєрщпя нігвзцдлзи іл-
рдодп цмгм гмпруну гм балківпщкмї 
ілсмокауії ж бмку як мкодкзт мпіб, 
рак і могалів гдоеавлмї вйагз, цм 
правзрщ ніг жагомжу дсдкрзвліпрщ 
жатзпру балківпщкмї ілсмокауії, а 
ракме нмомгеує лдгмвіоу гм балків-
пщкмї пзпрдкз жагаймк. Так, Впдпвір-
лік дкмлмкіфлзк смоукмк мнубйікм-
валм одирзлг коаїл пвіру жа Ілгдкпмк 
гймбайщлмї кмлкуодлрмпномкмелмпрі 
2017-2018, жа галзкз якмгм Укоаїла 
жа нмкажлзкмк лагіилмпрі і гмвіоз гм 
балків нмпігає 123 кіпуд іж 137 коаїл 
[1]. У жв‘яжку ж узк, лабуває акруа-
йщлмпрі рдмодрзфлд мпкзпйдлля га-
лмгм нзралля, агед взоіхдлля имгм 
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пйугуварзкд сулгакдлрмк гйя взяв-
йдлля лдгмйіків в мжлафдліи псдоі, 
хйятів їт упулдлля, цм, як лапйігмк, 
внйзварзкд ла оівдлщ гмвіоз гм бал-
ківпщкзт упралмв.  

Окодкі апндкрз ноавмвмгм одгу-
йывалля балківпщкмї гіяйщлмпрі жага-
ймк і ілпрзруру балківпщкмї ілсмо-
кауії жмкодка гмпйігеувайз у пвмїт 
ноауят ракі взгарлі вфдлі, як 
Д. О. Гдркалудв, Т. А. Ларкмвпщка, 
О. П. Оойык, В. Д. Чдолагфук ра 
ілхі. Воатмвуыфз їт вагмкзи вкйаг в 
омжбугмву балківпщкмгм ноава, а ра-
кме ланоауывалля укоаїлпщкзт лау-
кмвуів  в псдоі одгуйывалля ілпрз-
руру балківпщкмї ілсмокауії, пйіг 
жажлафзрз, цм номбйдкз ноавмвмгм 
одгуйывалля   в мжлафдліи псдоі жа-
йзхаырщпя гм кілуя лд гмпйігедлз-
кз.  

Мдра праррі нмйягає у взмкодк-
йдллі ра пзпрдкарзжауії лмокарзвлм-
ноавмвзт акрів, які є мплмвмнмйме-
лзкз ноз жгіиплдллі ноавмвмгм од-
гуйывалля ілпрзруру балківпщкмї 
ілсмокауії. 

Поз омжгйягі галмгм нзралля 
вваеаєкм жа гмуійщлд омжнмфарз ж 
таоакрдозпрзкз нмляріилм-
кардгмоіайщлмгм анаоару, а пакд ж 
взжлафдлля жкіпру ракзт нмлярщ як 
«ноавмвд одгуйывалля» ра «балків-
пщка ілсмокауія», рзк пакзк жакйа-
вхз сулгакдлр гйя нмгайщхзт рдм-
одрзфлзт гмпйігедлщ. Окоік ущмгм, 
лаявліпрщ фіркм взжлафдлзт нмлярщ 
гмжвмйзрщ мкодпйзрз псдоу віглм-
пзл, які нігйягаырщ водгуйываллы. 
Бійщхд рмгм, мглмжлафліпрщ у омжу-
кіллі ндвлмгм ноавмвмгм явзца гм-
жвмйзрщ взгійзрз мжлакз, цм вігм-
кодкйыварзкурщ имгм віг ілхзт ла-
укмвзт кардгмоіи.   

Поавмва лаука таоакрдозжуєрщпя 
вігпурліпры єглмпрі нмгйягів цмгм 
омжукілля ноавмвмгм одгуйывалля, 
цм мбукмвйдлм оіжлмкалірліпры ніг-
тмгів гм ноавмомжукілля. Так, 
І. М. Шмніла у праррі, нозпвяфдліи 
кмлуднруайщлзк нігтмгак гм взжла-
фдлля нмлярря ноавмвмгм одгуйывал-
ля, омжгйягає мпраллє ж нмжзуії іл-
проукдлрайщлмгм, ілпрзрууіилмгм, 

лмокарзвлм-ыозгзфлмгм ра гіяйщліп-
лмгм апндкрів, вігнмвіглм гм якзт 
ноавмвд одгуйывалля – уд: фапрзла 
(дйдкдлр) ноавмвмгм внйзву гдоеавз 
ла пупнійщлі віглмпзлз жа гмнмкмгмы 
пндузсіфлзт ноавмвзт жапмбів (лмок 
ноава, ноавмвіглмпзл, акрів одайіжауії 
ноава) ж кдрмы унмоягкувалля, жа-
коінйдлля, мтмомлз і омжвзрку пупні-
йщлзт віглмпзл (рдмоія нозомглмгм 
ноава); лмокарзвлм-могаліжауіилзи 
внйзв ла пупнійщлі віглмпзлз, цм 
жгіиплыєрщпя жа як жа гмнмкмгмы 
пндуіайщлзт ноавмвзт жапмбів, рак і 
жавгякз ілхзк ноавмвзк явзцак, гм 
якзт лайдеарщ ноавмпвігмкіпрщ, ноа-
вмва куйщруоа, нозлузнз ноава (рдм-
оія нмжзрзвлмгм ноава); номудп, лап-
йігкакз якмгм є жгіиплдлля уійдпн-
оякмвалмгм ноавмвмгм внйзву гдоеа-
вз ла пупнійщлі віглмпзлз; жгіиплы-
валд жа гмнмкмгмы пндуіайщлзт ыоз-
гзфлзт жапмбів унмоягкувалля пупні-
йщлзт віглмпзл, цм вкйыфає їт ыоз-
гзфлд жакоінйдлля, мтмомлу, кмлр-
омйщ жа їт прабійщліпры ра віглмвйдл-
ля у взнагку нмоухдлля; гіяйщліпрщ 
гдоеавз, її могалів і нмпагмвзт мпіб, а 
ракме унмвлмваедлзт ла рд гомкаг-
пщкзт могаліжауіи цмгм впралмвйдлля 
мбмв‘яжкмвзт гйя взкмлалля ыозгзф-
лзт лмок (ноавзй) нмвдгілкз 
пуб‘єкрів ноава їт одайіжауії в кмлкод-
рлзт віглмпзлат ра жапрмпувалля 
гдоеавлмгм нозкупу гм ноавмнмоух-
лзків ж кдрмы гмпяглдлля прабійщлм-
гм ноавмнмоягку в пупнійщпрві [2, 
п. 1059]. 

Вмглмфап мжлакакз ноавмвмгм 
одгуйывалля ла гукку О. Ф. Скакул 
є рд, цм вмлм: є оіжлмвзгмк пмуіайщ-
лмгм одгуйывалля; гмжвмйяє віглм-
пзлак кіе пуб‘єкракз лабуварз ндв-
лмї ноавмвмї смокз, яка кає гдоеав-
лм-вйаглзи таоакрдо, рмбрм в ыоз-
гзфлзт лмокат гдоеава вкажує кіоу 
кмейзвмї ра лайделмї нмвдгілкз; 
кає кмлкодрлзи таоакрдо, рмку жав-
егз нмв‘яжалд ж одайщлзкз віглмпз-
лакз; кає уійдпноякмвалзи таоак-
рдо, рмбрм пноякмвалд ла жагмвмйдл-
ля жакмллзт ілрдодпів пуб‘єкрів ноа-
ва; жгіиплыєрщпя жа гмнмкмгмы ноа-
вмвзт жапмбів, які жабджндфуырщ имгм 
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дсдкрзвліпрщ; гаоалрує гмвдгдлля 
лмок ноава гм їт взкмлалля [3, 
п. 307–308]. 

Щм прмпуєрщпя нмлярря балків-
пщкмї ілсмокауії, рм її кмелм омжгйя-
гарз як в хзомкмку, рак і вужщкмку 
омжукіллі.  У хзомкмку омжукіллі 
номнмлуєрщпя ракд взжлафдлля бал-
ківпщкмї ілсмокауії. Балківпщка іл-
смокауія – уд бугщ-які вігмкмпрі, 
бджнмпдодглщм абм мнмпдодгкмвалм 
нмв‘яжалі іж балкмк, балківпщкмы 
гіяйщліпры ра балківпщкмы пзпрдкмы, 
які лдмбтіглі ноз нозиляррі вігнмві-
глмгм оіхдлля балкмк абм кйієлрмк. 
У вужщкмку омжукіллі, балківпщку 
ілсмокауіы кмела омжгйягарз як 
вігмкмпрі ном балк ра имгм гіяйщ-
ліпрщ [4].  

Пдодтмгяфз бджнмпдодглщм гм 
омжгйягу ноавмвмгм одгуйывалля 
ілпрзруру балківпщкмї ілсмокауії, 
вваеаєкм жа гмуійщлд омжнмфарз іж 
лмокарзвлм-ноавмвмгм акру, нмйм-
едлля якмгм каырщ лаивзцу ыозгз-
флу пзйу в гдоеаві – Кмлпрзрууії 
Укоаїлз віг 28 фдовля 1996 омку. 
Так, пр. 32 Оплмвлмгм жакмлу гдоеа-
вз [5] впралмвйыє жабмомлу жбзоал-
ля, жбдоігалля ра нмхзодлля кмлсі-
гдлуіилмї ілсмокауії ном мпмбу бдж її 
жгмгз, жа взляркмк взнагків, ндодг-
бафдлзт жакмлмк.  

Окоік Кмлпрзрууії Укоаїлз, ва-
ейзву омйщ у омжоіжі галмгм нзралля 
вігігоаырщ кіелаомглм-ноавмві акрз, 
жгмга ла мбмв‘яжкмвіпрщ якзт лагала 
Вдотмвлмы Рагмы Укоаїлз, пдодг 
якзт ваорм взгійзрз Кмлвдлуіы ном 
вігкзвалля, нмхук, аодхр ра кмлсі-
пкауіы гмтмгів, мгдоеалзт жймфзл-
лзк хйятмк [6] віг 8 йзпрмнага 1990 
омку, яка жмбмв‘яжує прмомлз везва-
рз жакмлмгавфі ра ілхі жатмгз, лдмб-
тіглі гйя унмвлмваедлля її пугів абм 
ілхзт кмкндрдлрлзт могалів взгава-
рз омжнмоягедлля ном лагалля бал-
ківпщкзт гмкукдлрів абм ном їт вз-
йуфдлля ра лд утзйярзпя віг ущмгм 
ла нігправі балківпщкмї раєклзуі.  

У оаккат кіелаомглмгм пнівом-
бірлзурва вкажала Кмлвдлуія жабм-
омляє прмомлак нмпзйарзпя ла бал-
ківпщку раєклзуы як ла нігправу гйя 

вігкмвз у бугщ-якмку пнівомбірлзур-
ві жгіглм жі пр. 18 жажлафдлмгм кіела-
омглмгм гмкукдлру, а ракме ндодг-
бафає кмейзвіпрщ у оажі омжкозрря 
балківпщкмї раєклзуі палкуімлуварз 
номталля ном пнівомбірлзурвм пуг-
гды абм ілхзк пугмвзк могалмк.  

Напрунлзи оівдлщ в ієоаотії ноа-
вмвмгм одгуйывалля ілпрзруру бал-
ківпщкмї ілсмокауії урвмоыырщ лмо-
карзвлм-ноавмві акрз, які вігнмвіглм 
гм Накажу Міліпрдопрва ыпрзуії 
Укоаїлз «Пом вгмпкмлайдлля нмояг-
ку гдоеавлмї одєпроауії лмокарзвлм-
ноавмвзт акрів у Міліпрдопрві ыпрз-
уії Укоаїлз ра пкапувалля оіхдлля 
ном гдоеавлу одєпроауіы лмокарзв-
лм-ноавмвзт акрів» віг 12 квірля 
2005 омку взжлафдлі як мсіуіилі гм-
кукдлрз, нозилярі унмвлмваедлзк 
ла уд пуб'єкрмк лмокмрвмодлля у 
взжлафдліи жакмлмк смокі ра нмояг-
ку, які впралмвйыырщ лмокз ноава 
гйя лдмжлафдлмгм кмйа мпіб і омжоа-
тмвалі ла лдмглмоажмвд жапрмпувалля 
[7].  

Так, Закмл Укоаїлз «Пом ілсм-
окауіы» [8] віг 2 емврля 1992 омку 
омжкозває ноавмві мплмвз цмгм 
првмодлля, жбзоалля, мгдоеалля, 
жбдоігалля, взкмозпралля, нмхзодл-
ля, мтмомлз, жатзпру ілсмокауії, гд 
пдодг ілхзт взгів ілсмокауії кмела 
взгійзрз бджнмпдодглщм балківпщку 
ілсмокауіы. Ражмк ж рзк, пйухлзк є 
жауваедлля Д. С. Савфдлкм ж нозвм-
гу пр. 21 вкажалмгм жакмлу, яка вз-
жлафає ілсмокауіы ж мбкдедлзк 
гмпрунмк, гм якмї лайдезрщ кмлсі-
гдлуіила, раєкла ра пйуебмва ілсм-
окауія. У пвмы фдогу, оіжлі гайужі 
ноава віглмпярщ гм ілсмокауії ж мб-
кдедлзк гмпрунмк ілхі взгз ілсмо-
кауії, пдодг якзт є і балківпщка іл-
смокауія [9, п. 386]. Закмл Укоаїлз 
«Пом Науімлайщлзи балк Укоаїлз» 
[10] віг 20 роавля 1999 омку, жгіглм ж 
якзк мглієы ж сулкуіи вкажалмгм 
балку є жгіиплдлля кдрмгмймгіфлмгм 
жабджндфдлля ж нзралщ жбдоігалля, 
жатзпру, взкмозпралля ра омжкозрря 
ілсмокауії, цм пралмвзрщ балківпщку 
раєклзуы. Коік рмгм, вкажалзи акр 
жакмлмгавпрва у омжгійі ХІІ мкодп-
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йыє нмвлмваедлля удлроайщлмгм 
балку Укоаїлз цмгм балківпщкмї іл-
смокауії у фапрзлі могаліжауії гомх-
вм-кодгзрлмї ра сілалпмвмї прарзп-
рзкз. Такме лмокакз пр. 66 впралм-
вйдла жабмомла омжгмймхдлля бал-
ківпщкмї раєклзуі пйуебмвуякз ра-
кмгм балку. Закмл Укоаїлз «Пом 
балкз і балківпщку гіяйщліпрщ» [11] 
віг 7 гоугля 2000 омку взжлафає 
проукруоу балківпщкмї пзпрдкз, а 
ракме жапагз првмодлля, гіяйщлмпрі, 
одмогаліжауії ра йіквігауії балків. 
Поз ущмку ноавмвмку одгуйываллы 
балківпщкмї раєклзуі нозпвяфдла 
гйава 10 жажлафдлмгм лмокарзвлм-
ноавмвмгм акру, в якіи мкодпйдлм 
жкіпр нмлярря балківпщкмї раєклзуі, 
взмкодкйдлм ндодйік вігмкмпрди, цм 
пралмвйярщ раку раєклзуы, ндодгба-
фдлм мбмв‘яжмк жбдодедлля балківпщ-
кмї раєклзуі ра нмоягмк її омжкозрря, 
а ракме водгуйщмвалм нзралля цмгм 
лагалля ілсмокауії ном оатулкз 
бмоелзків. Фулкуімлувалля галмгм 
оаккмвмгм жакмлу пнозяє првмодллы 
кдталіжку, якзи є жанмоукмы лайде-
лмгм жбдоігалля ілсмокауії, цм пра-
лмвзрщ балківпщку раєклзуы. Коз-
кілайщлзи кмгдкп Укоаїлз [12] віг 5 
квірля 2001 омку впралмвйыє вігнм-
вігайщліпрщ жа лджакмллд жбзоалля ж 
кдрмы взкмозпралля абм взкмозп-
ралля вігмкмпрди, цм пралмвйярщ 
кмкдоуіилу абм балківпщку раєклз-
уы (пр. 231), омжгмймхдлля кмкдо-
уіилмї абм балківпщкмї раєклзуі (пр. 
232) рмцм. В пвмы фдогу, Закмл 
Укоаїлз «Пом жанмбігалля ра номрз-
гіы йдгайіжауії (вігкзваллы) гмтм-
гів, мгдоеалзт жймфзллзк хйятмк, 
сілалпуваллы рдомозжку ра сілал-
пуваллы омжнмвпыгедлля жбомї ка-
пмвмгм жлзцдлля» [13] віг 14 емврля 
2014 омку жабджндфує вжаєкмгіы ноа-
вммтмомллзт могалів і балків цмгм 
мрозкалля віг мпралліт гмкукдлрів 
абм ілсмокауії, цм пралмвйярщ бал-
ківпщку раєклзуы. Далд нмймедлля 
жлаихйм пвмє вігмбоаедлля у пндуі-
айіжмвалзт жакмлат, цм прмпуырщпя 
гіяйщлмпрі мкодкзт ноавммтмомллзт 
могалів – Сйуебз бджндкз Укоаїлз, 
Науімлайщлмгм алрзкмоунуіилмгм 

быом Укоаїлз рмцм. Вігнмвіглм За-
кмл Укоаїлз «Пом вайыру і вайырлі 
мндоауії» [14] віг 21 фдовля 2018 
омку одгуйыє мкодкі апндкрз ілпрз-
руру балківпщкмї ілсмокауії. Змкод-
ка, вкажалзи лмокарзвлм-ноавмвзи 
акр гмжвмйяє фапркмвд омжкозрря 
балківпщкмї раєклзуі, рзк пакзк 
гдцм жкілыє ноавзйа її омжкозрря.  

Опмбйзвд кіпуд в пзпрдкі фзллм-
гм жакмлмгавпрва, цм одгуйыє ілпрз-
рур балківпщкмї ілсмокауії, вігвм-
гзрщпя нігжакмллзк лмокарзвлзк 
акрак, лмокз якзт кмлкодрзжуырщ 
нмймедлля жакмлів фз жанмвлыырщ 
номгайзлз ноавмвмгм одгуйывалля. 
Ожлафдлі акрз номнмлуєкм кйапзсі-
куварз ла гві гоунз: нігжакмллі акрз, 
цм одгуйыырщ нзралля балківпщкмї 
ілсмокауії ж мбкдедлзк гмпрунмк; 
нігжакмллі акрз, цм кіпрярщ ілсмо-
кауіы ж вігкозрзк гмпрунмк ра прм-
пуырщпя лагалля балківпщкмї ілсмо-
кауії цмгм мкодкзт мндоауіи і нмп-
йуг балку.  

Вігнмвіглм гм ндохмї гоунз пйіг 
віглдпрз: нм-ндохд, Пмпралмву Поа-
вйілля Науімлайщлмгм балку Укоаї-
лз «Пом жарвдогедлля ноавзй жбдоі-
галля, жатзпру, взкмозпралля ра омж-
козрря балківпщкмї раєклзуі» віг 14 
йзнля 2006 омку [15], яка мкоік жа-
гайщлзт нмймедлщ, кіпрзрщ лмокз, 
цм гдрайіжуырщ нмоягмк жбдоігалля, 
жатзпру, взкмозпралля ілсмокауії, 
цм кіпрзрщ балківпщку раєклзуы, а 
ракме взжлафаырщ нмоягмк і кдеі 
омжкозрря ракмї ілсмокауії, взйу-
фдлля (взїккз) одфди і гмкукдлрів, 
які кіпрярщ вкажалзи взг ілсмокауії. 
Окодкд кіпуд вігвмгзрщпя мпмбйзвм-
пряк омжкозрря балківпщкмї раєклзуі 
удлроайщлмку балку Укоаїлз ра унм-
влмваедлмку могалу в уіи псдоі. 
Сакд вкажалзи нігжакмллзи акр лаи-
бійщх гдрайщлм водгуйщмвує нзралля 
цмгм ілсмокауії, нмв‘яжалмї ж бал-
ківпщкмы раєклзуды як мглмгм ж 
взгів балківпщкмї ілсмокауії. Пм-
гоугд, Пмпралмву Поавйілля Науім-
лайщлмгм балку Укоаїлз «Пом жа-
рвдогедлля Пмймедлля ном могалі-
жауіы жатмгів іж жабджндфдлля ілсмо-
кауіилмї бджндкз в балківпщкіи пзп-
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рдкі Укоаїлз» віг 28 вдодпля 2017 
омку [16], мплмвла кдра якмї нмйягає 
в угмпкмлайдллі взкмг гм жатзпру 
ілсмокауії в ілсмокауіилзт пзпрд-
кат балків, жмкодка і балківпщкмї 
ілсмокауії, хйятмк жаномвагедлля 
пзпрдкз уноавйілля ілсмокауіилмы 
бджндкмы, лайахрувалля кознрмгоа-
сіфлмгм жатзпру балківпщкмї ілсмо-
кауії, номвдгдлля мплмвлзт і гмгар-
кмвзт жатмгів жабджндфдлля бджндкз 
ілсмокауії. 

Нд вгаыфзпщ гм гдрайщлмгм ала-
йіжу гоугмї гоунз нігжакмллзт акрів, 
йзхд прзпйм жажлафзкм їт ндодйік: 
Пмпралмвз Поавйілля Науімлайщлмгм 
балку Укоаїлз «Пом жарвдогедлля 
раозсів ла нмпйугз (мндоауії), цм 
лагаырщпя (жгіиплыырщпя) Науімла-
йщлзк балкмк Укоаїлз» (2003 о.), 
«Пом жарвдогедлля Пмймедлля ном 
номвдгдлля Науімлайщлзк балкмк 
Укоаїлз мндоауіи ж кунівйі-номгаеу 
ілмждклмї вайырз ла укмват «пвмн» 
(2016 о.), «Пом жарвдогедлля Пмйм-
едлля ном вдгдлля капмвзт мндоауіи 
у лауімлайщліи вайырі в Укоаїлі» 
(2017 о.), «Пом жарвдогедлля Поавзй 
омжоатулку балкакз Укоаїлз жагайщ-
лмї ваормпрі кодгзру гйя пнмезвафа 
ра одайщлмї оіфлмї номудлрлмї правкз 
жа гмгмвмомк ном пнмезвфзи кодгзр» 
(2017 о.), «Пом жарвдогедлля Ілпроу-
куії ном нмоягмк вайырлмгм лагйягу 
балків жа гмрозкалляк оджзгдлракз 
гоалзфлзт промків омжоатулків жа 
мндоауіякз ж дкпнмору ра ікнмору 
рмваоів» (2019 о.), «Пом жарвдогедл-
ля Пмймедлля ном жатмгз жатзпру ра 
взжлафдлля нмоягку жгіиплдлля 
мкодкзт мндоауіи в ілмждкліи вайы-
рі» (2019 о.) ра ілхі. Тмбрм балківпщ-
ка ілсмокауія ж вігозрзк гмпрунмк 
кмед прмпуварзпя кодгзрлзт, омжоа-
тулкмвзт, вайырлзт, капмвзт мндоа-
уіи ра оіжлмкалірлзт сілалпмвзт нмп-
йуг.  

Такме в апндкрі омжгйягу галмгм 
нзралля ваорм жвдолурз увагу ла 
ужагайщлдлля Вдотмвлмгм пугу Укоа-
їлз як дйдкдлру пуггівпщкмї ноавмп-
вігмкмпрі ра омжпугу. Так, Сугмва 
ноакрзка омжгйягу пноав ном омжк-
озрря балкакз ілсмокауії, яка кіп-

рзрщ балківпщку раєклзуы цмгм 
ыозгзфлзт ра сіжзфлзт мпіб [17] віг 
21 гоугля 2009 омку ла нігправі ала-
йіжу прарзпрзфлзт галзт ра фзллмгм 
жакмлмгавпрва ужагайщлыє нмймедл-
ля цмгм ноавмвмгм одезку ілсмо-
кауії, яка кіпрзрщ балківпщку раєк-
лзуы, нігправ, ноавзй її омжкозрря, 
одгуйыє нзралля цмгм нігпуглмпрі, 
ыозпгзкуії ра взгів номвагедлля 
мжлафдлмї кардгмоії пноав, взжлафає 
жкіпр жаявз ра гдякі апндкрз вігкозр-
ря номвагедлля ра нозжлафдлля 
пноавз гм омжгйягу ра її бджнмпдодг-
лщмгм омжгйягу, и ілхі нзралля, 
нмв‘яжалі ж утвайдлляк і мпкаоедл-
ляк оіхдлля цмгм ілсмокауії, яка 
кіпрзрщ балківпщку раєклзуы.   

Оглак лд жваеаыфз ла фзпдйщ-
ліпрщ лмокарзвлм-ноавмвмї бажз, жа 
гмнмкмгмы якмї жгіиплыєрщпя ноавм-
вд одгуйывалля ілпрзруру балківпщ-
кмї ілсмокауії, ра її нмпріилд млмв-
йдлля, ракд одгуйывалля жайзхаєрщ-
пя лдгмпкмлайзк. Змкодка, кмва игд 
ном жапраоійіпрщ мкодкзт нмймедлщ 
жакмлмгавпрва ра їт лдвігнмвігліпрщ 
взкмгак кіелаомглзт ноавмвзт ак-
рів фз пундодфйзвіпрщ нмймедлщ мг-
лмгм акру нмймедлляк ілхмгм. Дм 
узт номбйдк цд и гмгаєрщпя вігпур-
ліпрщ жакмлмгавфмгм взжлафдлля бал-
ківпщкмї ілсмокауії, цм нозжвмгзрщ 
гм лдрмфлмпрі ра лдмглмжлафлмпрі 
омжукілля жкіпру мкодкзт лмокарз-
влм-ноавмвзт акрів і нмкзйкмвзк 
віглдпдлляк ндвлмї ілсмокауії гм 
балківпщкмї.  

Воатмвуыфз уд, гм жагайщлзт ла-
нояків нігвзцдлля дсдкрзвлмпрі 
ноавмвмгм одгуйывалля ілпрзруру 
балківпщкмї ілсмокауії гмуійщлм віг-
лдпрз: 

жакоінйдлля ла жакмлмгавфмку 
оівлі гдсіліуії балківпщкмї ілсмока-
уії ж кдрмы вігкдеувалля її віг іл-
хзт взгів ілсмокауії ра нмйдгхдлля 
ноавмомжукілля; 

нозвдгдлля у вігнмвігліпрщ акрз 
лауімлайщлмгм жакмлмгавпрва кіела-
омглзк; 

жгіиплдлля гйзбзллмгм алайіжу 
лмок ноава в мжлафдліи псдоі ж нм-
гайщхзк упулдлляк пундодфйзвмпрі 
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фз губйывалля нмймедлщ мглмгм 
акру нмймедлляк ілхмгм.  

Такзк фзлмк, кмела кмлпрару-
варз ном лаявліпрщ жлафлмї кійщкмпрі 
лмокарзвлм-ноавмвзт акрів, цм од-
гуйыырщ віглмпзлз в мжлафдліи псд-
оі, які, у пвмы фдогу, нмгійяырщпя ла 
ракі, цм одгуйыырщ нзралля балків-
пщкмї ілсмокауії ж мбкдедлзк гмп-
рунмк и рі, цм кіпрярщ ілсмокауіы ж 
вігкозрзк гмпрунмк ра прмпуырщпя 
лагалля балківпщкмї ілсмокауії цм-
гм мкодкзт мндоауіи і нмпйуг балку, 
а ракме ужагайщлдлля пугмвмї ноак-
рзкз. Поз ущмку, пйіг жажлафзрз, цм 
кійщкіплд одгйакдлрувалля ілпрзруру 
балківпщкмї ілсмокауії каыфз гмпзрщ 

взпмкзи оівдлщ, мглак лд взоіхує 
лзжку іплуыфзт номгайзл в ноавм-
вмку одгуйываллі ілпрзруру балків-
пщкмї ілсмокауії. Оред, нмродба в 
имгм якіплмку вгмпкмлайдллі жайз-
хаєрщпя акруайщлмы. Вігнмвіглм 
якіплд ноавмвд одгуйывалля ілпрзру-
ру балківпщкмї ілсмокауії пнозярзкд 
жкіулдллы гмвіоз гм лауімлайщлмї 
балківпщкмї пзпрдкз и кдталіжку 
жатзпру балківпщкмї раєклзуі як мг-
лмгм ж взгів балківпщкмї ілсмокауії, 
а ракме жабджндфзрщ лайагмгедлля 
вжаєкмгії цмгм мбкілу балківпщкмы 
ілсмокауієы кіе балкакз и ілхзкз 
могалакз гдоеавлмї вйагз. 
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Чдолагфук Т. О. Дм нзралля ноавмвмгм одгуйювалля ілпрзруру балківпькмї іл-
смокауії 

Срарря нозпвяфдла нзралляк ноавмвмгм одгуйывалля ілпрзруру балківпщкмї іл-
смокауії. Взмкодкйдлм нігтмгз гм взжлафдлля нмлярря ноавмвмгм одгуйывалля ра 
взмкодкйдлм имгм мжлакз. Рмжкозрм жкіпр і взгз балківпщкмї ілсмокауії. Рмжгйялурм 
гедодйа ноавмвмгм одгуйывалля ілпрзруру балківпщкмї ілсмокауії вігнмвіглм гм їт 
кіпуя в пзпрдкі лауімлайщлмгм жакмлмгавпрва. У жв‘яжку ж узк взжлафдлм жагайщлі 
номбйдкз в мжлафдліи псдоі ра ланоякз нігвзцдлля дсдкрзвлмпрі ноавмвмгм одгуйы-
валля. Зомбйдлм взплмвмк ном акруайщліпрщ якіплмгм вгмпкмлайдлля ноавмвмгм одгу-
йывалля ілпрзруру балківпщкмї ілсмокауії ла нігправі ужагайщлдлля гедодй ракмгм 
одгуйывалля. 

Кйюфмві пймва: балківпщка ілсмокауія, балківпщка раєклзуя, ілпрзрур балківпщ-
кмї ілсмокауії, лмокарзвлм-ноавмві акрз, ноавмвд одгуйывалля.  

 

 

Чдолагфук Т. А. К вмномпу ноавмвмгм одгуйзомвалзя злпрзрура балкмвпкми 
злсмокаузз 

Срарщя нмпвяцдла вмномпак ноавмвмгм одгуйзомвалзя злпрзрура балкмвпкми 
злсмокаузз. Вшгдйдлш нмгтмгш к мнодгдйдлзы нмлярзя ноавмвмгм одгуйзомвалзя з 
вшгдйдлш дгм нозжлакз. Рапкошрм пмгдоеалзд з взгш балкмвпкми злсмокаузз. Рап-
пкмродлш зпрмфлзкз ноавмвмгм одгуйзомвалзя злпрзрура балкмвпкми злсмокаузз в 
пммрвдрпрвзз п зт кдпрмк в пзпрдкд лаузмлайщлмгм жакмлмгардйщпрва. В пвяжз п ързк 
мнодгдйдлш мбцзд номбйдкш в укажаллми псдод з ланоавйдлзя нмвшхдлзя ъссдк-
рзвлмпрз ноавмвмгм одгуйзомвалзя. Сгдйал вшвмг мб акруайщлмпрз кафдпрвдллмгм 
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пмвдохдлпрвмвалзя ноавмвмгм одгуйзомвалзя злпрзрура балкмвпкми злсмокаузз ла 
мплмвалзз мбмбцдлзя зпрмфлзкмв ракмгм одгуйзомвалзя. 

Кйюфдвыд пймва: балкмвпкая злсмокаузя, балкмвпкая раила, злпрзрур балкмв-
пкми злсмокаузз, лмокарзвлм-ноавмвшд акрш, ноавмвмд одгуйзомвалзд. 

 

 

Chernadchuk T. Tм the question of legal regulation of the institute of banking in-
formation 

The article is devoted to issues of legal regulation of the Institute of Banking Infor-
mation. The approaches to the definition of the concept of legal regulation are singled out 
and its features are distinguished. The content and types of banking information are dis-
closed. The sources of legal regulation of the Institute of banking information according 
to their place in the system of national legislation are considered. In this connection, the 
general problems in the identified sphere and directions of increase of efficiency of legal 
regulation are determined. The conclusion is made about the relevance of qualitative im-
provement of the legal regulation of the Institute of Banking Information on the basis of 
generalization of sources of such regulation. 

Key words: banking information, bank secrecy, institute of banking information, le-
gal acts, legal regulation. 

   


