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КЗИГА ЙДКОА 
ЗАГАЙЬЗІ ЙИЙИЖДЗЗЯ 

КИЗДІЙ I 
ИЛЗИВЗІ ЙИЙИЖДЗЗЯ 

ГиОбО 1 
МИВІЙЬЗД ЗАКИЗИДАВЛМВИ КККАЇЗИ 

ЛмОммя 1. ВігкСУжкж, сС ТПвФиююмьУя ожбіиькжй еОзСкСгОбУмбСй 
1. Мжбіиькжй еОзСкСгОбУмбСй ТПвФиююмьУя СУСажУмі кПйОРкСбі мО йОРкСбі бігкСУжкж 

(ожбіиькі бігкСУжкж), еОУкСбОкі кО юТжгжпкіР ТібкСУмі, біиькСйФ бСиПбжябиПккі, йОРкСбіР 
УОйСУміРкСУмі їХ ФпОУкжзіб. 

2. ДС йОРкСбжХ бігкСУжк, еОУкСбОкжХ кО ОгйікіУмТОмжбкСйФ ОаС ікрСйФ биОгкСйФ 
ліглСТягзФбОккі Сгкієї УмСТСкж гТФвіР УмСТСкі, О мОзСд гС лСгОмзСбжХ, аюгдПмкжХ бігкСУжк 
ожбіиькП еОзСкСгОбУмбС кП еОУмСУСбФємьУя, язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС еОзСкСй. 

ЛмОммя 2. КпОУкжзж ожбіиькжХ бігкСУжк 
1. КпОУкжзОйж ожбіиькжХ бігкСУжк є ніежпкі СУСаж мО юТжгжпкі СУСаж (гОиі - СУСаж). 
2. КпОУкжзОйж ожбіиькжХ бігкСУжк є: гПТдОбО КзТОїкО, АбмСкСйкО КПУлФаиізО КТжй, 

мПТжмСТіОиькі вТСйОгж, ікСеПйкі гПТдОбж мО ікрі УФа'єзмж лФаиіпкСвС лТОбО. 

ЛмОммя 3. ЗОвОиькі еОУОгж ожбіиькСвС еОзСкСгОбУмбО 
1. ЗОвОиькжйж еОУОгОйж ожбіиькСвС еОзСкСгОбУмбО є: 
1) кПлТжлФУмжйіУмь УбОбіиькСвС бмТФпОккя Ф УнПТФ СУСажУмСвС джммя июгжкж; 
2) кПлТжлФУмжйіУмь лСеаОбиПккя лТОбО биОУкСУмі, зТій бжлОгзіб, бУмОкСбиПкжХ 

КСкУмжмФоією КзТОїкж мО еОзСкСй; 
3) УбСаСгО гСвСбСТФ; 
4) УбСаСгО ліглТжєйкжоьзСї гіяиькСУмі, язО кП еОаСТСкПкО еОзСкСй; 
5) УФгСбжР еОХжУм ожбіиькСвС лТОбО мО ікмПТПУФ; 
6) УлТОбПгижбіУмь, гСаТСУСбіУкіУмь мО ТСеФйкіУмь. 

ЛмОммя 4. Азмж ожбіиькСвС еОзСкСгОбУмбО КзТОїкж 
1. ИУкСбФ ожбіиькСвС еОзСкСгОбУмбО КзТОїкж УмОкСбжмь КСкУмжмФоія КзТОїкж. 
2. ИУкСбкжй ОзмСй ожбіиькСвС еОзСкСгОбУмбО КзТОїкж є МжбіиькжР зСгПзУ КзТОїкж. 
АзмОйж ожбіиькСвС еОзСкСгОбУмбО є мОзСд ікрі еОзСкж КзТОїкж, язі лТжРйОюмьУя 

біглСбігкС гС КСкУмжмФоії КзТОїкж мО оьСвС КСгПзУФ (гОиі - еОзСк). 
ЯзсС УФа'єзм лТОбО еОзСкСгОбпСї ікіоіОмжбж лСгОб гС ВПТХСбкСї КОгж КзТОїкж лТСПзм 

еОзСкФ, язжР ТПвФиює ожбіиькі бігкСУжкж ікОзрП, кід оПР КСгПзУ, бік еСаСб'яеОкжР 
СгкСпОУкС лСгОмж лТСПзм еОзСкФ лТС бкПУПккя ейік гС МжбіиькСвС зСгПзУФ КзТОїкж. 
ЙСгОкжР еОзСкСлТСПзм ТСевиягОємьУя ВПТХСбкСю КОгСю КзТОїкж СгкСпОУкС е біглСбігкжй 
лТСПзмСй еОзСкФ лТС бкПУПккя ейік гС МжбіиькСвС зСгПзУФ КзТОїкж. 

3. Мжбіиькі бігкСУжкж йСдФмь ТПвФиюбОмжУь ОзмОйж ЙТПежгПкмО КзТОїкж Ф бжлОгзОХ, 
бУмОкСбиПкжХ КСкУмжмФоією КзТОїкж. 

4. АзмОйж ожбіиькСвС еОзСкСгОбУмбО є мОзСд лСУмОкСбж КОаікПмФ ЖікіУмТіб КзТОїкж. 
ЯзсС лСУмОкСбО КОаікПмФ ЖікіУмТіб КзТОїкж УФлПТПпжмь лСиСдПккяй оьСвС КСгПзУФ 

ОаС ікрСйФ еОзСкФ, еОУмСУСбФюмьУя біглСбігкі лСиСдПккя оьСвС КСгПзУФ ОаС ікрСвС 
еОзСкФ. 

5. Ікрі СТвОкж гПТдОбкСї биОгж КзТОїкж, СТвОкж биОгж АбмСкСйкСї КПУлФаиізж КТжй 
йСдФмь бжгОбОмж кСТйОмжбкС-лТОбСбі Озмж, сС ТПвФиююмь ожбіиькі бігкСУжкж, ижрП Ф 
бжлОгзОХ і б йПдОХ, бУмОкСбиПкжХ КСкУмжмФоією КзТОїкж мО еОзСкСй. 
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6. Мжбіиькі бігкСУжкж ТПвФиююмьУя СгкОзСбС кО бУіР мПТжмСТії КзТОїкж. 

ЛмОммя 5. Дія Озміб ожбіиькСвС еОзСкСгОбУмбО Ф пОУі 
1. Азмж ожбіиькСвС еОзСкСгОбУмбО ТПвФиююмь бігкСУжкж, язі бжкжзиж е гкя кОаТОккя 

кжйж пжккСУмі. 
2. Азм ожбіиькСвС еОзСкСгОбУмбО кП йОє ебСТСмкСї гії Ф пОУі, зТій бжлОгзіб, зСиж бік 

лСй'язрФє ОаС УзОУСбФє ожбіиькФ біглСбігОиькіУмь СУСаж. 
3. ЯзсС ожбіиькі бігкСУжкж бжкжзиж ТОкірП і ТПвФиюбОижУя ОзмСй ожбіиькСвС 

еОзСкСгОбУмбО, язжР бмТОмжб пжккіУмь, кСбжР Озм ожбіиькСвС еОзСкСгОбУмбО 
еОУмСУСбФємьУя гС лТОб мО СаСб'яезіб, сС бжкжзиж е йСйПкмФ кОаТОккя кжй пжккСУмі. 

ЛмОммя 6. Азмж ожбіиькСвС еОзСкСгОбУмбО і гСвСбіТ 
1. ЛмСТСкж йОюмь лТОбС ФзиОУмж гСвСбіТ, язжР кП лПТПгаОпПкжР ОзмОйж ожбіиькСвС 

еОзСкСгОбУмбО, ОиП біглСбігОє еОвОиькжй еОУОгОй ожбіиькСвС еОзСкСгОбУмбО. 
2. ЛмСТСкж йОюмь лТОбС бТПвФиюбОмж Ф гСвСбСТі, язжР лПТПгаОпПкжР ОзмОйж 

ожбіиькСвС еОзСкСгОбУмбО, УбСї бігкСУжкж, язі кП бТПвФиьСбОкі ожйж ОзмОйж. 
3. ЛмСТСкж б гСвСбСТі йСдФмь бігУмФлжмж біг лСиСдПкь Озміб ожбіиькСвС 

еОзСкСгОбУмбО і бТПвФиюбОмж УбСї бігкСУжкж кО биОУкжР ТСеУФг. 
ЛмСТСкж б гСвСбСТі кП йСдФмь бігУмФлжмж біг лСиСдПкь Озміб ожбіиькСвС 

еОзСкСгОбУмбО, язсС б ожХ ОзмОХ лТяйС бзОеОкС лТС оП, О мОзСд Ф ТОеі, язсС СаСб'яезСбіУмь 
гия УмСТік лСиСдПкь Озміб ожбіиькСвС еОзСкСгОбУмбО бжлижбОє е їХ ейіУмФ ОаС іе УФмі 
бігкСУжк йід УмСТСкОйж. 

4. ЙСиСдПккя пОУмжк лПТрСї, гТФвСї і мТПмьСї оієї УмОммі еОУмСУСбФюмьУя і гС 
СгкСУмСТСккіХ лТОбСпжкіб. 

ЛмОммя 7. ЗбжпОР 
1. Мжбіиькі бігкСУжкж йСдФмь ТПвФиюбОмжУя ебжпОєй, еСзТПйО ебжпОєй гіиСбСвС 

СаСТСмФ. 
ЗбжпОєй є лТОбжиС лСбПгікзж, язП кП бУмОкСбиПкП ОзмОйж ожбіиькСвС еОзСкСгОбУмбО, 

ОиП є ФУмОиПкжй Ф лПбкіР УнПТі ожбіиькжХ бігкСУжк. 
ЗбжпОР йСдП аФмж еОнізУСбОкжР Ф біглСбігкСйФ гСзФйПкмі. 
2. ЗбжпОР, сС УФлПТПпжмь гСвСбСТФ ОаС ОзмОй ожбіиькСвС еОзСкСгОбУмбО, Ф ожбіиькжХ 

бігкСУжкОХ кП еОУмСУСбФємьУя. 

ЛмОммя 8. АкОиСвія 
1. ЯзсС ожбіиькі бігкСУжкж кП бТПвФиьСбОкі ожй КСгПзУСй, ікржйж ОзмОйж ожбіиькСвС 

еОзСкСгОбУмбО ОаС гСвСбСТСй, бСкж ТПвФиююмьУя мжйж лТОбСбжйж кСТйОйж оьСвС 
КСгПзУФ, ікржХ Озміб ожбіиькСвС еОзСкСгОбУмбО, сС ТПвФиююмь лСгіакі еО ейіУмСй ожбіиькі 
бігкСУжкж (ОкОиСвія еОзСкФ). 

2. К ТОеі кПйСдижбСУмі бжзСТжУмОмж ОкОиСвію еОзСкФ гия ТПвФиюбОккя ожбіиькжХ 
бігкСУжк бСкж ТПвФиююмьУя біглСбігкС гС еОвОиькжХ еОУОг ожбіиькСвС еОзСкСгОбУмбО 
(ОкОиСвія лТОбО). 

ЛмОммя 9. ЗОУмСУФбОккя МжбіиькСвС зСгПзУФ КзТОїкж гС бТПвФиюбОккя бігкСУжк Ф 
УнПТОХ вСУлСгОТюбОккя, бжзСТжУмОккя лТжТСгкжХ ТПУФТУіб, СХСТСкж гСбзіиия, О 
мОзСд гС мТФгСбжХ мО УійПРкжХ бігкСУжк 

1. ЙСиСдПккя оьСвС КСгПзУФ еОУмСУСбФюмьУя гС бТПвФиюбОккя бігкСУжк, язі 
бжкжзОюмь Ф УнПТОХ бжзСТжУмОккя лТжТСгкжХ ТПУФТУіб мО СХСТСкж гСбзіиия, О мОзСд гС 
мТФгСбжХ мО УійПРкжХ бігкСУжк, язсС бСкж кП бТПвФиьСбОкі ікржйж ОзмОйж еОзСкСгОбУмбО. 

2. ЗОзСкСй йСдФмь аФмж лПТПгаОпПкі СУСаижбСУмі ТПвФиюбОккя йОРкСбжХ бігкСУжк Ф 
УнПТі вСУлСгОТюбОккя. 
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ЛмОммя 10. ЖідкОТСгкі гСвСбСТж 
1. НжккжР йідкОТСгкжР гСвСбіТ, язжР ТПвФиює ожбіиькі бігкСУжкж, евСгО кО 

СаСб'яезСбіУмь язСвС кОгОкО ВПТХСбкСю КОгСю КзТОїкж, є пОУмжкСю кОоіСкОиькСвС 
ожбіиькСвС еОзСкСгОбУмбО КзТОїкж. 

2. ЯзсС Ф пжккСйФ йідкОТСгкСйФ гСвСбСТі КзТОїкж, ФзиОгПкСйФ Ф бУмОкСбиПкСйФ 
еОзСкСй лСТягзФ, йіУмямьУя ікрі лТОбжиО, кід мі, сС бУмОкСбиПкі біглСбігкжй ОзмСй 
ожбіиькСвС еОзСкСгОбУмбО, еОУмСУСбФюмьУя лТОбжиО біглСбігкСвС йідкОТСгкСвС гСвСбСТФ 
КзТОїкж. 

ГиОбО 2 
ЙІДЛМАВИ ВИЗИКЗДЗЗЯ МИВІЙЬЗИН ЙКАВ МА ИБИВ'ЯЗКІВ. ЗДІЕЛЗДЗЗЯ 

МИВІЙЬЗИН ЙКАВ МА ВИКИЗАЗЗЯ ИБИВ'ЯЗКІВ 

ЛмОммя 11. ЙігУмОбж бжкжзкПккя ожбіиькжХ лТОб мО СаСб'яезіб 
1. Мжбіиькі лТОбО мО СаСб'яезж бжкжзОюмь іе гіР СУіа, сС лПТПгаОпПкі ОзмОйж 

ожбіиькСвС еОзСкСгОбУмбО, О мОзСд іе гіР СУіа, сС кП лПТПгаОпПкі ожйж ОзмОйж, ОиП еО 
ОкОиСвією лСТСгдФюмь ожбіиькі лТОбО мО СаСб'яезж. 

2. ЙігУмОбОйж бжкжзкПккя ожбіиькжХ лТОб мО СаСб'яезіб, еСзТПйО, є: 
1) гСвСбСТж мО ікрі лТОбСпжкж; 
2) УмбСТПккя иімПТОмФТкжХ, ХФгСдкіХ мбСТіб, бжкОХСгіб мО ікржХ ТПеФиьмОміб 

ікмПиПзмФОиькСї, мбСТпСї гіяиькСУмі; 
3) еОбгОккя йОРкСбСї (йОмПТіОиькСї) мО йСТОиькСї рзСгж ікріР СУСаі; 
4) ікрі юТжгжпкі нОзмж. 
3. Мжбіиькі лТОбО мО СаСб'яезж йСдФмь бжкжзОмж аПелСУПТПгкьС е Озміб ожбіиькСвС 

еОзСкСгОбУмбО. 
4. К бжлОгзОХ, бУмОкСбиПкжХ ОзмОйж ожбіиькСвС еОзСкСгОбУмбО, ожбіиькі лТОбО мО 

СаСб'яезж бжкжзОюмь аПелСУПТПгкьС е Озміб СТвОкіб гПТдОбкСї биОгж, СТвОкіб биОгж 
АбмСкСйкСї КПУлФаиізж КТжй ОаС СТвОкіб йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя. 

5. К бжлОгзОХ, бУмОкСбиПкжХ ОзмОйж ожбіиькСвС еОзСкСгОбУмбО, ожбіиькі лТОбО мО 
СаСб'яезж йСдФмь бжкжзОмж е ТірПккя УФгФ. 

6. К бжлОгзОХ, бУмОкСбиПкжХ ОзмОйж ожбіиькСвС еОзСкСгОбУмбО ОаС гСвСбСТСй, 
лігУмОбСю бжкжзкПккя ожбіиькжХ лТОб мО СаСб'яезіб йСдП аФмж кОУмОккя ОаС кПкОУмОккя 
лПбкСї лСгії. 

ЛмОммя 12. ЗгіРУкПккя ожбіиькжХ лТОб 
1. ИУСаО егіРУкює УбСї ожбіиькі лТОбО біиькС, кО биОУкжР ТСеУФг. 
2. ЗПегіРУкПккя СУСаСю УбСїХ ожбіиькжХ лТОб кП є лігУмОбСю гия їХ лТжлжкПккя, зТій 

бжлОгзіб, бУмОкСбиПкжХ еОзСкСй. 
3. ИУСаО йСдП бігйСбжмжУя біг УбСвС йОРкСбСвС лТОбО. 
ВігйСбО біг лТОбО биОУкСУмі кО мТОкУлСТмкі еОУСаж, мбОТжк, кПТФХСйі ТПпі 

егіРУкюємьУя Ф лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ ОзмОйж ожбіиькСвС еОзСкСгОбУмбО. 
4. ИУСаО йСдП еО біглиОмкжй ОаС аПебіглиОмкжй гСвСбСТСй лПТПгОмж УбСє йОРкСбП 

лТОбС ікріР СУСаі, зТій бжлОгзіб, бУмОкСбиПкжХ еОзСкСй. 
5. ЯзсС еОзСкСй бУмОкСбиПкі лТОбСбі кОУиігзж кПгСаТСУСбіУкСвС ОаС кПТСеФйкСвС 

егіРУкПккя СУСаСю УбСвС лТОбО, ббОдОємьУя, сС лСбПгікзО СУСаж є гСаТСУСбіУкСю мО 
ТСеФйкСю, язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС УФгСй. 

ЛмОммя 13. ЖПді егіРУкПккя ожбіиькжХ лТОб 
1. Мжбіиькі лТОбО СУСаО егіРУкює Ф йПдОХ, кОгОкжХ їР гСвСбСТСй ОаС ОзмОйж 

ожбіиькСвС еОзСкСгОбУмбО. 
2. ЙТж егіРУкПккі УбСїХ лТОб СУСаО еСаСб'яеОкО ФмТжйФбОмжУя біг гіР, язі йСвиж а 

лСТФржмж лТОбО ікржХ СУіа, еОбгОмж рзСгж гСбзіиию ОаС зФиьмФТкіР УлОгсжкі. 
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3. ЗП гСлФУзОюмьУя гії СУСаж, сС бпжкяюмьУя е кОйіТСй еОбгОмж рзСгж ікріР СУСаі, О 
мОзСд еиСбджбОккя лТОбСй б ікржХ нСТйОХ. 

4. ЙТж егіРУкПккі ожбіиькжХ лТОб СУСаО лСбжккО гСгПТдФбОмжУя йСТОиькжХ еОУОг 
УФУліиьУмбО. 

5. ЗП гСлФУзОюмьУя бжзСТжУмОккя ожбіиькжХ лТОб е йПмСю кПлТОбСйіТкСвС 
СайПдПккя зСкзФТПкоії, еиСбджбОккя йСкСлСиькжй УмОкСбжсПй кО ТжкзФ, О мОзСд 
кПгСаТСУСбіУкО зСкзФТПкоія. 

6. К ТОеі кПгСгПТдОккя СУСаСю лТж егіРУкПккі УбСїХ лТОб бжйСв, язі бУмОкСбиПкі 
пОУмжкОйж гТФвСю - л'ямСю оієї УмОммі, УФг йСдП еСаСб'яеОмж її лТжлжкжмж еиСбджбОккя 
УбСїйж лТОбОйж, О мОзСд еОУмСУФбОмж ікрі кОУиігзж, бУмОкСбиПкі еОзСкСй. 

ЛмОммя 14. ВжзСкОккя ожбіиькжХ СаСб'яезіб 
1. Мжбіиькі СаСб'яезж бжзСкФюмьУя Ф йПдОХ, бУмОкСбиПкжХ гСвСбСТСй ОаС ОзмСй 

ожбіиькСвС еОзСкСгОбУмбО. 
2. ИУСаО кП йСдП аФмж лТжйФрПкО гС гіР, бпжкПккя язжХ кП є СаСб'яезСбжй гия кПї. 
3. ВжзСкОккя ожбіиькжХ СаСб'яезіб еОаПелПпФємьУя еОУСаОйж еОСХСпПккя мО 

біглСбігОиькіУмю, язі бУмОкСбиПкі гСвСбСТСй ОаС ОзмСй ожбіиькСвС еОзСкСгОбУмбО. 
4. ИУСаО йСдП аФмж ебіиькПкО біг ожбіиькСвС СаСб'яезФ ОаС РСвС бжзСкОккя Ф бжлОгзОХ, 

бУмОкСбиПкжХ гСвСбСТСй ОаС ОзмОйж ожбіиькСвС еОзСкСгОбУмбО. 

ГиОбО 3 
ЗАНИЛМ МИВІЙЬЗИН ЙКАВ МА ІЗМДКДЛІВ 

ЛмОммя 15. ЙТОбС кО еОХжУм ожбіиькжХ лТОб мО ікмПТПУіб 
1. КСдкО СУСаО йОє лТОбС кО еОХжУм УбСвС ожбіиькСвС лТОбО Ф ТОеі РСвС лСТФрПккя, 

кПбжекОккя ОаС СУлСТюбОккя. 
2. КСдкО СУСаО йОє лТОбС кО еОХжУм УбСвС ікмПТПУФ, язжР кП УФлПТПпжмь еОвОиькжй 

еОУОгОй ожбіиькСвС еОзСкСгОбУмбО. 

ЛмОммя 16. ЗОХжУм ожбіиькжХ лТОб мО ікмПТПУіб УФгСй 
1. КСдкО СУСаО йОє лТОбС ебПТкФмжУя гС УФгФ еО еОХжУмСй УбСвС СУСажУмСвС 

кПйОРкСбСвС ОаС йОРкСбСвС лТОбО мО ікмПТПУФ. 
2. ЛлСУСаОйж еОХжУмФ ожбіиькжХ лТОб мО ікмПТПУіб йСдФмь аФмж: 
1) бжекОккя лТОбО; 
2) бжекОккя лТОбСпжкФ кПгіРУкжй; 
3) лТжлжкПккя гії, язО лСТФрФє лТОбС; 
4) бігкСбиПккя УмОкСбжсО, язП іУкФбОиС гС лСТФрПккя; 
5) лТжйФУСбП бжзСкОккя СаСб'яезФ б кОмФТі; 
6) ейікО лТОбСбігкСрПккя; 
7) лТжлжкПккя лТОбСбігкСрПккя; 
8) бігрзСгФбОккя еажмзіб мО ікрі УлСУСаж бігрзСгФбОккя йОРкСбСї рзСгж; 
9) бігрзСгФбОккя йСТОиькСї (кПйОРкСбСї) рзСгж; 
10) бжекОккя кПеОзСккжйж ТірПккя, гіР пж аПегіяиькСУмі СТвОкФ гПТдОбкСї биОгж, 

СТвОкФ биОгж АбмСкСйкСї КПУлФаиізж КТжй ОаС СТвОкФ йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя, їХкіХ 
лСУОгСбжХ і УиФдаСбжХ СУіа. 

ЛФг йСдП еОХжУмжмж ожбіиькП лТОбС ОаС ікмПТПУ ікржй УлСУСаСй, сС бУмОкСбиПкжР 
гСвСбСТСй ОаС еОзСкСй пж УФгСй Ф бжекОпПкжХ еОзСкСй бжлОгзОХ. 

3. ЛФг йСдП бігйСбжмж Ф еОХжУмі ожбіиькСвС лТОбО мО ікмПТПУФ СУСаж б ТОеі лСТФрПккя 
кПю лСиСдПкь пОУмжк гТФвСї - л'ямСї УмОммі 13 оьСвС КСгПзУФ. 
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ЛмОммя 17. ЗОХжУм ожбіиькжХ лТОб мО ікмПТПУіб ЙТПежгПкмСй КзТОїкж, СТвОкОйж 
гПТдОбкСї биОгж, СТвОкОйж биОгж АбмСкСйкСї КПУлФаиізж КТжй ОаС СТвОкОйж 
йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя 

1. ЙТПежгПкм КзТОїкж егіРУкює еОХжУм ожбіиькжХ лТОб мО ікмПТПУіб Ф йПдОХ 
лСбкСбОдПкь, бжекОпПкжХ КСкУмжмФоією КзТОїкж. 

2. К бжлОгзОХ, бУмОкСбиПкжХ КСкУмжмФоією КзТОїкж мО еОзСкСй, СУСаО йОє лТОбС 
ебПТкФмжУя еО еОХжУмСй ожбіиькСвС лТОбО мО ікмПТПУФ гС СТвОкФ гПТдОбкСї биОгж, СТвОкФ 
биОгж АбмСкСйкСї КПУлФаиізж КТжй ОаС СТвОкФ йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя. 

3. ИТвОк гПТдОбкСї биОгж, СТвОк биОгж АбмСкСйкСї КПУлФаиізж КТжй ОаС СТвОк 
йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя егіРУкююмь еОХжУм ожбіиькжХ лТОб мО ікмПТПУіб Ф йПдОХ, кО 
лігУмОбОХ мО Ф УлСУіа, сС бУмОкСбиПкі КСкУмжмФоією КзТОїкж мО еОзСкСй. 

КірПккя, лТжРкямП еОекОпПкжйж СТвОкОйж сСгС еОХжУмФ ожбіиькжХ лТОб мО ікмПТПУіб, 
кП є лПТПрзСгСю гия ебПТкПккя еО їХ еОХжУмСй гС УФгФ. 

ЛмОммя 18. ЗОХжУм ожбіиькжХ лТОб кСмОТіФУСй 
1. ЗСмОТіФУ егіРУкює еОХжУм ожбіиькжХ лТОб рияХСй бпжкПккя бжзСкОбпСвС кОлжУФ кО 

аСТвСбСйФ гСзФйПкмі Ф бжлОгзОХ і б лСТягзФ, бУмОкСбиПкжХ еОзСкСй. 

ЛмОммя 19. ЛОйСеОХжУм ожбіиькжХ лТОб 
1. ИУСаО йОє лТОбС кО УОйСеОХжУм УбСвС ожбіиькСвС лТОбО мО лТОбО ікрСї СУСаж біг 

лСТФрПкь і лТСмжлТОбкжХ лСУявОкь. 
ЛОйСеОХжУмСй є еОУмСУФбОккя СУСаСю еОУСаіб лТСмжгії, язі кП еОаСТСкПкі еОзСкСй мО 

кП УФлПТПпОмь йСТОиькжй еОУОгОй УФУліиьУмбО. 
2. ЛлСУСаж УОйСеОХжУмФ йОюмь біглСбігОмж ейіУмФ лТОбО, сС лСТФрПкП, ХОТОзмПТФ гіР, 

язжйж бСкС лСТФрПкП, О мОзСд кОУиігзОй, сС УлТжпжкПкі ожй лСТФрПккяй. 
ЛлСУСаж УОйСеОХжУмФ йСдФмь СажТОмжУя УОйСю СУСаСю пж бУмОкСбиюбОмжУя 

гСвСбСТСй ОаС ОзмОйж ожбіиькСвС еОзСкСгОбУмбО. 

ЛмОммя 20. ЗгіРУкПккя лТОбО кО еОХжУм 
1. ЙТОбС кО еОХжУм СУСаО егіРУкює кО УбіР ТСеУФг. 
2. ЗПегіРУкПккя СУСаСю лТОбО кО еОХжУм кП є лігУмОбСю гия лТжлжкПккя ожбіиькСвС 

лТОбО, сС лСТФрПкП, зТій бжлОгзіб, бУмОкСбиПкжХ еОзСкСй. 

ЛмОммя 21. ВжекОккя кПеОзСккжй лТОбСбСвС ОзмО СТвОкФ гПТдОбкСї биОгж, СТвОкФ 
биОгж АбмСкСйкСї КПУлФаиізж КТжй ОаС СТвОкФ йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя 

1. ЛФг бжекОє кПеОзСккжй мО УзОУСбФє лТОбСбжР Озм ікгжбігФОиькСї гії, бжгОкжР 
СТвОкСй гПТдОбкСї биОгж, СТвОкСй биОгж АбмСкСйкСї КПУлФаиізж КТжй ОаС СТвОкСй 
йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя, язсС бік УФлПТПпжмь ОзмОй ожбіиькСвС еОзСкСгОбУмбО і 
лСТФрФє ожбіиькі лТОбО ОаС ікмПТПУж. 

2. ЛФг бжекОє кПеОзСккжй мО УзОУСбФє кСТйОмжбкС-лТОбСбжР Озм СТвОкФ гПТдОбкСї 
биОгж, СТвОкФ биОгж АбмСкСйкСї КПУлФаиізж КТжй ОаС СТвОкФ йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя, 
язсС бік УФлПТПпжмь ОзмОй ожбіиькСвС еОзСкСгОбУмбО і лСТФрФє ожбіиькі лТОбО ОаС 
ікмПТПУж. 

ЛмОммя 22. ВігрзСгФбОккя еажмзіб мО ікрі УлСУСаж бігрзСгФбОккя йОРкСбСї рзСгж 
1. ИУСаО, язіР еОбгОкС еажмзіб Ф ТПеФиьмОмі лСТФрПккя її ожбіиькСвС лТОбО, йОє лТОбС 

кО їХ бігрзСгФбОккя. 
2. ЗажмзОйж є: 
1) бмТОмж, язжХ СУСаО еОекОиО Ф еб'яезФ еі екжсПккяй ОаС лСрзСгдПккяй ТПпі, О мОзСд 

бжмТОмж, язі СУСаО еТСажиО ОаС йФУжмь еТСажмж гия бігкСбиПккя УбСвС лСТФрПкСвС лТОбО 
(ТПОиькі еажмзж); 

2) гСХСгж, язі СУСаО йСвиО а ТПОиькС СгПТдОмж еО ебжпОРкжХ СаУмОбжк, язаж її лТОбС 
кП аФиС лСТФрПкП (ФлФсПкО бжвСгО). 
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3. Зажмзж бігрзСгСбФюмьУя Ф лСбкСйФ СаУяеі, язсС гСвСбСТСй ОаС еОзСкСй кП 
лПТПгаОпПкС бігрзСгФбОккя Ф йПкрСйФ ОаС аіиьрСйФ ТСейіТі. 

ЯзсС СУСаО, язО лСТФржиО лТОбС, СгПТдОиО Ф еб'яезФ е ожй гСХСгж, мС ТСейіТ ФлФсПкСї 
бжвСгж, сС йОє бігрзСгСбФбОмжУя СУСаі, лТОбС язСї лСТФрПкС, кП йСдП аФмж йПкржй біг 
гСХСгіб, СгПТдОкжХ СУСаСю, язО лСТФржиО лТОбС. 

4. ЗО бжйСвФ СУСаж, язіР еОбгОкС рзСгж, мО біглСбігкС гС СаУмОбжк УлТОбж йОРкСбО 
рзСгО йСдП аФмж бігрзСгСбОкО і б ікржР УлСУіа, еСзТПйО, рзСгО, еОбгОкО йОРкФ, йСдП 
бігрзСгСбФбОмжУя б кОмФТі (лПТПгОккя ТПпі мСвС д ТСгФ мО мієї д язСУмі, лСиОвСгдПккя 
лСрзСгдПкСї ТПпі мСсС), язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС еОзСкСй. 

ЛмОммя 23. ВігрзСгФбОккя йСТОиькСї рзСгж 
1. ИУСаО йОє лТОбС кО бігрзСгФбОккя йСТОиькСї рзСгж, еОбгОкСї бкОУиігСз 

лСТФрПккя її лТОб. 
2. ЖСТОиькО рзСгО лСиявОє: 
1) Ф ніежпкСйФ аСию мО УмТОдгОккяХ, язжХ ніежпкО СУСаО еОекОиО Ф еб'яезФ е зОиіомбСй 

ОаС ікржй ФрзСгдПккяй егСТСб'я; 
2) Ф гФрПбкжХ УмТОдгОккяХ, язжХ ніежпкО СУСаО еОекОиО Ф еб'яезФ е лТСмжлТОбкСю 

лСбПгікзСю сСгС кПї УОйСї, пиПкіб її Уій'ї пж аижеьзжХ ТСгжпіб; 
3) Ф гФрПбкжХ УмТОдгОккяХ, язжХ ніежпкО СУСаО еОекОиО Ф еб'яезФ іе екжсПккяй пж 

лСрзСгдПккяй її йОРкО; 
4) Ф лТжкждПккі пПУмі мО вігкСУмі ніежпкСї СУСаж, О мОзСд гіиСбСї ТПлФмОоії ніежпкСї ОаС 

юТжгжпкСї СУСаж. 
3. ЯзсС ікрП кП бУмОкСбиПкС еОзСкСй, йСТОиькО рзСгО бігрзСгСбФємьУя вТСрСбжйж 

зСрмОйж, ікржй йОРкСй ОаС б ікржР УлСУіа. 
КСейіТ вТСрСбСвС бігрзСгФбОккя йСТОиькСї рзСгж бжекОпОємьУя УФгСй еОиПдкС біг 

ХОТОзмПТФ лТОбСлСТФрПккя, вижажкж ніежпкжХ мО гФрПбкжХ УмТОдгОкь, лСвіТрПккя 
егіакСУмПР лСмПТліиСвС ОаС лСеаОбиПккя РСвС йСдижбСУмі їХ ТПОиіеОоії, УмФлПкя бжкж СУСаж, 
язО еОбгОиО йСТОиькСї рзСгж, язсС бжкО є лігУмОбСю гия бігрзСгФбОккя, О мОзСд е 
ФТОХФбОккяй ікржХ СаУмОбжк, язі йОюмь іУмСмкП екОпПккя. ЙТж бжекОпПккі ТСейіТФ 
бігрзСгФбОккя бТОХСбФюмьУя бжйСвж ТСеФйкСУмі і УлТОбПгижбСУмі. 

4. ЖСТОиькО рзСгО бігрзСгСбФємьУя кПеОиПдкС біг йОРкСбСї рзСгж, язО лігиявОє 
бігрзСгФбОккю, мО кП лСб'яеОкО е ТСейіТСй оьСвС бігрзСгФбОккя. 

5. ЖСТОиькО рзСгО бігрзСгСбФємьУя СгкСТОеСбС, язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС 
гСвСбСТСй ОаС еОзСкСй. 

КИЗДІЙ II 
ИЛИБИ 

ПігШЧегіи 1 
ЛІЗИННА ОСОБА 

ГиОбО 4 
ЗАГАЙЬЗІ ЙИЙИЖДЗЗЯ ЙКИ ЛІЗИНЗК ИЛИБК 

ЛмОммя 24. ЙСкяммя ніежпкСї СУСаж 
1. ЙюгжкО яз ФпОУкжз ожбіиькжХ бігкСУжк ббОдОємьУя ніежпкСю СУСаСю. 

ЛмОммя 25. МжбіиькО лТОбСегОмкіУмь ніежпкСї СУСаж 
1. ЗгОмкіУмь йОмж ожбіиькі лТОбО мО СаСб'яезж (ожбіиькФ лТОбСегОмкіУмь) йОюмь ФУі 

ніежпкі СУСаж. 
2. МжбіиькО лТОбСегОмкіУмь ніежпкСї СУСаж бжкжзОє Ф йСйПкм її кОТСгдПккя. 
К бжлОгзОХ, бУмОкСбиПкжХ еОзСкСй, СХСТСкяюмьУя ікмПТПУж еОпОмСї, ОиП сП кП 

кОТСгдПкСї гжмжкж. 
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3. К бжлОгзОХ, бУмОкСбиПкжХ еОзСкСй, егОмкіУмь йОмж СзТПйі ожбіиькі лТОбО мО 
СаСб'яезж йСдП лСб'яеФбОмжУя е гСУявкПккяй ніежпкСю СУСаСю біглСбігкСвС бізФ. 

4. МжбіиькО лТОбСегОмкіУмь ніежпкСї СУСаж лТжлжкяємьУя Ф йСйПкм її УйПТмі. 

ЛмОммя 26. ИаУяв ожбіиькСї лТОбСегОмкСУмі ніежпкСї СУСаж 
1. КУі ніежпкі СУСаж є Тібкжйж Ф егОмкСУмі йОмж ожбіиькі лТОбО мО СаСб'яезж. 
2. ЛіежпкО СУСаО йОє ФУі СУСажУмі кПйОРкСбі лТОбО, бУмОкСбиПкі КСкУмжмФоією КзТОїкж 

мО ожй КСгПзУСй. 
3. ЛіежпкО СУСаО егОмкО йОмж ФУі йОРкСбі лТОбО, сС бУмОкСбиПкі ожй КСгПзУСй, ікржй 

еОзСкСй. 
4. ЛіежпкО СУСаО егОмкО йОмж ікрі ожбіиькі лТОбО, сС кП бУмОкСбиПкі КСкУмжмФоією 

КзТОїкж, ожй КСгПзУСй, ікржй еОзСкСй, язсС бСкж кП УФлПТПпОмь еОзСкФ мО йСТОиькжй 
еОУОгОй УФУліиьУмбО. 

5. ЛіежпкО СУСаО егОмкО йОмж СаСб'яезж яз ФпОУкжз ожбіиькжХ бігкСУжк. 

ЛмОммя 27. ЗОлСаівОккя СайПдПккю йСдижбСУмі ніежпкСї СУСаж йОмж ожбіиькі лТОбО 
мО СаСб'яезж 

1. ЙТОбСпжк, сС СайПдФє йСдижбіУмь ніежпкСї СУСаж йОмж кП еОаСТСкПкі еОзСкСй 
ожбіиькі лТОбО мО СаСб'яезж, є кізпПйкжй. 

2. ЙТОбСбжР Озм ЙТПежгПкмО КзТОїкж, СТвОкФ гПТдОбкСї биОгж, СТвОкФ биОгж 
АбмСкСйкСї КПУлФаиізж КТжй, СТвОкФ йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя, їХкіХ лСУОгСбжХ і 
УиФдаСбжХ СУіа кП йСдП СайПдФбОмж йСдижбіУмь ніежпкСї СУСаж йОмж кП еОаСТСкПкі 
еОзСкСй ожбіиькі лТОбО мО СаСб'яезж, зТій бжлОгзіб, зСиж мОзП СайПдПккя лПТПгаОпПкС 
КСкУмжмФоією КзТОїкж. 

ЛмОммя 28. Ій'я ніежпкСї СУСаж 
1. ЛіежпкО СУСаО кОаФбОє лТОб мО СаСб'яезіб і егіРУкює їХ ліг УбСїй ій'яй. 
Ій'я ніежпкСї СУСаж, язО є вТСйОгякжкСй КзТОїкж, УзиОгОємьУя іе лТіебжсО, биОУкСвС 

ійПкі мО лС аОмьзСбі, язсС ікрП кП бжлижбОє іе еОзСкФ ОаС ебжпОю кОоіСкОиькСї йПкржкж, гС 
язСї бСкО кОиПджмь. 

2. ЙТж егіРУкПккі СзТПйжХ ожбіиькжХ лТОб ніежпкО СУСаО біглСбігкС гС еОзСкФ йСдП 
бжзСТжУмСбФбОмж лУПбгСкій (бжвОгОкП ій'я) ОаС гіямж аПе еОекОпПккя ійПкі. 

3. Ій'я ніежпкіР СУСаі кОгОємьУя біглСбігкС гС еОзСкФ. 

ЛмОммя 29. ЖіУоП лТСджбОккя ніежпкСї СУСаж 
1. ЖіУоПй лТСджбОккя ніежпкСї СУСаж є джмиС, б язСйФ бСкО лТСджбОє лСУміРкС ОаС 

мжйпОУСбС. 
2. ЛіежпкО СУСаО, язО гСУявиО пСмжТкОгоямж ТСзіб, біиькС СажТОє УСаі йіУоП 

лТСджбОккя, еО бжкямзСй СайПдПкь, язі бУмОкСбиююмьУя еОзСкСй. 
3. ЖіУоПй лТСджбОккя ніежпкСї СУСаж Ф біоі біг гПУямж гС пСмжТкОгоямж ТСзіб є йіУоП 

лТСджбОккя її аОмьзіб (ФУжкСбиюбОпіб) ОаС СгкСвС е кжХ, е зжй бСкО лТСджбОє, СлізФкО ОаС 
йіУоПекОХСгдПккя кОбпОиькСвС еОзиОгФ пж еОзиОгФ СХСТСкж егСТСб'я мСсС, б язСйФ бСкО 
лТСджбОє, язсС ікрП йіУоП лТСджбОккя кП бУмОкСбиПкС еО евСгСю йід гжмжкСю мО 
аОмьзОйж (ФУжкСбиюбОпОйж, СлізФкСй) ОаС СТвОкіеОоією, язО бжзСкФє сСгС кПї нФкзоії 
СлізФкО. 

К ТОеі УлСТФ йіУоП лТСджбОккя ніежпкСї СУСаж Ф біоі біг гПУямж гС пСмжТкОгоямж ТСзіб 
бжекОпОємьУя СТвОкСй Слізж мО лізиФбОккя ОаС УФгСй. 

4. ЖіУоПй лТСджбОккя ніежпкСї СУСаж, язО кП гСУявиО гПУямж ТСзіб, є йіУоП 
лТСджбОккя її аОмьзіб (ФУжкСбиюбОпіб) ОаС СгкСвС е кжХ, е зжй бСкО лТСджбОє, СлізФкО ОаС 
йіУоПекОХСгдПккя кОбпОиькСвС еОзиОгФ пж еОзиОгФ СХСТСкж егСТСб'я, б язСйФ бСкО 
лТСджбОє. 

5. ЖіУоПй лТСджбОккя кПгієегОмкСї СУСаж є йіУоП лТСджбОккя її СлізФкО ОаС 
йіУоПекОХСгдПккя біглСбігкСї СТвОкіеОоії, язО бжзСкФє сСгС кПї нФкзоії СлізФкО. 
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6. ЛіежпкО СУСаО йСдП йОмж зіиьзО йіУоь лТСджбОккя. 

ЛмОммя 30. МжбіиькО гієегОмкіУмь ніежпкСї СУСаж 
1. МжбіиькФ гієегОмкіУмь йОє ніежпкО СУСаО, язО ФУбігСйиює екОпПккя УбСїХ гіР мО 

йСдП зПТФбОмж кжйж. 
МжбіиькСю гієегОмкіУмю ніежпкСї СУСаж є її егОмкіУмь УбСїйж гіяйж кОаФбОмж гия УПаП 

ожбіиькжХ лТОб і УОйСУміРкС їХ егіРУкюбОмж, О мОзСд егОмкіУмь УбСїйж гіяйж УмбСТюбОмж 
гия УПаП ожбіиькі СаСб'яезж, УОйСУміРкС їХ бжзСкФбОмж мО кПУмж біглСбігОиькіУмь Ф ТОеі їХ 
кПбжзСкОккя. 

2. ИаУяв ожбіиькСї гієегОмкСУмі ніежпкСї СУСаж бУмОкСбиюємьУя ожй КСгПзУСй і йСдП 
аФмж СайПдПкжР бжзиюпкС Ф бжлОгзОХ і б лСТягзФ, бУмОкСбиПкжХ еОзСкСй. 

ЛмОммя 31. НОУмзСбО ожбіиькО гієегОмкіУмь ніежпкСї СУСаж, язО кП гСУявиО 
пСмжТкОгоямж ТСзіб 

1. ЛіежпкО СУСаО, язО кП гСУявиО пСмжТкОгоямж ТСзіб (йОиСиімкя СУСаО), йОє лТОбС: 
1) УОйСУміРкС бпжкямж гТіакі лСаФмСбі лТОбСпжкж. 
ЙТОбСпжк ббОдОємьУя гТіакжй лСаФмСбжй, язсС бік еОгСбСиькяє лСаФмСбі лСмТПаж 

СУСаж, біглСбігОє її ніежпкСйФ, гФХСбкСйФ пж УСоіОиькСйФ ТСебжмзФ мО УмСУФємьУя лТПгйПмО, 
язжР йОє кПбжУСзФ бОТміУмь; 

2) егіРУкюбОмж СУСажУмі кПйОРкСбі лТОбО кО ТПеФиьмОмж ікмПиПзмФОиькСї, мбСТпСї 
гіяиькСУмі, сС СХСТСкяюмьУя еОзСкСй. 

2. ЖОиСиімкя СУСаО кП кПУП біглСбігОиькСУмі еО еОбгОкФ кПю рзСгФ. 

ЛмОммя 32. ЗПлСбкО ожбіиькО гієегОмкіУмь ніежпкСї СУСаж Ф біоі біг пСмжТкОгоямж гС 
біУійкОгоямж ТСзіб 

1. КТій лТОбСпжкіб, лПТПгаОпПкжХ УмОммПю 31 оьСвС КСгПзУФ, ніежпкО СУСаО Ф біоі біг 
пСмжТкОгоямж гС біУійкОгоямж ТСзіб (кПлСбкСиімкя СУСаО) йОє лТОбС: 

1) УОйСУміРкС ТСелСТягдОмжУя УбСїй еОТСаімзСй, УмжлПкгією ОаС ікржйж гСХСгОйж; 
2) УОйСУміРкС егіРУкюбОмж лТОбО кО ТПеФиьмОмж ікмПиПзмФОиькСї, мбСТпСї гіяиькСУмі, 

сС СХСТСкяюмьУя еОзСкСй; 
3) аФмж ФпОУкжзСй (еОУкСбкжзСй) юТжгжпкжХ СУіа, язсС оП кП еОаСТСкПкС еОзСкСй ОаС 

ФУмОкСбпжйж гСзФйПкмОйж юТжгжпкСї СУСаж; 
4) УОйСУміРкС ФзиОгОмж гСвСбіТ аОкзібУьзСвС бзиОгФ (ТОХФкзФ) мО ТСелСТягдОмжУя 

бзиОгСй, бкПУПкжй кПю кО УбСє ій'я (вТСрСбжйж зСрмОйж кО ТОХФкзФ). 
2. ЗПлСбкСиімкя СУСаО бпжкяє ікрі лТОбСпжкж еО евСгСю аОмьзіб (ФУжкСбиюбОпіб) ОаС 

лізиФбОиькжзіб. 
ЗО бпжкПккя кПлСбкСиімкьСю СУСаСю лТОбСпжкФ сСгС мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб ОаС 

кПТФХСйСвС йОРкО лСбжккО аФмж лжУьйСбО кСмОТіОиькС лСУбігпПкО евСгО аОмьзіб 
(ФУжкСбиюбОпіб) ОаС лізиФбОиькжзО і гСебіи СТвОкФ Слізж мО лізиФбОккя. 

3. ЗПлСбкСиімкя СУСаО йСдП ТСелСТягдОмжУя вТСрСбжйж зСрмОйж, сС бкПУПкі 
лСбкіУмю ОаС пОУмзСбС ікржйж СУСаОйж Ф нікОкУСбФ ФУмОкСбФ кО її ій'я, еО евСгСю СТвОкФ 
Слізж мО лізиФбОккя мО аОмьзіб (ФУжкСбиюбОпіб) ОаС лізиФбОиькжзО. 

4. ЗвСгО кО бпжкПккя кПлСбкСиімкьСю СУСаСю лТОбСпжкФ йОє аФмж СгПТдОкО біг 
аОмьзіб (ФУжкСбиюбОпіб) ОаС лізиФбОиькжзО мО СТвОкФ Слізж мО лізиФбОккя біглСбігкС гС 
еОзСкФ. 

5. ЗО кОябкСУмі гСУмОмкіХ лігУмОб УФг еО еОябСю аОмьзіб (ФУжкСбиюбОпіб), 
лізиФбОиькжзО, СТвОкФ Слізж мО лізиФбОккя йСдП СайПджмж лТОбС кПлСбкСиімкьСї СУСаж 
УОйСУміРкС ТСелСТягдОмжУя УбСїй еОТСаімзСй, УмжлПкгією пж ікржйж гСХСгОйж ОаС 
лСеаОбжмж її оьСвС лТОбО. 

ЛФг УзОУСбФє УбСє ТірПккя лТС СайПдПккя ОаС лСеаОбиПккя оьСвС лТОбО, язсС 
біглОиж СаУмОбжкж, язі аФиж лігУмОбСю гия РСвС лТжРкяммя. 
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6. ЙСТягСз СайПдПккя ожбіиькСї гієегОмкСУмі кПлСбкСиімкьСї СУСаж бУмОкСбиюємьУя 
Мжбіиькжй лТСоПУФОиькжй зСгПзУСй КзТОїкж. 

ЛмОммя 33. МжбіиькО біглСбігОиькіУмь кПлСбкСиімкьСї СУСаж 
1. ЗПлСбкСиімкя СУСаО СУСажУмС кПУП біглСбігОиькіУмь еО лСТФрПккя гСвСбСТФ, 

ФзиОгПкСвС кПю УОйСУміРкС біглСбігкС гС еОзСкФ. 
2. ЗПлСбкСиімкя СУСаО СУСажУмС кПУП біглСбігОиькіУмь еО лСТФрПккя гСвСбСТФ, 

ФзиОгПкСвС еО евСгСю аОмьзіб (ФУжкСбиюбОпіб), лізиФбОиькжзО. ЯзсС Ф кПлСбкСиімкьСї 
СУСаж кПгСУмОмкьС йОРкО гия бігрзСгФбОккя еажмзіб, гСгОмзСбФ біглСбігОиькіУмь кПУФмь її 
аОмьзж (ФУжкСбиюбОпі) ОаС лізиФбОиькжз. 

3. ЗПлСбкСиімкя СУСаО кПУП біглСбігОиькіУмь еО рзСгФ, еОбгОкФ кПю ікріР СУСаі, 
біглСбігкС гС УмОммі 1179 оьСвС КСгПзУФ. 

ЛмОммя 34. ЙСбкО ожбіиькО гієегОмкіУмь 
1. ЙСбкФ ожбіиькФ гієегОмкіУмь йОє ніежпкО СУСаО, язО гСУявиО біУійкОгоямж ТСзіб 

(лСбкСиіммя). 
2. К ТОеі ТПєУмТОоії риюаФ ніежпкСї СУСаж, язО кП гСУявиО лСбкСиіммя, бСкО кОаФбОє 

лСбкСї ожбіиькСї гієегОмкСУмі е йСйПкмФ ТПєУмТОоії риюаФ. 
К ТОеі лТжлжкПккя риюаФ гС гСУявкПккя ніежпкСю СУСаСю лСбкСиіммя кОаФмО кПю 

лСбкО ожбіиькО гієегОмкіУмь еаПТівОємьУя. 
К ТОеі бжекОккя риюаФ кПгіРУкжй е лігУмОб, кП лСб'яеОкжХ е лТСмжлТОбкСю 

лСбПгікзСю кПлСбкСиімкьСї СУСаж, кОаФмО кПю лСбкО ожбіиькО гієегОмкіУмь еаПТівОємьУя. 

ЛмОммя 35. ЗОгОккя лСбкСї ожбіиькСї гієегОмкСУмі 
1. ЙСбкО ожбіиькО гієегОмкіУмь йСдП аФмж кОгОкО ніежпкіР СУСаі, язО гСУявиО 

ріУмкОгоямж ТСзіб і лТОоює еО мТФгСбжй гСвСбСТСй, О мОзСд кПлСбкСиімкіР СУСаі, язО 
еОлжУОкО йОміТ'ю ОаС аОмьзСй гжмжкж. 

2. ЗОгОккя лСбкСї ожбіиькСї гієегОмкСУмі лТСбОгжмьУя еО ТірПккяй СТвОкФ Слізж мО 
лізиФбОккя еО еОябСю еОікмПТПУСбОкСї СУСаж еО лжУьйСбСю евСгСю аОмьзіб 
(ФУжкСбиюбОпіб) ОаС лізиФбОиькжзО, О Ф ТОеі бігУФмкСУмі мОзСї евСгж лСбкО ожбіиькО 
гієегОмкіУмь йСдП аФмж кОгОкО еО ТірПккяй УФгФ. 

3. ЙСбкО ожбіиькО гієегОмкіУмь йСдП аФмж кОгОкО ніежпкіР СУСаі, язО гСУявиО 
ріУмкОгоямж ТСзіб і язО аОдОє еОРйОмжУя ліглТжєйкжоьзСю гіяиькіУмю. 

ЗО кОябкСУмі лжУьйСбСї евСгж кО оП аОмьзіб (ФУжкСбиюбОпіб), лізиФбОиькжзО ОаС 
СТвОкФ Слізж мО лізиФбОккя мОзО СУСаО йСдП аФмж еОТПєУмТСбОкО яз ліглТжєйПоь. К оьСйФ 
ТОеі ніежпкО СУСаО кОаФбОє лСбкСї ожбіиькСї гієегОмкСУмі е йСйПкмФ гПТдОбкСї ТПєУмТОоії її 
яз ліглТжєйоя. 

4. ЙСбкО ожбіиькО гієегОмкіУмь, кОгОкО ніежпкіР СУСаі, лСржТюємьУя кО ФУі ожбіиькі 
лТОбО мО СаСб'яезж. 

5. К ТОеі лТжлжкПккя мТФгСбСвС гСвСбСТФ, лТжлжкПккя ніежпкСю СУСаСю 
ліглТжєйкжоьзСї гіяиькСУмі кОгОкО їР лСбкО ожбіиькО гієегОмкіУмь еаПТівОємьУя. 

ЛмОммя 36. ИайПдПккя ожбіиькСї гієегОмкСУмі ніежпкСї СУСаж 
1. ЛФг йСдП СайПджмж ожбіиькФ гієегОмкіУмь ніежпкСї СУСаж, язсС бСкО УмТОдгОє кО 

лУжХіпкжР ТСеиОг, язжР іУмСмкС ближбОє кО її егОмкіУмь ФУбігСйиюбОмж екОпПккя УбСїХ гіР мО 
(ОаС) зПТФбОмж кжйж. 

2. ЛФг йСдП СайПджмж ожбіиькФ гієегОмкіУмь ніежпкСї СУСаж, язсС бСкО еиСбджбОє 
УлжТмкжйж кОлСяйж, кОТзСмжпкжйж еОУСаОйж, мСзУжпкжйж ТПпСбжкОйж, ОеОТмкжйж івТОйж 
мСсС і мжй УмОбжмь УПаП пж УбСю Уій'ю, О мОзСд ікржХ СУіа, язжХ бСкО еО еОзСкСй 
еСаСб'яеОкО ФмТжйФбОмж, Ф УзТФмкП йОмПТіОиькП УмОкСбжсП. 

3. ЙСТягСз СайПдПккя ожбіиькСї гієегОмкСУмі ніежпкСї СУСаж бУмОкСбиюємьУя 
Мжбіиькжй лТСоПУФОиькжй зСгПзУСй КзТОїкж. 
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4. МжбіиькО гієегОмкіУмь ніежпкСї СУСаж є СайПдПкСю е йСйПкмФ кОаТОккя еОзСккСї 
Ужиж ТірПккяй УФгФ лТС оП. 

ЛмОммя 37. ЙТОбСбі кОУиігзж СайПдПккя ожбіиькСї гієегОмкСУмі ніежпкСї СУСаж 
1. ЗОг ніежпкСю СУСаСю, ожбіиькО гієегОмкіУмь язСї СайПдПкО, бУмОкСбиюємьУя 

лізиФбОккя. 
2. ЛіежпкО СУСаО, ожбіиькО гієегОмкіУмь язСї СайПдПкО, йСдП УОйСУміРкС бпжкямж 

ижрП гТіакі лСаФмСбі лТОбСпжкж. 
3. ЙТОбСпжкж сСгС ТСелСТягдПккя йОРкСй мО ікрі лТОбСпжкж, сС бжХСгямь еО йПді 

гТіакжХ лСаФмСбжХ, бпжкяюмьУя СУСаСю, ожбіиькО гієегОмкіУмь язСї СайПдПкО, еО евСгСю 
лізиФбОиькжзО. 

ВігйСбО лізиФбОиькжзО гОмж евСгФ кО бпжкПккя лТОбСпжкіб, сС бжХСгямь еО йПді 
гТіакжХ лСаФмСбжХ, йСдП аФмж СУзОТдПкО СУСаСю, ожбіиькО гієегОмкіУмь язСї СайПдПкО, гС 
СТвОкФ Слізж мО лізиФбОккя ОаС УФгФ. 

4. ИгПТдОккя еОТСаімзФ, лПкУії, УмжлПкгії, ікржХ гСХСгіб СУСаж, ожбіиькО гієегОмкіУмь 
язСї СайПдПкО, мО ТСелСТягдОккя кжйж егіРУкююмьУя лізиФбОиькжзСй. ЙізиФбОиькжз 
йСдП лжУьйСбС гСебСижмж ніежпкіР СУСаі, ожбіиькО гієегОмкіУмь язСї СайПдПкО, УОйСУміРкС 
СгПТдФбОмж еОТСаімСз, лПкУію, УмжлПкгію, ікрі гСХСгж мО ТСелСТягдОмжУя кжйж. 

5. ИУСаО, ожбіиькО гієегОмкіУмь язСї СайПдПкО, УОйСУміРкС кПУП біглСбігОиькіУмь еО 
лСТФрПккя кПю гСвСбСТФ, ФзиОгПкСвС еО евСгСю лізиФбОиькжзО, мО еО рзСгФ, сС еОбгОкО 
кПю ікріР СУСаі. 

ЛмОммя 38. ЙСкСбиПккя ожбіиькСї гієегОмкСУмі ніежпкСї СУСаж, ожбіиькО 
гієегОмкіУмь язСї аФиО СайПдПкО 

1. К ТОеі бжгФдОккя ніежпкСї СУСаж, ожбіиькО гієегОмкіУмь язСї аФиО СайПдПкО, ОаС 
мОзСвС лСиілрПккя її лУжХіпкСвС УмОкФ, язжР бігкСбжб Ф лСбкСйФ СаУяеі її егОмкіУмь 
ФУбігСйиюбОмж екОпПккя УбСїХ гіР мО (ОаС) зПТФбОмж кжйж, УФг лСкСбиює її ожбіиькФ 
гієегОмкіУмь. 

2. К ТОеі лТжлжкПккя ніежпкСю СУСаСю еиСбджбОккя УлжТмкжйж кОлСяйж, 
кОТзСмжпкжйж еОУСаОйж, мСзУжпкжйж ТПпСбжкОйж, ОеОТмкжйж івТОйж мСсС УФг лСкСбиює її 
ожбіиькФ гієегОмкіУмь. 

3. ЙізиФбОккя, бУмОкСбиПкП кОг ніежпкСю СУСаСю, лТжлжкяємьУя кО лігУмОбі ТірПккя 
УФгФ лТС лСкСбиПккя ожбіиькСї гієегОмкСУмі. 

4. ЙСТягСз лСкСбиПккя ожбіиькСї гієегОмкСУмі ніежпкСї СУСаж, ожбіиькО гієегОмкіУмь 
язСї аФиО СайПдПкО, бУмОкСбиюємьУя Мжбіиькжй лТСоПУФОиькжй зСгПзУСй КзТОїкж. 

ЛмОммя 39. ВжекОккя ніежпкСї СУСаж кПгієегОмкСю 
1. ЛіежпкО СУСаО йСдП аФмж бжекОкО УФгСй кПгієегОмкСю, язсС бСкО бкОУиігСз 

ХТСкіпкСвС, УміРзСвС лУжХіпкСвС ТСеиОгФ кП егОмкО ФУбігСйиюбОмж екОпПккя УбСїХ гіР мО 
(ОаС) зПТФбОмж кжйж. 

2. ЙСТягСз бжекОккя ніежпкСї СУСаж кПгієегОмкСю бУмОкСбиюємьУя Мжбіиькжй 
лТСоПУФОиькжй зСгПзУСй КзТОїкж. 

3. ЯзсС УФг бігйСбжмь Ф еОгСбСиПккі еОябж лТС бжекОккя СУСаж кПгієегОмкСю і аФгП 
бУмОкСбиПкС, сС бжйСвО аФиО еОябиПкО кПгСаТСУСбіУкС аПе гСУмОмкьСї гия оьСвС лігУмОбж, 
ніежпкО СУСаО, язіР мОзжйж гіяйж аФиС еОбгОкС йСТОиькСї рзСгж, йОє лТОбС бжйОвОмж біг 
еОябкжзО її бігрзСгФбОккя. 

ЛмОммя 40. ЖСйПкм бжекОккя ніежпкСї СУСаж кПгієегОмкСю 
1. ЛіежпкО СУСаО бжекОємьУя кПгієегОмкСю е йСйПкмФ кОаТОккя еОзСккСї Ужиж 

ТірПккяй УФгФ лТС оП. 
2. ЯзсС біг пОУФ бжкжзкПккя кПгієегОмкСУмі еОиПджмь бжекОккя кПгіРУкжй риюаФ, 

гСвСбСТФ ОаС ікрСвС лТОбСпжкФ, УФг е ФТОХФбОккяй бжУкСбзФ УФгСбС-лУжХіОмТжпкСї 
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ПзУлПТмжеж мО ікржХ гСзОеіб сСгС лУжХіпкСвС УмОкФ СУСаж йСдП бжекОпжмж Ф УбСєйФ 
ТірПккі гПкь, е язСвС бСкО бжекОємьУя кПгієегОмкСю. 

ЛмОммя 41. ЙТОбСбі кОУиігзж бжекОккя ніежпкСї СУСаж кПгієегОмкСю 
1. ЗОг кПгієегОмкСю ніежпкСю СУСаСю бУмОкСбиюємьУя СлізО. 
2. ЗПгієегОмкО ніежпкО СУСаО кП йОє лТОбО бпжкямж аФгь-язСвС лТОбСпжкФ. 
3. ЙТОбСпжкж біг ійПкі кПгієегОмкСї ніежпкСї СУСаж мО б її ікмПТПУОХ бпжкяє її СлізФк. 
4. ВіглСбігОиькіУмь еО рзСгФ, еОбгОкФ кПгієегОмкСю ніежпкСю СУСаСю, кПУП її СлізФк 

(УмОммя 1184 оьСвС КСгПзУФ). 

ЛмОммя 42. ЙСкСбиПккя ожбіиькСї гієегОмкСУмі ніежпкСї СУСаж, язО аФиО бжекОкО 
кПгієегОмкСю 

1. ЗО еОябСю СлізФкО ОаС СТвОкФ Слізж мО лізиФбОккя УФг лСкСбиює ожбіиькФ 
гієегОмкіУмь ніежпкСї СУСаж, язО аФиО бжекОкО кПгієегОмкСю, і лТжлжкяє СлізФ, язсС аФгП 
бУмОкСбиПкС, сС бкОУиігСз бжгФдОккя ОаС екОпкСвС лСиілрПккя її лУжХіпкСвС УмОкФ Ф кПї 
лСкСбжиОУя егОмкіУмь ФУбігСйиюбОмж екОпПккя УбСїХ гіР мО зПТФбОмж кжйж. 

2. ЙСТягСз лСкСбиПккя ожбіиькСї гієегОмкСУмі ніежпкСї СУСаж, язО аФиО бжекОкО 
кПгієегОмкСю, бУмОкСбиюємьУя Мжбіиькжй лТСоПУФОиькжй зСгПзУСй КзТОїкж. 

ЛмОммя 43. ВжекОккя ніежпкСї СУСаж аПебіУкС бігУФмкьСю 
1. ЛіежпкО СУСаО йСдП аФмж бжекОкО УФгСй аПебіУкС бігУФмкьСю, язсС лТСмявСй 

СгкСвС ТСзФ б йіУоі її лСУміРкСвС лТСджбОккя кПйОє бігСйСУмПР лТС йіУоП її лПТПаФбОккя. 
2. К ТОеі кПйСдижбСУмі бУмОкСбжмж гПкь СгПТдОккя СУмОккіХ бігСйСУмПР лТС йіУоП 

лПТПаФбОккя СУСаж лСпОмзСй її аПебіУкСї бігУФмкСУмі ббОдОємьУя лПТрП пжУиС йіУяоя, сС 
РгП еО мжй, Ф язСйФ аФиж СгПТдОкі мОзі бігСйСУмі, О б ТОеі кПйСдижбСУмі бУмОкСбжмж оПР 
йіУяоь - лПТрП Уіпкя кОУмФлкСвС ТСзФ. 

3. ЙСТягСз бжекОккя ніежпкСї СУСаж аПебіУкС бігУФмкьСю бУмОкСбиюємьУя Мжбіиькжй 
лТСоПУФОиькжй зСгПзУСй КзТОїкж. 

ЛмОммя 44. ИлізО кОг йОРкСй ніежпкСї СУСаж, язО бжекОкО аПебіУкС бігУФмкьСю, О 
мОзСд СУСаж, екжзиСї аПебіУмж еО СУСаижбжХ СаУмОбжк 

1. ЗО лігУмОбі ТірПккя УФгФ лТС бжекОккя ніежпкСї СУСаж аПебіУкС бігУФмкьСю кСмОТіФУ 
еО СУмОккій йіУоПй її лТСджбОккя СлжУФє кОиПдкП їР йОРкС мО бУмОкСбиює кОг кжй СлізФ. 

2. ЗО еОябСю еОікмПТПУСбОкСї СУСаж ОаС СТвОкФ Слізж мО лізиФбОккя кОг йОРкСй СУСаж, 
екжзиСї аПебіУмж еО СУСаижбжХ СаУмОбжк, СлізО йСдП аФмж бУмОкСбиПкО кСмОТіФУСй гС 
ФХбОиПккя УФгСй ТірПккя лТС бжекОккя її аПебіУкС бігУФмкьСю. 

3. ИлізФк кОг йОРкСй ніежпкСї СУСаж, язО бжекОкО аПебіУкС бігУФмкьСю, ОаС СУСаж, 
екжзиСї аПебіУмж еО СУСаижбжХ СаУмОбжк, лТжРйОє бжзСкОккя ожбіиькжХ СаСб'яезіб кО її 
зСТжУмь, лСвОрОє еО ТОХФкСз її йОРкО аСТвж, ФлТОбияє ожй йОРкСй б її ікмПТПУОХ. 

4. ЗО еОябСю еОікмПТПУСбОкСї СУСаж СлізФк кОг йОРкСй ніежпкСї СУСаж, язО бжекОкО 
аПебіУкС бігУФмкьСю, ОаС СУСаж, екжзиСї аПебіУмж еО СУСаижбжХ СаУмОбжк, кОгОє еО ТОХФкСз 
оьСвС йОРкО ФмТжйОккя СУСаОй, язжХ бСкж еО еОзСкСй еСаСб'яеОкі ФмТжйФбОмж. 

5. ИлізО кОг йОРкСй лТжлжкяємьУя Ф ТОеі УзОУФбОккя ТірПккя УФгФ лТС бжекОккя 
ніежпкСї СУСаж аПебіУкС бігУФмкьСю, О мОзСд Ф ТОеі лСябж СУСаж, екжзиСї аПебіУмж еО 
СУСаижбжХ СаУмОбжк. 

ЛмОммя 45. ЛзОУФбОккя ТірПккя УФгФ лТС бжекОккя ніежпкСї СУСаж аПебіУкС 
бігУФмкьСю 

1. ЯзсС ніежпкО СУСаО, язО аФиО бжекОкО аПебіУкС бігУФмкьСю, е'ябжиОУя ОаС язсС 
СгПТдОкС бігСйСУмі лТС йіУоП її лПТПаФбОккя, УФг еО йіУоПй її лПТПаФбОккя ОаС УФг, сС 
лСУмОкСбжб ТірПккя лТС бжекОккя оієї СУСаж аПебіУкС бігУФмкьСю, еО еОябСю оієї СУСаж ОаС 
ікрСї еОікмПТПУСбОкСї СУСаж УзОУСбФє ТірПккя лТС бжекОккя ніежпкСї СУСаж аПебіУкС 
бігУФмкьСю. 
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ЛмОммя 46. ИвСиСрПккя ніежпкСї СУСаж лСйПТиСю 
1. ЛіежпкО СУСаО йСдП аФмж СвСиСрПкО УФгСй лСйПТиСю, язсС Ф йіУоі її лСУміРкСвС 

лТСджбОккя кПйОє бігСйСУмПР лТС йіУоП її лПТПаФбОккя лТСмявСй мТьСХ ТСзіб, О язсС бСкО 
лТСлОиО аПебіУмж еО СаУмОбжк, сС еОвТСдФбОиж їР УйПТмю ОаС гОюмь лігУмОбФ лТжлФУзОмж її 
еОвжаПиь біг лПбкСвС кПсОУкСвС бжлОгзФ, - лТСмявСй рПУмж йіУяоіб, О еО йСдижбСУмі 
ббОдОмж ніежпкФ СУСаФ еОвжаиСю біг лПбкСвС кПсОУкСвС бжлОгзФ ОаС ікржХ СаУмОбжк 
бкОУиігСз кОгебжпОРкжХ УжмФОоіР мПХкСвПккСвС мО лТжТСгкСвС ХОТОзмПТФ - лТСмявСй СгкСвС 
йіУяоя ліУия еОбПТрПккя ТСаСмж УлПоіОиькСї зСйіУії, ФмбСТПкСї бкОУиігСз кОгебжпОРкжХ 
УжмФОоіР мПХкСвПккСвС мО лТжТСгкСвС ХОТОзмПТФ. 

2. ЛіежпкО СУСаО, язО лТСлОиО аПебіУмж Ф еб'яезФ е бСєккжйж гіяйж, еаТСРкжй 
зСкниізмСй, йСдП аФмж СвСиСрПкО УФгСй лСйПТиСю ліУия УлижбФ гбСХ ТСзіб біг гкя 
еОзікпПккя бСєккжХ гіР. З ФТОХФбОккяй зСкзТПмкжХ СаУмОбжк УлТОбж УФг йСдП СвСиСУжмж 
ніежпкФ СУСаФ лСйПТиСю і гС УлижбФ оьСвС УмТСзФ, ОиП кП ТОкірП УлижбФ рПУмж йіУяоіб. 

3. ЛіежпкО СУСаО СвСиСрФємьУя лСйПТиСю біг гкя кОаТОккя еОзСккСї Ужиж ТірПккяй 
УФгФ лТС оП. ЛіежпкО СУСаО, язО лТСлОиО аПебіУмж еО СаУмОбжк, сС еОвТСдФбОиж їР УйПТмю 
ОаС гОюмь лігУмОбж лТжлФУмжмж її еОвжаПиь біг лПбкСвС кПсОУкСвС бжлОгзФ ОаС Ф еб'яезФ е 
бСєккжйж гіяйж, еаТСРкжй зСкниізмСй, йСдП аФмж СвСиСрПкО лСйПТиСю біг гкя її 
біТСвігкСї УйПТмі. 

4. ЙСТягСз СвСиСрПккя ніежпкСї СУСаж лСйПТиСю бУмОкСбиюємьУя Мжбіиькжй 
лТСоПУФОиькжй зСгПзУСй КзТОїкж. 

ЛмОммя 47. ЙТОбСбі кОУиігзж СвСиСрПккя ніежпкСї СУСаж лСйПТиСю 
1. ЙТОбСбі кОУиігзж СвСиСрПккя ніежпкСї СУСаж лСйПТиСю лТжТібкююмьУя гС 

лТОбСбжХ кОУиігзіб, язі кОУмОюмь Ф ТОеі УйПТмі. 
2. ЛлОгзСєйоі ніежпкСї СУСаж, язО СвСиСрПкО лСйПТиСю, кП йОюмь лТОбО бігпФдФбОмж 

лТСмявСй л'ямж ТСзіб кПТФХСйП йОРкС, сС лПТПРриС гС кжХ Ф еб'яезФ е бігзТжммяй 
УлОгсжкж. 

ЗСмОТіФУ, язжР бжгОб УлОгзСєйоПбі УбігСомбС лТС лТОбС кО УлОгсжкФ кО кПТФХСйП 
йОРкС, кОзиОгОє кО кьСвС еОаСТСкФ бігпФдПккя. 

ЛмОммя 48. ЙТОбСбі кОУиігзж лСябж ніежпкСї СУСаж, язО аФиО СвСиСрПкО лСйПТиСю 
1. ЯзсС ніежпкО СУСаО, язО аФиО СвСиСрПкО лСйПТиСю, е'ябжиОУя ОаС язсС СгПТдОкС 

бігСйСУмі лТС йіУоП її лПТПаФбОккя, УФг еО йіУоПй лПТПаФбОккя оієї СУСаж ОаС УФг, сС 
лСУмОкСбжб ТірПккя лТС СвСиСрПккя її лСйПТиСю, еО еОябСю оієї СУСаж ОаС ікрСї 
еОікмПТПУСбОкСї СУСаж УзОУСбФє ТірПккя УФгФ лТС СвСиСрПккя ніежпкСї СУСаж лСйПТиСю. 

2. ЗПеОиПдкС біг пОУФ УбСєї лСябж ніежпкО СУСаО, язО аФиО СвСиСрПкО лСйПТиСю, йОє 
лТОбС бжйОвОмж біг СУСаж, язО бСиСгіє її йОРкСй, лСбПТкПккя оьСвС йОРкО, язсС бСкС 
еаПТПвиСУя мО аПеСлиОмкС лПТПРриС гС кПї ліУия СвСиСрПккя ніежпкСї СУСаж лСйПТиСю, еО 
бжкямзСй йОРкО, лТжгаОкСвС еО кОаФбОиькСю гОбкіУмю, О мОзСд вТСрПР мО оіккжХ лОлПТіб 
кО лТПг'ябкжзО. 

3. ИУСаО, гС язСї йОРкС лПТПРриС еО біглиОмкжй гСвСбСТСй, еСаСб'яеОкО лСбПТкФмж 
РСвС, язсС аФгП бУмОкСбиПкС, сС кО йСйПкм кОаФммя оьСвС йОРкО бСкО екОиО, сС ніежпкО 
СУСаО, язО аФиО СвСиСрПкО лСйПТиСю, джбО. 

К ТОеі кПйСдижбСУмі лСбПТкФмж йОРкС б кОмФТі СУСаі, язО аФиО СвСиСрПкО лСйПТиСю, 
бігрзСгСбФємьУя бОТміУмь оьСвС йОРкО. 

4. ЯзсС йОРкС ніежпкСї СУСаж, язО аФиО СвСиСрПкО лСйПТиСю і е'ябжиОУя, лПТПРриС Ф 
биОУкіУмь гПТдОбж, АбмСкСйкСї КПУлФаиізж КТжй ОаС мПТжмСТіОиькСї вТСйОгж і аФиС 
ТПОиіеСбОкП кжйж, оіР СУСаі лСбПТмОємьУя УФйО, СгПТдОкО біг ТПОиіеОоії оьСвС йОРкО. 
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ЛмОммя 481. ЙТОбСбі кОУиігзж кПегОмкСУмі ніежпкСї СУСаж бжзСкОмж УбСї йОРкСбі 
еСаСб'яеОккя і лСвОУжмж аСТвж 

1. ЛмСУСбкС ніежпкСї СУСаж, язО є кПегОмкСю бжзСкОмж УбСї йОРкСбі еСаСб'яеОккя і 
лСвОУжмж аСТвж, йСдП аФмж бігзТжмС лТСбОгдПккя Ф УлТОбі лТС кПлиОмСУлТСйСдкіУмь і 
ббПгПкО лТСоПгФТО ТПУмТФзмФТжеОоії аСТвіб аСТдкжзО ОаС мОзО СУСаО йСдП аФмж бжекОкО 
аОкзТФмСй Ф УлТОбі лТС кПлиОмСУлТСйСдкіУмь іе еОУмСУФбОккяй лТСоПгФТж еОгСбСиПккя 
бжйСв зТПгжмСТіб еО лТОбжиОйж, лПТПгаОпПкжйж КСгПзУСй КзТОїкж е лТСоПгФТ 
аОкзТФмУмбО. 

ЛмОммя 49. Азмж ожбіиькСвС УмОкФ 
1. АзмОйж ожбіиькСвС УмОкФ є лСгії мО гії, язі кПТСеТжбкС лСб'яеОкі е ніежпкСю СУСаСю і 

еОлСпОмзСбФюмь, ейікююмь, гСлСбкююмь ОаС лТжлжкяюмь її йСдижбіУмь аФмж УФа'єзмСй 
ожбіиькжХ лТОб мО СаСб'яезіб. 

2. АзмОйж ожбіиькСвС УмОкФ є кОТСгдПккя ніежпкСї СУСаж, бУмОкСбиПккя її лСХСгдПккя, 
кОаФммя вТСйОгякУмбО, бжХіг е вТСйОгякУмбО мО РСвС бмТОмО, гСУявкПккя біглСбігкСвС бізФ, 
кОгОккя лСбкСї ожбіиькСї гієегОмкСУмі, СайПдПккя ожбіиькСї гієегОмкСУмі, бжекОккя СУСаж 
кПгієегОмкСю, риюа, ТСеіТбОккя риюаФ, ФУжкСбиПккя, лСеаОбиПккя мО лСкСбиПккя 
аОмьзібУьзжХ лТОб, ейікО ійПкі, ікбОиігкіУмь, УйПТмь мСсС. 

3. ДПТдОбкіР ТПєУмТОоії лігиявОюмь кОТСгдПккя ніежпкСї СУСаж мО її лСХСгдПккя, 
вТСйОгякУмбС, риюа, ТСеіТбОккя риюаФ Ф бжлОгзОХ, лПТПгаОпПкжХ еОзСкСй, ейікО ійПкі, 
УйПТмь. 

4. КПєУмТОоія Озміб ожбіиькСвС УмОкФ лТСбОгжмьУя біглСбігкС гС еОзСкФ. 
ЗОТСгдПккя ніежпкСї СУСаж мО її лСХСгдПккя, ФУжкСбиПккя, лСеаОбиПккя мО 

лСкСбиПккя аОмьзібУьзжХ лТОб, риюа, ТСеіТбОккя риюаФ, ейікО ійПкі, УйПТмь лігиявОюмь 
СаСб'яезСбСйФ бкПУПккю гС ДПТдОбкСвС ТПєУмТФ Озміб ожбіиькСвС УмОкФ вТСйОгяк б 
СТвОкОХ юУмжоії б лСТягзФ, бжекОпПкСйФ КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж. 

ГиОбО 5 
ЛІЗИНЗА ИЛИБА - ЙІДЙКИЄЖДМЬ 

ЛмОммя 50. ЙТОбС ніежпкСї СУСаж кО егіРУкПккя ліглТжєйкжоьзСї гіяиькСУмі 
1. ЙТОбС кО егіРУкПккя ліглТжєйкжоьзСї гіяиькСУмі, язФ кП еОаСТСкПкС еОзСкСй, йОє 

ніежпкО СУСаО е лСбкСю ожбіиькСю гієегОмкіУмю. 
ИайПдПккя лТОбО ніежпкСї СУСаж кО егіРУкПккя ліглТжєйкжоьзСї гіяиькСУмі 

бУмОкСбиююмьУя КСкУмжмФоією КзТОїкж мО еОзСкСй. 
2. ЛіежпкО СУСаО егіРУкює УбСє лТОбС кО ліглТжєйкжоьзФ гіяиькіУмь еО ФйСбж її 

гПТдОбкСї ТПєУмТОоії б лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ еОзСкСй. 
ІкнСТйОоія лТС гПТдОбкФ ТПєУмТОоію ніежпкжХ СУіа - ліглТжєйоіб є бігзТжмСю. 
3. ЯзсС СУСаО ТСелСпОиО ліглТжєйкжоьзФ гіяиькіУмь аПе гПТдОбкСї ТПєУмТОоії, 

ФзиОбрж біглСбігкі гСвСбСТж, бСкО кП йОє лТОбО СУлСТюбОмж оі гСвСбСТж кО міР лігУмОбі, 
сС бСкО кП є ліглТжєйоПй. 
СмФммя 501. ВжзиюпХкФ. 

ЛмОммя 51. ЗОУмСУФбОккя гС ліглТжєйкжоьзСї гіяиькСУмі ніежпкжХ СУіа кСТйОмжбкС-
лТОбСбжХ Озміб, сС ТПвФиююмь ліглТжєйкжоьзФ гіяиькіУмь юТжгжпкжХ СУіа 

1. ДС ліглТжєйкжоьзСї гіяиькСУмі ніежпкжХ СУіа еОУмСУСбФюмьУя кСТйОмжбкС-лТОбСбі 
Озмж, сС ТПвФиююмь ліглТжєйкжоьзФ гіяиькіУмь юТжгжпкжХ СУіа, язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС 
еОзСкСй ОаС кП бжлижбОє іе УФмі бігкСУжк. 

ЛмОммя 52. МжбіиькС-лТОбСбО біглСбігОиькіУмь ніежпкСї СУСаж - ліглТжєйоя 
1. ЛіежпкО СУСаО - ліглТжєйПоь біглСбігОє еО еСаСб'яеОккяйж, лСб'яеОкжйж е 

ліглТжєйкжоьзСю гіяиькіУмю, ФУій УбСїй йОРкСй, зТій йОРкО, кО язП евігкС іе еОзСкСй кП 
йСдП аФмж ебПТкПкС УмявкПккя. 
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2. ЛіежпкО СУСаО - ліглТжєйПоь, язО лПТПаФбОє Ф риюаі, біглСбігОє еО еСаСб'яеОккяйж, 
лСб'яеОкжйж е ліглТжєйкжоьзСю гіяиькіУмю, ФУій УбСїй СУСажУмжй йОРкСй і пОУмзСю Ф 
лТОбі УліиькСї УФйіУкСї биОУкСУмі лСгТФддя, язО кОиПдОмжйП їР лТж лСгіиі оьСвС йОРкО. 

ЛмОммя 53. БОкзТФмУмбС ніежпкСї СУСаж - ліглТжєйоя 
1. ЛіежпкО СУСаО, язО кПУлТСйСдкО еОгСбСиькжмж бжйСвж зТПгжмСТіб, лСб'яеОкі іе 

егіРУкПккяй кПю ліглТжєйкжоьзСї гіяиькСУмі, йСдП аФмж бжекОкО аОкзТФмСй Ф лСТягзФ, 
бУмОкСбиПкСйФ еОзСкСй. 

ЛмОммя 54. КлТОбиіккя йОРкСй, сС бжзСТжУмСбФємьУя Ф ліглТжєйкжоьзіР гіяиькСУмі, 
СТвОкСй Слізж мО лізиФбОккя 

1. ЯзсС ніежпкО СУСаО - ліглТжєйПоь бжекОкО аПебіУкС бігУФмкьСю, кПгієегОмкСю пж її 
ожбіиькО гієегОмкіУмь СайПдПкО ОаС язсС биОУкжзСй йОРкО, язП бжзСТжУмСбФбОиСУя Ф 
ліглТжєйкжоьзіР гіяиькСУмі, УмОиО кПлСбкСиімкя пж йОиСиімкя СУСаО, СТвОк Слізж мО 
лізиФбОккя йСдП лТжекОпжмж ФлТОбжмПия оьСвС йОРкО. 

ИТвОк Слізж мО лізиФбОккя ФзиОгОє е ФлТОбжмПиПй гСвСбіТ лТС ФлТОбиіккя ожй йОРкСй. 
2. ЙТж егіРУкПккі лСбкСбОдПкь сСгС ФлТОбиіккя йОРкСй ФлТОбжмПиь гіє біг УбСвС 

ійПкі б ікмПТПУОХ СУСаж, язО є биОУкжзСй йОРкО. 
3. К гСвСбСТі лТС ФлТОбиіккя йОРкСй бУмОкСбиююмьУя лТОбО мО СаСб'яезж ФлТОбжмПия. 
ИТвОк Слізж мО лізиФбОккя егіРУкює зСкмТСиь еО гіяиькіУмю ФлТОбжмПия йОРкСй 

біглСбігкС гС лТОбжи лТС зСкмТСиь еО гіяиькіУмю СлізФкО і лізиФбОиькжзО. 
4. ДСвСбіТ лТС ФлТОбиіккя йОРкСй лТжлжкяємьУя, язсС біглОиж СаУмОбжкж, кО лігУмОбі 

язжХ бік аФб ФзиОгПкжР. 

ГиОбО 6 
ИЙІКА МА ЙІКЙКВАЗЗЯ 

ЛмОммя 55. ЗОбгОккя Слізж мО лізиФбОккя 
1. ИлізО мО лізиФбОккя бУмОкСбиююмьУя е йПмСю еОаПелПпПккя СУСажУмжХ кПйОРкСбжХ 

і йОРкСбжХ лТОб мО ікмПТПУіб йОиСиімкіХ, кПлСбкСиімкіХ СУіа, О мОзСд лСбкСиімкіХ СУіа, язі еО 
УмОкСй егСТСб'я кП йСдФмь УОйСУміРкС егіРУкюбОмж УбСї лТОбО і бжзСкФбОмж СаСб'яезж. 

ЛмОммя 56. ИТвОк Слізж мО лізиФбОккя 
1. ИТвОкОйж Слізж мО лізиФбОккя є ТОРСккі, ТОРСккі б йіУмОХ Кжєбі мО ЛПбОУмСлСиі 

гПТдОбкі ОгйікіУмТОоії, бжзСкОбпі СТвОкж йіУьзжХ, ТОРСккжХ Ф йіУмОХ, УіиьУьзжХ, УПижскжХ 
ТОг. 

2. ЙТОбО мО СаСб'яезж СТвОкіб, кО язі лСзиОгПкС егіРУкПккя Слізж мО лізиФбОккя, сСгС 
еОаПелПпПккя лТОб мО ікмПТПУіб ніежпкжХ СУіа, язі лСмТПаФюмь Слізж мО лізиФбОккя, 
бУмОкСбиююмьУя еОзСкСй мО ікржйж кСТйОмжбкС-лТОбСбжйж ОзмОйж. 

ЛмОммя 57. ИаСб'яеСз лСбігСйиямж лТС ніежпкжХ СУіа, язі лСмТПаФюмь Слізж ОаС 
лізиФбОккя 

1. ИУСаО, язіР УмОиС бігСйС лТС ніежпкФ СУСаФ, язО лСмТПаФє Слізж ОаС лізиФбОккя, 
еСаСб'яеОкО кПвОРкС лСбігСйжмж лТС оП СТвОк Слізж мО лізиФбОккя. 

ЛмОммя 58. Ліежпкі СУСаж, кОг язжйж бУмОкСбиюємьУя СлізО 
1. ИлізО бУмОкСбиюємьУя кОг йОиСиімкійж СУСаОйж, язі є УжТСмОйж ОаС лСеаОбиПкі 

аОмьзібУьзСвС лізиФбОккя, мО ніежпкжйж СУСаОйж, язі бжекОкі кПгієегОмкжйж. 

ЛмОммя 59. Ліежпкі СУСаж, кОг язжйж бУмОкСбиюємьУя лізиФбОккя 
1. ЙізиФбОккя бУмОкСбиюємьУя кОг кПлСбкСиімкійж СУСаОйж, язі є УжТСмОйж ОаС 

лСеаОбиПкі аОмьзібУьзСвС лізиФбОккя, мО ніежпкжйж СУСаОйж, ожбіиькО гієегОмкіУмь язжХ 
СайПдПкО. 
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ЛмОммя 60. ВУмОкСбиПккя Слізж мО лізиФбОккя УФгСй 
1. ЛФг бУмОкСбиює СлізФ кОг ніежпкСю СУСаСю Ф ТОеі бжекОккя її кПгієегОмкСю і 

лТжекОпОє СлізФкО еО лСгОккяй СТвОкФ Слізж мО лізиФбОккя. 
2. ЛФг бУмОкСбиює лізиФбОккя кОг ніежпкСю СУСаСю Ф ТОеі СайПдПккя її ожбіиькСї 

гієегОмкСУмі і лТжекОпОє лізиФбОиькжзО еО лСгОккяй СТвОкФ Слізж мО лізиФбОккя. 
3. ЛФг бУмОкСбиює СлізФ кОг йОиСиімкьСю СУСаСю, язсС лТж ТСевиягі УлТОбж аФгП 

бУмОкСбиПкС, сС бСкО лСеаОбиПкО аОмьзібУьзСвС лізиФбОккя, і лТжекОпОє СлізФкО еО 
лСгОккяй СТвОкФ Слізж мО лізиФбОккя. 

4. ЛФг бУмОкСбиює лізиФбОккя кОг кПлСбкСиімкьСю СУСаСю, язсС лТж ТСевиягі УлТОбж 
аФгП бУмОкСбиПкС, сС бСкО лСеаОбиПкО аОмьзібУьзСвС лізиФбОккя, і лТжекОпОє 
лізиФбОиькжзО еО лСгОккяй СТвОкФ Слізж мО лізиФбОккя. 

ЛмОммя 61. ВУмОкСбиПккя Слізж мО лізиФбОккя СТвОкСй Слізж мО лізиФбОккя 
1. ИТвОк Слізж мО лізиФбОккя бУмОкСбиює СлізФ кОг йОиСиімкьСю СУСаСю мО лізиФбОккя 

кОг кПлСбкСиімкьСю СУСаСю, зТій бжлОгзіб, бУмОкСбиПкжХ пОУмжкОйж лПТрСю мО гТФвСю 
УмОммі 60 оьСвС КСгПзУФ. 

ЛмОммя 62. ЖіУоП бУмОкСбиПккя Слізж ОаС лізиФбОккя 
1. ИлізО ОаС лізиФбОккя бУмОкСбиююмьУя еО йіУоПй лТСджбОккя ніежпкСї СУСаж, язО 

лСмТПаФє Слізж пж лізиФбОккя, ОаС еО йіУоПй лТСджбОккя СлізФкО пж лізиФбОиькжзО. 

ЛмОммя 63. ЙТжекОпПккя СлізФкО ОаС лізиФбОиькжзО 
1. ИлізФкО ОаС лізиФбОиькжзО лТжекОпОє СТвОк Слізж мО лізиФбОккя, зТій бжлОгзіб, 

бУмОкСбиПкжХ УмОммПю 60 оьСвС КСгПзУФ. 
2. ИлізФкСй ОаС лізиФбОиькжзСй йСдП аФмж ижрП ніежпкО СУСаО е лСбкСю ожбіиькСю 

гієегОмкіУмю. 
3. ЛіежпкО СУСаО йСдП аФмж лТжекОпПкО СлізФкСй ОаС лізиФбОиькжзСй ижрП еО її 

лжУьйСбСю еОябСю. 
4. ИлізФк ОаС лізиФбОиькжз лТжекОпОюмьУя лПТПбОдкС е СУіа, язі лПТПаФбОюмь Ф 

УійПРкжХ, ТСгжккжХ бігкСУжкОХ е лігСліпкжй, е ФТОХФбОккяй СУСажУмжХ УмСУФкзіб йід кжйж, 
йСдижбСУмі СУСаж бжзСкФбОмж СаСб'яезж СлізФкО пж лізиФбОиькжзО. 

ЙТж лТжекОпПккі СлізФкО гия йОиСиімкьСї СУСаж мО лТж лТжекОпПккі лізиФбОиькжзО гия 
кПлСбкСиімкьСї СУСаж бТОХСбФємьУя аОдОккя лігСліпкСвС. 

5. ЛіежпкіР СУСаі йСдП аФмж лТжекОпПкС СгкСвС ОаС зіиьзСХ СлізФкіб пж лізиФбОиькжзіб. 

ЛмОммя 64. ЛіежпкО СУСаО, язО кП йСдП аФмж СлізФкСй ОаС лізиФбОиькжзСй 
1. ИлізФкСй ОаС лізиФбОиькжзСй кП йСдП аФмж ніежпкО СУСаО: 
1) язО лСеаОбиПкО аОмьзібУьзжХ лТОб, язсС оі лТОбО кП аФиж лСкСбиПкі; 
2) лСбПгікзО мО ікмПТПУж язСї УФлПТПпОмь ікмПТПУОй ніежпкСї СУСаж, язО лСмТПаФє Слізж 

ОаС лізиФбОккя. 

ЛмОммя 65. ИлізО ОаС лізиФбОккя кОг ніежпкСю СУСаСю, сСгС язСї кП лТжекОпПкС 
СлізФкО ОаС лізиФбОиькжзО 

1. ДС бУмОкСбиПккя Слізж ОаС лізиФбОккя і лТжекОпПккя СлізФкО пж лізиФбОиькжзО СлізФ 
ОаС лізиФбОккя кОг ніежпкСю СУСаСю егіРУкює біглСбігкжР СТвОк Слізж мО лізиФбОккя. 

ЛмОммя 66. ИлізО ОаС лізиФбОккя кОг ніежпкСю СУСаСю, язО лПТПаФбОє Ф 
УлПоіОиькСйФ еОзиОгі 

1. ЯзсС кОг ніежпкСю СУСаСю, язО лПТПаФбОє Ф кОбпОиькСйФ еОзиОгі, еОзиОгі СХСТСкж 
егСТСб'я ОаС еОзиОгі УСоіОиькСвС еОХжУмФ кОУПиПккя, кП бУмОкСбиПкС СлізФ пж лізиФбОккя 
ОаС кП лТжекОпПкС СлізФкО пж лізиФбОиькжзО, СлізФ ОаС лізиФбОккя кОг кПю егіРУкює оПР 
еОзиОг. 
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ЛмОммя 67. ЙТОбО мО СаСб'яезж СлізФкО 
1. ИлізФк еСаСб'яеОкжР гаОмж лТС лігСліпкСвС, лТС УмбСТПккя РСйФ кПСаХігкжХ 

лСаФмСбжХ ФйСб, еОаПелПпПккя РСвС гСвиягСй мО иізФбОккяй. 
ИлізФк йОиСиімкьСї СУСаж еСаСб'яеОкжР гаОмж лТС її бжХСбОккя, кОбпОккя мО ТСебжмСз. 
2. ИлізФк йОє лТОбС бжйОвОмж лСбПТкПккя лігСліпкСвС біг СУіа, язі мТжйОюмь РСвС аПе 

еОзСккСї лігУмОбж. 
3. ИлізФк бпжкяє лТОбСпжкж біг ійПкі мО б ікмПТПУОХ лігСліпкСвС. 
4. ИлізФк еСаСб'яеОкжР бджбОмж еОХСгіб сСгС еОХжУмФ ожбіиькжХ лТОб мО ікмПТПУіб 

лігСліпкСвС. 

ЛмОммя 68. ЙТОбСпжкж, язі кП йСдП бпжкямж СлізФк 
1. ИлізФк, РСвС гТФджкО, пСиСбіз мО аижеьзі ТСгжпі (аОмьзж, гімж, аТОмж, УПУмТж) кП 

йСдФмь ФзиОгОмж е лігСліпкжй гСвСбСТіб, зТій лПТПгОккя йОРкО лігСліпкСйФ Ф биОУкіУмь еО 
гСвСбСТСй гОТФбОккя ОаС Ф аПеСлиОмкП зСТжУмФбОккя еО гСвСбСТСй лСежпзж. 

2. ИлізФк кП йСдП егіРУкюбОмж гОТФбОккя біг ійПкі лігСліпкСвС, О мОзСд 
еСаСб'яеФбОмжУя біг РСвС ійПкі лСТФзСю. 

ЛмОммя 69. ЙТОбО мО СаСб'яезж лізиФбОиькжзО 
1. ЙізиФбОиькжз кОг кПлСбкСиімкьСю СУСаСю еСаСб'яеОкжР гаОмж лТС УмбСТПккя гия 

кПї кПСаХігкжХ лСаФмСбжХ ФйСб, лТС її бжХСбОккя, кОбпОккя мО ТСебжмСз. 
ЙізиФбОиькжз кОг ніежпкСю СУСаСю, ожбіиькО гієегОмкіУмь язСї СайПдПкО, 

еСаСб'яеОкжР гаОмж лТС її иізФбОккя, УмбСТПккя кПСаХігкжХ лСаФмСбжХ ФйСб. 
2. ЙізиФбОиькжз гОє евСгФ кО бпжкПккя лігСліпкжй лТОбСпжкіб біглСбігкС гС УмОмПР 32 

мО 37 оьСвС КСгПзУФ. 
3. ЙізиФбОиькжз еСаСб'яеОкжР бджбОмж еОХСгіб сСгС еОХжУмФ ожбіиькжХ лТОб мО 

ікмПТПУіб лігСліпкСвС. 

ЛмОммя 70. ЙТОбСпжкж, кО бпжкПккя язжХ лізиФбОиькжз кП йСдП гОбОмж евСгФ 
1. ЙізиФбОиькжз кП йСдП гОбОмж евСгФ кО ФзиОгПккя гСвСбСТіб йід лігСліпкжй мО 

УбСєю гТФджкСю (УбСїй пСиСбізСй) ОаС УбСїйж аижеьзжйж ТСгжпОйж, зТій лПТПгОккя 
йОРкО лігСліпкСйФ Ф биОУкіУмь еО гСвСбСТСй гОТФбОккя ОаС Ф аПеСлиОмкП зСТжУмФбОккя кО 
лігУмОбі гСвСбСТФ лСежпзж. 

ЛмОммя 71. ЙТОбСпжкж, язі бпжкяюмьУя е гСебСиФ СТвОкФ Слізж мО лізиФбОккя 
1. ИлізФк кП йОє лТОбО аПе гСебСиФ СТвОкФ Слізж мО лізиФбОккя: 
1) бігйСбжмжУя біг йОРкСбжХ лТОб лігСліпкСвС; 
2) бжгОбОмж лжУьйСбі еСаСб'яеОккя біг ійПкі лігСліпкСвС; 
3) ФзиОгОмж гСвСбСТж, язі лігиявОюмь кСмОТіОиькСйФ лСУбігпПккю мО (ОаС) гПТдОбкіР 

ТПєУмТОоії, б мСйФ пжУиі гСвСбСТж сСгС лСгіиФ ОаС СайікФ джмиСбСвС аФгжкзФ, збОТмжТж; 
4) ФзиОгОмж гСвСбСТж сСгС ікрСвС оіккСвС йОРкО. 
2. ЙізиФбОиькжз йОє лТОбС гОмж евСгФ кО бпжкПккя лТОбСпжкіб, лПТПгаОпПкжХ 

пОУмжкСю лПТрСю оієї УмОммі, ижрП е гСебСиФ СТвОкФ Слізж мО лізиФбОккя. 

ЛмОммя 72. КлТОбиіккя йОРкСй СУСаж, кОг язСю бУмОкСбиПкС СлізФ 
1. ИлізФк еСаСб'яеОкжР гаОмж лТС еаПТПдПккя мО бжзСТжУмОккя йОРкО лігСліпкСвС б 

РСвС ікмПТПУОХ. 
2. ЯзсС йОиСиімкя СУСаО йСдП УОйСУміРкС бжекОпжмж УбСї лСмТПаж мО ікмПТПУж, СлізФк, 

егіРУкююпж ФлТОбиіккя її йОРкСй, лСбжкПк бТОХСбФбОмж її аОдОккя. 
3. ИлізФк УОйСУміРкС егіРУкює бжмТОмж, кПСаХігкі гия еОгСбСиПккя лСмТПа лігСліпкСвС, 

еО ТОХФкСз лПкУії, ОиійПкміб, бігрзСгФбОккя рзСгж Ф еб'яезФ е бмТОмСю вСгФбОиькжзО, 
гСлСйСвж кО лігСліпкФ гжмжкФ мО ікржХ УСоіОиькжХ бжлиОм, лТжекОпПкжХ кО лігСліпкФ гжмжкФ 
біглСбігкС гС еОзСкіб КзТОїкж, гСХСгіб біг йОРкО лігСліпкСвС мСсС. 
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4. ЯзсС лігСліпкжР є биОУкжзСй кПТФХСйСвС йОРкО ОаС йОРкО, язП лСмТПаФє 
лСУміРкСвС ФлТОбиіккя, СлізФк йСдП е гСебСиФ СТвОкФ Слізж мО лізиФбОккя ФлТОбиямж ожй 
йОРкСй ОаС лПТПгОмж РСвС еО гСвСбСТСй б ФлТОбиіккя ікріР СУСаі. 

ЛмОммя 73. ЙТОбС СлізФкО мО лізиФбОиькжзО кО лиОмФ еО бжзСкОккя кжйж УбСїХ 
СаСб'яезіб 

1. ЙігУмОбж бжкжзкПккя лТОбО кО СлиОмФ лСУиФв СлізФкО мО лізиФбОиькжзО, її ТСейіТ мО 
лСТягСз бжлиОмж бУмОкСбиююмьУя КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж. 

ЛмОммя 74. ИлізО кОг йОРкСй 
1. ЯзсС Ф СУСаж, кОг язСю бУмОкСбиПкС СлізФ пж лізиФбОккя, є йОРкС, сС екОХСгжмьУя 

б ікріР йіУоПбСУмі, СлізО кОг ожй йОРкСй бУмОкСбиюємьУя СТвОкСй Слізж мО лізиФбОккя еО 
йіУоПекОХСгдПккяй йОРкО. 

ИлізО кОг йОРкСй бУмОкСбиюємьУя мОзСд б ікржХ бжлОгзОХ, бУмОкСбиПкжХ еОзСкСй. 

ЛмОммя 75. ЗбіиькПккя СлізФкО мО лізиФбОиькжзО 
1. ЛФг, язсС бік лТжекОпжб СлізФкО пж лізиФбОиькжзО, ОаС СТвОк Слізж мО лізиФбОккя еО 

еОябСю СУСаж ебіиькяє її біг лСбкСбОдПкь СлізФкО ОаС лізиФбОиькжзО. Мя еОябО 
ТСевиягОємьУя УФгСй ОаС СТвОкСй Слізж мО лізиФбОккя лТСмявСй СгкСвС йіУяоя. 

ИУСаО бжзСкФє лСбкСбОдПккя СлізФкО ОаС лізиФбОиькжзО гС бжкПУПккя ТірПккя лТС 
ебіиькПккя її біг лСбкСбОдПкь СлізФкО ОаС лізиФбОиькжзО пж гС еОзікпПккя йіУяпкСвС 
УмТСзФ біг гкя лСгОккя еОябж, язсС бСкО кП аФиО ТСевиякФмО лТСмявСй оьСвС УмТСзФ. 

2. ЛФг, язсС бік лТжекОпжб лізиФбОиькжзО, ОаС СТвОк Слізж мО лізиФбОккя йСдП 
ебіиькжмж лізиФбОиькжзО біг РСвС лСбкСбОдПкь еО еОябСю СУСаж, кОг язСю бУмОкСбиПкС 
лізиФбОккя. 

3. ЗО еОябСю СТвОкФ Слізж мО лізиФбОккя УФг йСдП ебіиькжмж СУСаФ біг лСбкСбОдПкь 
СлізФкО ОаС лізиФбОиькжзО Ф ТОеі кПбжзСкОккя кПю УбСїХ СаСб'яезіб, лСТФрПккя лТОб 
лігСліпкСвС, О мОзСд Ф ТОеі лСйісПккя лігСліпкСвС гС кОбпОиькСвС еОзиОгФ, еОзиОгФ 
СХСТСкж егСТСб'я ОаС еОзиОгФ УСоіОиькСвС еОХжУмФ. 

ЛмОммя 76. ЙТжлжкПккя Слізж 
1. ИлізО лТжлжкяємьУя Ф ТОеі лПТПгОпі йОиСиімкьСї СУСаж аОмьзОй (ФУжкСбиюбОпОй). 
2. ИлізО лТжлжкяємьУя Ф ТОеі гСУявкПккя лігСліпкжй пСмжТкОгоямж ТСзіб. К оьСйФ ТОеі 

СУСаО, язО егіРУкюбОиО СаСб'яезж СлізФкО, УмОє лізиФбОиькжзСй аПе УлПоіОиькСвС ТірПккя 
сСгС оьСвС. 

3. ИлізО лТжлжкяємьУя Ф ТОеі лСкСбиПккя ожбіиькСї гієегОмкСУмі ніежпкСї СУСаж, язО 
аФиО бжекОкО кПгієегОмкСю. 

ЛмОммя 77. ЙТжлжкПккя лізиФбОккя 
1. ЙізиФбОккя лТжлжкяємьУя Ф ТОеі: 
1) гСУявкПккя ніежпкСю СУСаСю лСбкСиіммя; 
2) ТПєУмТОоії риюаФ кПлСбкСиімкьСї СУСаж; 
3) кОгОккя кПлСбкСиімкіР СУСаі лСбкСї ожбіиькСї гієегОмкСУмі; 
4) лСкСбиПккя ожбіиькСї гієегОмкСУмі ніежпкСї СУСаж, ожбіиькО гієегОмкіУмь язСї аФиО 

СайПдПкО. 

ЛмОммя 78. ЗОгОккя гієегОмкіР ніежпкіР СУСаі гСлСйСвж Ф егіРУкПккі її лТОб мО 
бжзСкОккі СаСб'яезіб 

1. ДієегОмкО ніежпкО СУСаО, язО еО УмОкСй егСТСб'я кП йСдП УОйСУміРкС егіРУкюбОмж 
УбСї лТОбО мО бжзСкФбОмж СаСб'яезж, йОє лТОбС СаТОмж УСаі лСйіпкжзО. 

ЙСйіпкжзСй йСдП аФмж гієегОмкО ніежпкО СУСаО. 
ЗО еОябСю СУСаж, язО лСмТПаФє гСлСйСвж, ій'я її лСйіпкжзО ТПєУмТФємьУя СТвОкСй Слізж 

мО лізиФбОккя, сС лігмбПТгдФємьУя біглСбігкжй гСзФйПкмСй. 
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2. ЙСйіпкжз йОє лТОбС кО СгПТдОккя лПкУії, ОиійПкміб, еОТСаімкСї лиОмж, лСрмСбСї 
зСТПУлСкгПкоії, сС кОиПдОмь ніежпкіР СУСаі, язО лСмТПаФє гСлСйСвж. 

3. ЙСйіпкжз йОє лТОбС бпжкямж гТіакі лСаФмСбі лТОбСпжкж б ікмПТПУОХ СУСаж, язО 
лСмТПаФє гСлСйСвж, біглСбігкС гС кОгОкжХ РСйФ лСбкСбОдПкь. 

4. ЙСйіпкжз лТПгУмОбияє СУСаФ б СТвОкОХ гПТдОбкСї биОгж, СТвОкОХ биОгж АбмСкСйкСї 
КПУлФаиізж КТжй, СТвОкОХ йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя мО СТвОкіеОоіяХ, гіяиькіУмь язжХ 
лСб'яеОкО е СаУиФвСбФбОккяй кОУПиПккя. 

ЙСйіпкжз йСдП лТПгУмОбиямж ніежпкФ СУСаФ б УФгі ижрП кО лігУмОбі СзТПйСї 
гСбіТПкСУмі. 

5. ЙСУиФвж лСйіпкжзО є СлиОмкжйж, язсС ікрП кП бжекОпПкС еО гСйСбиПкіУмю УмСТік. 
6. ЙСйіпкжз йСдП аФмж Ф аФгь-язжР пОУ бігзижзОкжР СУСаСю, язО лСмТПаФбОиО 

гСлСйСвж. К оьСйФ ТОеі лСбкСбОдПккя лСйіпкжзО лТжлжкяюмьУя. 

ЛмОммя 79. ИУзОТдПккя гіР СлізФкО, ТірПкь СТвОкФ Слізж мО лізиФбОккя 
1. Дії СлізФкО йСдФмь аФмж СУзОТдПкі еОікмПТПУСбОкСю СУСаСю, б мСйФ пжУиі ТСгжпОйж 

лігСліпкСвС, гС СТвОкФ Слізж мО лізиФбОккя ОаС гС УФгФ. 
2. КірПккя СТвОкФ Слізж мО лізиФбОккя йСдП аФмж СУзОТдПкС гС біглСбігкСвС СТвОкФ, 

язСйФ ліглСТягзСбОкжР СТвОк Слізж мО лізиФбОккя, ОаС гС УФгФ. 

ПігШЧегіи 2 
ЮРИДИННА ОСОБА 

ГиОбО 7 
ЗАГАЙЬЗІ ЙИЙИЖДЗЗЯ ЙКИ ЮКИДИНЗК ИЛИБК 

ЛмОммя 80. ЙСкяммя юТжгжпкСї СУСаж 
1. ЮТжгжпкСю СУСаСю є СТвОкіеОоія, УмбСТПкО і еОТПєУмТСбОкО Ф бУмОкСбиПкСйФ 

еОзСкСй лСТягзФ. 
ЮТжгжпкО СУСаО кОгіияємьУя ожбіиькСю лТОбСегОмкіУмю і гієегОмкіУмю, йСдП аФмж 

лСежбОпПй мО біглСбігОпПй Ф УФгі. 

ЛмОммя 81. Вжгж юТжгжпкжХ СУіа 
1. ЮТжгжпкО СУСаО йСдП аФмж УмбСТПкО рияХСй Са'єгкОккя СУіа мО (ОаС) йОРкО. 
2. ЮТжгжпкі СУСаж, еОиПдкС біг лСТягзФ їХ УмбСТПккя, лСгіияюмьУя кО юТжгжпкжХ СУіа 

лТжбОмкСвС лТОбО мО юТжгжпкжХ СУіа лФаиіпкСвС лТОбО. 
ЮТжгжпкО СУСаО лТжбОмкСвС лТОбО УмбСТюємьУя кО лігУмОбі ФУмОкСбпжХ гСзФйПкміб 

біглСбігкС гС УмОммі 87 оьСвС КСгПзУФ. ЮТжгжпкО СУСаО лТжбОмкСвС лТОбО йСдП 
УмбСТюбОмжУя мО гіямж кО лігУмОбі йСгПиькСвС УмОмФмФ б лСТягзФ, бжекОпПкСйФ еОзСкСй. 

ЮТжгжпкО СУСаО лФаиіпкСвС лТОбО УмбСТюємьУя ТСелСТягпжй ОзмСй ЙТПежгПкмО 
КзТОїкж, СТвОкФ гПТдОбкСї биОгж, СТвОкФ биОгж АбмСкСйкСї КПУлФаиізж КТжй ОаС СТвОкФ 
йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя. 

3. Мжй КСгПзУСй бУмОкСбиююмьУя лСТягСз УмбСТПккя, СТвОкіеОоіРкС-лТОбСбі нСТйж, 
лТОбСбжР УмОмФУ юТжгжпкжХ СУіа лТжбОмкСвС лТОбО. 

ЙСТягСз ФмбСТПккя мО лТОбСбжР УмОмФУ юТжгжпкжХ СУіа лФаиіпкСвС лТОбО 
бУмОкСбиююмьУя КСкУмжмФоією КзТОїкж мО еОзСкСй. 

4. ЮТжгжпкО СУСаО йСдП аФмж УмбСТПкО рияХСй лТжйФУСбСвС лСгіиФ (бжгіиФ) Ф 
бжлОгзОХ, бУмОкСбиПкжХ еОзСкСй. 

ЛмОммя 82. КпОУмь юТжгжпкжХ СУіа лФаиіпкСвС лТОбО Ф ожбіиькжХ бігкСУжкОХ 
1. ЗО юТжгжпкжХ СУіа лФаиіпкСвС лТОбО Ф ожбіиькжХ бігкСУжкОХ лСржТююмьУя 

лСиСдПккя оьСвС КСгПзУФ, язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС еОзСкСй. 
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ЛмОммя 83. ИТвОкіеОоіРкС-лТОбСбі нСТйж юТжгжпкжХ СУіа 
1. ЮТжгжпкі СУСаж йСдФмь УмбСТюбОмжУя Ф нСТйі мСбОТжУмб, ФУмОкСб мО б ікржХ 

нСТйОХ, бУмОкСбиПкжХ еОзСкСй. 
2. МСбОТжУмбСй є СТвОкіеОоія, УмбСТПкО рияХСй Са'єгкОккя СУіа (ФпОУкжзіб), язі йОюмь 

лТОбС ФпОУмі Ф оьСйФ мСбОТжУмбі. МСбОТжУмбС йСдП аФмж УмбСТПкС Сгкією СУСаСю, язсС 
ікрП кП бУмОкСбиПкС еОзСкСй. 

МСбОТжУмбО лСгіияюмьУя кО ліглТжєйкжоьзі мО кПліглТжєйкжоьзі. 
3. КУмОкСбСю є СТвОкіеОоія, УмбСТПкО Сгкією ОаС зіиьзСйО СУСаОйж (еОУкСбкжзОйж), 

язі кП аПТФмь ФпОУмі б ФлТОбиіккі кПю, рияХСй Са'єгкОккя (бжгіиПккя) їХкьСвС йОРкО гия 
гСУявкПккя йПмж, бжекОпПкСї еОУкСбкжзОйж, еО ТОХФкСз оьСвС йОРкО. 

ИУСаижбСУмі лТОбСбСвС УмОмФУФ СзТПйжХ бжгіб ФУмОкСб бУмОкСбиююмьУя еОзСкСй. 
4. ЙСиСдПккя оієї виОбж еОУмСУСбФюмьУя гС бУіХ мСбОТжУмб мО ФУмОкСб, язсС ікрі 

лТОбжиО гия СзТПйжХ бжгіб мСбОТжУмб ОаС ФУмОкСб кП бУмОкСбиПкі еОзСкСй. 

ЛмОммя 84. ЙіглТжєйкжоьзі мСбОТжУмбО 
1. МСбОТжУмбО, язі егіРУкююмь ліглТжєйкжоьзФ гіяиькіУмь е йПмСю СгПТдОккя 

лТжаФмзФ мО кОУмФлкСвС РСвС ТСелСгіиФ йід ФпОУкжзОйж (ліглТжєйкжоьзі мСбОТжУмбО), 
йСдФмь аФмж УмбСТПкі ижрП яз вСУлСгОТУьзі мСбОТжУмбО (лСбкП мСбОТжУмбС, зСйОкгжмкП 
мСбОТжУмбС, мСбОТжУмбС е СайПдПкСю ОаС гСгОмзСбСю біглСбігОиькіУмю, ОзоіСкПТкП 
мСбОТжУмбС) ОаС бжТСакжпі зССлПТОмжбж пж УіиьУьзСвСУлСгОТУьзі зССлПТОмжбж, 
УіиьУьзСвСУлСгОТУьзі зССлПТОмжбкі Са'єгкОккя, сС гіюмь е йПмСю СгПТдОккя лТжаФмзФ. 

ЛмОммя 85. ЗПліглТжєйкжоьзі мСбОТжУмбО 
1. ЗПліглТжєйкжоьзжйж мСбОТжУмбОйж є мСбОТжУмбО, язі кП йОюмь кО йПмі СгПТдОккя 

лТжаФмзФ гия РСвС кОУмФлкСвС ТСелСгіиФ йід ФпОУкжзОйж. 
2. ИУСаижбСУмі лТОбСбСвС УмОмФУФ СзТПйжХ бжгіб кПліглТжєйкжоьзжХ мСбОТжУмб 

бУмОкСбиююмьУя еОзСкСй. 

ЛмОммя 86. ЗгіРУкПккя ліглТжєйкжоьзСї гіяиькСУмі кПліглТжєйкжоьзжйж 
мСбОТжУмбОйж мО ФУмОкСбОйж 

1. ЗПліглТжєйкжоьзі мСбОТжУмбО (УіиьУьзСвСУлСгОТУьзі зССлПТОмжбж мО 
УіиьУьзСвСУлСгОТУьзі зССлПТОмжбкі Са'єгкОккя, сС гіюмь аПе йПмж СгПТдОккя лТжаФмзФ, 
ікрі зССлПТОмжбж, зТій бжТСакжпжХ, Са'єгкОккя вТСйОгяк мСсС) мО ФУмОкСбж йСдФмь лСТяг 
еі УбСєю СУкСбкСю гіяиькіУмю егіРУкюбОмж ліглТжєйкжоьзФ гіяиькіУмь, язсС ікрП кП 
бУмОкСбиПкС еОзСкСй і язсС оя гіяиькіУмь біглСбігОє йПмі, гия язСї бСкж аФиж УмбСТПкі, мО 
УлТжяє її гСУявкПккю. 

ЛмОммя 87. ЛмбСТПккя юТжгжпкСї СУСаж 
1. Дия УмбСТПккя юТжгжпкСї СУСаж її ФпОУкжзж (еОУкСбкжзж) ТСеТСаияюмь ФУмОкСбпі 

гСзФйПкмж, язі бжзиОгОюмьУя лжУьйСбС і ліглжУФюмьУя бУійО ФпОУкжзОйж (еОУкСбкжзОйж), 
язсС еОзСкСй кП бУмОкСбиПкжР ікржР лСТягСз їХ еОмбПТгдПккя. 

ЮТжгжпкО СУСаО лТжбОмкСвС лТОбО йСдП УмбСТюбОмжУя мО гіямж кО лігУмОбі 
йСгПиькСвС УмОмФмФ, еОмбПТгдПкСвС КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж, сС ліУия РСвС лТжРкяммя 
ФпОУкжзОйж УмОє ФУмОкСбпжй гСзФйПкмСй. 

ЗОУкСбкжзж (ФпОУкжзж) юТжгжпкСї СУСаж, ФмбСТПкСї кО лігУмОбі йСгПиькСвС УмОмФмФ, 
йСдФмь Ф бУмОкСбиПкСйФ еОзСкСй лСТягзФ еОмбПТгжмж УмОмФм, язжР є ФУмОкСбпжй 
гСзФйПкмСй, мО лТСбОгжмж гіяиькіУмь кО РСвС лігУмОбі. 

2. КУмОкСбпжй гСзФйПкмСй мСбОТжУмбО є еОмбПТгдПкжР ФпОУкжзОйж УмОмФм ОаС 
еОУкСбкжоьзжР гСвСбіТ йід ФпОУкжзОйж, язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС еОзСкСй. 

МСбОТжУмбС, УмбСТПкП Сгкією СУСаСю, гіє кО лігУмОбі УмОмФмФ, еОмбПТгдПкСвС оією 
СУСаСю. 

3. КУмОкСбО УмбСТюємьУя кО лігУмОбі ікгжбігФОиькСвС ОаС УліиькСвС ФУмОкСбпСвС ОзмО, 
УзиОгПкСвС еОУкСбкжзСй (еОУкСбкжзОйж). КУмОкСбпжР Озм йСдП йіУмжмжУя мОзСд і б 
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еОлСбімі. ДС УмбСТПккя ФУмОкСбж ФУмОкСбпжР Озм, УзиОгПкжР Сгкією ОаС зіиьзСйО СУСаОйж, 
йСдП аФмж УзОУСбОкжР еОУкСбкжзСй (еОУкСбкжзОйж). 

4. ЮТжгжпкО СУСаО ббОдОємьУя УмбСТПкСю е гкя її гПТдОбкСї ТПєУмТОоії. 

ЛмОммя 88. ВжйСвж гС ейіУмФ ФУмОкСбпжХ гСзФйПкміб 
1. К УмОмФмі мСбОТжУмбО бзОеФюмьУя кОРйПкФбОккя юТжгжпкСї СУСаж, СТвОкж 

ФлТОбиіккя мСбОТжУмбСй, їХ зСйлПмПкоія, лСТягСз лТжРкяммя кжйж ТірПкь, лСТягСз бУмФлФ 
гС мСбОТжУмбО мО бжХСгФ е кьСвС, язсС гСгОмзСбі бжйСвж сСгС ейіУмФ УмОмФмФ кП 
бУмОкСбиПкі ожй КСгПзУСй ОаС ікржй еОзСкСй. 

2. К еОУкСбкжоьзСйФ гСвСбСТі мСбОТжУмбО бжекОпОюмьУя еСаСб'яеОккя ФпОУкжзіб 
УмбСТжмж мСбОТжУмбС, лСТягСз їХ УліиькСї гіяиькСУмі сСгС РСвС УмбСТПккя, ФйСбж 
лПТПгОккя мСбОТжУмбФ йОРкО ФпОУкжзіб, язсС гСгОмзСбі бжйСвж сСгС ейіУмФ 
еОУкСбкжоьзСвС гСвСбСТФ кП бУмОкСбиПкі ожй КСгПзУСй ОаС ікржй еОзСкСй. 

3. В ФУмОкСбпСйФ Озмі ФУмОкСбж бзОеФємьУя її йПмО, бжекОпОюмьУя йОРкС, язП 
лПТПгОємьУя ФУмОкСбі, кПСаХігкП гия гСУявкПккя оієї йПмж, УмТФзмФТО ФлТОбиіккя 
ФУмОкСбСю. ЯзсС б ФУмОкСбпСйФ Озмі, язжР йіУмжмьУя Ф еОлСбімі, бігУФмкі СзТПйі іе 
еОекОпПкжХ бжсП лСиСдПкь, їХ бУмОкСбиює СТвОк, сС егіРУкює гПТдОбкФ ТПєУмТОоію. 

ЛмОммя 89. ДПТдОбкО ТПєУмТОоія юТжгжпкСї СУСаж 
1. ЮТжгжпкО СУСаО лігиявОє гПТдОбкіР ТПєУмТОоії Ф лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ еОзСкСй. 

ДОкі гПТдОбкСї ТПєУмТОоії бзиюпОюмьУя гС єгжкСвС гПТдОбкСвС ТПєУмТФ, бігзТжмСвС гия 
еОвОиькСвС СекОРСйиПккя. 

2. ЙігУмОбж гия бігйСбж Ф лТСбПгПккі гПТдОбкСї ТПєУмТОоії юТжгжпкСї СУСаж 
бУмОкСбиююмьУя еОзСкСй. ВігйСбО Ф лТСбПгПккі гПТдОбкСї ТПєУмТОоії юТжгжпкСї СУСаж е 
ікржХ лігУмОб, кід бУмОкСбиПкі еОзСкСй, кП гСлФУзОємьУя. 

3. ВігйСбО Ф гПТдОбкіР ТПєУмТОоії, О мОзСд ебСиізОккя е її лТСбПгПккяй йСдФмь аФмж 
СУзОТдПкі гС УФгФ. 

4. ДС єгжкСвС гПТдОбкСвС ТПєУмТФ бкСУямьУя бігСйСУмі лТС СТвОкіеОоіРкС-лТОбСбФ 
нСТйФ юТжгжпкСї СУСаж, її кОРйПкФбОккя, йіУоПекОХСгдПккя, СТвОкж ФлТОбиіккя, ніиії мО 
лТПгУмОбкжомбО, йПмФ ФУмОкСбж, О мОзСд ікрі бігСйСУмі, бУмОкСбиПкі еОзСкСй. 

5. Зйікж гС ФУмОкСбпжХ гСзФйПкміб юТжгжпкСї СУСаж, язі УмСУФюмьУя бігСйСУмПР, 
бзиюпПкжХ гС єгжкСвС гПТдОбкСвС ТПєУмТФ, кОажТОюмь пжккСУмі гия мТПміХ СУіа е гкя їХ 
гПТдОбкСї ТПєУмТОоії. ЮТжгжпкі СУСаж мО їХ ФпОУкжзж кП йОюмь лТОбО лСУжиОмжУя кО 
бігУФмкіУмь гПТдОбкСї ТПєУмТОоії мОзжХ ейік Ф бігкСУжкОХ іе мТПмійж СУСаОйж, язі гіяиж е 
ФТОХФбОккяй ожХ ейік. 

ЛмОммя 90. ЗОРйПкФбОккя юТжгжпкСї СУСаж 
1. ЮТжгжпкО СУСаО лСбжккО йОмж УбСє кОРйПкФбОккя, язП йіУмжмь ікнСТйОоію лТС її 

СТвОкіеОоіРкС-лТОбСбФ нСТйФ мО кОебФ. 
ЗОРйПкФбОккя ФУмОкСбж йОє йіУмжмж ікнСТйОоію лТС ХОТОзмПТ її гіяиькСУмі. 
ЮТжгжпкО СУСаО йСдП йОмж зТій лСбкСвС кОРйПкФбОккя УзСТСпПкП кОРйПкФбОккя. 
2. ЮТжгжпкО СУСаО, сС є ліглТжєйкжоьзжй мСбОТжУмбСй, йСдП йОмж зСйПТоіРкП 

(ніТйСбП) кОРйПкФбОккя. 
КСйПТоіРкП (ніТйСбП) кОРйПкФбОккя юТжгжпкСї СУСаж йСдП аФмж еОТПєУмТСбОкП Ф 

лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ еОзСкСй. 
3. ЗОРйПкФбОккя юТжгжпкСї СУСаж бзОеФємьУя б її ФУмОкСбпжХ гСзФйПкмОХ і бкСУжмьУя 

гС єгжкСвС гПТдОбкСвС ТПєУмТФ. 
4. НОУмжкФ пПмбПТмФ бжзиюпПкС. 
5. ЮТжгжпкО СУСаО кП йОє лТОбО бжзСТжУмСбФбОмж кОРйПкФбОккя ікрСї юТжгжпкСї 

СУСаж. 
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ЛмОммя 91. МжбіиькО лТОбСегОмкіУмь юТжгжпкСї СУСаж 
1. ЮТжгжпкО СУСаО егОмкО йОмж мОзі д ожбіиькі лТОбО мО СаСб'яезж (ожбіиькФ 

лТОбСегОмкіУмь), яз і ніежпкО СУСаО, зТій мжХ, язі еО УбСєю лТжТСгСю йСдФмь кОиПдОмж 
ижрП июгжкі. 

2. МжбіиькО лТОбСегОмкіУмь юТжгжпкСї СУСаж йСдП аФмж СайПдПкО ижрП еО ТірПккяй 
УФгФ. 

3. ЮТжгжпкО СУСаО йСдП егіРУкюбОмж СзТПйі бжгж гіяиькСУмі, лПТПиіз язжХ 
бУмОкСбиюємьУя еОзСкСй, ліУия СгПТдОккя кПю УлПоіОиькСвС гСебСиФ (иіоПкеії). 

4. МжбіиькО лТОбСегОмкіУмь юТжгжпкСї СУСаж бжкжзОє е йСйПкмФ її УмбСТПккя і 
лТжлжкяємьУя е гкя бкПУПккя гС єгжкСвС гПТдОбкСвС ТПєУмТФ еОлжУФ лТС її лТжлжкПккя. 

ЛмОммя 92. МжбіиькО гієегОмкіУмь юТжгжпкСї СУСаж 
1. ЮТжгжпкО СУСаО кОаФбОє ожбіиькжХ лТОб мО СаСб'яезіб і егіРУкює їХ пПТПе УбСї 

СТвОкж, язі гіюмь біглСбігкС гС ФУмОкСбпжХ гСзФйПкміб мО еОзСкФ. 
ЙСТягСз УмбСТПккя СТвОкіб юТжгжпкСї СУСаж бУмОкСбиюємьУя ФУмОкСбпжйж 

гСзФйПкмОйж мО еОзСкСй. 
2. К бжлОгзОХ, бУмОкСбиПкжХ еОзСкСй, юТжгжпкО СУСаО йСдП кОаФбОмж ожбіиькжХ лТОб 

мО СаСб'яезіб і егіРУкюбОмж їХ пПТПе УбСїХ ФпОУкжзіб. 
3. ИТвОк ОаС СУСаО, язО біглСбігкС гС ФУмОкСбпжХ гСзФйПкміб юТжгжпкСї СУСаж пж 

еОзСкФ бжУмФлОє біг її ійПкі, еСаСб'яеОкО гіямж б ікмПТПУОХ юТжгжпкСї СУСаж, гСаТСУСбіУкС і 
ТСеФйкС мО кП лПТПбжсФбОмж УбСїХ лСбкСбОдПкь. 

К бігкСУжкОХ іе мТПмійж СУСаОйж СайПдПккя лСбкСбОдПкь сСгС лТПгУмОбкжомбО 
юТжгжпкСї СУСаж кП йОє юТжгжпкСї Ужиж, зТій бжлОгзіб, зСиж юТжгжпкО СУСаО гСбПгП, сС 
мТПмя СУСаО екОиО пж еО бУійО СаУмОбжкОйж кП йСвиО кП екОмж лТС мОзі СайПдПккя. 

4. ЯзсС пиПкж СТвОкФ юТжгжпкСї СУСаж мО ікрі СУСаж, язі біглСбігкС гС еОзСкФ пж 
ФУмОкСбпжХ гСзФйПкміб бжУмФлОюмь біг ійПкі юТжгжпкСї СУСаж, лСТФрФюмь УбСї СаСб'яезж 
сСгС лТПгУмОбкжомбО, бСкж кПУФмь УСиігОТкФ біглСбігОиькіУмь еО еажмзж, еОбгОкі кжйж 
юТжгжпкіР СУСаі. 

ЛмОммя 93. ЖіУоПекОХСгдПккя юТжгжпкСї СУСаж 
1. ЖіУоПекОХСгдПккяй юТжгжпкСї СУСаж є нОзмжпкП йіУоП бПгПккя гіяиькСУмі пж 

ТСемОрФбОккя СніУФ, е язСвС лТСбСгжмьУя сСгПккП зПТФбОккя гіяиькіУмю юТжгжпкСї СУСаж 
(лПТПбОдкС екОХСгжмьУя зПТібкжомбС) мО егіРУкПккя ФлТОбиіккя і СаиізФ. 

ЛмОммя 94. ИУСажУмі кПйОРкСбі лТОбО юТжгжпкСї СУСаж 
1. ЮТжгжпкО СУСаО йОє лТОбС кО кПгСмСТзОккіУмь її гіиСбСї ТПлФмОоії, кО мОєйкжою 

зСТПУлСкгПкоії, кО ікнСТйОоію мО ікрі СУСажУмі кПйОРкСбі лТОбО, язі йСдФмь їР кОиПдОмж. 
ИУСажУмі кПйОРкСбі лТОбО юТжгжпкСї СУСаж еОХжсОюмьУя біглСбігкС гС виОбж 3 оьСвС 

КСгПзУФ. 
2. ЗОХжУм СУСажУмжХ кПйОРкСбжХ лТОб юТжгжпкСї СУСаж Ф еб'яезФ іе еОбігСйС 

кПлТОбгжбжй лСбігСйиПккяй ОаС кПФйжУкжй лСбігСйиПккяй кПгСУмСбіТкСї ікнСТйОоії 
сСгС її ФлСбкСбОдПкСї (лСУОгСбСї пж УиФдаСбСї) СУСаж лТС йСдижбі нОзмж зСТФлоіРкжХ ОаС 
лСб'яеОкжХ е зСТФлоією лТОбСлСТФрПкь, ікржХ лСТФрПкь ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС еОлСаівОккя 
зСТФлоії" Ф лСТягзФ, лПТПгаОпПкСйФ ожй ЗОзСкСй, егіРУкюємьУя Ф мОзСйФ УОйСйФ СаУяеі, сС 
і СУСажУмжХ кПйОРкСбжХ лТОб ніежпкжХ СУіа. 

ЛмОммя 95. Ліиії мО лТПгУмОбкжомбО 
1. Ліиією є бігСзТПйиПкжР лігТСегіи юТжгжпкСї СУСаж, сС ТСемОрСбОкжР лСеО її 

йіУоПекОХСгдПккяй мО егіРУкює бУі ОаС пОУмжкФ її нФкзоіР. 
2. ЙТПгУмОбкжомбСй є бігСзТПйиПкжР лігТСегіи юТжгжпкСї СУСаж, сС ТСемОрСбОкжР 

лСеО її йіУоПекОХСгдПккяй мО егіРУкює лТПгУмОбкжомбС і еОХжУм ікмПТПУіб юТжгжпкСї 
СУСаж. 



ГОеПмО "ВУП лТС аФХвОимПТУьзжР Саиіз" 26 gazeta.vobu.ua 
 

 

3. Ліиії мО лТПгУмОбкжомбО кП є юТжгжпкжйж СУСаОйж. ВСкж кОгіияюмьУя йОРкСй 
юТжгжпкСї СУСаж, сС їХ УмбСТжиО, і гіюмь кО лігУмОбі еОмбПТгдПкСвС кПю лСиСдПккя. 

4. КПТібкжзж ніиіР мО лТПгУмОбкжомб лТжекОпОюмьУя юТжгжпкСю СУСаСю і гіюмь кО 
лігУмОбі бжгОкСї кПю гСбіТПкСУмі. 

5. ВігСйСУмі лТС ніиії мО лТПгУмОбкжомбО юТжгжпкСї СУСаж бзиюпОюмьУя гС єгжкСвС 
гПТдОбкСвС ТПєУмТФ. 

ЛмОммя 96. ВіглСбігОиькіУмь юТжгжпкжХ СУіа 
1. ЮТжгжпкО СУСаО УОйСУміРкС біглСбігОє еО УбСїйж еСаСб'яеОккяйж. 
2. ЮТжгжпкО СУСаО біглСбігОє еО УбСїйж еСаСб'яеОккяйж ФУій кОиПдкжй їР йОРкСй. 
3. КпОУкжз (еОУкСбкжз) юТжгжпкСї СУСаж кП біглСбігОє еО еСаСб'яеОккяйж юТжгжпкСї 

СУСаж, О юТжгжпкО СУСаО кП біглСбігОє еО еСаСб'яеОккяйж її ФпОУкжзО (еОУкСбкжзО), зТій 
бжлОгзіб, бУмОкСбиПкжХ ФУмОкСбпжйж гСзФйПкмОйж мО еОзСкСй. 

4. ИУСаж, язі УмбСТююмь юТжгжпкФ СУСаФ, кПУФмь УСиігОТкФ біглСбігОиькіУмь еО 
еСаСб'яеОккяйж, сС бжкжзиж гС її гПТдОбкСї ТПєУмТОоії. 

ЮТжгжпкО СУСаО біглСбігОє еО еСаСб'яеОккяйж її ФпОУкжзіб (еОУкСбкжзіб), сС лСб'яеОкі 
е її УмбСТПккяй, міиьзж Ф ТОеі кОУмФлкСвС УХбОиПккя їХкіХ гіР біглСбігкжй СТвОкСй 
юТжгжпкСї СУСаж. 

ЛмОммя 97. КлТОбиіккя мСбОТжУмбСй 
1. КлТОбиіккя мСбОТжУмбСй егіРУкююмь РСвС СТвОкж. 
2. ИТвОкОйж ФлТОбиіккя мСбОТжУмбСй є еОвОиькі еаСТж РСвС ФпОУкжзіб і бжзСкОбпжР 

СТвОк, язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС еОзСкСй. 

ЛмОммя 98. ЗОвОиькі еаСТж ФпОУкжзіб мСбОТжУмбО 
1. ЗОвОиькі еаСТж ФпОУкжзіб мСбОТжУмбО йОюмь лТОбС лТжРйОмж ТірПккя е ФУіХ лжмОкь 

гіяиькСУмі мСбОТжУмбО, Ф мСйФ пжУиі і е мжХ, сС кОиПдОмь гС зСйлПмПкоії ікржХ СТвОкіб 
мСбОТжУмбО. 

2. КірПккя еОвОиькжХ еаСТіб лТжРйОюмьУя лТСУмСю аіиьріУмю біг пжУиО лТжУФмкіХ 
ФпОУкжзіб, язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС ФУмОкСбпжйж гСзФйПкмОйж ОаС еОзСкСй. 

КірПккя лТС бкПУПккя ейік гС УмОмФмФ мСбОТжУмбО, бігпФдПккя йОРкО мСбОТжУмбО кО 
УФйФ, сС УмОкСбжмь л'ямгПУям і аіиьрП бігУСмзіб йОРкО мСбОТжУмбО, мО лТС иізбігОоію 
мСбОТжУмбО лТжРйОюмьУя аіиьріУмю кП йПкр яз Ф 3/4 вСиСУіб, язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС 
еОзСкСй. 

3. КпОУкжз мСбОТжУмбО кП йОє лТОбО вСиСУФ лТж лТжРкяммі еОвОиькжйж еаСТОйж 
мСбОТжУмбО ТірПкь е лжмОкь сСгС бпжкПккя е кжй лТОбСпжкФ мО сСгС УлСТФ йід кжй і 
мСбОТжУмбСй, язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС еОзСкСй. МП лТОбжиС кП еОУмСУСбФємьУя Ф 
мСбОТжУмбі е Сгкжй ФпОУкжзСй. 

4. ЙСТягСз УзижзОккя еОвОиькжХ еаСТіб бжекОпОємьУя б ФУмОкСбпжХ гСзФйПкмОХ 
мСбОТжУмбО. КпОУкжзж мСбОТжУмбО, сС бСиСгіюмь кП йПкр яз гПУямьйО бігУСмзОйж вСиСУіб, 
йСдФмь бжйОвОмж УзижзОккя еОвОиькжХ еаСТіб. 

ЯзсС бжйСвО ФпОУкжзіб лТС УзижзОккя еОвОиькжХ еаСТіб кП бжзСкОкО, оі ФпОУкжзж 
йОюмь лТОбС УОйі УзижзОмж еОвОиькі еаСТж. 

5. НОУмжкФ л'ямФ бжзиюпПкС. 

ЛмОммя 99. ВжзСкОбпжР СТвОк мСбОТжУмбО 
1. ЗОвОиькі еаСТж мСбОТжУмбО УбСїй ТірПккяй УмбСТююмь бжзСкОбпжР СТвОк мО 

бУмОкСбиююмь РСвС зСйлПмПкоію і УзиОг. 
2. ВжзСкОбпжР СТвОк мСбОТжУмбО йСдП УзиОгОмжУя е Сгкієї ОаС зіиьзСХ СУіа. 

ВжзСкОбпжР СТвОк, сС УзиОгОємьУя е зіиьзСХ СУіа, лТжРйОє ТірПккя Ф лСТягзФ, 
бУмОкСбиПкСйФ ОаеОоСй лПТржй пОУмжкж гТФвСї УмОммі 98 оьСвС КСгПзУФ. 

3. ЙСбкСбОдПккя пиПкО бжзСкОбпСвС СТвОкФ йСдФмь аФмж б аФгь-язжР пОУ лТжлжкПкі 
ОаС бік йСдП аФмж мжйпОУСбС бігУмСТСкПкжР біг бжзСкОккя УбСїХ лСбкСбОдПкь. 
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4. ЗОебСю бжзСкОбпСвС СТвОкФ мСбОТжУмбО біглСбігкС гС ФУмОкСбпжХ гСзФйПкміб ОаС 
еОзСкФ йСдП аФмж "лТОбиіккя", "гжТПзоія" мСсС. 

ЛмОммя 100. ВжХіг мО бжзиюпПккя е мСбОТжУмбО 
1. КпОУкжзж мСбОТжУмбО йОюмь лТОбС бжРмж е мСбОТжУмбО, язсС ікрП кП бжлижбОє іе 

еОзСкФ. 
2. КпОУкжз мСбОТжУмбО Ф бжлОгзОХ мО б лСТягзФ, бУмОкСбиПкжХ еОзСкСй, йСдП аФмж 

бжзиюпПкжР е мСбОТжУмбО. 

ЛмОммя 101. КлТОбиіккя ФУмОкСбСю 
1. ЗОУкСбкжзж ФУмОкСбж кП аПТФмь ФпОУмі б ФлТОбиіккі кПю. 
В ФУмОкСбі СаСб'яезСбС УмбСТюємьУя лТОбиіккя, гС язСвС еОУмСУСбФюмьУя лСиСдПккя 

УмОммі 99 оьСвС КСгПзУФ. 
КУмОкСбпжР Озм йСдП лПТПгаОпОмж УмбСТПккя мОзСд ікржХ СТвОкіб, бжекОпОмж лСТягСз 

нСТйФбОккя ожХ СТвОкіб мО їХ УзиОг. 
2. ЗОвияг еО гіяиькіУмю ФУмОкСбж егіРУкює її кОвиягСбО ТОгО. 
ЗОвиягСбО ТОгО егіРУкює кОвияг еО ФлТОбиіккяй йОРкСй ФУмОкСбж, гСгПТдОккяй 

йПмж ФУмОкСбж мО еО її ікрСю гіяиькіУмю біглСбігкС гС ФУмОкСбпСвС ОзмО. 

ЛмОммя 102. ЙПТПгОккя йОРкО ФУмОкСбі 
1. В ФУмОкСбпСйФ Озмі бжекОпОємьУя йОРкС, язП еОУкСбкжз (О б ТОеі РСвС УйПТмі - 

еСаСб'яеОкО СУСаО) лСбжкПк лПТПгОмж ФУмОкСбі ліУия її гПТдОбкСї ТПєУмТОоії. 

ЛмОммя 103. ЗйікО йПмж ФУмОкСбж мО УмТФзмФТж ФлТОбиіккя 
1. ЯзсС егіРУкПккя йПмж ФУмОкСбж УмОиС кПйСдижбжй ОаС бСкС еОвТСдФє УФУліиькжй 

ікмПТПУОй, мС біглСбігкжР СТвОк гПТдОбкСї биОгж йСдП ебПТкФмжУя гС УФгФ е еОябСю лТС 
бжекОпПккя ікрСї йПмж ФУмОкСбж еО лСвСгдПккяй е СТвОкОйж ФлТОбиіккя ФУмОкСбСю. 

2. К ТОеі ейікж йПмж ФУмОкСбж УФг лСбжкПк бТОХСбФбОмж кОйіТж еОУкСбкжзО мО гаОмж 
лТС мП, сСа бжвСгж біг бжзСТжУмОккя йОРкО ФУмОкСбж лПТПгОбОижУя мжй гПУмжкОмСТОй, 
язжй оі бжвСгж лТжекОпОижУя еО кОйіТСй еОУкСбкжзО. 

3. ЛФг йСдП ейікжмж УмТФзмФТФ ФлТОбиіккя ФУмОкСбж, язсС оП кПСаХігкС бкОУиігСз 
ейікж йПмж ФУмОкСбж ОаС е ікржХ лСбОдкжХ лТжпжк. 

4. К ТОеі ейікж йПмж ФУмОкСбж ОаС ейікж УмТФзмФТж ФлТОбиіккя ФУмОкСбж її лТОбиіккя 
еСаСб'яеОкП лСбігСйжмж УФг Ф лжУьйСбіР нСТйі лТС УбСю гФйзФ е оьСвС лжмОккя. 

ЛмОммя 104. ЙТжлжкПккя юТжгжпкСї СУСаж 
1. ЮТжгжпкО СУСаО лТжлжкяємьУя б ТПеФиьмОмі ТПСТвОкіеОоії (еижммя, лТжєгкОккя, 

лСгіиФ, лПТПмбСТПккя) ОаС иізбігОоії. К ТОеі ТПСТвОкіеОоії юТжгжпкжХ СУіа йОРкС, лТОбО мО 
СаСб'яезж лПТПХСгямь гС лТОбСкОУмФлкжзіб. 

2. ЮТжгжпкО СУСаО, язО кП блТОбі ТСелСгіиямж лТжаФмСз йід ФпОУкжзОйж, кП йСдП аФмж 
ТПСТвОкіеСбОкО, язсС УПТПг лТОбСкОУмФлкжзіб є юТжгжпкО СУСаО, кОгіиПкО мОзжй лТОбСй. 
ЯзсС УПТПг лТОбСкОУмФлкжзіб є юТжгжпкО СУСаО, язО кП блТОбі ТСелСгіиямж лТжаФмСз йід 
ФпОУкжзОйж, ТірПккя лТС ТПСТвОкіеОоію мСбОТжУмбО, кОгіиПкСвС мОзжй лТОбСй, 
лТжРйОємьУя СгкСУмОРкС еОвОиькжйж еаСТОйж ФпОУкжзіб, Ф язжХ беяиж ФпОУмь бУі ФпОУкжзж 
мСбОТжУмбО. 

3. ЮТжгжпкО СУСаО, язО кП блТОбі ТСелСгіиямж йОРкС йід ФпОУкжзОйж, еСзТПйО Ф ТОеі 
иізбігОоії, кП йСдП аФмж ТПСТвОкіеСбОкО, язсС УПТПг лТОбСкОУмФлкжзіб є юТжгжпкО СУСаО, 
кОгіиПкО мОзжй лТОбСй. ЯзсС УПТПг лТОбСкОУмФлкжзіб є юТжгжпкО СУСаО, язО кП блТОбі 
ТСелСгіиямж йОРкС йід ФпОУкжзОйж, ТірПккя лТС ТПСТвОкіеОоію мСбОТжУмбО, кОгіиПкСвС 
мОзжй лТОбСй, лТжРйОємьУя СгкСУмОРкС еОвОиькжйж еаСТОйж ФпОУкжзіб, Ф язжХ беяиж 
ФпОУмь бУі ФпОУкжзж мСбОТжУмбО. 

4. КУмОкСбО кП йСдП аФмж лПТПмбСТПкО, зТій бжлОгзіб, лПТПгаОпПкжХ еОзСкСй. 
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5. ЮТжгжпкО СУСаО є мОзСю, сС лТжлжкжиОУя, е гкя бкПУПккя гС єгжкСвС гПТдОбкСвС 
ТПєУмТФ еОлжУФ лТС її лТжлжкПккя. 

6. ЙСТягСз лТжлжкПккя юТжгжпкСї СУСаж б лТСоПУі бігкСбиПккя її лиОмСУлТСйСдкСУмі 
ОаС аОкзТФмУмбО бУмОкСбиюємьУя еОзСкСй. 

7. ИУСаижбСУмі лТжлжкПккя аОкзФ яз юТжгжпкСї СУСаж бУмОкСбиююмьУя еОзСкСй. 

ЛмОммя 105. ВжзСкОккя ТірПккя лТС лТжлжкПккя юТжгжпкСї СУСаж 
1. КпОУкжзж юТжгжпкСї СУСаж, УФг ОаС СТвОк, сС лТжРкяб ТірПккя лТС лТжлжкПккя 

юТжгжпкСї СУСаж, еСаСб'яеОкі лТСмявСй мТьСХ ТСаСпжХ гкіб е гОмж лТжРкяммя ТірПккя 
лжУьйСбС лСбігСйжмж СТвОк, сС егіРУкює гПТдОбкФ ТПєУмТОоію. 

2. НОУмжкФ гТФвФ бжзиюпПкС. 
3. КпОУкжзж юТжгжпкСї СУСаж, УФг ОаС СТвОк, сС лТжРкяб ТірПккя лТС лТжлжкПккя 

юТжгжпкСї СУСаж, біглСбігкС гС оьСвС КСгПзУФ лТжекОпОюмь зСйіУію е лТжлжкПккя 
юТжгжпкСї СУСаж (зСйіУію е ТПСТвОкіеОоії, иізбігОоіРкФ зСйіУію), вСиСбФ зСйіУії ОаС 
иізбігОмСТО мО бУмОкСбиююмь лСТягСз і УмТСз еОябиПккя зТПгжмСТОйж УбСїХ бжйСв гС 
юТжгжпкСї СУСаж, сС лТжлжкяємьУя. 

ВжзСкОккя нФкзоіР зСйіУії е лТжлжкПккя юТжгжпкСї СУСаж (зСйіУії е ТПСТвОкіеОоії, 
иізбігОоіРкСї зСйіУії) йСдП аФмж лСзиОгПкС кО СТвОк ФлТОбиіккя юТжгжпкСї СУСаж. 

4. ДС зСйіУії е лТжлжкПккя юТжгжпкСї СУСаж (зСйіУії е ТПСТвОкіеОоії, иізбігОоіРкСї 
зСйіУії) ОаС иізбігОмСТО е йСйПкмФ лТжекОпПккя лПТПХСгямь лСбкСбОдПккя сСгС 
ФлТОбиіккя УлТОбОйж юТжгжпкСї СУСаж. ГСиСбО зСйіУії, її пиПкж ОаС иізбігОмСТ юТжгжпкСї 
СУСаж лТПгУмОбияюмь її Ф бігкСУжкОХ е мТПмійж СУСаОйж мО бжУмФлОюмь Ф УФгі біг ійПкі 
юТжгжпкСї СУСаж, язО лТжлжкяємьУя. 

5. ЛмТСз еОябиПккя зТПгжмСТОйж УбСїХ бжйСв гС юТжгжпкСї СУСаж, сС лТжлжкяємьУя, 
кП йСдП УмОкСбжмж йПкрП гбСХ і аіиьрП рПУмж йіУяоіб е гкя СлТжиюгкПккя лСбігСйиПккя 
лТС ТірПккя сСгС лТжлжкПккя юТжгжпкСї СУСаж. 

6. КСдкО СзТПйО бжйСвО зТПгжмСТО, еСзТПйО сСгС УлиОмж лСгОмзіб, еаСТіб, єгжкСвС 
бкПУзФ кО еОвОиькССаСб'яезСбП гПТдОбкП УСоіОиькП УмТОХФбОккя, УмТОХСбжХ зСрміб гС 
ЙПкУіРкСвС нСкгФ КзТОїкж, нСкгіб УСоіОиькСвС УмТОХФбОккя, ТСевиягОємьУя, ліУия пСвС 
лТжРйОємьУя біглСбігкП ТірПккя, язП кОгУжиОємьУя зТПгжмСТФ кП ліекірП мТжгоямж гкіб е 
гкя СмТжйОккя юТжгжпкСю СУСаСю, сС лТжлжкяємьУя, біглСбігкСї бжйСвж зТПгжмСТО. 

ЛмОммя 106. Зижммя, лТжєгкОккя, лСгіи мО лПТПмбСТПккя юТжгжпкСї СУСаж 
1. Зижммя, лТжєгкОккя, лСгіи мО лПТПмбСТПккя юТжгжпкСї СУСаж егіРУкююмьУя еО 

ТірПккяй РСвС ФпОУкжзіб ОаС СТвОкФ юТжгжпкСї СУСаж, ФлСбкСбОдПкСвС кО оП ФУмОкСбпжйж 
гСзФйПкмОйж, О Ф бжлОгзОХ, лПТПгаОпПкжХ еОзСкСй, - еО ТірПккяй УФгФ ОаС біглСбігкжХ 
СТвОкіб гПТдОбкСї биОгж. 

2. ЗОзСкСй йСдП аФмж лПТПгаОпПкС СгПТдОккя евСгж біглСбігкжХ СТвОкіб гПТдОбкСї 
биОгж кО лТжлжкПккя юТжгжпкСї СУСаж рияХСй еижммя ОаС лТжєгкОккя. 

ЛмОммя 107. ЙСТягСз лТжлжкПккя юТжгжпкСї СУСаж рияХСй еижммя, лТжєгкОккя, 
лСгіиФ мО лПТПмбСТПккя 

1. КТПгжмСТ йСдП бжйОвОмж біг юТжгжпкСї СУСаж, сС лТжлжкяємьУя, бжзСкОккя 
еСаСб'яеОкь язСї кП еОаПелПпПкС, лТжлжкПккя ОаС гСУмТСзСбСвС бжзСкОккя еСаСб'яеОккя, 
ОаС еОаПелПпПккя бжзСкОккя еСаСб'яеОккя, зТій бжлОгзіб, лПТПгаОпПкжХ еОзСкСй. 

2. ЙіУия еОзікпПккя УмТСзФ гия лТПг'ябиПккя бжйСв зТПгжмСТОйж мО еОгСбСиПккя пж 
бігХжиПккя ожХ бжйСв зСйіУія е лТжлжкПккя юТжгжпкСї СУСаж УзиОгОє лПТПгОбОиькжР Озм (Ф 
ТОеі еижммя, лТжєгкОккя ОаС лПТПмбСТПккя) ОаС ТСелСгіиьпжР аОиОкУ (Ф ТОеі лСгіиФ), язжР 
йОє йіУмжмж лСиСдПккя лТС лТОбСкОУмФлкжомбС сСгС йОРкО, лТОб мО СаСб'яезіб юТжгжпкСї 
СУСаж, сС лТжлжкяємьУя рияХСй лСгіиФ, УмСУСбкС бУіХ її зТПгжмСТіб мО аСТдкжзіб, 
бзиюпОюпж еСаСб'яеОккя, язі СУлСТююмьУя УмСТСкОйж. 
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3. ЙПТПгОбОиькжР Озм мО ТСелСгіиьпжР аОиОкУ еОмбПТгдФюмьУя ФпОУкжзОйж 
юТжгжпкСї СУСаж ОаС СТвОкСй, язжР лТжРкяб ТірПккя лТС її лТжлжкПккя, зТій бжлОгзіб, 
бУмОкСбиПкжХ еОзСкСй. 

АаеФо гШЪвжЦ бжзиюпХкЧ. 
4. ЙСТФрПккя лСиСдПкь пОУмжк гТФвСї мО мТПмьСї оієї УмОммі є лігУмОбСю гия бігйСбж Ф 

бкПУПккі гС єгжкСвС гПТдОбкСвС ТПєУмТФ еОлжУФ лТС лТжлжкПккя юТжгжпкСї СУСаж мО 
гПТдОбкіР ТПєУмТОоії УмбСТюбОкжХ юТжгжпкжХ СУіа - лТОбСкОУмФлкжзіб. 

5. ЮТжгжпкО СУСаО - лТОбСкОУмФлкжз, сС ФмбСТжиОУя бкОУиігСз лСгіиФ, кПУП 
УФаУжгіОТкФ біглСбігОиькіУмь еО еСаСб'яеОккяйж юТжгжпкСї СУСаж, сС лТжлжкжиОУя, язі 
евігкС е ТСелСгіиьпжй аОиОкУСй лПТПРриж гС ікрСї юТжгжпкСї СУСаж - лТОбСкОУмФлкжзО. 
ЯзсС юТжгжпкжХ СУіа - лТОбСкОУмФлкжзіб, сС ФмбСТжижУя бкОУиігСз лСгіиФ, аіиьрП гбСХ, 
мОзФ УФаУжгіОТкФ біглСбігОиькіУмь бСкж кПУФмь УСиігОТкС. 

6. ЯзсС лТОбСкОУмФлкжзОйж юТжгжпкСї СУСаж є гПзіиьзО юТжгжпкжХ СУіа і мСпкС 
бжекОпжмж лТОбСкОУмФлкжзО сСгС зСкзТПмкжХ СаСб'яезіб юТжгжпкСї СУСаж, сС 
лТжлжкжиОУя, кПйСдижбС, юТжгжпкі СУСаж - лТОбСкОУмФлкжзж кПУФмь УСиігОТкФ 
біглСбігОиькіУмь лПТПг зТПгжмСТОйж юТжгжпкСї СУСаж, сС лТжлжкжиОУя. КпОУкжзж 
(еОУкСбкжзж) лТжлжкПкСї юТжгжпкСї СУСаж, язі біглСбігкС гС еОзСкФ ОаС ФУмОкСбпжХ 
гСзФйПкміб біглСбігОиж еО її еСаСб'яеОккяйж, біглСбігОюмь еО еСаСб'яеОккяйж 
лТОбСкОУмФлкжзіб, сС бжкжзиж гС йСйПкмФ лТжлжкПккя юТжгжпкСї СУСаж, Ф мОзСйФ УОйСйФ 
СаУяеі, язсС аіиьржР СаУяв біглСбігОиькСУмі ФпОУкжзіб (еОУкСбкжзіб) еО еСаСб'яеОккяйж 
лТОбСкОУмФлкжзіб кП бУмОкСбиПкС еОзСкСй ОаС їХ ФУмОкСбпжйж гСзФйПкмОйж. 

ЛмОммя 108. ЙПТПмбСТПккя юТжгжпкСї СУСаж 
1. ЙПТПмбСТПккяй юТжгжпкСї СУСаж є ейікО її СТвОкіеОоіРкС-лТОбСбСї нСТйж. 
2. К ТОеі лПТПмбСТПккя гС кСбСї юТжгжпкСї СУСаж лПТПХСгямь ФУП йОРкС, ФУі лТОбО мО 

СаСб'яезж лСлПТПгкьСї юТжгжпкСї СУСаж. 

ЛмОммя 109. Вжгіи 
1. ВжгіиСй є лПТПХіг еО ТСелСгіиьпжй аОиОкУСй пОУмжкж йОРкО, лТОб мО СаСб'яезіб 

юТжгжпкСї СУСаж гС Сгкієї ОаС зіиьзСХ УмбСТюбОкжХ кСбжХ юТжгжпкжХ СУіа. 
2. ЙіУия лТжРкяммя ТірПккя лТС бжгіи ФпОУкжзж юТжгжпкСї СУСаж ОаС СТвОк, сС 

лТжРкяб ТірПккя лТС бжгіи, УзиОгОюмь мО еОмбПТгдФюмь ТСелСгіиьпжР аОиОкУ. 
ЛФг, сС лТжРкяб ТірПккя лТС бжгіи, Ф УбСєйФ ТірПккі бжекОпОє ФпОУкжзО юТжгжпкСї 

СУСаж ОаС бжсжР СТвОк юТжгжпкСї СУСаж (биОУкжзО), язжР еСаСб'яеОкжР УзиОУмж мО 
еОмбПТгжмж ТСелСгіиьпжР аОиОкУ. 

3. ЮТжгжпкО СУСаО, сС ФмбСТжиОУя бкОУиігСз бжгіиФ, кПУП УФаУжгіОТкФ 
біглСбігОиькіУмь еО еСаСб'яеОккяйж юТжгжпкСї СУСаж, е язСї аФб егіРУкПкжР бжгіи, язі 
евігкС е ТСелСгіиьпжй аОиОкУСй кП лПТПРриж гС юТжгжпкСї СУСаж, сС ФмбСТжиОУя 
бкОУиігСз бжгіиФ. ЮТжгжпкО СУСаО, е язСї аФб егіРУкПкжР бжгіи, кПУП УФаУжгіОТкФ 
біглСбігОиькіУмь еО еСаСб'яеОккяйж, язі евігкС е ТСелСгіиьпжй аОиОкУСй лПТПРриж гС 
юТжгжпкСї СУСаж, сС ФмбСТжиОУя бкОУиігСз бжгіиФ. ЯзсС юТжгжпкжХ СУіа, сС ФмбСТжижУя 
бкОУиігСз бжгіиФ, гбі ОаС аіиьрП, УФаУжгіОТкФ біглСбігОиькіУмь бСкж кПУФмь УліиькС е 
юТжгжпкСю СУСаСю, е язСї аФб егіРУкПкжР бжгіи, УСиігОТкС. 

4. ЯзсС ліУия бжгіиФ кПйСдижбС мСпкС бУмОкСбжмж СаСб'яезж СУСаж еО СзТПйжй 
еСаСб'яеОккяй, сС іУкФбОиС Ф юТжгжпкСї СУСаж гС бжгіиФ, юТжгжпкО СУСаО, е язСї егіРУкПкС 
бжгіи, мО юТжгжпкі СУСаж, сС аФиж УмбСТПкі бкОУиігСз бжгіиФ, кПУФмь УСиігОТкФ 
біглСбігОиькіУмь лПТПг зТПгжмСТСй еО мОзжй еСаСб'яеОккяй. 

ЛмОммя 110. ЙізбігОоія юТжгжпкСї СУСаж 
1. ЮТжгжпкО СУСаО иізбігФємьУя: 
1) еО ТірПккяй її ФпОУкжзіб ОаС СТвОкФ юТжгжпкСї СУСаж, ФлСбкСбОдПкСвС кО оП 

ФУмОкСбпжйж гСзФйПкмОйж, б мСйФ пжУиі Ф еб'яезФ іе еОзікпПккяй УмТСзФ, кО язжР аФиС 
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УмбСТПкС юТжгжпкФ СУСаФ, гСУявкПккяй йПмж, гия язСї її УмбСТПкС, О мОзСд б ікржХ 
бжлОгзОХ, лПТПгаОпПкжХ ФУмОкСбпжйж гСзФйПкмОйж; 

2) еО ТірПккяй УФгФ лТС иізбігОоію юТжгжпкСї СУСаж пПТПе гСлФсПкі лТж її УмбСТПккі 
лСТФрПккя, язі кП йСдкО ФУФкФмж, еО лСеСбСй ФпОУкжзО юТжгжпкСї СУСаж ОаС біглСбігкСвС 
СТвОкФ гПТдОбкСї биОгж; 

3) еО ТірПккяй УФгФ лТС иізбігОоію юТжгжпкСї СУСаж б ікржХ бжлОгзОХ, бУмОкСбиПкжХ 
еОзСкСй, - еО лСеСбСй біглСбігкСвС СТвОкФ гПТдОбкСї биОгж. 

2. ЯзсС е лСеСбСй лТС иізбігОоію юТжгжпкСї СУСаж ебПТкФбУя СТвОк гПТдОбкСї биОгж, 
иізбігОмСТСй йСдП аФмж лТжекОпПкжР оПР СТвОк, язсС бік кОгіиПкжР біглСбігкжйж 
лСбкСбОдПккяйж. 

АаеОо гТФвжР бжзиюпПкС. 
3. ЯзсС бОТміУмь йОРкО юТжгжпкСї СУСаж є кПгСУмОмкьСю гия еОгСбСиПккя бжйСв 

зТПгжмСТіб, юТжгжпкО СУСаО егіРУкює бУі кПСаХігкі гії, бУмОкСбиПкі еОзСкСй лТС 
бігкСбиПккя лиОмСУлТСйСдкСУмі ОаС бжекОккя аОкзТФмСй. 

4. ИУСаижбСУмі иізбігОоії аОкзіб бУмОкСбиююмьУя еОзСкСй лТС аОкзж і аОкзібУьзФ 
гіяиькіУмь. 

ЛмОммя 111. ЙСТягСз иізбігОоії юТжгжпкСї СУСаж 
1. З гОмж бкПУПккя гС ЄгжкСвС гПТдОбкСвС ТПєУмТФ юТжгжпкжХ СУіа, ніежпкжХ СУіа - 

ліглТжєйоіб мО вТСйОгУьзжХ нСТйФбОкь еОлжУФ лТС ТірПккя еОУкСбкжзіб (ФпОУкжзіб) 
юТжгжпкСї СУСаж, УФгФ ОаС ФлСбкСбОдПкСвС кжйж СТвОкФ сСгС иізбігОоії юТжгжпкСї СУСаж 
иізбігОоіРкО зСйіУія (иізбігОмСТ) еСаСб'яеОкО бджмж бУіХ кПСаХігкжХ еОХСгіб сСгС 
УмявкПккя гПаімСТУьзСї еОаСТвСбОкСУмі юТжгжпкСї СУСаж, сС иізбігФємьУя, мО лжУьйСбС 
лСбігСйжмж зСдкСвС е аСТдкжзіб лТС лТжлжкПккя юТжгжпкСї СУСаж б ФУмОкСбиПкі ожй 
КСгПзУСй УмТСзж. 

ЙізбігОоіРкО зСйіУія (иізбігОмСТ) еОябияє бжйСвж мО лСеСбж лТС УмявкПккя 
еОаСТвСбОкСУмі е аСТдкжзіб юТжгжпкСї СУСаж. 

2. ЙізбігОоіРкО зСйіУія (иізбігОмСТ) еСаСб'яеОкО лСбігСйжмж ФпОУкжзіб юТжгжпкСї 
СУСаж, УФг ОаС СТвОк, сС лТжРкяб ТірПккя лТС лТжлжкПккя юТжгжпкСї СУСаж, лТС її ФпОУмь б 
ікржХ юТжгжпкжХ СУСаОХ мО/ОаС кОгОмж бігСйСУмі лТС УмбСТПкі кПю вСУлСгОТУьзі 
мСбОТжУмбО, гСпіТкі ліглТжєйУмбО. 

3. Йіг пОУ лТСбПгПккя еОХСгіб сСгС иізбігОоії юТжгжпкСї СУСаж гС еОбПТрПккя УмТСзФ 
лТПг'ябиПккя бжйСв зТПгжмСТіб иізбігОоіРкО зСйіУія (иізбігОмСТ) еОзТжбОє ТОХФкзж, бігзТжмі 
Ф нікОкУСбжХ ФУмОкСбОХ, зТій ТОХФкзО, язжР бжзСТжУмСбФємьУя гия ТСеТОХФкзіб е 
зТПгжмСТОйж ліг пОУ иізбігОоії юТжгжпкСї СУСаж. 

4. ЙізбігОоіРкО зСйіУія (иізбігОмСТ) бджбОє еОХСгіб сСгС ікбПкмОТжеОоії йОРкО 
юТжгжпкСї СУСаж, сС лТжлжкяємьУя, О мОзСд йОРкО її ніиіР мО лТПгУмОбкжомб, гСпіТкіХ 
ліглТжєйУмб, вСУлСгОТУьзжХ мСбОТжУмб, О мОзСд йОРкО, сС лігмбПТгдФє її зСТлСТОмжбкі 
лТОбО б ікржХ юТжгжпкжХ СУСаОХ, бжябияє мО бджбОє еОХСгіб сСгС лСбПТкПккя йОРкО, язП 
лПТПаФбОє Ф мТПміХ СУіа. 

К бжлОгзОХ, ФУмОкСбиПкжХ еОзСкСй, иізбігОоіРкО зСйіУія (иізбігОмСТ) еОаПелПпФє 
лТСбПгПккя кПеОиПдкСї Соікзж йОРкО юТжгжпкСї СУСаж, сС лТжлжкяємьУя. 

5. ЙізбігОоіРкО зСйіУія (иізбігОмСТ) бджбОє еОХСгіб сСгС еОзТжммя бігСзТПйиПкжХ 
лігТСегіиіб юТжгжпкСї СУСаж (ніиіР, лТПгУмОбкжомб) мО біглСбігкС гС еОзСкСгОбУмбО лТС 
лТОою егіРУкює ебіиькПккя лТОоібкжзіб юТжгжпкСї СУСаж, сС лТжлжкяємьУя. 

6. ЙіоПкеії, гСзФйПкмж гСебіиькСвС ХОТОзмПТФ мО ікрі гСзФйПкмж, О мОзСд лПпОмзж мО 
рмОйлж, язі лігиявОюмь лСбПТкПккю СТвОкОй гПТдОбкСї биОгж, СТвОкОй йіУоПбСвС 
УОйСбТягФбОккя, лСбПТмОюмьУя їй иізбігОоіРкСю зСйіУією (иізбігОмСТСй). 

7. Дия лТСбПгПккя лПТПбіТСз мО бжекОпПккя кОябкСУмі ОаС бігУФмкСУмі еОаСТвСбОкСУмі 
іе УлиОмж лСгОмзіб, еаСТіб, єгжкСвС бкПУзФ кО еОвОиькССаСб'яезСбП гПТдОбкП УСоіОиькП 
УмТОХФбОккя, УмТОХСбжХ зСрміб гС ЙПкУіРкСвС нСкгФ КзТОїкж, нСкгіб УСоіОиькСвС 
УмТОХФбОккя иізбігОоіРкО зСйіУія (иізбігОмСТ) еОаПелПпФє УбСєпОУкП кОгОккя лСгОмзСбжй 
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СТвОкОй мО ЙПкУіРкСвС нСкгФ КзТОїкж, нСкгіб УСоіОиькСвС УмТОХФбОккя гСзФйПкміб 
юТжгжпкСї СУСаж (її ніиіР, лТПгУмОбкжомб), Ф мСйФ пжУиі лПТбжккжХ гСзФйПкміб, ТПвіУмТіб 
аФХвОимПТУьзСвС мО лСгОмзСбСвС СаиізФ. 

ДС йСйПкмФ еОмбПТгдПккя иізбігОоіРкСвС аОиОкУФ иізбігОоіРкО зСйіУія (иізбігОмСТ) 
УзиОгОє мО лСгОє лСгОмзСбжй СТвОкОй, ЙПкУіРкСвС нСкгФ КзТОїкж мО нСкгіб УСоіОиькСвС 
УмТОХФбОккя ебімкіУмь еО СУмОккіР ебімкжР лПТіСг. 

8. ЙізбігОоіРкО зСйіУія (иізбігОмСТ) ліУия еОзікпПккя УмТСзФ гия лТПг'ябиПккя бжйСв 
зТПгжмСТОйж УзиОгОє лТСйідкжР иізбігОоіРкжР аОиОкУ, сС бзиюпОє бігСйСУмі лТС УзиОг 
йОРкО юТжгжпкСї СУСаж, сС иізбігФємьУя, лПТПиіз лТПг'ябиПкжХ зТПгжмСТОйж бжйСв мО 
ТПеФиьмОм їХ ТСевиягФ. 

ЙТСйідкжР иізбігОоіРкжР аОиОкУ еОмбПТгдФємьУя ФпОУкжзОйж юТжгжпкСї СУСаж, УФгСй 
ОаС СТвОкСй, сС лТжРкяб ТірПккя лТС иізбігОоію юТжгжпкСї СУСаж. 

9. ВжлиОмО вТСрСбжХ УФй зТПгжмСТОй юТжгжпкСї СУСаж, сС иізбігФємьУя, Ф мСйФ пжУиі 
еО лСгОмзОйж, еаСТОйж, єгжкжй бкПУзСй кО еОвОиькССаСб'яезСбП гПТдОбкП УСоіОиькП 
УмТОХФбОккя мО ікржйж зСрмОйж, сС кОиПджмь УлиОмжмж гС гПТдОбкСвС ОаС йіУоПбСвС 
аюгдПмФ, ЙПкУіРкСвС нСкгФ КзТОїкж, нСкгіб УСоіОиькСвС УмТОХФбОккя, лТСбОгжмьУя Ф 
лСТягзФ пПТвСбСУмі, бУмОкСбиПкСйФ УмОммПю 112 оьСвС КСгПзУФ. 

К ТОеі кПгСУмОмкСУмі б юТжгжпкСї СУСаж, сС иізбігФємьУя, зСрміб гия еОгСбСиПккя 
бжйСв зТПгжмСТіб иізбігОоіРкО зСйіУія (иізбігОмСТ) СТвОкіеСбФє ТПОиіеОоію йОРкО 
юТжгжпкСї СУСаж. 

10. ДС еОмбПТгдПккя иізбігОоіРкСвС аОиОкУФ иізбігОоіРкО зСйіУія (иізбігОмСТ) УзиОгОє 
мО лСгОє лСгОмзСбжй СТвОкОй, ЙПкУіРкСвС нСкгФ КзТОїкж мО нСкгіб УСоіОиькСвС 
УмТОХФбОккя ебімкіУмь еО СУмОккіР ебімкжР лПТіСг. 

11. ЙіУия еОбПТрПккя ТСеТОХФкзіб е зТПгжмСТОйж иізбігОоіРкО зСйіУія (иізбігОмСТ) 
УзиОгОє иізбігОоіРкжР аОиОкУ, еОаПелПпФє РСвС еОмбПТгдПккя ФпОУкжзОйж юТжгжпкСї 
СУСаж, УФгСй ОаС СТвОкСй, сС лТжРкяб ТірПккя лТС лТжлжкПккя юТжгжпкСї СУСаж, мО 
еОаПелПпФє лСгОккя лСгОмзСбжй СТвОкОй. 

12. ЖОРкС юТжгжпкСї СУСаж, сС еОижржиСУя ліУия еОгСбСиПккя бжйСв зТПгжмСТіб (Ф 
мСйФ пжУиі еО лСгОмзОйж, еаСТОйж, єгжкжй бкПУзСй кО еОвОиькССаСб'яезСбП гПТдОбкП 
УСоіОиькП УмТОХФбОккя мО ікржйж зСрмОйж, сС кОиПджмь УлиОмжмж гС гПТдОбкСвС ОаС 
йіУоПбСвС аюгдПмФ, ЙПкУіРкСвС нСкгФ КзТОїкж, нСкгіб УСоіОиькСвС УмТОХФбОккя), 
лПТПгОємьУя ФпОУкжзОй юТжгжпкСї СУСаж, язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС ФУмОкСбпжйж 
гСзФйПкмОйж юТжгжпкСї СУСаж ОаС еОзСкСй. 

13. ДСзФйПкмж, сС лігиявОюмь СаСб'яезСбСйФ еаПТівОккю, лПТПгОюмьУя б 
ФУмОкСбиПкСйФ еОзСкСгОбУмбСй лСТягзФ біглСбігкжй ОТХібкжй ФУмОкСбОй. 

14. ЙізбігОоіРкО зСйіУія (иізбігОмСТ) еОаПелПпФє лСгОккя гПТдОбкСйФ ТПєУмТОмСТСбі 
гСзФйПкміб, лПТПгаОпПкжХ еОзСкСй гия лТСбПгПккя гПТдОбкСї ТПєУмТОоії лТжлжкПккя 
юТжгжпкСї СУСаж б ФУмОкСбиПкжР еОзСкСй УмТСз. 

ЛмОммя 112. ЗОгСбСиПккя бжйСв зТПгжмСТіб 
1. К ТОеі иізбігОоії лиОмСУлТСйСдкСї юТжгжпкСї СУСаж бжйСвж її зТПгжмСТіб 

еОгСбСиькяюмьУя Ф мОзіР пПТвСбСУмі: 
1) Ф лПТрФ пПТвФ еОгСбСиькяюмьУя бжйСвж сСгС бігрзСгФбОккя рзСгж, еОбгОкСї 

зОиіомбСй, ікржй ФрзСгдПккяй егСТСб'я ОаС УйПТмю, мО бжйСвж зТПгжмСТіб, еОаПелПпПкі 
еОУмОбСю пж ікржй УлСУСаСй; 

2) Ф гТФвФ пПТвФ еОгСбСиькяюмьУя бжйСвж лТОоібкжзіб, лСб'яеОкі е мТФгСбжйж 
бігкСУжкОйж, бжйСвж ОбмСТО лТС лиОмФ еО бжзСТжУмОккя ТПеФиьмОмФ РСвС ікмПиПзмФОиькСї, 
мбСТпСї гіяиькСУмі; 

3) Ф мТПмю пПТвФ еОгСбСиькяюмьУя бжйСвж сСгС лСгОмзіб, еаСТіб (СаСб'яезСбжХ 
лиОмПдіб); 

4) Ф пПмбПТмФ пПТвФ еОгСбСиькяюмьУя бУі ікрі бжйСвж. 
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ВжйСвж Сгкієї пПТвж еОгСбСиькяюмьУя лТСлСТоіРкС УФйі бжйСв, сС кОиПдОмь зСдкСйФ 
зТПгжмСТФ оієї пПТвж. 

2. НПТвСбіУмь еОгСбСиПккя бжйСв зТПгжмСТіб еО гСвСбСТОйж УмТОХФбОккя 
бжекОпОємьУя еОзСкСй. 

3. К ТОеі бігйСбж иізбігОоіРкСї зСйіУії Ф еОгСбСиПккі бжйСв зТПгжмСТО ОаС ФХжиПккя біг 
їХ ТСевиягФ зТПгжмСТ йОє лТОбС лТСмявСй йіУяоя е гОмж, зСиж бік гіекОбУя ОаС йОб 
гіекОмжУя лТС мОзФ бігйСбФ ебПТкФмжУя гС УФгФ іе лСеСбСй гС иізбігОоіРкСї зСйіУії. ЗО 
ТірПккяй УФгФ бжйСвж зТПгжмСТО йСдФмь аФмж еОгСбСиПкі еО ТОХФкСз йОРкО, сС 
еОижржиСУя ліУия иізбігОоії юТжгжпкСї СУСаж. 

4. ВжйСвж зТПгжмСТО, еОябиПкі ліУия УлижбФ УмТСзФ, бУмОкСбиПкСвС иізбігОоіРкСю 
зСйіУією гия їХ лТПг'ябиПккя, еОгСбСиькяюмьУя е йОРкО юТжгжпкСї СУСаж, язФ 
иізбігСбФюмь, сС еОижржиСУя ліУия еОгСбСиПккя бжйСв зТПгжмСТіб, еОябиПкжХ УбСєпОУкС. 

5. ВжйСвж зТПгжмСТіб, язі кП бжекОкі иізбігОоіРкСю зСйіУією, язсС зТПгжмСТ Ф 
йіУяпкжР УмТСз ліУия СгПТдОккя лСбігСйиПккя лТС лСбкФ ОаС пОУмзСбФ бігйСбФ Ф бжекОккі 
РСвС бжйСв кП ебПТмОбУя гС УФгФ е лСеСбСй, бжйСвж, Ф еОгСбСиПккі язжХ еО ТірПккяй УФгФ 
зТПгжмСТСбі бігйСбиПкС, О мОзСд бжйСвж, язі кП еОгСбСиПкі пПТПе бігУФмкіУмь йОРкО 
юТжгжпкСї СУСаж, сС иізбігФємьУя, ббОдОюмьУя лСвОрПкжйж. 

ГиОбО 8 
ЙІДЙКИЄЖЗИМЬКІ МИВАКИЛМВА 

§ 1. ГЧЩлЧгФШЩьзі мЧбФШжЩмбФ 

1. ЗОвОиькі лСиСдПккя 

ЛмОммя 113. ЙСкяммя мО бжгж вСУлСгОТУьзжХ мСбОТжУмб 
1. ГСУлСгОТУьзжй мСбОТжУмбСй є юТжгжпкО СУСаО, УмОмФмкжР (УзиОгПкжР) зОлімОи язСї 

лСгіиПкжР кО пОУмзж йід ФпОУкжзОйж. 
2. ГСУлСгОТУьзі мСбОТжУмбО йСдФмь аФмж УмбСТПкі Ф нСТйі лСбкСвС мСбОТжУмбО, 

зСйОкгжмкСвС мСбОТжУмбО, мСбОТжУмбО е СайПдПкСю ОаС гСгОмзСбСю біглСбігОиькіУмю, 
ОзоіСкПТкСвС мСбОТжУмбО. 

ЛмОммя 114. КпОУкжзж вСУлСгОТУьзСвС мСбОТжУмбО 
1. КпОУкжзСй вСУлСгОТУьзСвС мСбОТжУмбО йСдП аФмж ніежпкО ОаС юТжгжпкО СУСаО. 
ИайПдПккя сСгС ФпОУмі Ф вСУлСгОТУьзжХ мСбОТжУмбОХ йСдП аФмж бУмОкСбиПкС 

еОзСкСй. 
2. ГСУлСгОТУьзП мСбОТжУмбС, зТій лСбкСвС і зСйОкгжмкСвС мСбОТжУмб, йСдП аФмж 

УмбСТПкП Сгкією СУСаСю, язО УмОє РСвС єгжкжй ФпОУкжзСй. 

ЛмОммя 115. ЖОРкС вСУлСгОТУьзСвС мСбОТжУмбО 
1. ГСУлСгОТУьзП мСбОТжУмбС є биОУкжзСй: 
1) йОРкО, лПТПгОкСвС РСйФ ФпОУкжзОйж мСбОТжУмбО Ф биОУкіУмь яз бзиОг гС УмОмФмкСвС 

(УзиОгПкСвС) зОлімОиФ; 
2) лТСгФзоії, бжТСаиПкСї мСбОТжУмбСй Ф ТПеФиьмОмі вСУлСгОТУьзСї гіяиькСУмі; 
3) СгПТдОкжХ гСХСгіб; 
4) ікрСвС йОРкО, кОаФмСвС кО лігУмОбОХ, сС кП еОаСТСкПкі еОзСкСй. 
2. ВзиОгСй гС УмОмФмкСвС (УзиОгПкСвС) зОлімОиФ вСУлСгОТУьзСвС мСбОТжУмбО йСдФмь 

аФмж вТСрі, оіккі лОлПТж, ікрі ТПпі ОаС йОРкСбі пж ікрі бігпФдФбОкі лТОбО, сС йОюмь вТСрСбФ 
СоікзФ, язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС еОзСкСй. 

ГТСрСбО СоікзО бзиОгФ ФпОУкжзО вСУлСгОТУьзСвС мСбОТжУмбО егіРУкюємьУя еО евСгСю 
ФпОУкжзіб мСбОТжУмбО, О Ф бжлОгзОХ, бУмОкСбиПкжХ еОзСкСй, бСкО лігиявОє кПеОиПдкіР 
ПзУлПТмкіР лПТПбіТоі. 
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ЛмОммя 116. ЙТОбО ФпОУкжзіб вСУлСгОТУьзСвС мСбОТжУмбО 
1. КпОУкжзж вСУлСгОТУьзСвС мСбОТжУмбО йОюмь лТОбС Ф лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ 

ФУмОкСбпжй гСзФйПкмСй мСбОТжУмбО мО еОзСкСй: 
1) аТОмж ФпОУмь б ФлТОбиіккі мСбОТжУмбСй Ф лСТягзФ, бжекОпПкСйФ б ФУмОкСбпСйФ 

гСзФйПкмі, зТій бжлОгзіб, бУмОкСбиПкжХ еОзСкСй; 
2) аТОмж ФпОУмь Ф ТСелСгіиі лТжаФмзФ мСбОТжУмбО і СгПТдФбОмж РСвС пОУмжкФ 

(гжбігПкгж); 
3) бжРмж Ф бУмОкСбиПкСйФ лСТягзФ е мСбОТжУмбО; 
4) егіРУкжмж бігпФдПккя пОУмзж (її пОУмжкж) Ф УмОмФмкСйФ (УзиОгПкСйФ) зОлімОиі 

мСбОТжУмбО, оіккжХ лОлПТіб, сС еОУбігпФюмь ФпОУмь Ф мСбОТжУмбі, Ф лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ 
еОзСкСй. 

ДСвСбіТ бігпФдПккя йОРкО, лТПгйПмСй язСвС є пОУмзО (її пОУмжкО) Ф УмОмФмкСйФ 
(УзиОгПкСйФ) зОлімОиі мСбОТжУмбО, ФзиОгОємьУя Ф лжУьйСбіР нСТйі; 

5) СгПТдФбОмж ікнСТйОоію лТС гіяиькіУмь мСбОТжУмбО Ф лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ 
ФУмОкСбпжй гСзФйПкмСй. 

2. КпОУкжзж вСУлСгОТУьзСвС мСбОТжУмбО йСдФмь мОзСд йОмж ікрі лТОбО, бУмОкСбиПкі 
ФУмОкСбпжй гСзФйПкмСй мСбОТжУмбО мО еОзСкСй. 

ЛмОммя 117. ИаСб'яезж ФпОУкжзіб вСУлСгОТУьзСвС мСбОТжУмбО 
1. КпОУкжзж вСУлСгОТУьзСвС мСбОТжУмбО еСаСб'яеОкі: 
1) гСгПТдФбОмжУя ФУмОкСбпСвС гСзФйПкмО мСбОТжУмбО мО бжзСкФбОмж ТірПккя 

еОвОиькжХ еаСТіб; 
2) бжзСкФбОмж УбСї еСаСб'яеОккя лПТПг мСбОТжУмбСй, Ф мСйФ пжУиі мі, сС лСб'яеОкі е 

йОРкСбСю ФпОУмю, О мОзСд ТСажмж бзиОгж (СлиОпФбОмж Озоії) Ф ТСейіТі, б лСТягзФ мО 
еОУСаОйж, сС лПТПгаОпПкі ФУмОкСбпжй гСзФйПкмСй; 

3) кП ТСевСиСрФбОмж зСйПТоіРкФ мОєйкжою мО зСкнігПкоіРкФ ікнСТйОоію лТС 
гіяиькіУмь мСбОТжУмбО. 

2. КпОУкжзж вСУлСгОТУьзСвС мСбОТжУмбО йСдФмь мОзСд йОмж ікрі СаСб'яезж, 
бУмОкСбиПкі ФУмОкСбпжй гСзФйПкмСй мСбОТжУмбО мО еОзСкСй. 

ЛмОммя 118. ЗОиПдкП вСУлСгОТУьзП мСбОТжУмбС 
1. ГСУлСгОТУьзП мСбОТжУмбС (мСбОТжУмбС е СайПдПкСю ОаС гСгОмзСбСю 

біглСбігОиькіУмю, ОзоіСкПТкП мСбОТжУмбС) є еОиПдкжй, язсС ікрСйФ (вСиСбкСйФ) 
вСУлСгОТУьзСйФ мСбОТжУмбФ кОиПдОмь гбОгоямь ОаС аіиьрП бігУСмзіб УмОмФмкСвС зОлімОиФ 
мСбОТжУмбО е СайПдПкСю ОаС гСгОмзСбСю біглСбігОиькіУмю пж гбОгоямь ОаС аіиьрП 
бігУСмзіб лТСУмжХ ОзоіР ОзоіСкПТкСвС мСбОТжУмбО. 

2. ГСУлСгОТУьзП мСбОТжУмбС, язП лТжгаОиС ОаС ікржй пжкСй кОаФиС гбОгоямь ОаС 
аіиьрП бігУСмзіб УмОмФмкСвС зОлімОиФ мСбОТжУмбО е СайПдПкСю ОаС гСгОмзСбСю 
біглСбігОиькіУмю пж гбОгоямь ОаС аіиьрП бігУСмзіб лТСУмжХ ОзоіР ОзоіСкПТкСвС мСбОТжУмбО, 
еСаСб'яеОкП СлТжиюгкжмж ою ікнСТйОоію б лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ еОзСкСй. 

2. ЙСбкП мСбОТжУмбС 

ЛмОммя 119. ЙСкяммя лСбкСвС мСбОТжУмбО 
1. ЙСбкжй є мСбОТжУмбС, ФпОУкжзж язСвС біглСбігкС гС ФзиОгПкСвС йід кжйж гСвСбСТФ 

егіРУкююмь ліглТжєйкжоьзФ гіяиькіУмь біг ійПкі мСбОТжУмбО і УСиігОТкС кПУФмь гСгОмзСбФ 
(УФаУжгіОТкФ) біглСбігОиькіУмь еО РСвС еСаСб'яеОккяйж ФУій йОРкСй, сС їй кОиПджмь. 

2. ИУСаО йСдП аФмж ФпОУкжзСй міиьзж СгкСвС лСбкСвС мСбОТжУмбО. 
3. КпОУкжз лСбкСвС мСбОТжУмбО кП йОє лТОбО аПе евСгж ікржХ ФпОУкжзіб бпжкямж біг 

УбСвС ійПкі мО Ф УбСїХ ікмПТПУОХ ОаС б ікмПТПУОХ мТПміХ СУіа лТОбСпжкж, сС є СгкСТігкжйж е 
мжйж, язі УмОкСбиямь лТПгйПм гіяиькСУмі мСбОТжУмбО. 



ГОеПмО "ВУП лТС аФХвОимПТУьзжР Саиіз" 34 gazeta.vobu.ua 
 

 

К ТОеі лСТФрПккя оьСвС лТОбжиО мСбОТжУмбС йОє лТОбС еО УбСїй бжаСТСй бжйОвОмж біг 
мОзСвС ФпОУкжзО ОаС бігрзСгФбОккя еОбгОкжХ мСбОТжУмбФ еажмзіб, ОаС лПТПгОккя 
мСбОТжУмбФ ФУієї бжвСгж, кОаФмСї еО мОзжйж лТОбСпжкОйж. 

4. ЗОРйПкФбОккя лСбкСвС мСбОТжУмбО йОє йіУмжмж ійПкО (кОРйПкФбОккя) бУіХ РСвС 
ФпОУкжзіб, УиСбО "лСбкП мСбОТжУмбС" ОаС йіУмжмж ій'я (кОРйПкФбОккя) СгкСвС пж зіиьзСХ 
ФпОУкжзіб е гСгОккяй Уиіб "і зСйлОкія", О мОзСд УиСбО "лСбкП мСбОТжУмбС". 

ЛмОммя 120. ЗОУкСбкжоьзжР гСвСбіТ лСбкСвС мСбОТжУмбО 
1. ЙСбкП мСбОТжУмбС УмбСТюємьУя і гіє кО лігУмОбі еОУкСбкжоьзСвС гСвСбСТФ. 

ЗОУкСбкжоьзжР гСвСбіТ ліглжУФємьУя бУійО РСвС ФпОУкжзОйж. 
2. ЗОУкСбкжоьзжР гСвСбіТ лСбкСвС мСбОТжУмбО зТій бігСйСУмПР, лПТПгаОпПкжХ УмОммПю 

88 оьСвС КСгПзУФ, йОє йіУмжмж бігСйСУмі лТС: ТСейіТ мО УзиОг УзиОгПкСвС зОлімОиФ 
мСбОТжУмбО; ТСейіТ мО лСТягСз ейікж пОУмСз зСдкСвС е ФпОУкжзіб Ф УзиОгПкСйФ зОлімОиі; 
ТСейіТ, УзиОг мО УмТСзж бкПУПккя кжйж бзиОгіб. 

ЛмОммя 121. КлТОбиіккя лСбкжй мСбОТжУмбСй 
1. КлТОбиіккя гіяиькіУмю лСбкСвС мСбОТжУмбО егіРУкюємьУя еО УліиькСю евСгСю бУіХ 

ФпОУкжзіб. ЗОУкСбкжоьзжй гСвСбСТСй мСбОТжУмбО йСдФмь аФмж лПТПгаОпПкі бжлОгзж, зСиж 
ТірПккя лТжРйОємьУя аіиьріУмю вСиСУіб ФпОУкжзіб. 

2. КСдкжР ФпОУкжз лСбкСвС мСбОТжУмбО йОє Сгжк вСиСУ, язсС еОУкСбкжоьзжй 
гСвСбСТСй кП лПТПгаОпПкжР ікржР лСТягСз бжекОпПккя зіиьзСУмі вСиСУіб. 

3. КСдкжР ФпОУкжз лСбкСвС мСбОТжУмбО, кПеОиПдкС біг мСвС, пж ФлСбкСбОдПкжР бік 
бПУмж УлТОбж мСбОТжУмбО, йОє лТОбС СекОРСйиюбОмжУя е ФУією гСзФйПкмОоією сСгС 
бПгПккя УлТОб мСбОТжУмбО. ВігйСбО біг оьСвС лТОбО пж РСвС СайПдПккя, еСзТПйО еО 
гСйСбиПкіУмю ФпОУкжзіб мСбОТжУмбО, є кізпПйкСю. 

ЛмОммя 122. ВПгПккя УлТОб лСбкСвС мСбОТжУмбО 
1. КСдкжР ФпОУкжз лСбкСвС мСбОТжУмбО йОє лТОбС гіямж біг ійПкі мСбОТжУмбО, язсС 

еОУкСбкжоьзжй гСвСбСТСй кП бжекОпПкС, сС бУі ФпОУкжзж бПгФмь УлТОбж УліиькС ОаС сС 
бПгПккя УлТОб гСТФпПкС СзТПйжй ФпОУкжзОй. 

К ТОеі УліиькСвС бПгПккя ФпОУкжзОйж УлТОб мСбОТжУмбО гия бпжкПккя зСдкСвС 
лТОбСпжкФ є кПСаХігкСю евСгО бУіХ ФпОУкжзіб мСбОТжУмбО. ЯзсС бПгПккя УлТОб гСТФпПкС 
СзТПйжй ФпОУкжзОй лСбкСвС мСбОТжУмбО, ікрі ФпОУкжзж йСдФмь бпжкямж лТОбСпжкж біг 
ійПкі мСбОТжУмбО еО кОябкСУмі Ф кжХ гСбіТПкСУмі, бжгОкСї ФпОУкжзОйж, язжй гСТФпПкС 
бПгПккя УлТОб мСбОТжУмбО. 

К бігкСУжкОХ е мТПмійж СУСаОйж лСбкП мСбОТжУмбС кП йСдП лСУжиОмжУя кО лСиСдПккя 
еОУкСбкжоьзСвС гСвСбСТФ, язі СайПдФюмь лСбкСбОдПккя ФпОУкжзіб лСбкСвС мСбОТжУмбО 
сСгС лТОбО гіямж біг ійПкі мСбОТжУмбО, зТій бжлОгзіб, зСиж аФгП гСбПгПкС, сС мТПмя СУСаО Ф 
йСйПкм бпжкПккя лТОбСпжкФ екОиО пж йСвиО екОмж лТС бігУФмкіУмь б ФпОУкжзО мСбОТжУмбО 
лТОбО гіямж біг ійПкі мСбОТжУмбО. 

2. КпОУкжз лСбкСвС мСбОТжУмбО, сС гіяб Ф УліиькжХ ікмПТПУОХ, ОиП кП йОб кО оП 
лСбкСбОдПкь, йОє лТОбС Ф ТОеі, язсС РСвС гії кП аФиж УХбОиПкі ікржйж ФпОУкжзОйж, 
бжйОвОмж біг мСбОТжУмбО бігрзСгФбОккя егіРУкПкжХ кжй бжмТОм, язсС бік гСбПгП, сС Ф 
еб'яезФ е РСвС гіяйж мСбОТжУмбС еаПТПвиС пж кОаФиС йОРкС, язП еО бОТміУмю лПТПбжсФє оі 
бжмТОмж. 

3. К ТОеі УлСТФ йід ФпОУкжзОйж лСбкСвС мСбОТжУмбО лСбкСбОдПккя кО бПгПккя УлТОб 
мСбОТжУмбО, кОгОкі СгкСйФ пж зіиьзСй ФпОУкжзОй, йСдФмь аФмж лТжлжкПкі УФгСй кО бжйСвФ 
СгкСвС пж зіиьзСХ ікржХ ФпОУкжзіб мСбОТжУмбО еО кОябкСУмі гия оьСвС гСУмОмкіХ лігУмОб, 
еСзТПйО бкОУиігСз вТФаСвС лСТФрПккя ФпОУкжзСй, ФлСбкСбОдПкжй кО бПгПккя УлТОб 
мСбОТжУмбО, УбСїХ СаСб'яезіб пж бжябиПккя РСвС кПегОмкСУмі гС ТСеФйкСвС бПгПккя УлТОб. 
ЗО лігУмОбі ТірПккя УФгФ гС еОУкСбкжоьзСвС гСвСбСТФ мСбОТжУмбО бкСУямьУя кПСаХігкі 
ейікж. 
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ЛмОммя 123. КСелСгіи лТжаФмзФ мО еажмзіб лСбкСвС мСбОТжУмбО 
1. ЙТжаФмСз мО еажмзж лСбкСвС мСбОТжУмбО ТСелСгіияюмьУя йід РСвС ФпОУкжзОйж 

лТСлСТоіРкС гС їХкіХ пОУмСз Ф УзиОгПкСйФ зОлімОиі, язсС ікрП кП лПТПгаОпПкС 
еОУкСбкжоьзжй гСвСбСТСй ОаС гСйСбиПкіУмю ФпОУкжзіб. 

2. ЙСеаОбиПккя ФпОУкжзО лСбкСвС мСбОТжУмбО лТОбО кО ФпОУмь Ф ТСелСгіиі лТжаФмзФ пж 
еажмзіб кП гСлФУзОємьУя. 

ЛмОммя 124. ВіглСбігОиькіУмь ФпОУкжзіб лСбкСвС мСбОТжУмбО еО РСвС еСаСб'яеОккяйж 
1. К ТОеі кПгСУмОмкСУмі Ф лСбкСвС мСбОТжУмбО йОРкО гия еОгСбСиПккя бжйСв 

зТПгжмСТіб Ф лСбкСйФ СаУяеі ФпОУкжзж лСбкСвС мСбОТжУмбО УСиігОТкС біглСбігОюмь еО 
еСаСб'яеОккяйж мСбОТжУмбО ФУій УбСїй йОРкСй, кО язП йСдП аФмж ебПТкПкП УмявкПккя. 

2. КпОУкжз лСбкСвС мСбОТжУмбО біглСбігОє еО аСТвОйж мСбОТжУмбО кПеОиПдкС біг мСвС, 
бжкжзиж оі аСТвж гС пж ліУия РСвС бУмФлФ б мСбОТжУмбС. 

3. КпОУкжз лСбкСвС мСбОТжУмбО, язжР бжаФб іе мСбОТжУмбО, біглСбігОє еО 
еСаСб'яеОккяйж мСбОТжУмбО, сС бжкжзиж гС йСйПкмФ РСвС бжаФммя, ТібкСю йіТСю е 
ФпОУкжзОйж, сС еОижржижУя, лТСмявСй мТьСХ ТСзіб е гкя еОмбПТгдПккя ебімФ лТС гіяиькіУмь 
мСбОТжУмбО еО Тіз, Ф язСйФ бік бжаФб іе мСбОТжУмбО. 

4. КпОУкжз лСбкСвС мСбОТжУмбО, язжР УлиОмжб лСбкіУмю аСТвж мСбОТжУмбО, йОє лТОбС 
ебПТкФмжУя е ТПвТПУкСю бжйСвСю Ф біглСбігкіР пОУмжкі гС ікржХ ФпОУкжзіб, язі кПУФмь лПТПг 
кжй біглСбігОиькіУмь лТСлСТоіРкС УбСїй пОУмзОй Ф УзиОгПкСйФ зОлімОиі мСбОТжУмбО. 

ЛмОммя 125. Зйікж Ф УзиОгі ФпОУкжзіб лСбкСвС мСбОТжУмбО 
1. Зйікж Ф УзиОгі ФпОУкжзіб лСбкСвС мСбОТжУмбО йСдФмь аФмж Ф еб'яезФ е: 
1) бжХСгСй ФпОУкжзО лСбкСвС мСбОТжУмбО е РСвС УзиОгФ е биОУкСї ікіоіОмжбж; 
2) бжзиюпПккяй іе УзиОгФ ФпОУкжзіб; 
3) бжаФммяй іе УзиОгФ ФпОУкжзіб е лТжпжк, сС кП еОиПдОмь біг ФпОУкжзО. 
2. ЙСТягСз і СУСаижбСУмі бжХСгФ, бжзиюпПккя мО бжаФммя ФпОУкжзіб еі УзиОгФ лСбкСвС 

мСбОТжУмбО бжекОпОюмьУя ожй КСгПзУСй, ікржй еОзСкСй мО еОУкСбкжоьзжй гСвСбСТСй. 

ЛмОммя 126. ВжХіг е лСбкСвС мСбОТжУмбО 
1. КпОУкжз лСбкСвС мСбОТжУмбО, язП аФиС УмбСТПкП кО кПбжекОпПкжР УмТСз, йСдП Ф 

аФгь-язжР йСйПкм бжРмж е мСбОТжУмбО, еОябжбрж лТС оП кП ліекірП кід еО мТж йіУяоі гС 
нОзмжпкСвС бжХСгФ іе мСбОТжУмбО. ЛлТОбдкіУмь ліглжУФ кО еОябі лТС бжХіг іе мСбОТжУмбО 
лігиявОє кСмОТіОиькСйФ еОУбігпПккю. 

ДСУмТСзСбжР бжХіг ФпОУкжзО е лСбкСвС мСбОТжУмбО, сС еОУкСбОкП кО лПбкжР УмТСз, 
гСлФУзОємьУя ижрП е лСбОдкжХ лТжпжк. 

2. ВігйСбО біг лТОбО бжРмж е лСбкСвС мСбОТжУмбО є кізпПйкСю. 

ЛмОммя 127. ЙПТПгОккя ФпОУкжзСй пОУмзж (її пОУмжкж) Ф УзиОгПкСйФ зОлімОиі 
лСбкСвС мСбОТжУмбО 

1. КпОУкжз лСбкСвС мСбОТжУмбО йОє лТОбС еО евСгСю ікржХ РСвС ФпОУкжзіб лПТПгОмж 
УбСю пОУмзФ Ф УзиОгПкСйФ зОлімОиі пж її пОУмжкФ ікрСйФ ФпОУкжзСбі мСбОТжУмбО ОаС мТПміР 
СУСаі. 

2. К ТОеі лПТПгОккя пОУмзж (її пОУмжкж) кСбСйФ ФпОУкжзСбі гС кьСвС лПТПХСгямь 
лСбкіУмю пж Ф біглСбігкіР пОУмжкі лТОбО, сС кОиПдОиж ФпОУкжзСбі, язжР лПТПгОб пОУмзФ (її 
пОУмжкФ). ИУСаО, язіР лПТПгОкС пОУмзФ (її пОУмжкФ), біглСбігОє еО еСаСб'яеОккяйж мСбОТжУмбО 
біглСбігкС гС пОУмжкж гТФвСї УмОммі 124 оьСвС КСгПзУФ. 

3. К ТОеі лПТПгОккя ФпОУкжзСй мСбОТжУмбО ФУієї пОУмзж ікріР СУСаі ФпОУмь оьСвС 
ФпОУкжзО б лСбкСйФ мСбОТжУмбі лТжлжкяємьУя і гия кьСвС кОУмОюмь кОУиігзж, лПТПгаОпПкі 
пОУмжкСю мТПмьСю УмОммі 124 оьСвС КСгПзУФ. 
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ЛмОммя 128. ВжзиюпПккя еі УзиОгФ ФпОУкжзіб лСбкСвС мСбОТжУмбО 
1. КпОУкжз лСбкСвС мСбОТжУмбО, язжР УжУмПйОмжпкС кП бжзСкФє пж бжзСкФє 

кПкОиПдкжй пжкСй СаСб'яезж, лСзиОгПкі кО кьСвС мСбОТжУмбСй, ОаС язжР лПТПрзСгдОє 
УбСїйж гіяйж (аПегіяиькіУмю) гСУявкПккю оіиПР мСбОТжУмбО, йСдП аФмж бжзиюпПкжР іе 
мСбОТжУмбО Ф лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ еОУкСбкжоьзжй гСвСбСТСй. 

2. КірПккя лТС бжзиюпПккя еі УзиОгФ ФпОУкжзіб лСбкСвС мСбОТжУмбО йСдП аФмж 
СУзОТдПкП гС УФгФ. 

ЛмОммя 129. ВжаФммя е лСбкСвС мСбОТжУмбО 
1. ЙСбкП мСбОТжУмбС йСдП лТжРкямж ТірПккя лТС бжекОккя ФпОУкжзО лСбкСвС 

мСбОТжУмбО мОзжй, сС бжаФб іе РСвС УзиОгФ, Ф ТОеі: 
1) УйПТмі ФпОУкжзО ОаС СвСиСрПккя РСвС лСйПТижй - еО бігУФмкСУмі УлОгзСєйоіб; 
2) иізбігОоії юТжгжпкСї СУСаж - ФпОУкжзО мСбОТжУмбО, б мСйФ пжУиі Ф еб'яезФ е 

бжекОккяй її аОкзТФмСй; 
3) бжекОккя ФпОУкжзО кПгієегОмкжй, СайПдПккя РСвС ожбіиькСї гієегОмкСУмі ОаС 

бжекОккя аПебіУкС бігУФмкій; 
4) лТжекОпПккя еО ТірПккяй УФгФ лТжйФУСбСї ТПСТвОкіеОоії юТжгжпкСї СУСаж - ФпОУкжзО 

мСбОТжУмбО, еСзТПйО Ф еб'яезФ е її кПлиОмСУлТСйСдкіУмю; 
5) ебПТкПккя УмявкПккя кО пОУмжкФ йОРкО лСбкСвС мСбОТжУмбО, сС біглСбігОє пОУмоі 

ФпОУкжзО Ф УзиОгПкСйФ зОлімОиі мСбОТжУмбО. 
2. КірПккя лТС бжекОккя ФпОУкжзО лСбкСвС мСбОТжУмбО мОзжй, сС бжаФб іе РСвС УзиОгФ, 

йСдП аФмж СУзОТдПкП еОікмПТПУСбОкжйж СУСаОйж гС УФгФ. 
3. К ТОеі бжаФммя ФпОУкжзО е лСбкСвС мСбОТжУмбО е лігУмОб, лПТПгаОпПкжХ пОУмжкСю 

лПТрСю оієї УмОммі, мСбОТжУмбС йСдП лТСгСбджмж УбСю гіяиькіУмь, язсС ікрП кП 
бУмОкСбиПкС еОУкСбкжоьзжй гСвСбСТСй мСбОТжУмбО пж гСйСбиПкіУмю йід ФпОУкжзОйж, сС 
еОижрОюмьУя. 

ЛмОммя 130. КСеТОХФкзж Ф ТОеі бжХСгФ, бжзиюпПккя мО бжаФммя е лСбкСвС мСбОТжУмбО 
1. КпОУкжзСбі, сС бжРрСб, язСвС бжзиюпПкС ОаС язжР бжаФб е лСбкСвС мСбОТжУмбО е 

лігУмОб, бУмОкСбиПкжХ Ф УмОммяХ 126, 128 і 129 оьСвС КСгПзУФ, бжлиОпФємьУя бОТміУмь 
пОУмжкж йОРкО мСбОТжУмбО, лТСлСТоіРкО пОУмоі оьСвС ФпОУкжзО Ф УзиОгПкСйФ зОлімОиі 
мСбОТжУмбО, язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС еОУкСбкжоьзжй гСвСбСТСй. 

2. ЯзсС УлОгзСєйПоь ФпОУкжзО лСбкСвС мСбОТжУмбО - ніежпкСї СУСаж ОаС 
лТОбСкОУмФлкжз юТжгжпкСї СУСаж кП бУмФлжб Ф лСбкП мСбОТжУмбС, ТСеТОХФкзж е кжй 
егіРУкююмьУя біглСбігкС гС пОУмжкж лПТрСї оієї УмОммі. 

3. ЙСТягСз бжекОпПккя бОТмСУмі пОУмзж ФпОУкжзО Ф йОРкі лСбкСвС мСбОТжУмбО мО 
УмТСзж її бжлиОмж бУмОкСбиююмьУя еОУкСбкжоьзжй гСвСбСТСй і еОзСкСй.  

ЛмОммя 131. ЗбПТкПккя УмявкПккя кО пОУмжкФ йОРкО лСбкСвС мСбОТжУмбО, 
лТСлСТоіРкФ пОУмоі ФпОУкжзО мСбОТжУмбО Ф УзиОгПкСйФ зОлімОиі 

1. ЗбПТкПккя УмявкПккя кО пОУмзФ ФпОУкжзО Ф УзиОгПкСйФ зОлімОиі лСбкСвС мСбОТжУмбО 
еО РСвС биОУкжйж еСаСб'яеОккяйж гСлФУзОємьУя міиьзж Ф ТОеі кПгСУмОмкСУмі ікрСвС йОРкО 
гия еОгСбСиПккя бжйСв зТПгжмСТіб. К ТОеі кПгСУмОмкСУмі йОРкО ФпОУкжзО лСбкСвС 
мСбОТжУмбО гия бжзСкОккя РСвС еСаСб'яеОкь лПТПг зТПгжмСТОйж бСкж йСдФмь бжйОвОмж Ф 
бУмОкСбиПкСйФ лСТягзФ бжгіиФ пОУмжкж йОРкО лСбкСвС мСбОТжУмбО, лТСлСТоіРкСї пОУмоі 
ФпОУкжзО-аСТдкжзО Ф УзиОгПкСйФ зОлімОиі мСбОТжУмбО. 

2. НОУмжкО йОРкО лСбкСвС мСбОТжУмбО, лТСлСТоіРкО пОУмоі ФпОУкжзО-аСТдкжзО Ф 
УзиОгПкСйФ зОлімОиі, бжгіияємьУя Ф вТСрСбіР нСТйі пж б кОмФТі біглСбігкС гС аОиОкУФ, 
УзиОгПкСвС кО йСйПкм бжаФммя мОзСвС ФпОУкжзО е мСбОТжУмбО. 

ЛмОммя 132. ЙізбігОоія лСбкСвС мСбОТжУмбО 
1. ЙСбкП мСбОТжУмбС иізбігСбФємьУя кО лігУмОбОХ, бУмОкСбиПкжХ УмОммПю 110 оьСвС 

КСгПзУФ, О мОзСд Ф ТОеі, язсС б мСбОТжУмбі еОижрОємьУя Сгжк ФпОУкжз. МПР ФпОУкжз йОє 
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лТОбС лТСмявСй рПУмж йіУяоіб е йСйПкмФ, зСиж бік УмОб єгжкжй ФпОУкжзСй мСбОТжУмбО, 
лПТПмбСТжмж мОзП мСбОТжУмбС б ікрП вСУлСгОТУьзП мСбОТжУмбС Ф лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ 
ожй КСгПзУСй. 

2. К ТОеі бжХСгФ ФпОУкжзО е лСбкСвС мСбОТжУмбО, бжзиюпПккя СгкСвС е РСвС ФпОУкжзіб 
іе мСбОТжУмбО, УйПТмі ФпОУкжзО мСбОТжУмбО, иізбігОоії юТжгжпкСї СУСаж - ФпОУкжзО 
мСбОТжУмбО ОаС ебПТкПккя зТПгжмСТСй СгкСвС е ФпОУкжзіб УмявкПккя кО пОУмжкФ йОРкО, 
лТСлСТоіРкФ РСвС пОУмоі Ф УзиОгПкСйФ зОлімОиі, мСбОТжУмбС йСдП лТСгСбджмж УбСю 
гіяиькіУмь, язсС оП лПТПгаОпПкС еОУкСбкжоьзжй гСвСбСТСй мСбОТжУмбО пж гСйСбиПкіУмю 
йід ФпОУкжзОйж, сС еОижрОюмьУя. 

3. КСйОкгжмкП мСбОТжУмбС 

ЛмОммя 133. ИУкСбкі лСиСдПккя лТС зСйОкгжмкП мСбОТжУмбС 
1. КСйОкгжмкжй мСбОТжУмбСй є мСбОТжУмбС, б язСйФ ТОеСй е ФпОУкжзОйж, язі 

егіРУкююмь біг ійПкі мСбОТжУмбО ліглТжєйкжоьзФ гіяиькіУмь і УСиігОТкС кПУФмь гСгОмзСбФ 
(УФаУжгіОТкФ) біглСбігОиькіУмь еО еСаСб'яеОккяйж мСбОТжУмбО ФУій УбСїй йОРкСй (лСбкжйж 
ФпОУкжзОйж), є Сгжк пж зіиьзО ФпОУкжзіб (бзиОгкжзіб), язі кПУФмь Тжежз еажмзіб, лСб'яеОкжХ 
іе гіяиькіУмю мСбОТжУмбО, Ф йПдОХ УФй еТСаиПкжХ кжйж бзиОгіб мО кП аПТФмь ФпОУмі б 
гіяиькСУмі мСбОТжУмбО. 

2. ЗОРйПкФбОккя зСйОкгжмкСвС мСбОТжУмбО йОє йіУмжмж ійПкО (кОРйПкФбОккя) бУіХ 
лСбкжХ ФпОУкжзіб, УиСбО "зСйОкгжмкП мСбОТжУмбС" ОаС йіУмжмж ій'я (кОРйПкФбОккя) ХСпО а 
СгкСвС лСбкСвС ФпОУкжзО е гСгОккяй Уиіб "і зСйлОкія", О мОзСд УиСбО "зСйОкгжмкП 
мСбОТжУмбС". 

ЯзсС Ф кОРйПкФбОккя зСйОкгжмкСвС мСбОТжУмбО бзиюпПкП ій'я бзиОгкжзО, мОзжР 
бзиОгкжз УмОє лСбкжй ФпОУкжзСй мСбОТжУмбО. 

3. ДС зСйОкгжмкСвС мСбОТжУмбО еОУмСУСбФюмьУя лСиСдПккя лТС лСбкП мСбОТжУмбС, 
язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС ожй КСгПзУСй, ікржй еОзСкСй. 

ЛмОммя 134. ЗОУкСбкжоьзжР гСвСбіТ зСйОкгжмкСвС мСбОТжУмбО 
1. КСйОкгжмкП мСбОТжУмбС УмбСТюємьУя і гіє кО лігУмОбі еОУкСбкжоьзСвС гСвСбСТФ. 

ЗОУкСбкжоьзжР гСвСбіТ ліглжУФємьУя ФУійО лСбкжйж ФпОУкжзОйж. 
2. ЗОУкСбкжоьзжР гСвСбіТ зСйОкгжмкСвС мСбОТжУмбО зТій бігСйСУмПР, лПТПгаОпПкжХ 

УмОммПю 88 оьСвС КСгПзУФ, йОє йіУмжмж бігСйСУмі лТС: ТСейіТ мО УзиОг УзиОгПкСвС зОлімОиФ 
мСбОТжУмбО; ТСейіТ мО лСТягСз ейікж пОУмСз зСдкСвС е лСбкжХ ФпОУкжзіб Ф УзиОгПкСйФ 
зОлімОиі; УФзФлкжР ТСейіТ бзиОгіб бзиОгкжзіб. 

3. ЯзсС бкОУиігСз бжХСгФ, бжзиюпПккя пж бжаФммя Ф зСйОкгжмкСйФ мСбОТжУмбі 
еОижржбУя Сгжк лСбкжР ФпОУкжз, еОУкСбкжоьзжР гСвСбіТ лПТПСнСТйияємьУя б 
СгкССУСаСбФ еОябФ, ліглжУОкФ лСбкжй ФпОУкжзСй. ЯзсС зСйОкгжмкП мСбОТжУмбС 
УмбСТюємьУя Сгкжй лСбкжй ФпОУкжзСй, мС ФУмОкСбпжй гСзФйПкмСй є СгкССУСаСбО еОябО 
(йПйСТОкгФй), язО йіУмжмь ФУі бігСйСУмі, бУмОкСбиПкі оією УмОммПю гия зСйОкгжмкСвС 
мСбОТжУмбО. 

ЛмОммя 135. КпОУкжзж зСйОкгжмкСвС мСбОТжУмбО 
1. ЙТОбСбжР УмОмФУ лСбкжХ ФпОУкжзіб зСйОкгжмкСвС мСбОТжУмбО мО їХ біглСбігОиькіУмь 

еО еСаСб'яеОккяйж мСбОТжУмбО бУмОкСбиююмьУя лСиСдПккяйж оьСвС КСгПзУФ лТС 
ФпОУкжзіб лСбкСвС мСбОТжУмбО. 

2. ИУСаО йСдП аФмж лСбкжй ФпОУкжзСй міиьзж б СгкСйФ зСйОкгжмкСйФ мСбОТжУмбі. 
ЙСбкжР ФпОУкжз зСйОкгжмкСвС мСбОТжУмбО кП йСдП аФмж ФпОУкжзСй лСбкСвС 

мСбОТжУмбО. 
ЙСбкжР ФпОУкжз зСйОкгжмкСвС мСбОТжУмбО кП йСдП аФмж бзиОгкжзСй оьСвС УОйСвС 

мСбОТжУмбО. 
3. ЛФзФлкжР ТСейіТ бзиОгіб бзиОгкжзіб кП лСбжкПк лПТПбжсФбОмж л'ямгПУямж бігУСмзіб 

УзиОгПкСвС зОлімОиФ лСбкСвС мСбОТжУмбО. 
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АаеФо гШЪвжЦ пФЩмжкж мШХмьЧї бжзиюпХкЧ 
4. ЛзиОгПкжР зОлімОи лігиявОє УлиОмі ФпОУкжзОйж зСйОкгжмкСвС мСбОТжУмбО лТСмявСй 

лПТрСвС ТСзФ е гкя гПТдОбкСї ТПєУмТОоії мСбОТжУмбО. 

ЛмОммя 136. КлТОбиіккя зСйОкгжмкжй мСбОТжУмбСй 
1. КлТОбиіккя гіяиькіУмю зСйОкгжмкСвС мСбОТжУмбО егіРУкюємьУя лСбкжйж 

ФпОУкжзОйж Ф лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ ожй КСгПзУСй гия лСбкСвС мСбОТжУмбО. 
2. ВзиОгкжзж кП йОюмь лТОбО аТОмж ФпОУмі б ФлТОбиіккі гіяиькіУмю зСйОкгжмкСвС 

мСбОТжУмбО мО еОлПТПпФбОмж лТСмж гіР лСбкжХ ФпОУкжзіб сСгС ФлТОбиіккя гіяиькіУмю 
мСбОТжУмбО. ВзиОгкжзж зСйОкгжмкСвС мСбОТжУмбО йСдФмь гіямж біг ійПкі мСбОТжУмбО міиьзж 
еО гСбіТПкіУмю. 

ЛмОммя 137. ЙТОбО мО СаСб'яезж бзиОгкжзО зСйОкгжмкСвС мСбОТжУмбО 
1. ВзиОгкжз зСйОкгжмкСвС мСбОТжУмбО еСаСб'яеОкжР еТСажмж бзиОг гС УзиОгПкСвС 

зОлімОиФ. ВкПУПккя бзиОгіб лСУбігпФємьУя УбігСомбСй лТС ФпОУмь Ф зСйОкгжмкСйФ 
мСбОТжУмбі. 

2. ВзиОгкжз зСйОкгжмкСвС мСбОТжУмбО йОє лТОбС: 
1) СгПТдФбОмж пОУмжкФ лТжаФмзФ мСбОТжУмбО біглСбігкС гС РСвС пОУмзж Ф УзиОгПкСйФ 

зОлімОиі мСбОТжУмбО б лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ еОУкСбкжоьзжй гСвСбСТСй 
(йПйСТОкгФйСй); 

2) гіямж біг ійПкі мСбОТжУмбО Ф ТОеі бжгОпі РСйФ гСбіТПкСУмі мО біглСбігкС гС кПї; 
3) лПТПбОдкС лПТПг мТПмійж СУСаОйж кОаФбОмж бігпФдФбОкФ пОУмзФ (її пОУмжкФ) б 

УзиОгПкСйФ зОлімОиі мСбОТжУмбО біглСбігкС гС лСиСдПкь УмОммі 147 оьСвС КСгПзУФ. 
ЯзсС аОдОккя бжзФлжмж пОУмзФ (її пОУмжкФ) бжябжиж гПзіиьзО бзиОгкжзіб, еОекОпПкО 

пОУмзО ТСелСгіияємьУя йід кжйж біглСбігкС гС їХкіХ пОУмСз Ф УзиОгПкСйФ зОлімОиі 
мСбОТжУмбО; 

4) бжйОвОмж лПТрСпПТвСбСвС лСбПТкПккя бзиОгФ Ф ТОеі иізбігОоії мСбОТжУмбО; 
5) СекОРСйиюбОмжУя е Тіпкжйж ебімОйж мО аОиОкУОйж мСбОТжУмбО; 
6) ліУия еОзікпПккя нікОкУСбСвС ТСзФ бжРмж е мСбОТжУмбО мО СгПТдОмж УбіР бзиОг Ф 

лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ еОУкСбкжоьзжй гСвСбСТСй (йПйСТОкгФйСй); 
7) лПТПгОмж УбСю пОУмзФ (її пОУмжкФ) Ф УзиОгПкСйФ зОлімОиі ікрСйФ бзиОгкжзФ ОаС 

мТПміР СУСаі, лСбігСйжбрж лТС оП мСбОТжУмбС. 
ЙПТПгОккя бзиОгкжзСй ФУієї УбСєї пОУмзж ікріР СУСаі лТжлжкяє РСвС ФпОУмь Ф 

зСйОкгжмкСйФ мСбОТжУмбі. 
3. ЗОУкСбкжоьзжй гСвСбСТСй (йПйСТОкгФйСй) зСйОкгжмкСвС мСбОТжУмбО йСдФмь аФмж 

лПТПгаОпПкі мОзСд ікрі лТОбО бзиОгкжзО. 

ЛмОммя 138. ВіглСбігОиькіУмь бзиОгкжзО зСйОкгжмкСвС мСбОТжУмбО 
1. ЯзсС бзиОгкжз зСйОкгжмкСвС мСбОТжУмбО бпжкяє лТОбСпжк біг ійПкі мО б ікмПТПУОХ 

мСбОТжУмбО аПе біглСбігкжХ лСбкСбОдПкь, мС б ТОеі УХбОиПккя РСвС гіР зСйОкгжмкжй 
мСбОТжУмбСй бік ебіиькяємьУя біг біглСбігОиькСУмі лПТПг зТПгжмСТОйж еО бпжкПкжР 
лТОбСпжк. 

ЯзсС УХбОиПккя зСйОкгжмкСвС мСбОТжУмбО кП аФгП СмТжйОкС, бзиОгкжз біглСбігОє 
лПТПг мТПмійж СУСаОйж еО бпжкПкжй кжй лТОбСпжкСй ФУій УбСїй йОРкСй, кО язП біглСбігкС 
гС еОзСкФ йСдП аФмж ебПТкПкП УмявкПккя. 

2. ВзиОгкжз зСйОкгжмкСвС мСбОТжУмбО, язжР кП бкіУ лПТПгаОпПкСвС еОУкСбкжоьзжй 
гСвСбСТСй (йПйСТОкгФйСй) бзиОгФ, кПУП біглСбігОиькіУмь лПТПг мСбОТжУмбСй Ф лСТягзФ, 
бУмОкСбиПкСйФ еОУкСбкжоьзжй гСвСбСТСй (йПйСТОкгФйСй). 

ЛмОммя 139. ЙізбігОоія зСйОкгжмкСвС мСбОТжУмбО 
1. КСйОкгжмкП мСбОТжУмбС иізбігСбФємьУя лТж бжаФммі ФУіХ бзиОгкжзіб. ЙСбкі ФпОУкжзж 

йОюмь лТОбС Ф ТОеі бжаФммя бУіХ бзиОгкжзіб лПТПмбСТжмж зСйОкгжмкП мСбОТжУмбС Ф лСбкП 
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мСбОТжУмбС. КСйОкгжмкП мСбОТжУмбС иізбігСбФємьУя мОзСд кО лігУмОбОХ, бУмОкСбиПкжХ 
УмОммПю 132 оьСвС КСгПзУФ. 

КСйОкгжмкП мСбОТжУмбС кП еСаСб'яеОкП иізбігСбФбОмжУь, язсС б кьСйФ еОижрОюмьУя 
ХСпО а Сгжк лСбкжР ФпОУкжз і Сгжк бзиОгкжз. 

2. К ТОеі иізбігОоії зСйОкгжмкСвС мСбОТжУмбО, ліУия ТСеТОХФкзіб е зТПгжмСТОйж, 
бзиОгкжзж йОюмь лПТПбОдкП лТОбС лПТПг лСбкжйж ФпОУкжзОйж кО СгПТдОккя бзиОгіб Ф 
лСТягзФ мО кО ФйСбОХ, бУмОкСбиПкжХ ожй КСгПзУСй, ікржй еОзСкСй і еОУкСбкжоьзжй 
гСвСбСТСй (йПйСТОкгФйСй). ЗО кПгСУмОмкСУмі зСрміб мСбОТжУмбО гия лСбкСвС лСбПТкПккя 
бзиОгкжзОй їХкіХ бзиОгіб кОябкі зСрмж ТСелСгіияюмьУя йід бзиОгкжзОйж лТСлСТоіРкС гС 
їХкіХ пОУмСз Ф УзиОгПкСйФ зОлімОиі мСбОТжУмбО. 
4. НФебЪ лігШЧегіиЪ 4 § 1 виФбж 8 бжзиюпХкЧ 
СмФммя 140. ВжзиюпХкФ. 
СмФммя 141. ВжзиюпХкФ. 
СмФммя 142. ВжзиюпХкФ. 
СмФммя 143. ВжзиюпХкФ. 
СмФммя 144. ВжзиюпХкФ. 
СмФммя 145. ВжзиюпХкФ. 
СмФммя 146. ВжзиюпХкФ. 
СмФммя 147. ВжзиюпХкФ. 
СмФммя 148. ВжзиюпХкФ. 
СмФммя 149. ВжзиюпХкФ. 
СмФммя 150. ВжзиюпХкФ. 
СмФммя 151. ВжзиюпХкФ. 

5. АзоіСкПТкП мСбОТжУмбС 

ЛмОммя 152. ЙСкяммя ОзоіСкПТкСвС мСбОТжУмбО 
1. АзоіСкПТкП мСбОТжУмбС - вСУлСгОТУьзП мСбОТжУмбС, УмОмФмкжР зОлімОи язСвС 

лСгіиПкС кО бжекОпПкФ зіиьзіУмь пОУмСз СгкОзСбСї кСйікОиькСї бОТмСУмі, зСТлСТОмжбкі 
лТОбО еО язжйж лСУбігпФюмьУя Озоіяйж. 

2. АзоіСкПТкП мСбОТжУмбС УОйСУміРкС біглСбігОє еО УбСїйж еСаСб'яеОккяйж ФУій УбСїй 
йОРкСй. АзоіСкПТж кП біглСбігОюмь еО еСаСб'яеОккяйж мСбОТжУмбО і кПУФмь Тжежз еажмзіб, 
лСб'яеОкжХ е гіяиькіУмю мСбОТжУмбО, Ф йПдОХ бОТмСУмі ОзоіР, сС їй кОиПдОмь (зТій бжлОгзіб, 
ФУмОкСбиПкжХ еОзСкСй). 

АзоіСкПТж, язі кП лСбкіУмю СлиОмжиж Озоії, Ф бжлОгзОХ, бУмОкСбиПкжХ УмОмФмСй, 
біглСбігОюмь еО еСаСб'яеОккяйж мСбОТжУмбО Ф йПдОХ кПСлиОпПкСї пОУмжкж бОТмСУмі 
кОиПдкжХ їй ОзоіР. 

ГОТОкмії еОХжУмФ йОРкСбжХ лТОб ОзоіСкПТіб бУмОкСбиююмьУя еОзСкСй. 
3. ЗОРйПкФбОккя ОзоіСкПТкСвС мСбОТжУмбО йОє йіУмжмж РСвС кОРйПкФбОккя і 

еОекОпПккя мСвС, сС мСбОТжУмбС є ОзоіСкПТкжй. 
4. ИУСаижбСУмі лТОбСбСвС УмОмФУФ ОзоіСкПТкжХ мСбОТжУмб, УмбСТПкжХ Ф лТСоПУі 

лТжбОмжеОоії гПТдОбкжХ ліглТжєйУмб, бУмОкСбиююмьУя еОзСкСй. 
ЙСТягСз УмбСТПккя, гіяиькСУмі мО лТжлжкПккя зСТлСТОмжбкжХ ікбПУмжоіРкжХ нСкгіб 

ТПвФиюємьУя еОзСкСгОбУмбСй лТС ікУмжмФмж УліиькСвС ікбПУмФбОккя. 
5. НОУмжкФ л'ямФ бжзиюпПкС. 
6. АзоіСкПТкі мСбОТжУмбО еО мжлСй лСгіияюмьУя кО лФаиіпкі мСбОТжУмбО мО лТжбОмкі 

мСбОТжУмбО. ИУСаижбСУмі лТОбСбСвС УмОмФУФ лФаиіпкжХ мО лТжбОмкжХ ОзоіСкПТкжХ мСбОТжУмб 
бУмОкСбиююмьУя еОзСкСй. 

ЛмОммя 153. ЛмбСТПккя ОзоіСкПТкСвС мСбОТжУмбО 
1. АзоіСкПТкП мСбОТжУмбС йСдП аФмж УмбСТПкП юТжгжпкжйж мО (ОаС) ніежпкжйж 

СУСаОйж, О мОзСд гПТдОбСю б СУСаі ФлСбкСбОдПкСвС СТвОкФ, мПТжмСТіОиькСю вТСйОгСю б 
СУСаі ФлСбкСбОдПкСвС СТвОкФ. 
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2. ЯзсС ОзоіСкПТкП мСбОТжУмбС УмбСТюємьУя зіиьзСйО СУСаОйж, бСкж ФзиОгОюмь йід 
УСаСю гСвСбіТ, язжР бжекОпОє лСТягСз егіРУкПккя кжйж УліиькСї гіяиькСУмі сСгС 
УмбСТПккя мСбОТжУмбО. 

МПР гСвСбіТ кП є ФУмОкСбпжй гСзФйПкмСй мСбОТжУмбО. 
ДСвСбіТ лТС УмбСТПккя ОзоіСкПТкСвС мСбОТжУмбО ФзиОгОємьУя б лжУьйСбіР нСТйі, О 

язсС мСбОТжУмбС УмбСТюємьУя ніежпкжйж СУСаОйж, гСвСбіТ лігиявОє кСмОТіОиькСйФ 
лСУбігпПккю. 

3. ИУСаж, сС УмбСТююмь ОзоіСкПТкП мСбОТжУмбС, кПУФмь УСиігОТкФ біглСбігОиькіУмь еО 
еСаСб'яеОккяйж, сС бжкжзиж гС гПТдОбкСї ТПєУмТОоії мСбОТжУмбО. 

АзоіСкПТкП мСбОТжУмбС біглСбігОє еО еСаСб'яеОккяйж ФпОУкжзіб, лСб'яеОкжйж е РСвС 
УмбСТПккяй, ижрП Ф ТОеі кОУмФлкСвС УХбОиПккя їХ гіР еОвОиькжйж еаСТОйж ОзоіСкПТіб. 

4. АзоіСкПТкП мСбОТжУмбС йСдП аФмж УмбСТПкП Сгкією СУСаСю пж йСдП УзиОгОмжУя е 
Сгкієї СУСаж Ф ТОеі лТжгаОккя Сгкжй ОзоіСкПТСй ФУіХ ОзоіР мСбОТжУмбО. ВігСйСУмі лТС оП 
лігиявОюмь ТПєУмТОоії і СлФаиізФбОккю гия еОвОиькСвС бігСйО. 

АзоіСкПТкП мСбОТжУмбС кП йСдП йОмж єгжкжй ФпОУкжзСй ікрП ліглТжєйкжоьзП 
мСбОТжУмбС, ФпОУкжзСй язСвС є СгкО СУСаО. 

5. ЙСТягСз і УмТСзж бпжкПккя гіР сСгС УмбСТПккя ОзоіСкПТкСвС мСбОТжУмбО, Ф мСйФ 
пжУиі лСТягСз лТСбПгПккя ФУмОкСбпжХ еаСТіб мО їХкя зСйлПмПкоія, бУмОкСбиююмьУя 
еОзСкСй. 

ЛмОммя 154. ЛмОмФм ОзоіСкПТкСвС мСбОТжУмбО 
1. КУмОкСбпжй гСзФйПкмСй ОзоіСкПТкСвС мСбОТжУмбО є РСвС УмОмФм. 
2. ЛмОмФм ОзоіСкПТкСвС мСбОТжУмбО зТій бігСйСУмПР, лПТПгаОпПкжХ УмОммПю 88 оьСвС 

КСгПзУФ, йОє йіУмжмж бігСйСУмі лТС: ТСейіТ УмОмФмкСвС зОлімОиФ; ФйСбж лТС зОмПвСТії ОзоіР, 
сС бжлФУзОюмьУя мСбОТжУмбСй, мО їХкю кСйікОиькФ бОТміУмь і зіиьзіУмь; лТОбО ОзоіСкПТіб; 
УзиОг і зСйлПмПкоію СТвОкіб ФлТОбиіккя мСбОТжУмбСй мО лТС лСТягСз ФХбОиПккя кжйж 
ТірПкь. К УмОмФмі ОзоіСкПТкСвС мСбОТжУмбО йОюмь мОзСд йіУмжмжУя ікрі бігСйСУмі, 
лПТПгаОпПкі еОзСкСй. 
СмФммя 155. ВжзиюпХкФ. 

ЛмОммя 156. ЗаіиьрПккя УмОмФмкСвС зОлімОиФ ОзоіСкПТкСвС мСбОТжУмбО 
1. АзоіСкПТкП мСбОТжУмбС йОє лТОбС еО ТірПккяй еОвОиькжХ еаСТіб ОзоіСкПТіб 

еаіиьржмж УмОмФмкжР зОлімОи рияХСй еаіиьрПккя кСйікОиькСї бОТмСУмі ОзоіР ОаС 
гСгОмзСбСвС бжлФУзФ ОзоіР. 

2. ЗаіиьрПккя УмОмФмкСвС зОлімОиФ ОзоіСкПТкСвС мСбОТжУмбО гСлФУзОємьУя ліУия РСвС 
лСбкСї УлиОмж. ЗаіиьрПккя УмОмФмкСвС зОлімОиФ мСбОТжУмбО гия лСзТжммя еажмзіб кП 
гСлФУзОємьУя, зТій бжлОгзіб, бУмОкСбиПкжХ еОзСкСй. 

3. К бжлОгзОХ, бУмОкСбиПкжХ УмОмФмСй мСбОТжУмбО і еОзСкСй, йСдП аФмж бУмОкСбиПкП 
лПТПбОдкП лТОбС ОзоіСкПТіб кО лТжгаОккя ОзоіР, сС гСгОмзСбС бжлФУзОюмьУя 
мСбОТжУмбСй. 

ЛмОммя 157. ЗйПкрПккя УмОмФмкСвС зОлімОиФ ОзоіСкПТкСвС мСбОТжУмбО 
1. АзоіСкПТкП мСбОТжУмбС йОє лТОбС еО ТірПккяй еОвОиькжХ еаСТіб ОзоіСкПТіб 

ейПкржмж УмОмФмкжР зОлімОи рияХСй ейПкрПккя кСйікОиькСї бОТмСУмі ОзоіР ОаС рияХСй 
зФлібиі мСбОТжУмбСй пОУмжкж бжлФсПкжХ ОзоіР е йПмСю ейПкрПккя їХ еОвОиькСї зіиьзСУмі. 

ЗйПкрПккя УмОмФмкСвС зОлімОиФ ОзоіСкПТкСвС мСбОТжУмбО гСлФУзОємьУя ліУия 
лСбігСйиПккя лТС оП бУіХ РСвС зТПгжмСТіб Ф лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ еОзСкСй. ЙТж оьСйФ 
зТПгжмСТж мСбОТжУмбО йОюмь лТОбС бжйОвОмж гСУмТСзСбСвС лТжлжкПккя ОаС бжзСкОккя 
мСбОТжУмбСй біглСбігкжХ еСаСб'яеОкь мО бігрзСгФбОккя еажмзіб. 

2. ЗйПкрПккя УмОмФмкСвС зОлімОиФ ОзоіСкПТкСвС мСбОТжУмбО рияХСй зФлібиі мО 
лСвОрПккя пОУмжкж ОзоіР гСлФУзОємьУя, язсС мОзО йСдижбіУмь лПТПгаОпПкО Ф УмОмФмі 
мСбОТжУмбО. 
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3. ЗйПкрПккя ОзоіСкПТкжй мСбОТжУмбСй УмОмФмкСвС зОлімОиФ кждпП біг бУмОкСбиПкСвС 
еОзСкСй ТСейіТФ йОє кОУиігзСй иізбігОоію мСбОТжУмбО. 

ЛмОммя 158. ИайПдПккя сСгС бжлФУзФ оіккжХ лОлПТіб мО сСгС бжлиОмж гжбігПкгіб 
1. НОУмзО лТжбіиПРСбОкжХ ОзоіР Ф еОвОиькСйФ СаУяеі УмОмФмкСвС зОлімОиФ ОзоіСкПТкСвС 

мСбОТжУмбО кП йСдП лПТПбжсФбОмж гбОгоямж л'ямж бігУСмзіб. 
2. НОУмжкФ гТФвФ бжзиюпПкС  
3. АзоіСкПТкП мСбОТжУмбС кП йОє лТОбО СвСиСрФбОмж мО бжлиОпФбОмж гжбігПкгж: 
1) гС лСбкСї УлиОмж бУьСвС УмОмФмкСвС зОлімОиФ; 
2) лТж ейПкрПккі бОТмСУмі пжУмжХ Озмжбіб ОзоіСкПТкСвС мСбОТжУмбО гС ТСейіТФ, 

йПкрСвС, кід ТСейіТ УмОмФмкСвС зОлімОиФ і ТПеПТбкСвС нСкгФ; 
3) б ікржХ бжлОгзОХ, бУмОкСбиПкжХ еОзСкСй. 

ЛмОммя 159. ЗОвОиькі еаСТж ОзоіСкПТіб 
1. Вжсжй СТвОкСй ОзоіСкПТкСвС мСбОТжУмбО є еОвОиькі еаСТж ОзоіСкПТіб. К еОвОиькжХ 

еаСТОХ йОюмь лТОбС аТОмж ФпОУмь ФУі РСвС ОзоіСкПТж кПеОиПдкС біг зіиьзСУмі і бжгФ ОзоіР, 
сС їй кОиПдОмь. 

АзоіСкПТж (їХкі лТПгУмОбкжзж), язі аПТФмь ФпОУмь Ф еОвОиькжХ еаСТОХ, ТПєУмТФюмьУя іе 
еОекОпПккяй зіиьзСУмі вСиСУіб, сС їХ йОє зСдкжР ОзоіСкПТ, язжР аПТП ФпОУмь Ф еаСТОХ. 

2. ДС бжзиюпкСї зСйлПмПкоії еОвОиькжХ еаСТіб ОзоіСкПТіб кОиПджмь: 
1) бкПУПккя ейік гС УмОмФмФ мСбОТжУмбО, Ф мСйФ пжУиі ейікО ТСейіТФ РСвС УмОмФмкСвС 

зОлімОиФ; 
2) ФмбСТПккя мО иізбігОоія кОвиягСбСї ТОгж мО ікржХ СТвОкіб мСбОТжУмбО, СаТОккя мО 

бігзижзОккя пиПкіб кОвиягСбСї ТОгж; 
3) еОмбПТгдПккя ТіпкСвС ебімФ мСбОТжУмбО; 
4) ТірПккя лТС иізбігОоію мСбОТжУмбО. 
ДС бжзиюпкСї зСйлПмПкоії еОвОиькжХ еаСТіб УмОмФмСй мСбОТжУмбО і еОзСкСй йСдП аФмж 

мОзСд бігкПУПкП бжТірПккя ікржХ лжмОкь. 
ЙжмОккя, бігкПУПкі еОзСкСй гС бжзиюпкСї зСйлПмПкоії еОвОиькжХ еаСТіб ОзоіСкПТіб, кП 

йСдФмь аФмж лПТПгОкі кжйж гия бжТірПккя ікржй СТвОкОй мСбОТжУмбО. 
3. ЙСТягСз вСиСУФбОккя кО еОвОиькжХ еаСТОХ ОзоіСкПТіб бУмОкСбиюємьУя еОзСкСй. 
АзоіСкПТ йОє лТОбС лТжекОпжмж УбСвС лТПгУмОбкжзО гия ФпОУмі Ф еаСТОХ. ЙТПгУмОбкжз 

йСдП аФмж лСУміРкжй пж лТжекОпПкжй кО лПбкжР УмТСз. АзоіСкПТ йОє лТОбС Ф аФгь-язжР 
йСйПкм еОйікжмж УбСвС лТПгУмОбкжзО Ф бжсСйФ СТвОкі мСбОТжУмбО, лСбігСйжбрж лТС оП 
бжзСкОбпжР СТвОк ОзоіСкПТкСвС мСбОТжУмбО. 

4. КірПккя еОвОиькжХ еаСТіб ОзоіСкПТіб лТжРйОюмьУя аіиьріУмю кП йПкр яз Ф 3/4 
вСиСУіб ОзоіСкПТіб, язі аПТФмь ФпОУмь Ф еаСТОХ, сСгС: 

1) бкПУПккя ейік гС УмОмФмФ мСбОТжУмбО; 
2) иізбігОоії мСбОТжУмбО, зТій бжлОгзіб, бУмОкСбиПкжХ еОзСкСй; 
3) лжмОкь, лПТПгаОпПкжХ еОзСкСй, сС ТПвФиює лжмОккя УмбСТПккя, гіяиькСУмі мО 

лТжлжкПккя ОзоіСкПТкжХ мСбОТжУмб. 
З ікржХ лжмОкь ТірПккя лТжРйОюмьУя лТСУмСю аіиьріУмю вСиСУіб ОзоіСкПТіб, язі 

аПТФмь ФпОУмь Ф еаСТОХ. 
5. ЗОвОиькі еаСТж ОзоіСкПТіб УзижзОюмьУя кП ТігрП СгкСвС ТОеФ кО Тіз. 
ЙСеОпПТвСбі еаСТж ОзоіСкПТіб УзижзОюмьУя Ф ТОеі кПлиОмСУлТСйСдкСУмі мСбОТжУмбО, О 

мОзСд еО кОябкСУмі СаУмОбжк, бжекОпПкжХ Ф УмОмФмі мСбОТжУмбО, мО б аФгь-язСйФ ікрСйФ 
бжлОгзФ, язсС оьСвС бжйОвОюмь ікмПТПУж ОзоіСкПТкСвС мСбОТжУмбО б оіиСйФ. 

ЙСТягСз УзижзОккя і лТСбПгПккя еОвОиькжХ еаСТіб, О мОзСд ФйСбж УзижзОккя і 
лТСбПгПккя лСеОпПТвСбжХ еаСТіб мО лСбігСйиПккя ОзоіСкПТіб бУмОкСбиююмьУя УмОмФмСй 
мСбОТжУмбО і еОзСкСй. 
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ЛмОммя 160. ЗОвиягСбО ТОгО ОзоіСкПТкСвС мСбОТжУмбО 
1. В ОзоіСкПТкСйФ мСбОТжУмбі йСдП аФмж УмбСТПкО кОвиягСбО ТОгО ОзоіСкПТкСвС 

мСбОТжУмбО, язО егіРУкює зСкмТСиь еО гіяиькіУмю РСвС бжзСкОбпСвС СТвОкФ мО еОХжУм лТОб 
ОзоіСкПТіб мСбОТжУмбО. 

ВжлОгзж СаСб'яезСбСвС УмбСТПккя б ОзоіСкПТкСйФ мСбОТжУмбі кОвиягСбСї ТОгж 
бУмОкСбиююмьУя еОзСкСй. 

2. ЛмОмФмСй ОзоіСкПТкСвС мСбОТжУмбО і еОзСкСй бУмОкСбиюємьУя бжзиюпкО 
зСйлПмПкоія кОвиягСбСї ТОгж. ЙжмОккя, бігкПУПкі УмОмФмСй гС бжзиюпкСї зСйлПмПкоії 
кОвиягСбСї ТОгж, кП йСдФмь аФмж лПТПгОкі кПю гия бжТірПккя бжзСкОбпСйФ СТвОкФ 
мСбОТжУмбО. 

3. НиПкж кОвиягСбСї ТОгж ОзоіСкПТкСвС мСбОТжУмбО кП йСдФмь аФмж пиПкОйж РСвС 
бжзСкОбпСвС СТвОкФ. 

4. ЗОвиягСбО ТОгО ОзоіСкПТкСвС мСбОТжУмбО бжекОпОє нСТйж зСкмТСию еО гіяиькіУмю 
РСвС бжзСкОбпСвС СТвОкФ. 

ЛмОммя 161. ВжзСкОбпжР СТвОк ОзоіСкПТкСвС мСбОТжУмбО 
1. ВжзСкОбпжй СТвОкСй ОзоіСкПТкСвС мСбОТжУмбО, язжР егіРУкює зПТібкжомбС РСвС 

лСмСпкСю гіяиькіУмю, є лТОбиіккя ОаС ікржР СТвОк, бжекОпПкжР УмОмФмСй. 
ВжзСкОбпжР СТвОк бжТірФє бУі лжмОккя гіяиькСУмі ОзоіСкПТкСвС мСбОТжУмбО, зТій мжХ, 

сС бігкПУПкі гС зСйлПмПкоії еОвОиькжХ еаСТіб і кОвиягСбСї ТОгж мСбОТжУмбО. 
ВжзСкОбпжР СТвОк є лігебімкжй еОвОиькжй еаСТОй ОзоіСкПТіб і кОвиягСбіР ТОгі 

ОзоіСкПТкСвС мСбОТжУмбО мО СТвОкіеСбФє бжзСкОккя їХкіХ ТірПкь. ВжзСкОбпжР СТвОк гіє біг 
ійПкі ОзоіСкПТкСвС мСбОТжУмбО Ф йПдОХ, бУмОкСбиПкжХ УмОмФмСй ОзоіСкПТкСвС мСбОТжУмбО і 
еОзСкСй. 

2. ВжзСкОбпжР СТвОк ОзоіСкПТкСвС мСбОТжУмбО йСдП аФмж зСиПвіОиькжй (лТОбиіккя, 
гжТПзоія) пж СгкССУСаСбжй (гжТПзмСТ, вПкПТОиькжР гжТПзмСТ). 

ЛмОммя 162. АФгжмСТУьзО лПТПбіТзО 
1. АзоіСкПТкП мСбОТжУмбС, язП еСаСб'яеОкП біглСбігкС гС еОзСкФ лФаиізФбОмж гия 

еОвОиькСвС бігСйО гСзФйПкмж, лПТПгаОпПкі УмОммПю 152 оьСвС КСгПзУФ, лСбжккП гия 
лПТПбіТзж мО лігмбПТгдПккя лТОбжиькСУмі ТіпкСї нікОкУСбСї ебімкСУмі сСТіпкС еОиФпОмж 
ОФгжмСТО, кП лСб'яеОкСвС йОРкСбжйж ікмПТПУОйж е мСбОТжУмбСй пж е РСвС ФпОУкжзОйж. 

2. АФгжмСТУьзО лПТПбіТзО гіяиькСУмі ОзоіСкПТкСвС мСбОТжУмбО, Ф мСйФ пжУиі мОзСвС, сС 
кП еСаСб'яеОкП лФаиізФбОмж гия еОвОиькСвС бігСйО гСзФйПкмж, йОє аФмж лТСбПгПкО Ф аФгь-
язжР пОУ кО бжйСвФ ОзоіСкПТіб, язі ТОеСй бСиСгіюмь кП йПкр яз гПУямьйО бігУСмзОйж ОзоіР. 

ЙСТягСз лТСбПгПккя ОФгжмСТУьзжХ лПТПбіТСз гіяиькСУмі ОзоіСкПТкСвС мСбОТжУмбО 
бУмОкСбиюємьУя УмОмФмСй мСбОТжУмбО і еОзСкСй. 

ВжмТОмж, лСб'яеОкі е лТСбПгПккяй мОзСї лПТПбіТзж, лСзиОгОюмьУя кО СУіа, кО бжйСвФ 
язжХ лТСбСгжмьУя ОФгжмСТУьзО лПТПбіТзО, язсС еОвОиькжйж еаСТОйж ОзоіСкПТіб кП аФгП 
ФХбОиПкП ТірПккя лТС ікрП. 

§ 2. ВжШЧакжчжЦ зЧЧлХШФмжб 

ЛмОммя 163. ЙСкяммя бжТСакжпСвС зССлПТОмжбФ 
1. ВжТСакжпжй зССлПТОмжбСй є гСаТСбіиькП Са'єгкОккя вТСйОгяк кО еОУОгОХ 

пиПкУмбО гия УліиькСї бжТСакжпСї ОаС ікрСї вСУлСгОТУьзСї гіяиькСУмі, язО аОеФємьУя кО 
їХкіР СУСажУміР мТФгСбіР ФпОУмі мО Са'єгкОккі РСвС пиПкОйж йОРкСбжХ лОРСбжХ бкПУзіб. 
ЛмОмФмСй зССлПТОмжбФ мО еОзСкСй йСдП аФмж лПТПгаОпПкС ФпОУмь Ф гіяиькСУмі бжТСакжпСвС 
зССлПТОмжбФ кО еОУОгОХ пиПкУмбО мОзСд ікржХ СУіа. 

2. НиПкж бжТСакжпСвС зССлПТОмжбФ кПУФмь УФаУжгіОТкФ біглСбігОиькіУмь еО 
еСаСб'яеОккяйж зССлПТОмжбФ Ф ТСейіТОХ мО лСТягзФ, бУмОкСбиПкжХ УмОмФмСй зССлПТОмжбФ і 
еОзСкСй. 



ГОеПмО "ВУП лТС аФХвОимПТУьзжР Саиіз" 43 gazeta.vobu.ua 
 

 

3. ЗОРйПкФбОккя зССлПТОмжбФ йОє йіУмжмж РСвС кОебФ, О мОзСд УиСбО "бжТСакжпжР 
зССлПТОмжб". 

4. ЙТОбСбжР УмОмФУ бжТСакжпжХ зССлПТОмжбіб, лТОбО мО СаСб'яезж їХ пиПкіб 
бУмОкСбиююмьУя ожй КСгПзУСй мО ікржй еОзСкСй. 

5. ИУСаижбСУмі УмбСТПккя і гіяиькСУмі УіиьУьзСвСУлСгОТУьзжХ зССлПТОмжбіб йСдФмь 
бУмОкСбиюбОмжУя еОзСкСй. 

ЛмОммя 164. КУмОкСбпі гСзФйПкмж бжТСакжпСвС зССлПТОмжбФ 
1. КУмОкСбпжй гСзФйПкмСй бжТСакжпСвС зССлПТОмжбФ є РСвС УмОмФм, сС 

еОмбПТгдФємьУя еОвОиькжйж еаСТОйж РСвС пиПкіб. 
2. ЛмОмФм бжТСакжпСвС зССлПТОмжбФ йОє йіУмжмж зТій бігСйСУмПР, лПТПгаОпПкжХ 

УмОммПю 88 оьСвС КСгПзУФ, бігСйСУмі лТС: ТСейіТ лОРСбСвС бкПУзФ пиПкО зССлПТОмжбФ; УзиОг 
і лСТягСз бкПУПккя лОРСбжХ бкПУзіб пиПкОйж зССлПТОмжбФ мО лТС їХкю біглСбігОиькіУмь еО 
лСТФрПккя еСаСб'яеОккя сСгС бкПУПккя лОРСбжХ бкПУзіб; ХОТОзмПТ і лСТягСз мТФгСбСї 
ФпОУмі РСвС пиПкіб Ф гіяиькСУмі зССлПТОмжбФ мО їХкьСї біглСбігОиькСУмі еО лСТФрПккя 
еСаСб'яеОкь сСгС СУСажУмСї мТФгСбСї ФпОУмі; лСТягСз ТСелСгіиФ лТжаФмзФ і еажмзіб 
зССлПТОмжбФ; ТСейіТ і ФйСбж УФаУжгіОТкСї біглСбігОиькСУмі РСвС пиПкіб еО еСаСб'яеОккяйж 
зССлПТОмжбФ; УзиОг і зСйлПмПкоію СТвОкіб ФлТОбиіккя зССлПТОмжбФ мО лТС лСТягСз 
ФХбОиПккя кжйж ТірПкь. 

3. КіиьзіУмь пиПкіб зССлПТОмжбФ кП йСдП аФмж йПкрСю, кід бУмОкСбиПкС еОзСкСй. 

ЛмОммя 165. ЖОРкС бжТСакжпСвС зССлПТОмжбФ 
1. ЖОРкС, сС є Ф биОУкСУмі бжТСакжпСвС зССлПТОмжбФ, лСгіияємьУя кО лОї РСвС пиПкіб 

біглСбігкС гС УмОмФмФ зССлПТОмжбФ. 
2. НиПк бжТСакжпСвС зССлПТОмжбФ еСаСб'яеОкжР бкПУмж гС гкя гПТдОбкСї ТПєУмТОоії 

зССлПТОмжбФ кП йПкрП гПУямж бігУСмзіб лОРСбСвС бкПУзФ, О пОУмжкФ, сС еОижржиОУя, - 
лТСмявСй ТСзФ е гкя РСвС гПТдОбкСї ТПєУмТОоії, язсС ікржР УмТСз кП бУмОкСбиПкжР 
УмОмФмСй зССлПТОмжбФ. 

ЙСТягСз бкПУПккя лОРСбжХ бкПУзіб пиПкОйж бжТСакжпСвС зССлПТОмжбФ 
бУмОкСбиюємьУя УмОмФмСй зССлПТОмжбФ і еОзСкСй. 

3. ВжТСакжпжР зССлПТОмжб кП йОє лТОбО бжлФУзОмж Озоії. 
4. ЙТжаФмСз бжТСакжпСвС зССлПТОмжбФ ТСелСгіияємьУя йід РСвС пиПкОйж біглСбігкС 

гС їХкьСї мТФгСбСї ФпОУмі, язсС ікржР лСТягСз кП бУмОкСбиПкжР УмОмФмСй зССлПТОмжбФ. 
5. ЖОРкС, сС еОижржиСУя ліУия иізбігОоії бжТСакжпСвС зССлПТОмжбФ мО еОгСбСиПккя 

бжйСв РСвС зТПгжмСТіб, ТСелСгіияємьУя йід РСвС пиПкОйж біглСбігкС гС їХкьСї мТФгСбСї 
ФпОУмі, язсС ікржР лСТягСз кП бУмОкСбиПкжР УмОмФмСй зССлПТОмжбФ. 

ЛмОммя 166. ЙТжлжкПккя пиПкУмбО Ф бжТСакжпСйФ зССлПТОмжбі і лПТПХіг лОю 
1. НиПк бжТСакжпСвС зССлПТОмжбФ йОє лТОбС кО бжХіг іе зССлПТОмжбФ. К оьСйФ ТОеі 

РСйФ бжлиОпФємьУя бОТміУмь лОю ОаС бжгОємьУя йОРкС, лТСлСТоіРкП ТСейіТФ РСвС лОю, О 
мОзСд егіРУкююмьУя бжлиОмж, бУмОкСбиПкі УмОмФмСй зССлПТОмжбФ. 

ВжгОпО лОю, бжлиОмО бОТмСУмі лОю мО ікрі бжлиОмж пиПкСбі зССлПТОмжбФ, сС бжХСгжмь 
е кьСвС, егіРУкююмьУя Ф лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ УмОмФмСй зССлПТОмжбФ і еОзСкСй. 

2. НиПк бжТСакжпСвС зССлПТОмжбФ йСдП аФмж бжзиюпПкжР іе зССлПТОмжбФ еО ТірПккяй 
еОвОиькжХ еаСТіб Ф ТОеі кПбжзСкОккя пж кПкОиПдкСвС бжзСкОккя СаСб'яезіб, лСзиОгПкжХ кО 
кьСвС УмОмФмСй зССлПТОмжбФ, О мОзСд б ікржХ бжлОгзОХ, бУмОкСбиПкжХ УмОмФмСй 
зССлПТОмжбФ і еОзСкСй. 

НиПк бжТСакжпСвС зССлПТОмжбФ, язСвС бжзиюпжиж іе зССлПТОмжбФ, йОє лТОбС кО 
СгПТдОккя лОю мО ікржХ бжлиОм, бУмОкСбиПкжХ УмОмФмСй зССлПТОмжбФ, біглСбігкС гС 
пОУмжкж лПТрСї оієї УмОммі. 

3. НиПк бжТСакжпСвС зССлПТОмжбФ йОє лТОбС лПТПгОмж УбіР лОР пж РСвС пОУмжкФ 
ікрСйФ пиПкСбі зССлПТОмжбФ, язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС УмОмФмСй зССлПТОмжбФ і еОзСкСй. 
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ЙПТПгОккя лОю (РСвС пОУмжкж) СУСаі, язО кП є пиПкСй бжТСакжпСвС зССлПТОмжбФ, 
гСлФУзОємьУя ижрП еО евСгСю зССлПТОмжбФ. К оьСйФ ТОеі ікрі пиПкж зССлПТОмжбФ 
зСТжУмФюмьУя лПТПбОдкжй лТОбСй зФлібиі мОзСвС лОю (РСвС пОУмжкж). ЙСТягСз бігпФдПккя 
лОю пж РСвС пОУмжкж ікрСйФ пиПкСбі зССлПТОмжбФ ОаС мТПміР СУСаі бУмОкСбиюємьУя 
УмОмФмСй зССлПТОмжбФ і еОзСкСй. 

4. К ТОеі УйПТмі пиПкО бжТСакжпСвС зССлПТОмжбФ РСвС УлОгзСєйоі йСдФмь аФмж 
лТжРкямі Ф пиПкж зССлПТОмжбФ, язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС УмОмФмСй зССлПТОмжбФ. ЗО 
бігйСбж лТжРкямж УлОгзСєйоіб Ф пиПкж зССлПТОмжбФ зССлПТОмжб бжлиОпФє УлОгзСєйояй 
бОТміУмь лОю лСйПТиСвС пиПкО зССлПТОмжбФ. 

5. ЗбПТкПккя УмявкПккя кО лОР пиПкО бжТСакжпСвС зССлПТОмжбФ еО РСвС биОУкжйж 
еСаСб'яеОккяйж гСлФУзОємьУя ижрП Ф ТОеі кПгСУмОмкСУмі Ф кьСвС ікрСвС йОРкО Ф лСТягзФ, 
бУмОкСбиПкСйФ УмОмФмСй зССлПТОмжбФ і еОзСкСй. 

6. К ТОеі ебПТкПккя еОУмОбСгПТдОмПиПй УмявкПккя кО лОР пиПкО бжТСакжпСвС 
зССлПТОмжбФ, сС лПТПгОкжР Ф еОУмОбФ, еОУмСУСбФюмьУя лСиСдПккя пОУмжкж мТПмьСї оієї 
УмОммі. 

ПігШЧегіи 3 
 КНАСТЬ ДДРЖАВИ, АВТОНОМНОЇ РДСПКБЙІКИ КРИМ, ТДРИТОРІАЙЬНИУ 

ГРОМАД К МИВІЙЬНИУ ВІДНОСИНАУ 

ГиОбО 9 
ЙКАВИВІ ЛИКЖИ КНАЛМІ ДДКЖАВИ, АВМИЗИЖЗИЇ КДЛЙКБЙІКИ ККИЖ, 

МДКИМИКІАЙЬЗИН ГКИЖАД К МИВІЙЬЗИН ВІДЗИЛИЗАН 

ЛмОммя 167. ЙТОбСбі нСТйж ФпОУмі гПТдОбж Ф ожбіиькжХ бігкСУжкОХ 
1. ДПТдОбО гіє Ф ожбіиькжХ бігкСУжкОХ кО ТібкжХ лТОбОХ е ікржйж ФпОУкжзОйж ожХ 

бігкСУжк. 
2. ДПТдОбО йСдП УмбСТюбОмж юТжгжпкі СУСаж лФаиіпкСвС лТОбО (гПТдОбкі 

ліглТжєйУмбО, кОбпОиькі еОзиОгж мСсС) Ф бжлОгзОХ мО б лСТягзФ, бУмОкСбиПкжХ 
КСкУмжмФоією КзТОїкж мО еОзСкСй. 

3. ДПТдОбО йСдП УмбСТюбОмж юТжгжпкі СУСаж лТжбОмкСвС лТОбО (ліглТжєйкжоьзі 
мСбОТжУмбО мСсС), аТОмж ФпОУмь б їХ гіяиькСУмі кО еОвОиькжХ лігУмОбОХ, язсС ікрП кП 
бУмОкСбиПкС еОзСкСй. 

ЛмОммя 168. ЙТОбСбі нСТйж ФпОУмі АбмСкСйкСї КПУлФаиізж КТжй Ф ожбіиькжХ 
бігкСУжкОХ 

1. АбмСкСйкО КПУлФаиізО КТжй гіє Ф ожбіиькжХ бігкСУжкОХ кО ТібкжХ лТОбОХ е ікржйж 
ФпОУкжзОйж ожХ бігкСУжк. 

2. АбмСкСйкО КПУлФаиізО КТжй йСдП УмбСТюбОмж юТжгжпкі СУСаж лФаиіпкСвС лТОбО 
(кОбпОиькі еОзиОгж мСсС) Ф бжлОгзОХ мО б лСТягзФ, бУмОкСбиПкжХ КСкУмжмФоією КзТОїкж мО 
еОзСкСй. 

3. АбмСкСйкО КПУлФаиізО КТжй йСдП УмбСТюбОмж юТжгжпкі СУСаж лТжбОмкСвС лТОбО 
(ліглТжєйкжоьзі мСбОТжУмбО мСсС), аТОмж ФпОУмь б їХ гіяиькСУмі кО еОвОиькжХ лігУмОбОХ, 
язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС еОзСкСй. 

ЛмОммя 169. ЙТОбСбі нСТйж ФпОУмі мПТжмСТіОиькжХ вТСйОг Ф ожбіиькжХ бігкСУжкОХ 
1. МПТжмСТіОиькі вТСйОгж гіюмь Ф ожбіиькжХ бігкСУжкОХ кО ТібкжХ лТОбОХ е ікржйж 

ФпОУкжзОйж ожХ бігкСУжк. 
2. МПТжмСТіОиькі вТСйОгж йСдФмь УмбСТюбОмж юТжгжпкі СУСаж лФаиіпкСвС лТОбО 

(зСйФкОиькі ліглТжєйУмбО, Уліиькі зСйФкОиькі ліглТжєйУмбО, кОбпОиькі еОзиОгж мСсС) Ф 
бжлОгзОХ мО б лСТягзФ, бУмОкСбиПкжХ КСкУмжмФоією КзТОїкж мО еОзСкСй. 
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3. МПТжмСТіОиькі вТСйОгж йСдФмь УмбСТюбОмж юТжгжпкі СУСаж лТжбОмкСвС лТОбО 
(ліглТжєйкжоьзі мСбОТжУмбО мСсС), аТОмж ФпОУмь б їХ гіяиькСУмі кО еОвОиькжХ лігУмОбОХ, 
язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС еОзСкСй. 

ГиОбО 10 
ИКГАЗИ МА ЙКДДЛМАВЗИКИ, НДКДЗ ЯКИН ДІЮМЬ ДДКЖАВА, АВМИЗИЖЗА 

КДЛЙКБЙІКА ККИЖ, МДКИМИКІАЙЬЗІ ГКИЖАДИ К МИВІЙЬЗИН ВІДЗИЛИЗАН 

ЛмОммя 170. ИТвОкж, пПТПе язі гіє гПТдОбО Ф ожбіиькжХ бігкСУжкОХ 
1. ДПТдОбО кОаФбОє і егіРУкює ожбіиькі лТОбО мО СаСб'яезж пПТПе СТвОкж гПТдОбкСї 

биОгж Ф йПдОХ їХкьСї зСйлПмПкоії, бУмОкСбиПкСї еОзСкСй. 

ЛмОммя 171. ИТвОкж, пПТПе язі гіє АбмСкСйкО КПУлФаиізО КТжй Ф ожбіиькжХ 
бігкСУжкОХ 

1. АбмСкСйкО КПУлФаиізО КТжй кОаФбОє і егіРУкює ожбіиькі лТОбО мО СаСб'яезж пПТПе 
СТвОкж биОгж АбмСкСйкСї КПУлФаиізж КТжй Ф йПдОХ їХкьСї зСйлПмПкоії, бУмОкСбиПкСї 
еОзСкСй. 

ЛмОммя 172. ИТвОкж, пПТПе язі гіюмь мПТжмСТіОиькі вТСйОгж Ф ожбіиькжХ бігкСУжкОХ 
1. МПТжмСТіОиькі вТСйОгж кОаФбОюмь і егіРУкююмь ожбіиькі лТОбО мО СаСб'яезж пПТПе 

СТвОкж йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя Ф йПдОХ їХкьСї зСйлПмПкоії, бУмОкСбиПкСї еОзСкСй. 

ЛмОммя 173. ЙТПгУмОбкжзж гПТдОбж, АбмСкСйкСї КПУлФаиізж КТжй, мПТжмСТіОиькжХ 
вТСйОг 

1. К бжлОгзОХ і б лСТягзФ, бУмОкСбиПкжХ еОзСкСй, ікржйж кСТйОмжбкС-лТОбСбжйж 
ОзмОйж, біг ійПкі гПТдОбж, АбмСкСйкСї КПУлФаиізж КТжй, мПТжмСТіОиькжХ вТСйОг еО 
УлПоіОиькжйж гСТФпПккяйж йСдФмь бжУмФлОмж ніежпкі мО юТжгжпкі СУСаж, СТвОкж 
гПТдОбкСї биОгж, СТвОкж биОгж АбмСкСйкСї КПУлФаиізж КТжй мО СТвОкж йіУоПбСвС 
УОйСбТягФбОккя. 

ГиОбО 11 
ВІДЙИВІДАЙЬЗІЛМЬ ЗА ЗИБИВ'ЯЗАЗЗЯЖИ ДДКЖАВИ, АВМИЗИЖЗИЇ КДЛЙКБЙІКИ 

ККИЖ, МДКИМИКІАЙЬЗИН ГКИЖАД 

ЛмОммя 174. ВіглСбігОиькіУмь еО еСаСб'яеОккяйж гПТдОбж 
1. ДПТдОбО біглСбігОє еО УбСїйж еСаСб'яеОккяйж УбСїй йОРкСй, зТій йОРкО, кО язП 

біглСбігкС гС еОзСкФ кП йСдП аФмж ебПТкПкС УмявкПккя. 

ЛмОммя 175. ВіглСбігОиькіУмь еО еСаСб'яеОккяйж мПТжмСТіОиькжХ вТСйОг 
1. МПТжмСТіОиькі вТСйОгж біглСбігОюмь еО УбСїйж еСаСб'яеОккяйж УбСїй йОРкСй, зТій 

йОРкО, кО язП біглСбігкС гС еОзСкФ кП йСдП аФмж ебПТкПкС УмявкПккя. 

ЛмОммя 176. КСейПдФбОккя біглСбігОиькСУмі еО еСаСб'яеОккяйж гПТдОбж, 
АбмСкСйкСї КПУлФаиізж КТжй, мПТжмСТіОиькжХ вТСйОг мО УмбСТПкжХ кжйж 
юТжгжпкжХ СУіа 

1. ДПТдОбО, АбмСкСйкО КПУлФаиізО КТжй, мПТжмСТіОиькі вТСйОгж кП біглСбігОюмь еО 
еСаСб'яеОккяйж УмбСТПкжХ кжйж юТжгжпкжХ СУіа, зТій бжлОгзіб, бУмОкСбиПкжХ еОзСкСй. 

2. ЮТжгжпкі СУСаж, УмбСТПкі гПТдОбСю, АбмСкСйкСю КПУлФаиізСю КТжй, 
мПТжмСТіОиькжйж вТСйОгОйж, кП біглСбігОюмь еО еСаСб'яеОккяйж біглСбігкС гПТдОбж, 
АбмСкСйкСї КПУлФаиізж КТжй, мПТжмСТіОиькжХ вТСйОг. 

3. ДПТдОбО кП біглСбігОє еО еСаСб'яеОккяйж АбмСкСйкСї КПУлФаиізж КТжй і 
мПТжмСТіОиькжХ вТСйОг. 
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4. АбмСкСйкО КПУлФаиізО КТжй кП біглСбігОє еО еСаСб'яеОккяйж гПТдОбж і 
мПТжмСТіОиькжХ вТСйОг. 

5. МПТжмСТіОиькО вТСйОгО кП біглСбігОє еО еСаСб'яеОккяйж гПТдОбж, АбмСкСйкСї 
КПУлФаиізж КТжй мО ікржХ мПТжмСТіОиькжХ вТСйОг. 

КИЗДІЙ III 
ИБ'ЄКМИ МИВІЙЬЗИН ЙКАВ 

ГиОбО 12 
ЗАГАЙЬЗІ ЙИЙИЖДЗЗЯ ЙКИ ИБ'ЄКМИ МИВІЙЬЗИН ЙКАВ 

ЛмОммя 177. Вжгж Са'єзміб ожбіиькжХ лТОб 
1. Иа'єзмОйж ожбіиькжХ лТОб є ТПпі, Ф мСйФ пжУиі вТСрі мО оіккі лОлПТж, ікрП йОРкС, 

йОРкСбі лТОбО, ТПеФиьмОмж ТСаім, лСУиФвж, ТПеФиьмОмж ікмПиПзмФОиькСї, мбСТпСї гіяиькСУмі, 
ікнСТйОоія, О мОзСд ікрі йОмПТіОиькі і кПйОмПТіОиькі аиОвО. 

ЛмОммя 178. ИаСТСмСегОмкіУмь Са'єзміб ожбіиькжХ лТОб 
1. Иа'єзмж ожбіиькжХ лТОб йСдФмь біиькС бігпФдФбОмжУя ОаС лПТПХСгжмж біг Сгкієї 

СУСаж гС ікрСї б лСТягзФ лТОбСкОУмФлкжомбО пж УлОгзФбОккя ОаС ікржй пжкСй, язсС бСкж 
кП бжиФпПкі е ожбіиькСвС СаСТСмФ, ОаС кП СайПдПкі б СаСТСмі, ОаС кП є кПбіг'єйкжйж біг 
ніежпкСї пж юТжгжпкСї СУСаж. 

2. Вжгж Са'єзміб ожбіиькжХ лТОб, лПТПаФбОккя язжХ Ф ожбіиькСйФ СаСТСмі кП 
гСлФУзОємьУя (Са'єзмж, бжиФпПкі е ожбіиькСвС СаСТСмФ), йОюмь аФмж лТяйС бУмОкСбиПкі Ф 
еОзСкі. 

Вжгж Са'єзміб ожбіиькжХ лТОб, язі йСдФмь кОиПдОмж ижрП лПбкжй ФпОУкжзОй СаСТСмФ 
ОаС лПТПаФбОккя язжХ Ф ожбіиькСйФ СаСТСмі гСлФУзОємьУя еО УлПоіОиькжй гСебСиСй 
(Са'єзмж, СайПдПкС СаСТСмСегОмкі), бУмОкСбиююмьУя еОзСкСй. 

ГиОбО 13 
КДНІ. ЖАЕЗИ 

ЛмОммя 179. ЙСкяммя ТПпі 
1. Кіппю є лТПгйПм йОмПТіОиькСвС УбімФ, сСгС язСвС йСдФмь бжкжзОмж ожбіиькі лТОбО 

мО СаСб'яезж. 

ЛмОммя 180. МбОТжкж 
1. МбОТжкж є СУСаижбжй Са'єзмСй ожбіиькжХ лТОб. ЗО кжХ лСржТюємьУя лТОбСбжР 

ТПджй ТПпі, зТій бжлОгзіб, бУмОкСбиПкжХ еОзСкСй. 
2. ЙТОбжиО лСбСгдПккя е мбОТжкОйж бУмОкСбиююмьУя еОзСкСй. 
3. МбОТжкж, еОкПУПкі гС НПТбСкСї зкжвж КзТОїкж, йСдФмь аФмж лТПгйПмСй ожбіиькСвС 

СаСТСмФ ижрП Ф бжлОгзОХ мО лСТягзФ, бУмОкСбиПкжХ еОзСкСй. 

ЛмОммя 181. ЗПТФХСйі мО ТФХСйі ТПпі 
1. ДС кПТФХСйжХ ТПпПР (кПТФХСйП йОРкС, кПТФХСйіУмь) кОиПдОмь еПйПиькі гіиякзж, О 

мОзСд Са'єзмж, ТСемОрСбОкі кО еПйПиькіР гіиякоі, лПТПйісПккя язжХ є кПйСдижбжй аПе їХ 
екПоікПккя мО ейікж їХ лТжекОпПккя. 

КПджй кПТФХСйСї ТПпі йСдП аФмж лСржТПкжР еОзСкСй кО лСбімТякі мО йСТУьзі УФгкО, 
УФгкО бкФмТіркьСвС лиОбОккя, зСУйіпкі Са'єзмж, О мОзСд ікрі ТПпі, лТОбО кО язі лігиявОюмь 
гПТдОбкіР ТПєУмТОоії. 

2. КФХСйжйж ТПпОйж є ТПпі, язі йСдкО біиькС лПТПйісФбОмж Ф лТСУмСТі. 
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ЛмОммя 182. ДПТдОбкО ТПєУмТОоія лТОб кО кПТФХСйіУмь 
1. ЙТОбС биОУкСУмі мО ікрі ТПпСбі лТОбО кО кПТФХСйі ТПпі, СамядПккя ожХ лТОб, їХ 

бжкжзкПккя, лПТПХіг і лТжлжкПккя лігиявОюмь гПТдОбкіР ТПєУмТОоії. 
2. ДПТдОбкО ТПєУмТОоія лТОб кО кПТФХСйіУмь є лФаиіпкСю, егіРУкюємьУя біглСбігкжй 

СТвОкСй, язжР еСаСб'яеОкжР кОгОбОмж ікнСТйОоію лТС ТПєУмТОоію мО еОТПєУмТСбОкі лТОбО б 
лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ еОзСкСй. 

3. ВігйСбО Ф гПТдОбкіР ТПєУмТОоії лТОбО кО кПТФХСйіУмь, ФХжиПккя біг ТПєУмТОоії, 
бігйСбО біг кОгОккя ікнСТйОоії лТС ТПєУмТОоію йСдФмь аФмж СУзОТдПкі гС УФгФ. 

4. ЙСТягСз лТСбПгПккя гПТдОбкСї ТПєУмТОоії лТОб кО кПТФХСйіУмь мО лігУмОбж бігйСбж 
б кіР бУмОкСбиююмьУя еОзСкСй. 

ЛмОммя 183. КПпі лСгіиькі мО кПлСгіиькі 
1. ЙСгіиькСю є Тіп, язФ йСдкО лСгіижмж аПе бмТОмж її оіиьСбСвС лТжекОпПккя. 
2. ЗПлСгіиькСю є Тіп, язФ кП йСдкО лСгіижмж аПе бмТОмж її оіиьСбСвС лТжекОпПккя. 

ЛмОммя 184. КПпі, бжекОпПкі ікгжбігФОиькжйж ОаС ТСгСбжйж СекОзОйж 
1. Кіп є бжекОпПкСю ікгжбігФОиькжйж СекОзОйж, язсС бСкО кОгіиПкО міиьзж їР 

биОУмжбжйж СекОзОйж, сС бжТіекяюмь її е-лСйід ікржХ СгкСТігкжХ ТПпПР, ікгжбігФОиіеФюпж 
її. 

КПпі, бжекОпПкі ікгжбігФОиькжйж СекОзОйж, є кПеОйіккжйж. 
2. Кіп є бжекОпПкСю ТСгСбжйж СекОзОйж, язсС бСкО йОє СекОзж, биОУмжбі ФУій ТПпОй 

мСвС д ТСгФ, мО бжйіТюємьУя пжУиСй, бОвСю, йіТСю. 
Кіп, сС йОє ижрП ТСгСбі СекОзж, є еОйіккСю. 

ЛмОммя 185. КПпі УлСджбкі мО кПУлСджбкі 
1. ЛлСджбкСю є Тіп, язО бкОУиігСз СгкСТОеСбСвС її бжзСТжУмОккя екжсФємьУя ОаС 

лТжлжкяє іУкФбОмж Ф лПТбіУкСйФ бжвиягі. 
2. ЗПУлСджбкСю є Тіп, лТжекОпПкО гия кПСгкСТОеСбСвС бжзСТжУмОккя, язО еаПТівОє 

лТж оьСйФ УбіР лПТбіУкжР бжвияг лТСмявСй мТжбОиСвС пОУФ. 

ЛмОммя 186. ГСиСбкО Тіп і лТжкОиПдкіУмь 
1. Кіп, лТжекОпПкО гия СаУиФвСбФбОккя ікрСї (вСиСбкСї) ТПпі і лСб'яеОкО е кПю Уліиькжй 

лТжекОпПккяй, є її лТжкОиПдкіУмю. 
2. ЙТжкОиПдкіУмь УиігФє еО вСиСбкСю Тіппю, язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС гСвСбСТСй ОаС 

еОзСкСй. 

ЛмОммя 187. ЛзиОгСбі пОУмжкж ТПпі 
1. ЛзиОгСбСю пОУмжкСю ТПпі є бУП мП, сС кП йСдП аФмж бігСзТПйиПкП біг ТПпі аПе її 

лСрзСгдПккя ОаС іУмСмкСвС екПоікПккя. 
2. ЙТж лПТПХСгі лТОбО кО Тіп її УзиОгСбі пОУмжкж кП лігиявОюмь бігСзТПйиПккю. 

ЛмОммя 188. ЛзиОгкі ТПпі 
1. ЯзсС зіиьзО ТПпПР ФмбСТююмь єгжкП оіиП, сС гОє ейСвФ бжзСТжУмСбФбОмж РСвС еО 

лТжекОпПккяй, бСкж ббОдОюмьУя Сгкією Тіппю (УзиОгкО Тіп). 
2. ЙТОбСпжк, бпжкПкжР сСгС УзиОгкСї ТПпі, лСржТюємьУя кО бУі її УзиОгСбі пОУмжкж, 

язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС гСвСбСТСй. 

ЛмОммя 189. ЙТСгФзоія, лиСгж мО гСХСгж 
1. ЙТСгФзоією, лиСгОйж мО гСХСгОйж є бУП мП, сС бжТСаияємьУя, гСаФбОємьУя, 

СгПТдФємьУя е ТПпі ОаС лТжкСУжмьУя Тіппю. 
2. ЙТСгФзоія, лиСгж мО гСХСгж кОиПдОмь биОУкжзСбі ТПпі, язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС 

гСвСбСТСй ОаС еОзСкСй. 
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ЛмОммя 190. ЖОРкС 
1. ЖОРкСй яз СУСаижбжй Са'єзмСй ббОдОюмьУя СзТПйО Тіп, УФзФлкіУмь ТПпПР, О мОзСд 

йОРкСбі лТОбО мО СаСб'яезж. 
2. ЖОРкСбі лТОбО є кПУлСджбкСю Тіппю. ЖОРкСбі лТОбО бжекОюмьУя ТПпСбжйж 

лТОбОйж. 

ЛмОммя 191. ЙіглТжєйУмбС яз єгжкжР йОРкСбжР зСйлиПзУ 
1. ЙіглТжєйУмбС є єгжкжй йОРкСбжй зСйлиПзУСй, сС бжзСТжУмСбФємьУя гия 

егіРУкПккя ліглТжєйкжоьзСї гіяиькСУмі. 
2. ДС УзиОгФ ліглТжєйУмбО яз єгжкСвС йОРкСбСвС зСйлиПзУФ бХСгямь ФУі бжгж йОРкО, 

лТжекОпПкі гия РСвС гіяиькСУмі, бзиюпОюпж еПйПиькі гіиякзж, аФгібиі, УлСТФгж, 
ФУмОмзФбОккя, ікбПкмОТ, УжТСбжкФ, лТСгФзоію, лТОбО бжйСвж, аСТвж, О мОзСд лТОбС кО 
мСТвСбПиькФ йОТзФ ОаС ікрП лСекОпПккя мО ікрі лТОбО, язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС 
гСвСбСТСй ОаС еОзСкСй. 

3. НОУмжкФ мТПмю бжзиюпПкС. 
4. ЙіглТжєйУмбС ОаС РСвС пОУмжкО йСдФмь аФмж Са'єзмСй зФлібиі-лТСгОдФ, еОУмОбж, 

СТПкгж мО ікржХ лТОбСпжкіб. 

ЛмОммя 192. ГТСрі (вТСрСбі зСрмж) 
1. ЗОзСккжй лиОмідкжй еОУСаСй, СаСб'яезСбжй гС лТжРйОккя еО кСйікОиькСю 

бОТміУмю кО бУіР мПТжмСТії КзТОїкж, є вТСрСбО Сгжкжоя КзТОїкж - вТжбкя. 
2. ІкСеПйкО бОиюмО йСдП бжзСТжУмСбФбОмжУя б КзТОїкі Ф бжлОгзОХ і б лСТягзФ, 

бУмОкСбиПкжХ еОзСкСй. 

ЛмОммя 193. ВОиюмкі оіккСУмі 
1. Вжгж йОРкО, сС ббОдОюмьУя бОиюмкжйж оіккСУмяйж, мО лСТягСз бпжкПккя 

лТОбСпжкіб е кжйж бУмОкСбиююмьУя еОзСкСй. 

ГиОбО 14 
МІЗЗІ ЙАЙДКИ 

ЛмОммя 194. ЙСкяммя оіккСвС лОлПТФ 
1. Міккжй лОлПТСй є гСзФйПкм ФУмОкСбиПкСї нСТйж е біглСбігкжйж ТПзбіежмОйж, сС 

лСУбігпФє вТСрСбП ОаС ікрП йОРкСбП лТОбС, бжекОпОє беОєйСбігкСУжкж ПйімПкмО оіккСвС 
лОлПТО (СУСаж, язО бжгОиО оіккжР лОліТ) і СУСаж, язО йОє лТОбО кО оіккжР лОліТ, мО 
лПТПгаОпОє бжзСкОккя еСаСб'яеОкь еО мОзжй оіккжй лОлПТСй, О мОзСд йСдижбіУмь лПТПгОпі 
лТОб кО оіккжР лОліТ мО лТОб еО оіккжй лОлПТСй ікржй СУСаОй. 

2. НОУмжкФ гТФвФ бжзиюпПкС. 

ЛмОммя 195. ГТФлж мО бжгж оіккжХ лОлПТіб 
1. В КзТОїкі б ожбіиькСйФ СаСТСмі йСдФмь аФмж мОзі вТФлж оіккжХ лОлПТіб: 
1) лОРСбі оіккі лОлПТж, язі еОУбігпФюмь ФпОУмь биОУкжзО мОзжХ оіккжХ лОлПТіб 

(ікбПУмСТО) Ф УмОмФмкСйФ зОлімОиі мО/ОаС ОзмжбОХ ПйімПкмО (Ф мСйФ пжУиі ОзмжбОХ, язі 
екОХСгямьУя б ФлТОбиіккі ПйімПкмО) мО кОгОюмь биОУкжзФ еОекОпПкжХ оіккжХ лОлПТіб 
(ікбПУмСТФ) лТОбС кО СмТжйОккя пОУмжкж лТжаФмзФ (гСХСгФ), еСзТПйО Ф бжвиягі гжбігПкгіб, 
мО ікрі лТОбО, бУмОкСбиПкі еОзСкСгОбУмбСй, О мОзСд лТСУлПзмСй оіккжХ лОлПТіб ОаС 
ТірПккяй лТС ПйіУію оіккжХ лОлПТіб; 

2) аСТвСбі оіккі лОлПТж, язі еОУбігпФюмь бігкСУжкж лСежзж і лПТПгаОпОюмь 
еСаСб'яеОккя ПйімПкмО УлиОмжмж Ф бжекОпПкжР УмТСз зСрмж, лПТПгОмж мСбОТж ОаС кОгОмж 
лСУиФвж біглСбігкС гС еСаСб'яеОккя; 

3) гПТжбОмжбкі оіккі лОлПТж - оіккі лОлПТж, сС лСУбігпФюмь лТОбС биОУкжзО Ф 
бжекОпПкжХ лТСУлПзмСй (ТірПккяй лТС ПйіУію оіккжХ лОлПТіб) бжлОгзОХ мО лСТягзФ 
бжйОвОмж біг ПйімПкмО лТжгаОккя ОаС лТСгОдФ аОеСбСвС ОзмжбФ мО/ОаС ТПОиіеОоії 
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бУмОкСбиПкжХ лТСУлПзмСй (ТірПккяй лТС ПйіУію оіккжХ лОлПТіб) лТОб сСгС аОеСбСвС 
ОзмжбФ мО/ОаС егіРУкПккя лиОмПдФ (лиОмПдіб) еОиПдкС біг екОпПккя аОеСбСвС лСзОекжзО; 

4) мСбОТСТСелСТягпі оіккі лОлПТж, язі кОгОюмь їХкьСйФ гПТдОмПию лТОбС 
ТСелСТягдОмжУя йОРкСй, бзОеОкжй Ф ожХ гСзФйПкмОХ. 

ЗОзСкСй йСдФмь бжекОпОмжУя мОзСд ікрі вТФлж оіккжХ лОлПТіб. 
2. Вжгж оіккжХ лОлПТіб мО лСТягСз їХ СаівФ бУмОкСбиююмьУя еОзСкСй. 
3. НОУмжкФ мТПмю бжзиюпПкС. 

ЛмОммя 196. ВжйСвж гС оіккСвС лОлПТФ 
1. ИаСб'яезСбі ТПзбіежмж оіккжХ лОлПТіб, бжйСвж сСгС нСТйж оіккСвС лОлПТФ мО ікрі 

кПСаХігкі бжйСвж бУмОкСбиююмьУя еОзСкСй. 
2. ДСзФйПкм, язжР кП йіУмжмь СаСб'яезСбжХ ТПзбіежміб оіккжХ лОлПТіб і кП біглСбігОє 

нСТйі, бУмОкСбиПкіР гия оіккжХ лОлПТіб, кП є оіккжй лОлПТСй. 

ЛмОммя 197. ЙТОбО кО оіккжР лОліТ мО лТОбО еО оіккжй лОлПТСй 
1. ДС СУСаж, язО кОаФиО лТОбС кО оіккжР лОліТ, СгкСпОУкС лПТПХСгямь Ф УФзФлкСУмі бУі 

лТОбО, язі кжй лСУбігпФюмьУя (лТОбО еО оіккжй лОлПТСй). 
2. Міккі лОлПТж еО нСТйСю бжлФУзФ (бжгОпі) йСдФмь аФмж кО лТПг'ябкжзО, ійПккі ОаС 

СТгПТкі. 
ЙТОбО кО оіккжР лОліТ мО лТОбО еО оіккжй лОлПТСй, сС іУкФюмь Ф лОлПТСбіР нСТйі, 

кОиПдОмь: 
1) лТПг'ябкжзСбі оіккСвС лОлПТО (оіккжР лОліТ кО лТПг'ябкжзО); 
2) СУСаі, еОекОпПкіР Ф оіккСйФ лОлПТі (ійПккжР оіккжР лОліТ); 
3) СУСаі, еОекОпПкіР Ф оіккСйФ лОлПТі, язО йСдП УОйО ТПОиіеФбОмж мОзі лТОбО ОаС 

лТжекОпжмж УбСїй кОзОеСй ікрФ ФлСбкСбОдПкФ СУСаФ (СТгПТкжР оіккжР лОліТ). 

ЛмОммя 198. ВжзСкОккя еО оіккжй лОлПТСй 
1. ИУСаО, язО ТСейіУмжиО (бжгОиО) СТгПТкжР оіккжР лОліТ, мО ікгСУОкмж еО кжй 

біглСбігОюмь лПТПг РСвС еОзСккжй бСиСгіиьоПй УСиігОТкС, язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС 
еОзСкСй. К ТОеі еОгСбСиПккя бжйСвж еОзСккСвС бСиСгіиьоя СТгПТкСвС оіккСвС лОлПТФ лТС 
бжзСкОккя лСУбігпПкСвС ожй лОлПТСй еСаСб'яеОккя Сгкією ОаС зіиьзСйО СУСаОйж е пжУиО 
мжХ, ХмС еСаСб'яеОбУя еО оіккжй лОлПТСй, бСкж кОаФбОюмь лТОбС ебСТСмкСї бжйСвж (ТПвТПУФ) 
сСгС ікржХ СУіа, язі еСаСб'яеОижУя еО оіккжй лОлПТСй. 

2. ВігйСбО біг бжзСкОккя еСаСб'яеОккя, лСУбігпПкСвС оіккжй лОлПТСй, е лСУжиОккяй 
кО бігУФмкіУмь лігУмОбж еСаСб'яеОккя ОаС кО РСвС кПгіРУкіУмь кП гСлФУзОємьУя. 

ВСиСгіиПоь кПеОзСккС бжвСмСбиПкСвС ОаС лігТСаиПкСвС оіккСвС лОлПТФ йОє лТОбС 
лТПг'ябжмж СУСаі, язО лПТПгОиО РСйФ лОліТ, бжйСвж лТС кОиПдкП бжзСкОккя еСаСб'яеОккя, 
лСУбігпПкСвС ожй лОлПТСй, мО лТС бігрзСгФбОккя еажмзіб. 

ГиОбО 15 
ЗДЖАМДКІАЙЬЗІ БЙАГА 

ЛмОммя 199. КПеФиьмОмж ікмПиПзмФОиькСї, мбСТпСї гіяиькСУмі 
1. КПеФиьмОмж ікмПиПзмФОиькСї, мбСТпСї гіяиькСУмі мО ікрі Са'єзмж лТОбО ікмПиПзмФОиькСї 

биОУкСУмі УмбСТююмь ожбіиькі лТОбО мО СаСб'яезж біглСбігкС гС зкжвж пПмбПТмСї оьСвС 
КСгПзУФ мО ікржХ еОзСкіб. 

ЛмОммя 200. ІкнСТйОоія 
1. ІкнСТйОоією є аФгь-язі бігСйСУмі мО/ОаС гОкі, язі йСдФмь аФмж еаПТПдПкі кО 

йОмПТіОиькжХ кСУіяХ ОаС бігСаТОдПкі б ПиПзмТСккСйФ бжвиягі. 
2. ЛФа'єзм бігкСУжк Ф УнПТі ікнСТйОоії йСдП бжйОвОмж ФУФкПккя лСТФрПкь РСвС лТОбО 

мО бігрзСгФбОккя йОРкСбСї і йСТОиькСї рзСгж, еОбгОкСї мОзжйж лТОбСлСТФрПккяйж. 
3. ЙСТягСз бжзСТжУмОккя ікнСТйОоії мО еОХжУмФ лТОбО кО кПї бУмОкСбиюємьУя еОзСкСй. 
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ЛмОммя 201. ИУСажУмі кПйОРкСбі аиОвО 
1. ИУСажУмжйж кПйОРкСбжйж аиОвОйж, язі СХСТСкяюмьУя ожбіиькжй еОзСкСгОбУмбСй, 

є: егСТСб'я, джммя; пПУмь, вігкіУмь і гіиСбО ТПлФмОоія; ій'я (кОРйПкФбОккя); ОбмСТУмбС; 
УбСаСгО иімПТОмФТкСї, ХФгСдкьСї, кОФзСбСї і мПХкіпкСї мбСТпСУмі, О мОзСд ікрі аиОвО, язі 
СХСТСкяюмьУя ожбіиькжй еОзСкСгОбУмбСй. 

2. ВіглСбігкС гС КСкУмжмФоії КзТОїкж джммя і егСТСб'я июгжкж, її пПУмь і вігкіУмь, 
кПгСмСТзОккіУмь і аПелПзО бжекОюмьУя кОРбжсСю УСоіОиькСю оіккіУмю. 

КИЗДІЙ IV 
ЙКАВИНИЗИ. ЙКДДЛМАВЗИММВИ 

ГиОбО 16 
ЙКАВИНИЗИ 

§ 1. ЗФвФиькі лЧиЧдХккя лШЧ лШФбЧчжкж 

ЛмОммя 202. ЙСкяммя мО бжгж лТОбСпжкіб 
1. ЙТОбСпжкСй є гія СУСаж, УлТяйСбОкО кО кОаФммя, ейікФ ОаС лТжлжкПккя ожбіиькжХ 

лТОб мО СаСб'яезіб. 
2. ЙТОбСпжкж йСдФмь аФмж СгкСУмСТСккійж мО гбС- пж аОвОмСУмСТСккійж (гСвСбСТж). 
3. ИгкСУмСТСккій лТОбСпжкСй є гія Сгкієї УмСТСкж, язО йСдП аФмж лТПгУмОбиПкО 

Сгкією ОаС зіиьзСйО СУСаОйж. 
ИгкСУмСТСккіР лТОбСпжк йСдП УмбСТюбОмж СаСб'яезж ижрП гия СУСаж, язО РСвС 

бпжкжиО. 
ИгкСУмСТСккіР лТОбСпжк йСдП УмбСТюбОмж СаСб'яезж гия ікржХ СУіа ижрП Ф бжлОгзОХ, 

бУмОкСбиПкжХ еОзСкСй, ОаС еО гСйСбиПкіУмю е ожйж СУСаОйж. 
4. ДбС- пж аОвОмСУмСТСккій лТОбСпжкСй є лСвСгдПкО гія гбСХ ОаС аіиьрП УмСТік. 
5. ДС лТОбСбігкСУжк, язі бжкжзиж е СгкСУмСТСккіХ лТОбСпжкіб, еОУмСУСбФюмьУя 

еОвОиькі лСиСдПккя лТС еСаСб'яеОккя мО лТС гСвСбСТж, язсС оП кП УФлПТПпжмь ОзмОй 
ожбіиькСвС еОзСкСгОбУмбО ОаС УФмі СгкСУмСТСккьСвС лТОбСпжкФ. 

ЛмОммя 203. ЗОвОиькі бжйСвж, гСгПТдОккя язжХ є кПСаХігкжй гия пжккСУмі 
лТОбСпжкФ 

1. ЗйіУм лТОбСпжкФ кП йСдП УФлПТПпжмж оьСйФ КСгПзУФ, ікржй ОзмОй ожбіиькСвС 
еОзСкСгОбУмбО, О мОзСд ікмПТПУОй гПТдОбж і УФУліиьУмбО, РСвС йСТОиькжй еОУОгОй. 

2. ИУСаО, язО бпжкяє лТОбСпжк, лСбжккО йОмж кПСаХігкжР СаУяв ожбіиькСї гієегОмкСУмі. 
3. ВСиПбжябиПккя ФпОУкжзО лТОбСпжкФ йОє аФмж біиькжй і біглСбігОмж РСвС бкФмТіркіР 

бСиі. 
4. ЙТОбСпжк йОє бпжкямжУя Ф нСТйі, бУмОкСбиПкіР еОзСкСй. 
5. ЙТОбСпжк йОє аФмж УлТяйСбОкжР кО ТПОиькП кОУмОккя лТОбСбжХ кОУиігзіб, сС 

СаФйСбиПкі кжй. 
6. ЙТОбСпжк, сС бпжкяємьУя аОмьзОйж (ФУжкСбиюбОпОйж), кП йСдП УФлПТПпжмж лТОбОй 

мО ікмПТПУОй їХкіХ йОиСиімкіХ, кПлСбкСиімкіХ пж кПлТОоПегОмкжХ гімПР. 

ЛмОммя 204. ЙТПеФйлоія лТОбСйіТкСУмі лТОбСпжкФ 
1. ЙТОбСпжк є лТОбСйіТкжй, язсС РСвС кПгіРУкіУмь лТяйС кП бУмОкСбиПкО еОзСкСй ОаС 

язсС бік кП бжекОкжР УФгСй кПгіРУкжй. 

ЛмОммя 205. ЛСТйО лТОбСпжкФ. ЛлСУСаж бСиПбжябиПккя 
1. ЙТОбСпжк йСдП бпжкямжУя ФУкС ОаС б лжУьйСбіР (ПиПзмТСккіР) нСТйі. ЛмСТСкж 

йОюмь лТОбС СажТОмж нСТйФ лТОбСпжкФ, язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС еОзСкСй. 
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2. ЙТОбСпжк, гия язСвС еОзСкСй кП бУмОкСбиПкО СаСб'яезСбО лжУьйСбО нСТйО, 
ббОдОємьУя бпжкПкжй, язсС лСбПгікзО УмСТік еОУбігпФє їХкю бСию гС кОУмОккя біглСбігкжХ 
лТОбСбжХ кОУиігзіб. 

3. К бжлОгзОХ, бУмОкСбиПкжХ гСвСбСТСй ОаС еОзСкСй, бСия УмСТСкж гС бпжкПккя 
лТОбСпжкФ йСдП бжТОдОмжУя її йСбпОккяй. 

ЛмОммя 206. ЙТОбСпжкж, язі йСдФмь бпжкямжУя ФУкС 
1. КУкС йСдФмь бпжкямжУя лТОбСпжкж, язі лСбкіУмю бжзСкФюмьУя УмСТСкОйж Ф йСйПкм 

їХ бпжкПккя, еО бжкямзСй лТОбСпжкіб, язі лігиявОюмь кСмОТіОиькСйФ лСУбігпПккю мО (ОаС) 
гПТдОбкіР ТПєУмТОоії, О мОзСд лТОбСпжкіб, гия язжХ кПгСгПТдОккя лжУьйСбСї нСТйж йОє 
кОУиігзСй їХ кПгіРУкіУмь. 

2. ЮТжгжпкіР СУСаі, сС УлиОмжиО еО мСбОТж мО лСУиФвж кО лігУмОбі ФУкСвС лТОбСпжкФ е 
гТФвСю УмСТСкСю, бжгОємьУя гСзФйПкм, сС лігмбПТгдФє лігУмОбФ УлиОмж мО УФйФ СгПТдОкжХ 
вТСрСбжХ зСрміб. 

3. ЙТОбСпжкж кО бжзСкОккя гСвСбСТФ, ФзиОгПкСвС б лжУьйСбіР нСТйі, йСдФмь еО 
гСйСбиПкіУмю УмСТік бпжкямжУя ФУкС, язсС оП кП УФлПТПпжмь гСвСбСТФ ОаС еОзСкФ. 

ЛмОммя 207. ВжйСвж гС лжУьйСбСї нСТйж лТОбСпжкФ 
1. ЙТОбСпжк ббОдОємьУя мОзжй, сС бпжкПкжР Ф лжУьйСбіР нСТйі, язсС РСвС ейіУм 

еОнізУСбОкжР б СгкСйФ ОаС зіиьзСХ гСзФйПкмОХ (Ф мСйФ пжУиі ПиПзмТСккжХ), Ф ижУмОХ, 
мПиПвТОйОХ, язжйж СайікяижУя УмСТСкж, ОаС кОгУжиОижУя кжйж гС ікнСТйОоіРкС-
мПиПзСйФкізОоіРкСї УжУмПйж, сС бжзСТжУмСбФємьУя УмСТСкОйж. К ТОеі язсС ейіУм лТОбСпжкФ 
еОнізУСбОкжР Ф зіиьзСХ гСзФйПкмОХ, ейіУм мОзСвС лТОбСпжкФ мОзСд йСдП аФмж еОнізУСбОкС 
рияХСй лСУжиОккя б СгкСйФ е ожХ гСзФйПкміб кО ікрі гСзФйПкмж, язсС ікрП кП 
лПТПгаОпПкС еОзСкСй. 

ЙТОбСпжк ббОдОємьУя мОзжй, сС бпжкПкжР Ф лжУьйСбіР нСТйі, язсС бСия УмСТік 
бжТОдПкО еО гСлСйСвСю мПиПмОРлкСвС, ПиПзмТСккСвС ОаС ікрСвС мПХкіпкСвС еОУСаФ еб'яезФ. 

2. ЙТОбСпжк ббОдОємьУя мОзжй, сС бпжкПкжР Ф лжУьйСбіР нСТйі, язсС бік ліглжУОкжР 
РСвС УмСТСкСю (УмСТСкОйж). 

ЙТОбСпжк, язжР бпжкяє юТжгжпкО СУСаО, ліглжУФємьУя СУСаОйж, ФлСбкСбОдПкжйж кО 
оП її ФУмОкСбпжйж гСзФйПкмОйж, гСбіТПкіУмю, еОзСкСй ОаС ікржйж ОзмОйж ожбіиькСвС 
еОзСкСгОбУмбО. 

АаеФо бжзиюпХкЧ 
3. ВжзСТжУмОккя лТж бпжкПккі лТОбСпжкіб нОзУжйіиькСвС бігмбСТПккя ліглжУФ еО 

гСлСйСвСю еОУСаіб йПХОкіпкСвС, ПиПзмТСккСвС ОаС ікрСвС зСліюбОккя, ПиПзмТСккСвС 
ліглжУФ ОаС ікрСвС ОкОиСвО биОУкСТФпкСвС ліглжУФ гСлФУзОємьУя Ф бжлОгзОХ, бУмОкСбиПкжХ 
еОзСкСй, ікржйж ОзмОйж ожбіиькСвС еОзСкСгОбУмбО, ОаС еО лжУьйСбСю евСгСю УмСТік, Ф 
язіР йОюмь йіУмжмжУя еТОезж біглСбігкСвС ОкОиСвО їХкіХ биОУкСТФпкжХ ліглжУіб, ОаС ікржй 
пжкСй бТПвФиьСбФємьУя лСТягСз РСвС бжзСТжУмОккя УмСТСкОйж. 

4. ЯзсС ніежпкО СУСаО Ф еб'яезФ е ХбСТСаСю ОаС ніежпкСю бОгСю кП йСдП ліглжУОмжУя 
биОУкСТФпкС, еО її гСТФпПккяй мПзУм лТОбСпжкФ Ф її лТжУФмкСУмі ліглжУФє ікрО СУСаО. 

ЙіглжУ ікрСї СУСаж кО мПзУмі лТОбСпжкФ, сС лСУбігпФємьУя кСмОТіОиькС, еОУбігпФємьУя 
кСмОТіФУСй ОаС лСУОгСбСю СУСаСю, язО йОє лТОбС кО бпжкПккя мОзСї кСмОТіОиькСї гії, іе 
еОекОпПккяй лТжпжк, е язжХ мПзУм лТОбСпжкФ кП йСдП аФмж ліглжУОкжР СУСаСю, язО РСвС 
бпжкяє. 

ЙіглжУ ікрСї СУСаж кО мПзУмі лТОбСпжкФ, сСгС язСвС кП бжйОвОємьУя кСмОТіОиькСвС 
лСУбігпПккя, йСдП аФмж еОУбігпПкжР біглСбігкСю лСУОгСбСю СУСаСю еО йіУоПй ТСаСмж, 
кОбпОккя, лТСджбОккя ОаС иізФбОккя СУСаж, язО РСвС бпжкяє. 

ЛмОммя 208. ЙТОбСпжкж, язі кОиПджмь бпжкямж Ф лжУьйСбіР нСТйі 
1. К лжУьйСбіР нСТйі кОиПджмь бпжкямж: 
1) лТОбСпжкж йід юТжгжпкжйж СУСаОйж; 
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2) лТОбСпжкж йід ніежпкСю мО юТжгжпкСю СУСаСю, зТій лТОбСпжкіб, лПТПгаОпПкжХ 
пОУмжкСю лПТрСю УмОммі 206 оьСвС КСгПзУФ; 

3) лТОбСпжкж ніежпкжХ СУіа йід УСаСю кО УФйФ, сС лПТПбжсФє Ф гбОгоямь і аіиьрП 
ТОеіб ТСейіТ кПСлСгОмзСбФбОкСвС йікійФйФ гСХСгіб вТСйОгяк, зТій лТОбСпжкіб, 
лПТПгаОпПкжХ пОУмжкСю лПТрСю УмОммі 206 оьСвС КСгПзУФ; 

4) ікрі лТОбСпжкж, сСгС язжХ еОзСкСй бУмОкСбиПкО лжУьйСбО нСТйО. 

ЛмОммя 209. ЗСмОТіОиькП лСУбігпПккя лТОбСпжкФ 
1. ЙТОбСпжк, язжР бпжкПкжР Ф лжУьйСбіР нСТйі, лігиявОє кСмОТіОиькСйФ лСУбігпПккю 

ижрП Ф бжлОгзОХ, бУмОкСбиПкжХ еОзСкСй ОаС гСйСбиПкіУмю УмСТік. 
ВиОУкжз кПТФХСйСвС йОРкО йОє лТОбС бУмОкСбжмж (УзОУФбОмж) бжйСвФ кСмОТіОиькСвС 

лСУбігпПккя гСвСбСТФ (бкПУПккя ейік гС гСвСбСТФ), лТПгйПмСй язСвС є мОзП йОРкС пж РСвС 
пОУмжкО, зТій бжлОгзіб, язсС біглСбігкС гС еОзСкФ мОзжР гСвСбіТ лігиявОє кСмОТіОиькСйФ 
лСУбігпПккю. ВУмОкСбиПккя (УзОУФбОккя) бжйСвж є СгкСУмСТСккій лТОбСпжкСй, сС 
лігиявОє кСмОТіОиькСйФ лСУбігпПккю. МОзО бжйСвО є СамядПккяй ТПпСбжХ лТОб кО 
кПТФХСйП йОРкС мО лігиявОє гПТдОбкіР ТПєУмТОоії б лСТягзФ, бжекОпПкСйФ еОзСкСй. 

2. ЗСмОТіОиькП лСУбігпПккя лТОбСпжкФ егіРУкюємьУя кСмОТіФУСй ОаС ікрСю 
лСУОгСбСю СУСаСю, язО біглСбігкС гС еОзСкФ йОє лТОбС кО бпжкПккя мОзСї кСмОТіОиькСї гії, 
рияХСй бпжкПккя кО гСзФйПкмі, б язСйФ бжзиОгПкС мПзУм лТОбСпжкФ, лСУбігпФбОиькСвС 
кОлжУФ. 

3. ЗСмОТіОиькП лСУбігпПккя йСдП аФмж бпжкПкП кО мПзУмі ижрП мОзСвС лТОбСпжкФ, язжР 
біглСбігОє еОвОиькжй бжйСвОй, бУмОкСбиПкжй УмОммПю 203 оьСвС КСгПзУФ. 

4. ЗО аОдОккяй ніежпкСї ОаС юТжгжпкСї СУСаж аФгь-язжР лТОбСпжк е її ФпОУмю йСдП 
аФмж кСмОТіОиькС лСУбігпПкжР. 

ЛмОммя 210. ДПТдОбкО ТПєУмТОоія лТОбСпжкФ 
1. ЙТОбСпжк лігиявОє гПТдОбкіР ТПєУмТОоії ижрП Ф бжлОгзОХ, бУмОкСбиПкжХ еОзСкСй. 

МОзжР лТОбСпжк є бпжкПкжй е йСйПкмФ РСвС гПТдОбкСї ТПєУмТОоії. 
2. ЙПТПиіз СТвОкіб, язі егіРУкююмь гПТдОбкФ ТПєУмТОоію, лСТягСз ТПєУмТОоії, О мОзСд 

лСТягСз бПгПккя біглСбігкжХ ТПєУмТіб бУмОкСбиююмьУя еОзСкСй. 

ЛмОммя 211. ЖіУоП бпжкПккя лТОбСпжкФ 
1. ЯзсС Ф лТОбСпжкі кП бзОеОкП йіУоП РСвС бпжкПккя, мС: 
1) йіУоПй бпжкПккя СгкСУмСТСккьСвС лТОбСпжкФ є йіУоП бжТОдПккя бСиі УмСТСкж; 
2) йіУоП бпжкПккя гбС- ОаС аОвОмСУмСТСккьСвС лТОбСпжкФ бУмОкСбиюємьУя біглСбігкС 

гС УмОммі 647 оьСвС КСгПзУФ. 

ЛмОммя 212. ЙТОбСпжкж, сСгС язжХ лТОбСбі кОУиігзж лСб'яеФюмьУя е кОУмОккяй 
лПбкСї СаУмОбжкж 

1. ИУСаж, язі бпжкяюмь лТОбСпжк, йОюмь лТОбС СаФйСбжмж кОУмОккя ОаС ейікФ лТОб мО 
СаСб'яезіб СаУмОбжкСю, сСгС язСї кПбігСйС, кОУмОкП бСкО пж кі (бігзиОгОиькО СаУмОбжкО). 

2. ИУСаж, язі бпжкяюмь лТОбСпжк, йОюмь лТОбС СаФйСбжмж лТжлжкПккя лТОб мО 
СаСб'яезіб СаУмОбжкСю, сСгС язСї кПбігСйС, кОУмОкП бСкО пж кі (УзОУФбОиькО СаУмОбжкО). 

3. ЯзсС кОУмОккю СаУмОбжкж кПгСаТСУСбіУкС лПТПрзСгдОиО УмСТСкО, язіР оП 
кПбжвігкС, СаУмОбжкО ббОдОємьУя мОзСю, сС кОУмОиО. 

4. ЯзсС кОУмОккю СаУмОбжкж кПгСаТСУСбіУкС УлТжяиО УмСТСкО, язіР оП бжвігкС, 
СаУмОбжкО ббОдОємьУя мОзСю, сС кП кОУмОиО. 

5. ЗОзСкСй йСдФмь бУмОкСбиюбОмжУя СУСаижбСУмі бпжкПккя мО бжзСкОккя СзТПйжХ 
лТОбСпжкіб, еО язжйж кОУмОккя, ейікО ОаС лТжлжкПккя лТОб мО СаСб'яезіб СаФйСбиПкі 
кОУмОккяй бігзиОгОиькжХ пж УзОУФбОиькжХ СаУмОбжк. 

ЛмОммя 213. МиФйОпПккя ейіУмФ лТОбСпжкФ 
1. ЗйіУм лТОбСпжкФ йСдП аФмж бжмиФйОпПкжР УмСТСкСю (УмСТСкОйж). 



ГОеПмО "ВУП лТС аФХвОимПТУьзжР Саиіз" 53 gazeta.vobu.ua 
 

 

2. ЗО бжйСвФ Сгкієї ОаС СаСХ УмСТік УФг йСдП лСУмОкСбжмж ТірПккя лТС миФйОпПккя 
ейіУмФ лТОбСпжкФ. 

3. ЙТж миФйОпПккі ейіУмФ лТОбСпжкФ аПТФмьУя гС ФбОвж СгкОзСбП гия бУьСвС ейіУмФ 
лТОбСпжкФ екОпПккя Уиіб і лСкямь, О мОзСд еОвОиькСлТжРкямП Ф біглСбігкіР УнПТі бігкСУжк 
екОпПккя мПТйікіб. 

ЯзсС аФзбОиькП екОпПккя Уиіб і лСкямь, О мОзСд еОвОиькСлТжРкямП Ф біглСбігкіР УнПТі 
бігкСУжк екОпПккя мПТйікіб кП гОє ейСвж е'яУФбОмж ейіУм СзТПйжХ пОУмжк лТОбСпжкФ, їХкіР 
ейіУм бУмОкСбиюємьУя лСТібкяккяй біглСбігкСї пОУмжкж лТОбСпжкФ еі ейіУмСй ікржХ РСвС 
пОУмжк, ФУій РСвС ейіУмСй, кОйіТОйж УмСТік. 

4. ЯзсС еО лТОбжиОйж, бУмОкСбиПкжйж пОУмжкСю мТПмьСю оієї УмОммі, кПйОє 
йСдижбСУмі бжекОпжмж УлТОбдкю бСию СУСаж, язО бпжкжиО лТОбСпжк, гС ФбОвж аПТФмьУя 
йПмО лТОбСпжкФ, ейіУм лСлПТПгкіХ лПТПвСбСТіб, ФУмОиПкО лТОзмжзО бігкСУжк йід УмСТСкОйж, 
ебжпОї гіиСбСвС СаСТСмФ, лСгОиьрО лСбПгікзО УмСТік, мПзУм мжлСбСвС гСвСбСТФ мО ікрі 
СаУмОбжкж, сС йОюмь іУмСмкП екОпПккя. 

ЛмОммя 214. ВігйСбО біг лТОбСпжкФ 
1. ИУСаО, язО бпжкжиО СгкСУмСТСккіР лТОбСпжк, йОє лТОбС бігйСбжмжУя біг кьСвС, 

язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС еОзСкСй. ЯзсС мОзСю бігйСбСю біг лТОбСпжкФ лСТФрПкС лТОбО 
ікрСї СУСаж, оі лТОбО лігиявОюмь еОХжУмФ. 

2. ИУСаж, язі бпжкжиж гбС- ОаС аОвОмСУмСТСккіР лТОбСпжк, йОюмь лТОбС еО беОєйкСю 
евСгСю УмСТік, О мОзСд Ф бжлОгзОХ, лПТПгаОпПкжХ еОзСкСй, бігйСбжмжУя біг кьСвС, кОбімь і б 
мСйФ ТОеі, язсС РСвС ФйСбж лСбкіУмю кжйж бжзСкОкі. 

3. ВігйСбО біг лТОбСпжкФ бпжкяємьУя Ф мОзіР УОйіР нСТйі, б язіР аФиС бпжкПкС 
лТОбСпжк. 

4. ЙТОбСбі кОУиігзж бігйСбж біг лТОбСпжкФ бУмОкСбиююмьУя еОзСкСй ОаС 
гСйСбиПкіУмю УмСТік. 

§ 2. ПШФбЧбі кФЩиігзж кХгЧгХШдФккя ЩмЧШЧкФйж лШж бчжкХккі лШФбЧчжкЪ бжйЧв 
еФзЧкЪ 

ЛмОммя 215. ЗПгіРУкіУмь лТОбСпжкФ 
1. ЙігУмОбСю кПгіРУкСУмі лТОбСпжкФ є кПгСгПТдОккя б йСйПкм бпжкПккя лТОбСпжкФ 

УмСТСкСю (УмСТСкОйж) бжйСв, язі бУмОкСбиПкі пОУмжкОйж лПТрСю - мТПмьСю, л'ямСю мО 
рСУмСю УмОммі 203 оьСвС КСгПзУФ. 

2. ЗПгіРУкжй є лТОбСпжк, язсС РСвС кПгіРУкіУмь бУмОкСбиПкО еОзСкСй (кізпПйкжР 
лТОбСпжк). К оьСйФ ТОеі бжекОккя мОзСвС лТОбСпжкФ кПгіРУкжй УФгСй кП бжйОвОємьУя. 

К бжлОгзОХ, бУмОкСбиПкжХ ожй КСгПзУСй, кізпПйкжР лТОбСпжк йСдП аФмж бжекОкжР 
УФгСй гіРУкжй. 

3. ЯзсС кПгіРУкіУмь лТОбСпжкФ лТяйС кП бУмОкСбиПкО еОзСкСй, ОиП СгкО іе УмСТік ОаС 
ікрО еОікмПТПУСбОкО СУСаО еОлПТПпФє РСвС гіРУкіУмь кО лігУмОбОХ, бУмОкСбиПкжХ еОзСкСй, 
мОзжР лТОбСпжк йСдП аФмж бжекОкжР УФгСй кПгіРУкжй (СУлСТюбОкжР лТОбСпжк). 

ЛмОммя 216. ЙТОбСбі кОУиігзж кПгіРУкСУмі лТОбСпжкФ 
1. ЗПгіРУкжР лТОбСпжк кП УмбСТює юТжгжпкжХ кОУиігзіб, зТій мжХ, сС лСб'яеОкі е РСвС 

кПгіРУкіУмю. 
К ТОеі кПгіРУкСУмі лТОбСпжкФ зСдкО іе УмСТік еСаСб'яеОкО лСбПТкФмж гТФвіР УмСТСкі Ф 

кОмФТі бУП, сС бСкО СгПТдОиО кО бжзСкОккя оьСвС лТОбСпжкФ, О б ТОеі кПйСдижбСУмі мОзСвС 
лСбПТкПккя, еСзТПйО мСгі, зСиж СгПТдОкП лСиявОє Ф зСТжУмФбОккі йОРкСй, бжзСкОкіР 
ТСаСмі, кОгОкіР лСУиФеі, - бігрзСгФбОмж бОТміУмь мСвС, сС СгПТдОкС, еО оікОйж, язі іУкФюмь 
кО йСйПкм бігрзСгФбОккя. 

2. ЯзсС Ф еб'яезФ іе бпжкПккяй кПгіРУкСвС лТОбСпжкФ гТФвіР УмСТСкі ОаС мТПміР СУСаі 
еОбгОкС еажмзіб мО йСТОиькСї рзСгж, бСкж лігиявОюмь бігрзСгФбОккю бжккСю УмСТСкСю. 
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3. ЙТОбСбі кОУиігзж, лПТПгаОпПкі пОУмжкОйж лПТрСю мО гТФвСю оієї УмОммі, 
еОУмСУСбФюмьУя, язсС еОзСкСй кП бУмОкСбиПкі СУСаижбі ФйСбж їХ еОУмСУФбОккя ОаС 
СУСаижбі лТОбСбі кОУиігзж СзТПйжХ бжгіб кПгіРУкжХ лТОбСпжкіб. 

4. ЙТОбСбі кОУиігзж кПгіРУкСУмі кізпПйкСвС лТОбСпжкФ, язі бУмОкСбиПкі еОзСкСй, кП 
йСдФмь ейікюбОмжУя еО гСйСбиПкіУмю УмСТік. 

5. ВжйСвО лТС еОУмСУФбОккя кОУиігзіб кПгіРУкСУмі кізпПйкСвС лТОбСпжкФ йСдП аФмж 
лТПг'ябиПкО аФгь-язСю еОікмПТПУСбОкСю СУСаСю. 

ЛФг йСдП еОУмСУФбОмж кОУиігзж кПгіРУкСУмі кізпПйкСвС лТОбСпжкФ е биОУкСї 
ікіоіОмжбж. 

ЛмОммя 217. ЙТОбСбі кОУиігзж кПгіРУкСУмі СзТПйжХ пОУмжк лТОбСпжкФ 
1. ЗПгіРУкіУмь СзТПйСї пОУмжкж лТОбСпжкФ кП йОє кОУиігзСй кПгіРУкСУмі ікржХ РСвС 

пОУмжк і лТОбСпжкФ б оіиСйФ, язсС йСдкО лТжлФУмжмж, сС лТОбСпжк аФб аж бпжкПкжР і аПе 
бзиюпПккя гС кьСвС кПгіРУкСї пОУмжкж. 

ЛмОммя 218. ЙТОбСбі кОУиігзж кПгСгПТдОккя бжйСвж сСгС лжУьйСбСї нСТйж 
лТОбСпжкФ 

1. ЗПгСгПТдОккя УмСТСкОйж лжУьйСбСї нСТйж лТОбСпжкФ, язО бУмОкСбиПкО еОзСкСй, 
кП йОє кОУиігзСй РСвС кПгіРУкіУмь, зТій бжлОгзіб, бУмОкСбиПкжХ еОзСкСй. 

ЗОлПТПпПккя Сгкією іе УмСТік нОзмФ бпжкПккя лТОбСпжкФ ОаС СУлСТюбОккя СзТПйжХ 
РСвС пОУмжк йСдП гСбСгжмжУя лжУьйСбжйж гСзОеОйж, еОУСаОйж ОФгіС-, бігПСеОлжУФ мО 
ікржйж гСзОеОйж. КірПккя УФгФ кП йСдП вТФкмФбОмжУя кО УбігпПккяХ Убігзіб. 

2. ЯзсС лТОбСпжк, гия язСвС еОзСкСй бУмОкСбиПкО РСвС кПгіРУкіУмь Ф ТОеі 
кПгСгПТдОккя бжйСвж сСгС лжУьйСбСї нСТйж, ФзиОгПкжР ФУкС і СгкО іе УмСТік бпжкжиО гію, 
О гТФвО УмСТСкО лігмбПТгжиО її бпжкПккя, еСзТПйО рияХСй лТжРкяммя бжзСкОккя, мОзжР 
лТОбСпжк Ф ТОеі УлСТФ йСдП аФмж бжекОкжР УФгСй гіРУкжй. 

ЛмОммя 219. ЙТОбСбі кОУиігзж кПгСгПТдОккя бжйСвж еОзСкФ лТС кСмОТіОиькП 
лСУбігпПккя СгкСУмСТСккьСвС лТОбСпжкФ 

1. К ТОеі кПгСгПТдОккя бжйСвж еОзСкФ лТС кСмОТіОиькП лСУбігпПккя СгкСУмСТСккьСвС 
лТОбСпжкФ мОзжР лТОбСпжк є кізпПйкжй. 

2. ЛФг йСдП бжекОмж мОзжР лТОбСпжк гіРУкжй, язсС аФгП бУмОкСбиПкС, сС бік 
біглСбігОб УлТОбдкіР бСиі СУСаж, язО РСвС бпжкжиО, О кСмОТіОиькСйФ лСУбігпПккю 
лТОбСпжкФ лПТПрзСгдОиО СаУмОбжкО, язО кП еОиПдОиО біг її бСиі. 

ЛмОммя 220. ЙТОбСбі кОУиігзж кПгСгПТдОккя бжйСвж еОзСкФ лТС кСмОТіОиькП 
лСУбігпПккя гСвСбСТФ 

1. К ТОеі кПгСгПТдОккя УмСТСкОйж бжйСвж еОзСкФ лТС кСмОТіОиькП лСУбігпПккя 
гСвСбСТФ мОзжР гСвСбіТ є кізпПйкжй. 

2. ЯзсС УмСТСкж гСйСбжижУя сСгС ФУіХ іУмСмкжХ ФйСб гСвСбСТФ, сС лігмбПТгдФємьУя 
лжУьйСбжйж гСзОеОйж, і бігаФиСУя лСбкП ОаС пОУмзСбП бжзСкОккя гСвСбСТФ, ОиП СгкО іе 
УмСТік ФХжижиОУя біг РСвС кСмОТіОиькСвС лСУбігпПккя, УФг йСдП бжекОмж мОзжР гСвСбіТ 
гіРУкжй. К оьСйФ ТОеі кОУмФлкП кСмОТіОиькП лСУбігпПккя гСвСбСТФ кП бжйОвОємьУя. 

ЛмОммя 221. ЙТОбСбі кОУиігзж бпжкПккя лТОбСпжкФ йОиСиімкьСю СУСаСю еО йПдОйж 
її ожбіиькСї гієегОмкСУмі 

1. ЙТОбСпжк, язжР бпжкПкС йОиСиімкьСю СУСаСю еО йПдОйж її ожбіиькСї гієегОмкСУмі, 
йСдП аФмж евСгСй УХбОиПкжР її аОмьзОйж (ФУжкСбиюбОпОйж) ОаС Сгкжй е кжХ, е зжй бСкО 
лТСджбОє, ОаС СлізФкСй. 

ЙТОбСпжк ббОдОємьУя УХбОиПкжй, язсС оі СУСаж, гіекОбржУь лТС РСвС бпжкПккя, 
лТСмявСй СгкСвС йіУяоя кП еОябжиж лТПмПкеії гТФвіР УмСТСкі. 

2. К ТОеі бігУФмкСУмі УХбОиПккя лТОбСпжкФ бік є кізпПйкжй. 
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ЗО бжйСвФ еОікмПТПУСбОкСї СУСаж УФг йСдП бжекОмж мОзжР лТОбСпжк гіРУкжй, язсС 
аФгП бУмОкСбиПкС, сС бік бпжкПкжР кО зСТжУмь йОиСиімкьСї СУСаж. 

3. ЯзсС лТОбСпжк е йОиСиімкьСю СУСаСю бпжкжиО ніежпкО СУСаО е лСбкСю ожбіиькСю 
гієегОмкіУмю, мС бСкО еСаСб'яеОкО лСбПТкФмж СУСаОй, бзОеОкжй Ф пОУмжкі лПТріР оієї УмОммі, 
бУП мП, сС бСкО СгПТдОиО еО мОзжй лТОбСпжкСй біг йОиСиімкьСї СУСаж. 

4. ДієегОмкО УмСТСкО еСаСб'яеОкО мОзСд бігрзСгФбОмж еажмзж, еОбгОкі ФзиОгПккяй 
кПгіРУкСвС лТОбСпжкФ, язсС Ф йСйПкм бпжкПккя лТОбСпжкФ бСкО екОиО ОаС йСвиО екОмж лТС 
біз гТФвСї УмСТСкж. БОмьзж (ФУжкСбиюбОпі) ОаС СлізФк йОиСиімкьСї СУСаж еСаСб'яеОкі 
лСбПТкФмж гієегОмкіР УмСТСкі бУП СгПТдОкП кПю еО ожй лТОбСпжкСй Ф кОмФТі, О еО 
кПйСдижбСУмі лСбПТкФмж СгПТдОкП б кОмФТі - бігрзСгФбОмж РСвС бОТміУмь еО оікОйж, язі 
іУкФюмь кО йСйПкм бігрзСгФбОккя. 

5. ЯзсС СаСйО УмСТСкОйж лТОбСпжкФ є йОиСиімкі СУСаж, мС зСдкО е кжХ еСаСб'яеОкО 
лСбПТкФмж гТФвіР УмСТСкі бУП, сС СгПТдОиО еО ожй лТОбСпжкСй, Ф кОмФТі. К ТОеі 
кПйСдижбСУмі лСбПТкПккя йОРкО бігрзСгФбОккя РСвС бОТмСУмі лТСбОгжмьУя аОмьзОйж 
(ФУжкСбиюбОпОйж) ОаС СлізФкСй, язсС аФгП бУмОкСбиПкС, сС бпжкПккю лТОбСпжкФ ОаС 
бмТОмі йОРкО, язП аФиС лТПгйПмСй лТОбСпжкФ, УлТжяиО їХкя бжккО лСбПгікзО. 

6. К ТОеі бпжкПккя кПлСбкСиімкьСю СУСаСю лТОбСпжкФ е йОиСиімкьСю СУСаСю 
кОУмОюмь кОУиігзж, бУмОкСбиПкі пОУмжкСю мТПмьСю УмОммі 222 оьСвС КСгПзУФ. 

ЛмОммя 222. ЙТОбСбі кОУиігзж бпжкПккя лТОбСпжкФ кПлСбкСиімкьСю СУСаСю еО 
йПдОйж її ожбіиькСї гієегОмкСУмі 

1. ЙТОбСпжк, язжР кПлСбкСиімкя СУСаО бпжкжиО еО йПдОйж її ожбіиькСї гієегОмкСУмі аПе 
евСгж аОмьзіб (ФУжкСбиюбОпіб), лізиФбОиькжзО, йСдП аФмж евСгСй УХбОиПкжР кжйж Ф 
лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ УмОммПю 221 оьСвС КСгПзУФ. 

2. ЙТОбСпжк, бпжкПкжР кПлСбкСиімкьСю СУСаСю еО йПдОйж її ожбіиькСї гієегОмкСУмі 
аПе евСгж аОмьзіб (ФУжкСбиюбОпіб), лізиФбОиькжзіб, йСдП аФмж бжекОкжР УФгСй кПгіРУкжй 
еО лСеСбСй еОікмПТПУСбОкСї СУСаж. 

3. ЯзсС СаСйО УмСТСкОйж кПгіРУкСвС лТОбСпжкФ є кПлСбкСиімкі СУСаж, мС зСдкО е кжХ 
еСаСб'яеОкО лСбПТкФмж гТФвіР УмСТСкі ФУП СгПТдОкП кПю еО ожй лТОбСпжкСй Ф кОмФТі. К ТОеі 
кПйСдижбСУмі лСбПТкПккя СгПТдОкСвС б кОмФТі бігрзСгСбФємьУя РСвС бОТміУмь еО оікОйж, 
язі іУкФюмь кО йСйПкм бігрзСгФбОккя. 

ЯзсС Ф кПлСбкСиімкьСї СУСаж бігУФмкі зСрмж, гСУмОмкі гия бігрзСгФбОккя, аОмьзж 
(ФУжкСбиюбОпі) ОаС лізиФбОиькжз еСаСб'яеОкі бігрзСгФбОмж еОбгОкі еажмзж, язсС бСкж 
УбСєю бжккСю лСбПгікзСю УлТжяиж бпжкПккю лТОбСпжкФ ОаС бмТОмі йОРкО, язП аФиС 
лТПгйПмСй лТОбСпжкФ. 

ЛмОммя 223. ЙТОбСбі кОУиігзж бпжкПккя лТОбСпжкФ ніежпкСю СУСаСю, ожбіиькО 
гієегОмкіУмь язСї СайПдПкО, еО йПдОйж її ожбіиькСї гієегОмкСУмі 

1. ЙТОбСпжк, язжР бпжкжиО ніежпкО СУСаО, ожбіиькО гієегОмкіУмь язСї СайПдПкО, еО 
йПдОйж її ожбіиькСї гієегОмкСУмі аПе евСгж лізиФбОиькжзО, йСдП аФмж евСгСй УХбОиПкжР 
кжй Ф лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ УмОммПю 221 оьСвС КСгПзУФ. 

2. К ТОеі бігУФмкСУмі мОзСвС УХбОиПккя лТОбСпжк еО лСеСбСй лізиФбОиькжзО йСдП аФмж 
бжекОкжР УФгСй кПгіРУкжй, язсС аФгП бУмОкСбиПкС, сС бік УФлПТПпжмь ікмПТПУОй УОйСвС 
лігСліпкСвС, пиПкіб РСвС Уій'ї ОаС СУіа, язжХ бік біглСбігкС гС еОзСкФ еСаСб'яеОкжР 
ФмТжйФбОмж. 

ЛмОммя 224. ЙТОбСбі кОУиігзж бпжкПккя лТОбСпжкФ аПе гСебСиФ СТвОкФ Слізж мО 
лізиФбОккя 

1. ЙТОбСпжк, бпжкПкжР аПе гСебСиФ СТвОкФ Слізж мО лізиФбОккя (УмОммя 71 оьСвС 
КСгПзУФ), є кізпПйкжй. 
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2. ЗО бжйСвФ еОікмПТПУСбОкСї СУСаж мОзжР лТОбСпжк йСдП аФмж бжекОкжР УФгСй 
гіРУкжй, язсС аФгП бУмОкСбиПкС, сС бік біглСбігОє ікмПТПУОй ніежпкСї СУСаж, кОг язСю 
бУмОкСбиПкС СлізФ ОаС лізиФбОккя. 

ЛмОммя 225. ЙТОбСбі кОУиігзж бпжкПккя лТОбСпжкФ гієегОмкСю ніежпкСю СУСаСю, 
язО Ф йСйПкм РСвС бпжкПккя кП ФУбігСйиюбОиО екОпПккя УбСїХ гіР мО (ОаС) кП йСвиО 
зПТФбОмж кжйж 

1. ЙТОбСпжк, язжР гієегОмкО ніежпкО СУСаО бпжкжиО Ф йСйПкм, зСиж бСкО кП 
ФУбігСйиюбОиО екОпПккя УбСїХ гіР мО (ОаС) кП йСвиО зПТФбОмж кжйж, йСдП аФмж бжекОкжР 
УФгСй кПгіРУкжй еО лСеСбСй оієї СУСаж, О б ТОеі її УйПТмі - еО лСеСбСй ікржХ СУіа, пжї 
ожбіиькі лТОбО ОаС ікмПТПУж лСТФрПкі. 

2. К ТОеі кОУмФлкСвС бжекОккя ніежпкСї СУСаж, язО бпжкжиО лТОбСпжк, кПгієегОмкСю 
лСеСб лТС бжекОккя лТОбСпжкФ кПгіРУкжй йСдП лТПг'ябжмж її СлізФк. 

3. ЛмСТСкО, язО екОиО лТС УмОк ніежпкСї СУСаж Ф йСйПкм бпжкПккя лТОбСпжкФ, 
еСаСб'яеОкО бігрзСгФбОмж їР йСТОиькФ рзСгФ, еОбгОкФ Ф еб'яезФ іе бпжкПккяй мОзСвС 
лТОбСпжкФ. 

ЛмОммя 226. ЙТОбСбі кОУиігзж бпжкПккя лТОбСпжкФ кПгієегОмкСю ніежпкСю СУСаСю 
1. ИлізФк йСдП УХбОижмж гТіакжР лСаФмСбжР лТОбСпжк, бпжкПкжР кПгієегОмкСю 

ніежпкСю СУСаСю, Ф лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ УмОммПю 221 оьСвС КСгПзУФ. 
К ТОеі бігУФмкСУмі мОзСвС УХбОиПккя оПР лТОбСпжк мО ікрі лТОбСпжкж, язі бпжкПкі 

кПгієегОмкСю ніежпкСю СУСаСю, є кізпПйкжйж. 
2. ЗО бжйСвФ СлізФкО лТОбСпжк, бпжкПкжР кПгієегОмкСю ніежпкСю СУСаСю, йСдП аФмж 

бжекОкжР УФгСй гіРУкжй, язсС аФгП бУмОкСбиПкС, сС бік бпжкПкжР кО зСТжУмь кПгієегОмкСї 
ніежпкСї СУСаж. 

3. ДієегОмкО УмСТСкО еСаСб'яеОкО лСбПТкФмж СлізФкСбі кПгієегОмкСї ніежпкСї СУСаж бУП 
СгПТдОкП кПю еО ожй лТОбСпжкСй, О б ТОеі кПйСдижбСУмі мОзСвС лСбПТкПккя - 
бігрзСгФбОмж бОТміУмь йОРкО еО оікОйж, язі іУкФюмь кО йСйПкм бігрзСгФбОккя. 

ИлізФк еСаСб'яеОкжР лСбПТкФмж гієегОмкіР УмСТСкі бУП СгПТдОкП кПгієегОмкСю 
ніежпкСю СУСаСю еО кізпПйкжй лТОбСпжкСй. ЯзсС йОРкС кП еаПТПвиСУя, СлізФк 
еСаСб'яеОкжР бігрзСгФбОмж РСвС бОТміУмь, язсС бпжкПккю лТОбСпжкФ ОаС бмТОмі йОРкО, язП 
аФиС лТПгйПмСй лТОбСпжкФ, УлТжяиО бжккО лСбПгікзО СлізФкО. 

4. ДієегОмкО УмСТСкО еСаСб'яеОкО бігрзСгФбОмж СлізФкСбі кПгієегОмкСї ніежпкСї СУСаж 
ОаС пиПкОй її Уій'ї йСТОиькФ рзСгФ, язсС аФгП бУмОкСбиПкС, сС бСкО екОиО лТС лУжХіпкжР 
ТСеиОг ОаС кПгСФйУмбС гТФвСї УмСТСкж ОаС йСвиО лТжлФУмжмж мОзжР її УмОк. 

ЛмОммя 227. ЙТОбСбі кОУиігзж ФзиОгПккя юТжгжпкСю СУСаСю лТОбСпжкФ, язСвС бСкО 
кП йОиО лТОбО бпжкямж 

1. ЙТОбСпжк юТжгжпкСї СУСаж, бпжкПкжР кПю аПе біглСбігкСвС гСебСиФ (иіоПкеії), йСдП 
аФмж бжекОкжР УФгСй кПгіРУкжй. 

2. ЯзсС юТжгжпкО СУСаО ббПиО гТФвФ УмСТСкФ б СйОкФ сСгС УбСвС лТОбО кО бпжкПккя 
мОзСвС лТОбСпжкФ, бСкО еСаСб'яеОкО бігрзСгФбОмж їР йСТОиькФ рзСгФ, еОбгОкФ мОзжй 
лТОбСпжкСй. 

ЛмОммя 228. ЙТОбСбі кОУиігзж бпжкПккя лТОбСпжкФ, язжР лСТФрФє лФаиіпкжР 
лСТягСз, бпжкПкжР е йПмСю, сС УФлПТПпжмь ікмПТПУОй гПТдОбж і УФУліиьУмбО 

1. ЙТОбСпжк ббОдОємьУя мОзжй, сС лСТФрФє лФаиіпкжР лСТягСз, язсС бік аФб 
УлТяйСбОкжР кО лСТФрПккя зСкУмжмФоіРкжХ лТОб і УбСаСг июгжкж і вТСйОгякжкО, 
екжсПккя, лСрзСгдПккя йОРкО ніежпкСї ОаС юТжгжпкСї СУСаж, гПТдОбж, АбмСкСйкСї 
КПУлФаиізж КТжй, мПТжмСТіОиькСї вТСйОгж, кПеОзСккП еОбСиСгіккя кжй. 

2. ЙТОбСпжк, язжР лСТФрФє лФаиіпкжР лСТягСз, є кізпПйкжй. 
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3. К ТОеі кПгСгПТдОккя бжйСвж сСгС біглСбігкСУмі лТОбСпжкФ ікмПТПУОй гПТдОбж і 
УФУліиьУмбО, РСвС йСТОиькжй еОУОгОй мОзжР лТОбСпжк йСдП аФмж бжекОкжР кПгіРУкжй. 
ЯзсС бжекОкжР УФгСй кПгіРУкжР лТОбСпжк аФиС бпжкПкС е йПмСю, сС еОбігСйС УФлПТПпжмь 
ікмПТПУОй гПТдОбж і УФУліиьУмбО, мС лТж кОябкСУмі ФйжУиФ Ф СаСХ УмСТік - б ТОеі бжзСкОккя 
лТОбСпжкФ СаСйО УмСТСкОйж - б гСХіг гПТдОбж еО ТірПккяй УФгФ УмявФємьУя бУП СгПТдОкП 
кжйж еО ФвСгСю, О б ТОеі бжзСкОккя лТОбСпжкФ Сгкією УмСТСкСю е ікрСї УмСТСкж еО 
ТірПккяй УФгФ УмявФємьУя б гСХіг гПТдОбж бУП СгПТдОкП кПю і бУП кОиПдкП - е кПї лПТріР 
УмСТСкі кО бігрзСгФбОккя СгПТдОкСвС. ЙТж кОябкСУмі ФйжУиФ ижрП Ф Сгкієї іе УмСТік бУП 
СгПТдОкП кПю еО лТОбСпжкСй лСбжккС аФмж лСбПТкФмС ікріР УмСТСкі, О СгПТдОкП 
СУмОккьСю ОаС кОиПдкП їР кО бігрзСгФбОккя бжзСкОкСвС еО ТірПккяй УФгФ УмявФємьУя б 
гСХіг гПТдОбж. 

ЛмОммя 229. ЙТОбСбі кОУиігзж лТОбСпжкФ, язжР бпжкПкС ліг ближбСй лСйжизж 
1. ЯзсС СУСаО, язО бпжкжиО лТОбСпжк, лСйжижиОУя сСгС СаУмОбжк, язі йОюмь іУмСмкП 

екОпПккя, мОзжР лТОбСпжк йСдП аФмж бжекОкжР УФгСй кПгіРУкжй. 
ІУмСмкП екОпПккя йОє лСйжизО сСгС лТжТСгж лТОбСпжкФ, лТОб мО СаСб'яезіб УмСТік, 

мОзжХ биОУмжбСУмПР і язСУмПР йОРкО, язі екОпкС екждФюмь РСвС оіккіУмь ОаС йСдижбіУмь 
бжзСТжУмОккя еО оіиьСбжй лТжекОпПккяй. ЙСйжизО сСгС йСмжбіб лТОбСпжкФ кП йОє 
іУмСмкСвС екОпПккя, зТій бжлОгзіб, бУмОкСбиПкжХ еОзСкСй. 

2. К ТОеі бжекОккя лТОбСпжкФ кПгіРУкжй СУСаО, язО лСйжижиОУя б ТПеФиьмОмі її 
биОУкСвС кПгаОиьУмбО, еСаСб'яеОкО бігрзСгФбОмж гТФвіР УмСТСкі еОбгОкі їР еажмзж. 

ЛмСТСкО, язО УбСєю кПСаПТПдкСю лСбПгікзСю УлТжяиО лСйжиоі, еСаСб'яеОкО 
бігрзСгФбОмж гТФвіР УмСТСкі еОбгОкі їР еажмзж. 

ЛмОммя 230. ЙТОбСбі кОУиігзж бпжкПккя лТОбСпжкФ ліг ближбСй СайОкФ 
1. ЯзсС СгкО іе УмСТік лТОбСпжкФ кОбйжУкС ббПиО гТФвФ УмСТСкФ б СйОкФ сСгС 

СаУмОбжк, язі йОюмь іУмСмкП екОпПккя (пОУмжкО лПТрО УмОммі 229 оьСвС КСгПзУФ), мОзжР 
лТОбСпжк бжекОємьУя УФгСй кПгіРУкжй. 

ИайОк йОє йіУоП, язсС УмСТСкО еОлПТПпФє кОябкіУмь СаУмОбжк, язі йСдФмь 
лПТПрзСгжмж бпжкПккю лТОбСпжкФ, ОаС язсС бСкО еОйСбпФє їХ іУкФбОккя. 

2. ЛмСТСкО, язО еОУмСУФбОиО СайОк, еСаСб'яеОкО бігрзСгФбОмж гТФвіР УмСТСкі еажмзж Ф 
лСгбіРкСйФ ТСейіТі мО йСТОиькФ рзСгФ, сС еОбгОкі Ф еб'яезФ е бпжкПккяй оьСвС лТОбСпжкФ. 

ЛмОммя 231. ЙТОбСбі кОУиігзж лТОбСпжкФ, язжР бпжкПкС ліг ближбСй кОУжиьУмбО 
1. ЙТОбСпжк, бпжкПкжР СУСаСю лТСмж її УлТОбдкьСї бСиі бкОУиігСз еОУмСУФбОккя гС кПї 

ніежпкСвС пж лУжХіпкСвС мжУзФ е аСзФ гТФвСї УмСТСкж ОаС е аСзФ ікрСї СУСаж, бжекОємьУя 
УФгСй кПгіРУкжй. 

2. ВжккО УмСТСкО (ікрО СУСаО), язО еОУмСУФбОиО ніежпкжР ОаС лУжХіпкжР мжУз гС гТФвСї 
УмСТСкж, еСаСб'яеОкО бігрзСгФбОмж їР еажмзж Ф лСгбіРкСйФ ТСейіТі мО йСТОиькФ рзСгФ, сС 
еОбгОкі Ф еб'яезФ е бпжкПккяй оьСвС лТОбСпжкФ. 

ЛмОммя 232. ЙТОбСбі кОУиігзж лТОбСпжкФ, язжР бпжкПкС Ф ТПеФиьмОмі еиСбйжУкСї 
гСйСбиПкСУмі лТПгУмОбкжзО Сгкієї УмСТСкж е гТФвСю УмСТСкСю 

1. ЙТОбСпжк, язжР бпжкПкС бкОУиігСз еиСбйжУкСї гСйСбиПкСУмі лТПгУмОбкжзО Сгкієї 
УмСТСкж е гТФвСю УмСТСкСю, бжекОємьУя УФгСй кПгіРУкжй. 

2. ДСбіТжмПиь йОє лТОбС бжйОвОмж біг УбСвС лТПгУмОбкжзО мО гТФвСї УмСТСкж 
УСиігОТкСвС бігрзСгФбОккя еажмзіб мО йСТОиькСї рзСгж, сС еОбгОкі РСйФ Ф еб'яезФ іе 
бпжкПккяй лТОбСпжкФ бкОУиігСз еиСбйжУкСї гСйСбиПкСУмі йід кжйж. 
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ЛмОммя 233. ЙТОбСбі кОУиігзж лТОбСпжкФ, язжР бпжкПкС ліг ближбСй мядзСї 
СаУмОбжкж 

1. ЙТОбСпжк, язжР бпжкПкС СУСаСю ліг ближбСй мядзСї гия кПї СаУмОбжкж і кО бзТОР 
кПбжвігкжХ ФйСбОХ, йСдП аФмж бжекОкжР УФгСй кПгіРУкжй кПеОиПдкС біг мСвС, ХмС аФб 
ікіоіОмСТСй мОзСвС лТОбСпжкФ. 

2. ЙТж бжекОккі мОзСвС лТОбСпжкФ кПгіРУкжй еОУмСУСбФюмьУя кОУиігзж, бУмОкСбиПкі 
УмОммПю 216 оьСвС КСгПзУФ. ЛмСТСкО, язО УзСТжУмОиОУя мядзСю СаУмОбжкСю, еСаСб'яеОкО 
бігрзСгФбОмж гТФвіР УмСТСкі еажмзж і йСТОиькФ рзСгФ, сС еОбгОкі їР Ф еб'яезФ е бпжкПккяй 
оьСвС лТОбСпжкФ. 

ЛмОммя 234. ЙТОбСбі кОУиігзж нізмжбкСвС лТОбСпжкФ 
1. Лізмжбкжй є лТОбСпжк, язжР бпжкПкС аПе кОйіТФ УмбСТПккя лТОбСбжХ кОУиігзіб, язі 

СаФйСбиюбОижУя ожй лТОбСпжкСй. 
2. ЛізмжбкжР лТОбСпжк бжекОємьУя УФгСй кПгіРУкжй. 
3. ЙТОбСбі кОУиігзж бжекОккя нізмжбкСвС лТОбСпжкФ кПгіРУкжй бУмОкСбиююмьУя 

еОзСкОйж. 

ЛмОммя 235. ЙТОбСбі кОУиігзж ФгОбОкСвС лТОбСпжкФ 
1. КгОбОкжй є лТОбСпжк, язжР бпжкПкС УмСТСкОйж гия лТжХСбОккя ікрСвС лТОбСпжкФ, 

язжР бСкж кОУлТОбгі бпжкжиж. 
2. ЯзсС аФгП бУмОкСбиПкС, сС лТОбСпжк аФб бпжкПкжР УмСТСкОйж гия лТжХСбОккя 

ікрСвС лТОбСпжкФ, язжР бСкж кОУлТОбгі бпжкжиж, бігкСУжкж УмСТік ТПвФиююмьУя лТОбжиОйж 
сСгС лТОбСпжкФ, язжР УмСТСкж кОУлТОбгі бпжкжиж. 

ЛмОммя 236. ЖСйПкм кПгіРУкСУмі лТОбСпжкФ 
1. ЗізпПйкжР лТОбСпжк ОаС лТОбСпжк, бжекОкжР УФгСй кПгіРУкжй, є кПгіРУкжй е 

йСйПкмФ РСвС бпжкПккя. 
2. ЯзсС еО кПгіРУкжй лТОбСпжкСй лТОбО мО СаСб'яезж лПТПгаОпОижУя ижрП кО 

йОРаФмкє, йСдижбіУмь кОУмОккя їХ Ф йОРаФмкьСйФ лТжлжкяємьУя. 

ГиОбО 17 
ЙКДДЛМАВЗИММВИ 

ЛмОммя 237. ЙСкяммя мО лігУмОбж лТПгУмОбкжомбО 
1. ЙТПгУмОбкжомбСй є лТОбСбігкСрПккя, б язСйФ СгкО УмСТСкО (лТПгУмОбкжз) 

еСаСб'яеОкО ОаС йОє лТОбС бпжкжмж лТОбСпжк біг ійПкі гТФвСї УмСТСкж, язФ бСкО 
лТПгУмОбияє. 

2. ЗП є лТПгУмОбкжзСй СУСаО, язО ХСп і гіє б пФджХ ікмПТПУОХ, ОиП біг биОУкСвС ійПкі, О 
мОзСд СУСаО, ФлСбкСбОдПкО кО бПгПккя лПТПвСбСТіб сСгС йСдижбжХ Ф йОРаФмкьСйФ 
лТОбСпжкіб. 

3. ЙТПгУмОбкжомбС бжкжзОє кО лігУмОбі гСвСбСТФ, еОзСкФ, ОзмО СТвОкФ юТжгжпкСї СУСаж 
мО е ікржХ лігУмОб, бУмОкСбиПкжХ ОзмОйж ожбіиькСвС еОзСкСгОбУмбО. 

ЛмОммя 238. ЙТОбСпжкж, язі йСдП бпжкямж лТПгУмОбкжз 
1. ЙТПгУмОбкжз йСдП аФмж ФлСбкСбОдПкжР кО бпжкПккя ижрП мжХ лТОбСпжкіб, лТОбС кО 

бпжкПккя язжХ йОє СУСаО, язФ бік лТПгУмОбияє. 
2. ЙТПгУмОбкжз кП йСдП бпжкямж лТОбСпжк, язжР біглСбігкС гС РСвС ейіУмФ йСдП аФмж 

бпжкПкжР ижрП СУСажУмС мією СУСаСю, язФ бік лТПгУмОбияє. 
3. ЙТПгУмОбкжз кП йСдП бпжкямж лТОбСпжк біг ійПкі СУСаж, язФ бік лТПгУмОбияє, Ф УбСїХ 

ікмПТПУОХ ОаС б ікмПТПУОХ ікрСї СУСаж, лТПгУмОбкжзСй язСї бік СгкСпОУкС є, еО бжкямзСй 
зСйПТоіРкСвС лТПгУмОбкжомбО, О мОзСд сСгС ікржХ СУіа, бУмОкСбиПкжХ еОзСкСй. 
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ЛмОммя 239. ЙТОбСбі кОУиігзж бпжкПккя лТОбСпжкФ лТПгУмОбкжзСй 
1. ЙТОбСпжк, бпжкПкжР лТПгУмОбкжзСй, УмбСТює, ейікює, лТжлжкяє ожбіиькі лТОбО мО 

СаСб'яезж СУСаж, язФ бік лТПгУмОбияє. 

ЛмОммя 240. ЙПТПгСТФпПккя 
1. ЙТПгУмОбкжз еСаСб'яеОкжР бпжкямж лТОбСпжк еО кОгОкжйж РСйФ лСбкСбОдПккяйж 

СУСажУмС. Вік йСдП лПТПгОмж УбСє лСбкСбОдПккя пОУмзСбС ОаС б лСбкСйФ СаУяеі ікріР 
СУСаі, язсС оП бУмОкСбиПкС гСвСбСТСй ОаС еОзСкСй йід СУСаСю, язФ лТПгУмОбияюмь, і 
лТПгУмОбкжзСй, ОаС язсС лТПгУмОбкжз аФб бжйФрПкжР гС оьСвС е йПмСю СХСТСкж ікмПТПУіб 
СУСаж, язФ бік лТПгУмОбияє. 

2. ЙТПгУмОбкжз, язжР лПТПгОб УбСє лСбкСбОдПккя ікріР СУСаі, лСбжкПк лСбігСйжмж 
лТС оП СУСаФ, язФ бік лТПгУмОбияє, мО кОгОмж їР кПСаХігкі бігСйСУмі лТС СУСаФ, язіР лПТПгОкі 
біглСбігкі лСбкСбОдПккя (еОйіУкжзО). ЗПбжзСкОккя оьСвС СаСб'яезФ лСзиОгОє кО СУСаФ, язО 
лПТПгОиО лСбкСбОдПккя, біглСбігОиькіУмь еО гії еОйіУкжзО яз еО УбСї биОУкі. 

3. ЙТОбСпжк, бпжкПкжР еОйіУкжзСй, УмбСТює, ейікює, лТжлжкяє ожбіиькі лТОбО мО 
СаСб'яезж СУСаж, язФ бік лТПгУмОбияє. 

ЛмОммя 241. ВпжкПккя лТОбСпжкіб е лПТПбжсПккяй лСбкСбОдПкь 
1. ЙТОбСпжк, бпжкПкжР лТПгУмОбкжзСй е лПТПбжсПккяй лСбкСбОдПкь, УмбСТює, 

ейікює, лТжлжкяє ожбіиькі лТОбО мО СаСб'яезж СУСаж, язФ бік лТПгУмОбияє, ижрП Ф ТОеі 
кОУмФлкСвС УХбОиПккя лТОбСпжкФ оією СУСаСю. ЙТОбСпжк ббОдОємьУя УХбОиПкжй еСзТПйО Ф 
ТОеі, язсС СУСаО, язФ бік лТПгУмОбияє, бпжкжиО гії, сС УбігпОмь лТС лТжРкяммя РСвС гС 
бжзСкОккя. 

2. ЗОУмФлкП УХбОиПккя лТОбСпжкФ СУСаСю, язФ лТПгУмОбияюмь, УмбСТює, ейікює і 
лТжлжкяє ожбіиькі лТОбО мО СаСб'яезж е йСйПкмФ бпжкПккя оьСвС лТОбСпжкФ. 

ЛмОммя 242. ЙТПгУмОбкжомбС еО еОзСкСй 
1. БОмьзж (ФУжкСбиюбОпі) є еОзСккжйж лТПгУмОбкжзОйж УбСїХ йОиСиімкіХ мО 

кПлСбкСиімкіХ гімПР. 
2. ИлізФк є еОзСккжй лТПгУмОбкжзСй йОиСиімкьСї СУСаж мО ніежпкСї СУСаж, бжекОкСї 

кПгієегОмкСю. 
3. ЗОзСккжй лТПгУмОбкжзСй Ф бжлОгзОХ, бУмОкСбиПкжХ еОзСкСй, йСдП аФмж ікрО 

СУСаО. 

ЛмОммя 243. КСйПТоіРкП лТПгУмОбкжомбС 
1. КСйПТоіРкжй лТПгУмОбкжзСй є СУСаО, язО лСУміРкС мО УОйСУміРкС бжУмФлОє 

лТПгУмОбкжзСй ліглТжєйоіб лТж ФзиОгПккі кжйж гСвСбСТіб Ф УнПТі ліглТжєйкжоьзСї 
гіяиькСУмі. 

2. КСйПТоіРкП лТПгУмОбкжомбС СгкСпОУкС зіиьзСХ УмСТік лТОбСпжкФ гСлФУзОємьУя еО 
евСгСю ожХ УмСТік мО б ікржХ бжлОгзОХ, бУмОкСбиПкжХ еОзСкСй. 

3. ЙСбкСбОдПккя зСйПТоіРкСвС лТПгУмОбкжзО йСдФмь аФмж лігмбПТгдПкі лжУьйСбжй 
гСвСбСТСй йід кжй мО СУСаСю, язФ бік лТПгУмОбияє, ОаС гСбіТПкіУмю. 

4. ИУСаижбСУмі зСйПТоіРкСвС лТПгУмОбкжомбО б СзТПйжХ УнПТОХ ліглТжєйкжоьзСї 
гіяиькСУмі бУмОкСбиююмьУя еОзСкСй. 

ЛмОммя 244. ЙТПгУмОбкжомбС еО гСбіТПкіУмю 
1. ЙТПгУмОбкжомбС, язП вТФкмФємьУя кО гСвСбСТі, йСдП егіРУкюбОмжУя еО гСбіТПкіУмю. 
2. ЙТПгУмОбкжомбС еО гСбіТПкіУмю йСдП вТФкмФбОмжУя кО Озмі СТвОкФ юТжгжпкСї СУСаж. 
3. ДСбіТПкіУмю є лжУьйСбжР гСзФйПкм, сС бжгОємьУя Сгкією СУСаСю ікріР СУСаі гия 

лТПгУмОбкжомбО лПТПг мТПмійж СУСаОйж. ДСбіТПкіУмь кО бпжкПккя лТОбСпжкФ 
лТПгУмОбкжзСй йСдП аФмж кОгОкО СУСаСю, язФ лТПгУмОбияюмь (гСбіТжмПиПй), 
аПелСУПТПгкьС мТПміР СУСаі. 
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ЛмОммя 245. ЛСТйО гСбіТПкСУмі 
1. ЛСТйО гСбіТПкСУмі лСбжккО біглСбігОмж нСТйі, б язіР біглСбігкС гС еОзСкФ йОє 

бпжкямжУя лТОбСпжк. 
2. ДСбіТПкіУмь, сС бжгОємьУя Ф лСТягзФ лПТПгСТФпПккя, лігиявОє кСмОТіОиькСйФ 

лСУбігпПккю, зТій бжлОгзіб, бУмОкСбиПкжХ пОУмжкСю пПмбПТмСю оієї УмОммі. 
3. ДСбіТПкіУмь біРУьзСбСУиФдаСбоя ОаС ікрСї СУСаж, язО лПТПаФбОє кО иізФбОккі Ф 

вСУлімОиі, УОкОмСТії мО ікрСйФ біРУьзСбС-иізФбОиькСйФ еОзиОгі, йСдП аФмж лСУбігпПкО 
кОпОиькжзСй оьСвС еОзиОгФ, РСвС еОУмФлкжзСй е йПгжпкСї пОУмжкж, УмОТржй ОаС пПТвСбжй 
иізОТПй. 

ДСбіТПкіУмь біРУьзСбСУиФдаСбоя, О б лФкзмОХ гжУиСзОоії біРУьзСбСї пОУмжкж, 
е'єгкОккя, ФУмОкСбж, біРУьзСбС-кОбпОиькСвС еОзиОгФ, гП кПйОє кСмОТіФУО пж СТвОкФ, сС 
бпжкяє кСмОТіОиькі гії, мОзСд гСбіТПкіУмь лТОоібкжзО, пиПкО РСвС Уій'ї і пиПкО Уій'ї 
біРУьзСбСУиФдаСбоя йСдП аФмж лСУбігпПкО зСйОкгжТСй (кОпОиькжзСй) ожХ пОУмжкж, 
е'єгкОккя, ФУмОкСбж ОаС еОзиОгФ. 

ДСбіТПкіУмь СУСаж, язО мТжйОємьУя б ФУмОкСбі бжзСкОккя лСзОТОкь пж УиігпСйФ 
іеСиямСТі, йСдП аФмж лСУбігпПкО кОпОиькжзСй ФУмОкСбж бжзСкОккя лСзОТОкь пж УиігпСвС 
іеСиямСТО. 

ДСбіТПкіУмь СУСаж, язО лТСджбОє Ф кОУПиПкСйФ лФкзмі, гП кПйОє кСмОТіФУіб, йСдП аФмж 
лСУбігпПкО ФлСбкСбОдПкСю кО оП лСУОгСбСю СУСаСю СТвОкФ йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя, 
зТій гСбіТПкСУмПР кО лТОбС ТСелСТягдПккя кПТФХСйжй йОРкСй, гСбіТПкСУмПР кО 
ФлТОбиіккя і ТСелСТягдПккя зСТлСТОмжбкжйж лТОбОйж мО гСбіТПкСУмПР кО зСТжУмФбОккя і 
ТСелСТягдПккя мТОкУлСТмкжйж еОУСаОйж. 

ДСбіТПкіУмь УФа'єзмО лТОбО кО аПеСлиОмкФ бмСТжккФ лТОбСбФ гСлСйСвФ, еО ебПТкПккяй 
язСвС лТжРкямС ТірПккя лТС кОгОккя мОзСї гСлСйСвж, йСдП аФмж лСУбігпПкО лСУОгСбСю 
СУСаСю СТвОкФ (ФУмОкСбж), ФлСбкСбОдПкСвС еОзСкСй кО кОгОккя аПеСлиОмкСї лТОбСбСї 
гСлСйСвж. 

ДСбіТПкСУмі, лСУбігпПкі еОекОпПкжйж лСУОгСбжйж СУСаОйж, лТжТібкююмьУя гС 
кСмОТіОиькС лСУбігпПкжХ. 

4. ДСбіТПкіУмь кО СгПТдОккя еОТСаімкСї лиОмж, УмжлПкгії, лПкУії, ОиійПкміб, ікржХ 
лиОмПдіб мО лСрмСбСї зСТПУлСкгПкоії (лСрмСбжХ лПТПзОеіб, лСУжиСз мСсС) йСдП аФмж 
лСУбігпПкО лСУОгСбСю СУСаСю СТвОкіеОоії, б язіР гСбіТжмПиь лТОоює, кОбпОємьУя, 
лПТПаФбОє кО УмОоіСкОТкСйФ иізФбОккі, ОаС еО йіУоПй РСвС лТСджбОккя. 

5. ДСбіТПкіУмь кО лТОбС ФпОУмі мО вСиСУФбОккя кО еОвОиькжХ еаСТОХ, бжгОкО ніежпкСю 
СУСаСю, лСУбігпФємьУя Ф лСТягзФ, бжекОпПкСйФ еОзСкСгОбУмбСй. 

ЛмОммя 246. ДСбіТПкіУмь юТжгжпкСї СУСаж 
1. ДСбіТПкіУмь біг ійПкі юТжгжпкСї СУСаж бжгОємьУя її СТвОкСй ОаС ікрСю СУСаСю, 

ФлСбкСбОдПкСю кО оП її ФУмОкСбпжйж гСзФйПкмОйж. 

ЛмОммя 247. ЛмТСз гСбіТПкСУмі 
1. ЛмТСз гСбіТПкСУмі бУмОкСбиюємьУя Ф гСбіТПкСУмі. ЯзсС УмТСз гСбіТПкСУмі кП 

бУмОкСбиПкжР, бСкО еаПТівОє пжккіУмь гС лТжлжкПккя її гії. 
2. ЛмТСз гСбіТПкСУмі, бжгОкСї б лСТягзФ лПТПгСТФпПккя, кП йСдП лПТПбжсФбОмж УмТСзФ 

СУкСбкСї гСбіТПкСУмі, кО лігУмОбі язСї бСкО бжгОкО. 
3. ДСбіТПкіУмь, Ф язіР кП бзОеОкО гОмО її бпжкПккя, є кізпПйкСю. 

ЛмОммя 248. ЙТжлжкПккя лТПгУмОбкжомбО еО гСбіТПкіУмю 
1. ЙТПгУмОбкжомбС еО гСбіТПкіУмю лТжлжкяємьУя Ф ТОеі: 
1) еОзікпПккя УмТСзФ гСбіТПкСУмі; 
2) УзОУФбОккя гСбіТПкСУмі СУСаСю, язО її бжгОиО; 
3) бігйСбж лТПгУмОбкжзО біг бпжкПккя гіР, сС аФиж бжекОпПкі гСбіТПкіУмю; 
4) лТжлжкПккя юТжгжпкСї СУСаж, язО бжгОиО гСбіТПкіУмь; 
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5) лТжлжкПккя юТжгжпкСї СУСаж, язіР бжгОкО гСбіТПкіУмь; 
6) УйПТмі СУСаж, язО бжгОиО гСбіТПкіУмь, СвСиСрПккя її лСйПТиСю, бжекОккя її 

кПгієегОмкСю ОаС аПебіУкС бігУФмкьСю, СайПдПккя її ожбіиькСї гієегОмкСУмі. 
К ТОеі УйПТмі СУСаж, язО бжгОиО гСбіТПкіУмь, лТПгУмОбкжз еаПТівОє УбСє лСбкСбОдПккя 

еО гСбіТПкіУмю гия бПгПккя кПбігзиОгкжХ УлТОб ОаС мОзжХ гіР, кПбжзСкОккя язжХ йСдП 
лТжебПУмж гС бжкжзкПккя еажмзіб; 

7) УйПТмі СУСаж, язіР бжгОкО гСбіТПкіУмь, СвСиСрПккя її лСйПТиСю, бжекОккя її 
кПгієегОмкСю ОаС аПебіУкС бігУФмкьСю, СайПдПккя її ожбіиькСї гієегОмкСУмі. 

2. З лТжлжкПккяй лТПгУмОбкжомбО еО гСбіТПкіУмю бмТОпОє пжккіУмь лПТПгСТФпПккя. 
3. К ТОеі лТжлжкПккя лТПгУмОбкжомбО еО гСбіТПкіУмю лТПгУмОбкжз еСаСб'яеОкжР 

кПвОРкС лСбПТкФмж гСбіТПкіУмь. 

ЛмОммя 249. ЛзОУФбОккя гСбіТПкСУмі 
1. ИУСаО, язО бжгОиО гСбіТПкіУмь, еО бжкямзСй аПебігзижпкСї гСбіТПкСУмі, йСдП б аФгь-

язжР пОУ УзОУФбОмж гСбіТПкіУмь ОаС лПТПгСТФпПккя. ВігйСбО біг оьСвС лТОбО є кізпПйкСю. 
2. ИУСаО, язО бжгОиО гСбіТПкіУмь і евСгСй УзОУФбОиО її, лСбжккО кПвОРкС лСбігСйжмж 

лТС оП лТПгУмОбкжзО, О мОзСд бігСйжХ їР мТПміХ СУіа, гия лТПгУмОбкжомбО лПТПг язжйж аФиО 
бжгОкО гСбіТПкіУмь. 

3. ЙТОбО мО СаСб'яезж сСгС мТПміХ СУіа, сС бжкжзиж бкОУиігСз бпжкПккя лТОбСпжкФ 
лТПгУмОбкжзСй гС мСвС, яз бік гСбігОбУя ОаС йів гСбігОмжУя лТС УзОУФбОккя гСбіТПкСУмі, 
еаПТівОюмь пжккіУмь гия СУСаж, язО бжгОиО гСбіТПкіУмь, мО її лТОбСкОУмФлкжзіб. МП лТОбжиС 
кП еОУмСУСбФємьУя, язсС мТПмя СУСаО екОиО ОаС йСвиО екОмж, сС гія гСбіТПкСУмі 
лТжлжкжиОУя. 

4. ЗОзСкСй йСдП аФмж бУмОкСбиПкС лТОбС СУСаж бжгОбОмж аПебігзижпкі гСбіТПкСУмі кО 
лПбкжР пОУ. БПебігзижпкО гСбіТПкіУмь е зСТлСТОмжбкжХ лТОб бжгОємьУя біглСбігкС гС 
еОзСкФ, сС ТПвФиює гіяиькіУмь біглСбігкжХ вСУлСгОТУьзжХ мСбОТжУмб. 

ЛмОммя 250. ВігйСбО лТПгУмОбкжзО біг бпжкПккя гіР, язі аФиж бжекОпПкі гСбіТПкіУмю 
1. ЙТПгУмОбкжз йОє лТОбС бігйСбжмжУя біг бпжкПккя гіР, язі аФиж бжекОпПкі 

гСбіТПкіУмю. 
2. ЙТПгУмОбкжз еСаСб'яеОкжР кПвОРкС лСбігСйжмж СУСаФ, язФ бік лТПгУмОбияє, лТС 

бігйСбФ біг бпжкПккя гіР, язі аФиж бжекОпПкі гСбіТПкіУмю. 
3. ЙТПгУмОбкжз кП йСдП бігйСбжмжУя біг бпжкПккя гіР, язі аФиж бжекОпПкі гСбіТПкіУмю, 

язсС оі гії аФиж кПбігзиОгкжйж ОаС мОзжйж, сС УлТяйСбОкі кО еОлСаівОккя еОбгОккю 
еажмзіб СУСаі, язФ бік лТПгУмОбияє, пж ікржй СУСаОй. 

4. ЙТПгУмОбкжз біглСбігОє лПТПг СУСаСю, язО бжгОиО гСбіТПкіУмь, еО еОбгОкі їР еажмзж 
Ф ТОеі кПгСгПТдОккя кжй бжйСв, бУмОкСбиПкжХ пОУмжкОйж гТФвСю мО мТПмьСю оієї УмОммі. 

КИЗДІЙ V 
ЛМКИКИ МА МДКЖІЗИ. ЙИЗИВЗА ДАВЗІЛМЬ 

ГиОбО 18 
ВИЗЗАНДЗЗЯ МА ИБНИЛЙДЗЗЯ ЛМКИКІВ 

ЛмОммя 251. ЙСкяммя УмТСзФ мО мПТйікФ 
1. ЛмТСзСй є лПбкжР лПТіСг Ф пОУі, еі УлижбСй язСвС лСб'яеОкО гія пж лСгія, язО йОє 

юТжгжпкП екОпПккя. 
2. МПТйікСй є лПбкжР йСйПкм Ф пОУі, е кОУмОккяй язСвС лСб'яеОкО гія пж лСгія, язО йОє 

юТжгжпкП екОпПккя. 
3. ЛмТСз мО мПТйік йСдФмь аФмж бжекОпПкі ОзмОйж ожбіиькСвС еОзСкСгОбУмбО, 

лТОбСпжкСй ОаС ТірПккяй УФгФ. 
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ЛмОммя 252. ВжекОпПккя УмТСзФ мО мПТйікФ 
1. ЛмТСз бжекОпОємьУя ТСзОйж, йіУяояйж, мждкяйж, гкяйж ОаС вСгжкОйж. 
2. МПТйік бжекОпОємьУя зОиПкгОТкСю гОмСю ОаС бзОеібзСю кО лСгію, язО йОє 

кПйжкФпП кОУмОмж. 

ЛмОммя 253. ЙСпОмСз лПТПаівФ УмТСзФ 
1. ЙПТПаів УмТСзФ лСпжкОємьУя е кОУмФлкСвС гкя ліУия біглСбігкСї зОиПкгОТкСї гОмж 

ОаС кОУмОккя лСгії, е язСю лСб'яеОкС РСвС лСпОмСз. 

ЛмОммя 254. ЗОзікпПккя УмТСзФ 
1. ЛмТСз, сС бжекОпПкжР ТСзОйж, УлижбОє Ф біглСбігкі йіУяоь мО пжУиС СУмОккьСвС ТСзФ 

УмТСзФ. 
2. ДС УмТСзФ, сС бжекОпПкжР лібТСзСй ОаС збОТмОиСй ТСзФ, еОУмСУСбФюмьУя лТОбжиО 

лТС УмТСзж, язі бжекОпПкі йіУяояйж. ЙТж оьСйФ бігиіз збОТмОиіб бПгПмьУя е лСпОмзФ ТСзФ. 
3. ЛмТСз, сС бжекОпПкжР йіУяояйж, УлижбОє Ф біглСбігкП пжУиС СУмОккьСвС йіУяоя 

УмТСзФ. 
ЛмТСз, сС бжекОпПкжР Ф лібйіУяоя, гСТібкює л'ямкОгоямж гкяй. 
ЯзсС еОзікпПккя УмТСзФ, бжекОпПкСвС йіУяоПй, лТжлОгОє кО мОзжР йіУяоь, Ф язСйФ 

кПйОє біглСбігкСвС пжУиО, УмТСз УлижбОє б СУмОккіР гПкь оьСвС йіУяоя. 
4. ЛмТСз, сС бжекОпПкжР мждкяйж, УлижбОє Ф біглСбігкжР гПкь СУмОккьСвС мждкя 

УмТСзФ. 
5. ЯзсС СУмОккіР гПкь УмТСзФ лТжлОгОє кО бжХігкжР, УбямзСбжР ОаС ікржР кПТСаСпжР 

гПкь, сС бжекОпПкжР біглСбігкС гС еОзСкФ Ф йіУоі бпжкПккя лПбкСї гії, гкПй еОзікпПккя 
УмТСзФ є лПТржР еО кжй ТСаСпжР гПкь. 

ЛмОммя 255. ЙСТягСз бпжкПккя гіР б СУмОккіР гПкь УмТСзФ 
1. ЯзсС УмТСз бУмОкСбиПкС гия бпжкПккя гії, бСкО йСдП аФмж бпжкПкО гС еОзікпПккя 

СУмОккьСвС гкя УмТСзФ. К ТОеі, язсС оя гія йОє аФмж бпжкПкО б ФУмОкСбі, мС УмТСз УлижбОє 
мСгі, зСиж Ф оіР ФУмОкСбі еО бУмОкСбиПкжйж лТОбжиОйж лТжлжкяюмьУя біглСбігкі СлПТОоії. 

2. ЙжУьйСбі еОябж мО лСбігСйиПккя, егОкі гС ФУмОкСбж еб'яезФ гС еОзікпПккя 
СУмОккьСвС гкя УмТСзФ, ббОдОюмьУя мОзжйж, сС егОкі УбСєпОУкС. 

ГиОбО 19 
ЙИЗИВЗА ДАВЗІЛМЬ 

ЛмОммя 256. ЙСкяммя лСеСбкСї гОбкСУмі 
1. ЙСеСбкО гОбкіУмь - оП УмТСз, Ф йПдОХ язСвС СУСаО йСдП ебПТкФмжУя гС УФгФ е 

бжйСвСю лТС еОХжУм УбСвС ожбіиькСвС лТОбО ОаС ікмПТПУФ. 

ЛмОммя 257. ЗОвОиькО лСеСбкО гОбкіУмь 
1. ЗОвОиькО лСеСбкО гОбкіУмь бУмОкСбиюємьУя мТжбОиіУмю Ф мТж ТСзж. 

ЛмОммя 258. ЛлПоіОиькО лСеСбкО гОбкіУмь 
1. Дия СзТПйжХ бжгіб бжйСв еОзСкСй йСдП бУмОкСбиюбОмжУя УлПоіОиькО лСеСбкО 

гОбкіУмь: УзСТСпПкО ОаС аіиьр мТжбОиО лСТібкякС іе еОвОиькСю лСеСбкСю гОбкіУмю. 
2. ЙСеСбкО гОбкіУмь б Сгжк Тіз еОУмСУСбФємьУя, еСзТПйО, гС бжйСв: 
1) лТС УмявкПккя кПФУмСРзж (рмТОнФ, лПкі); 
2) лТС УлТСУмФбОккя кПгСУмСбіТкСї ікнСТйОоії, лСйісПкСї Ф еОУСаОХ йОУСбСї 

ікнСТйОоії. 
К оьСйФ ТОеі лСеСбкО гОбкіУмь СапжУиюємьУя біг гкя лСйісПккя ожХ бігСйСУмПР Ф 

еОУСаОХ йОУСбСї ікнСТйОоії ОаС біг гкя, зСиж СУСаО гСбігОиОУя пж йСвиО гСбігОмжУя лТС оі 
бігСйСУмі; 
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3) лТС лПТПбПгПккя кО УліббиОУкжзО лТОб мО СаСб'яезіб лСзФлоя Ф ТОеі лСТФрПккя 
лПТПбОдкСвС лТОбО зФлібиі пОУмзж Ф лТОбі УліиькСї пОУмзСбСї биОУкСУмі (УмОммя 362 оьСвС 
КСгПзУФ); 

4) Ф еб'яезФ е кПгСиізОйж лТСгОкСвС мСбОТФ (УмОммя 681 оьСвС КСгПзУФ); 
5) лТС ТСеіТбОккя гСвСбСТФ гОТФбОккя (УмОммя 728 оьСвС КСгПзУФ); 
6) Ф еб'яезФ е лПТПбПеПккяй бОкмОдФ, лСрмж (УмОммя 925 оьСвС КСгПзУФ); 
7) лТС СУзОТдПккя гіР бжзСкОбоя еОлСбімФ (УмОммя 1293 оьСвС КСгПзУФ); 
8) лТС бжекОккя кПгіРУкжй ТірПккя еОвОиькжХ еаСТіб мСбОТжУмбО. 
3. НФЩмжкЪ мШХмю бжзиюпХкЧ. 
4. НФЩмжкЪ пХмбХШмЪ бжзиюпХкЧ. 
5. ЙСеСбкО гОбкіУмь Ф пСмжТж ТСзж еОУмСУСбФємьУя еО бжйСвОйж лТС бжекОккя 

кПСаґТФкмСбОкжйж Озмжбіб мО їХ УмявкПккя б гСХіг гПТдОбж. 

ЛмОммя 259. ЗйікО мТжбОиСУмі лСеСбкСї гОбкСУмі 
1. ЙСеСбкО гОбкіУмь, бУмОкСбиПкО еОзСкСй, йСдП аФмж еаіиьрПкО еО гСйСбиПкіУмю 

УмСТік. 
ДСвСбіТ лТС еаіиьрПккя лСеСбкСї гОбкСУмі ФзиОгОємьУя Ф лжУьйСбіР нСТйі. 
2. ЙСеСбкО гОбкіУмь, бУмОкСбиПкО еОзСкСй, кП йСдП аФмж УзСТСпПкО еО гСйСбиПкіУмю 

УмСТік. 

ЛмОммя 260. ИапжУиПккя лСеСбкСї гОбкСУмі 
1. ЙСеСбкО гОбкіУмь СапжУиюємьУя еО еОвОиькжйж лТОбжиОйж бжекОпПккя УмТСзіб, 

бУмОкСбиПкжйж УмОммяйж 253 - 255 оьСвС КСгПзУФ. 
2. ЙСТягСз СапжУиПккя лСеСбкСї гОбкСУмі кП йСдП аФмж ейікПкжР еО гСйСбиПкіУмю 

УмСТік. 

ЛмОммя 261. ЙСпОмСз лПТПаівФ лСеСбкСї гОбкСУмі 
1. ЙПТПаів лСеСбкСї гОбкСУмі лСпжкОємьУя біг гкя, зСиж СУСаО гСбігОиОУя ОаС йСвиО 

гСбігОмжУя лТС лСТФрПккя УбСвС лТОбО ОаС лТС СУСаФ, язО РСвС лСТФржиО. 
2. ЙПТПаів лСеСбкСї гОбкСУмі еО бжйСвОйж лТС бжекОккя кПгіРУкжй лТОбСпжкФ, 

бпжкПкСвС ліг ближбСй кОУжиьУмбО, лСпжкОємьУя біг гкя лТжлжкПккя кОУжиьУмбО. 
3. ЙПТПаів лСеСбкСї гОбкСУмі еО бжйСвОйж лТС еОУмСУФбОккя кОУиігзіб кізпПйкСвС 

лТОбСпжкФ лСпжкОємьУя біг гкя, зСиж лСпОиСУя РСвС бжзСкОккя. 
4. К ТОеі лСТФрПккя ожбіиькСвС лТОбО ОаС ікмПТПУФ кПлСбкСиімкьСї СУСаж лСеСбкО 

гОбкіУмь лСпжкОємьУя біг гкя гСУявкПккя кПю лСбкСиіммя. 
5. ЗО еСаСб'яеОккяйж е бжекОпПкжй УмТСзСй бжзСкОккя лПТПаів лСеСбкСї гОбкСУмі 

лСпжкОємьУя еі УлижбСй УмТСзФ бжзСкОккя. 
ЗО еСаСб'яеОккяйж, УмТСз бжзСкОккя язжХ кП бжекОпПкжР ОаС бжекОпПкжР йСйПкмСй 

бжйСвж, лПТПаів лСеСбкСї гОбкСУмі лСпжкОємьУя біг гкя, зСиж Ф зТПгжмСТО бжкжзОє лТОбС 
лТПг'ябжмж бжйСвФ лТС бжзСкОккя еСаСб'яеОккя. ЯзсС аСТдкжзСбі кОгОємьУя ліиьвСбжР 
УмТСз гия бжзСкОккя мОзСї бжйСвж, лПТПаів лСеСбкСї гОбкСУмі лСпжкОємьУя еі УлижбСй оьСвС 
УмТСзФ. 

6. ЗО ТПвТПУкжйж еСаСб'яеОккяйж лПТПаів лСеСбкСї гОбкСУмі лСпжкОємьУя біг гкя 
бжзСкОккя СУкСбкСвС еСаСб'яеОккя. 

7. ЙПТПаів лСеСбкСї гОбкСУмі еО бжйСвОйж лТС бжекОккя кПСаґТФкмСбОкжйж Озмжбіб мО 
їХ УмявкПккя б гСХіг гПТдОбж лСпжкОємьУя біг гкя кОаФммя СУлСТюбОкжХ Озмжбіб 
біглСбігОпПй. 

8. Вжкямзж е лТОбжи, бУмОкСбиПкжХ пОУмжкОйж лПТрСю мО гТФвСю оієї УмОммі, йСдФмь 
аФмж бУмОкСбиПкі еОзСкСй. 

ЛмОммя 262. ЙСеСбкО гОбкіУмь Ф ТОеі еОйік УмСТік Ф еСаСб'яеОккі 
1. ЗОйікО УмСТік Ф еСаСб'яеОккі кП ейікює лСТягзФ СапжУиПккя мО лПТПаівФ лСеСбкСї 

гОбкСУмі. 
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ЛмОммя 263. ЗФлжкПккя лПТПаівФ лСеСбкСї гОбкСУмі 
1. ЙПТПаів лСеСбкСї гОбкСУмі еФлжкяємьУя: 
1) язсС лТПг'ябиПккю лСеСбФ лПТПрзСгдОиО кОгебжпОРкО ОаС кПбігбСТСмкО еО гОкжХ 

ФйСб лСгія (кПлПТПаСТкО УжиО); 
2) Ф ТОеі бігУмТСпПккя бжзСкОккя еСаСб'яеОккя (йСТОмСТіР) кО лігУмОбОХ, бУмОкСбиПкжХ 

еОзСкСй; 
3) Ф ТОеі еФлжкПккя гії еОзСкФ ОаС ікрСвС кСТйОмжбкС-лТОбСбСвС ОзмО, язжР ТПвФиює 

біглСбігкі бігкСУжкж; 
4) язсС лСежбОп ОаС біглСбігОп лПТПаФбОє Ф УзиОгі ЗаТСРкжХ Лжи КзТОїкж ОаС б ікржХ 

УмбСТПкжХ біглСбігкС гС еОзСкФ біРУьзСбжХ нСТйФбОккяХ, сС лПТПбПгПкі кО бСєккжР УмОк. 
2. К ТОеі бжкжзкПккя СаУмОбжк, бУмОкСбиПкжХ пОУмжкСю лПТрСю оієї УмОммі, лПТПаів 

лСеСбкСї гОбкСУмі еФлжкяємьУя кО бПУь пОУ іУкФбОккя ожХ СаУмОбжк. 
3. Віг гкя лТжлжкПккя СаУмОбжк, сС аФиж лігУмОбСю гия еФлжкПккя лПТПаівФ лСеСбкСї 

гОбкСУмі, лПТПаів лСеСбкСї гОбкСУмі лТСгСбдФємьУя е ФТОХФбОккяй пОУФ, сС йжкФб гС РСвС 
еФлжкПккя. 

ЛмОммя 264. ЙПТПТжбОккя лПТПаівФ лСеСбкСї гОбкСУмі 
1. ЙПТПаів лСеСбкСї гОбкСУмі лПТПТжбОємьУя бпжкПккяй СУСаСю гії, сС Убігпжмь лТС 

бжекОккя кПю УбСвС аСТвФ ОаС ікрСвС СаСб'яезФ. 
2. ЙСеСбкО гОбкіУмь лПТПТжбОємьУя Ф ТОеі лТПг'ябиПккя СУСаСю лСеСбФ гС СгкСвС іе 

зіиьзСХ аСТдкжзіб, О мОзСд язсС лТПгйПмСй лСеСбФ є ижрП пОУмжкО бжйСвж, лТОбС кО язФ 
йОє лСежбОп. 

3. ЙіУия лПТПТжбОккя лПТПаів лСеСбкСї гОбкСУмі лСпжкОємьУя еОкСбС. 
НОУ, сС йжкФб гС лПТПТжбОккя лПТПаівФ лСеСбкСї гОбкСУмі, гС кСбСвС УмТСзФ кП 

еОТОХСбФємьУя. 

ЛмОммя 265. ЙПТПаів лСеСбкСї гОбкСУмі Ф ТОеі еОижрПккя лСеСбФ аПе ТСевиягФ 
1. ЗОижрПккя лСеСбФ аПе ТСевиягФ кП еФлжкяє лПТПаівФ лСеСбкСї гОбкСУмі. 
2. ЯзсС УФг еОижржб аПе ТСевиягФ лСеСб, лТПг'ябиПкжР Ф зТжйікОиькСйФ лТСбОгдПккі, 

пОУ біг гкя лТПг'ябиПккя лСеСбФ гС кОаТОккя еОзСккСї Ужиж УФгСбжй ТірПккяй, язжй лСеСб 
аФиС еОижрПкС аПе ТСевиягФ, кП еОТОХСбФємьУя гС лСеСбкСї гОбкСУмі. 

ЯзсС пОУмжкО УмТСзФ, сС еОижржиОУя, є йПкрСю кід ріУмь йіУяоіб, бСкО 
лСгСбдФємьУя гС рПУмж йіУяоіб. 

ЛмОммя 266. ЗОУмСУФбОккя лСеСбкСї гОбкСУмі гС гСгОмзСбжХ бжйСв 
1. Зі УлижбСй лСеСбкСї гОбкСУмі гС СУкСбкСї бжйСвж ббОдОємьУя, сС лСеСбкО гОбкіУмь 

УлижбиО і гС гСгОмзСбСї бжйСвж (УмявкПккя кПФУмСРзж, кОзиОгПккя УмявкПккя кО 
еОУмОбиПкП йОРкС мСсС). 

ЛмОммя 267. ЗОУиігзж УлижбФ лСеСбкСї гОбкСУмі 
1. ИУСаО, язО бжзСкОиО еСаСб'яеОккя ліУия УлижбФ лСеСбкСї гОбкСУмі, кП йОє лТОбО 

бжйОвОмж лСбПТкПккя бжзСкОкСвС, кОбімь язсС бСкО Ф йСйПкм бжзСкОккя кП екОиО лТС 
Улижб лСеСбкСї гОбкСУмі. 

2. ЗОябО лТС еОХжУм ожбіиькСвС лТОбО ОаС ікмПТПУФ йОє аФмж лТжРкямО УФгСй гС 
ТСевиягФ кПеОиПдкС біг УлижбФ лСеСбкСї гОбкСУмі. 

3. ЙСеСбкО гОбкіУмь еОУмСУСбФємьУя УФгСй ижрП еО еОябСю УмСТСкж Ф УлСТі, 
еТСаиПкСю гС бжкПУПккя кжй ТірПккя. 

4. Ллижб лСеСбкСї гОбкСУмі, лТС еОУмСУФбОккя язСї еОябиПкС УмСТСкСю Ф УлСТі, є 
лігУмОбСю гия бігйСбж Ф лСеСбі. 

5. ЯзсС УФг бжекОє лСбОдкжйж лТжпжкж лТСлФсПккя лСеСбкСї гОбкСУмі, лСТФрПкП 
лТОбС лігиявОє еОХжУмФ. 
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ЛмОммя 268. ВжйСвж, кО язі лСеСбкО гОбкіУмь кП лСржТюємьУя 
1. ЙСеСбкО гОбкіУмь кП лСржТюємьУя: 
1) кО бжйСвФ, сС бжлижбОє іе лСТФрПккя СУСажУмжХ кПйОРкСбжХ лТОб, зТій бжлОгзіб, 

бУмОкСбиПкжХ еОзСкСй; 
2) кО бжйСвФ бзиОгкжзО гС аОкзФ (нікОкУСбСї ФУмОкСбж) лТС бжгОпФ бзиОгФ; 
3) кО бжйСвФ лТС бігрзСгФбОккя рзСгж, еОбгОкСї зОиіомбСй, ікржй ФрзСгдПккяй 

егСТСб'я ОаС УйПТмю, зТій бжлОгзіб еОбгОккя мОзСї рзСгж бкОУиігСз кПгСиізіб мСбОТФ, сС є 
ТФХСйжй йОРкСй, Ф мСйФ пжУиі мОзжй, сС є УзиОгСбСю пОУмжкСю ікрСвС ТФХСйСвС пж 
кПТФХСйСвС йОРкО, бзиюпОюпж ПиПзмТСПкПТвію; 

4) лФкзм 4 бжзиюпПкС; 
5) кО бжйСвФ УмТОХФбОиькжзО (еОУмТОХСбОкСї СУСаж) гС УмТОХСбжзО лТС егіРУкПккя 

УмТОХСбСї бжлиОмж (УмТОХСбСвС бігрзСгФбОккя); 
6) кО бжйСвФ оПкмТОиькСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСиімжзФ Ф 

УнПТі гПТдОбкСвС йОмПТіОиькСвС ТПеПТбФ, УмСУСбкС бжзСкОккя еСаСб'яеОкь, сС 
бжлижбОюмь іе ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС гПТдОбкжР йОмПТіОиькжР ТПеПТб"; 

7) кО бжйСвФ лТС бжекОккя кПгіРУкжй лТОбСпжкФ, лТПгйПмСй язСвС є бігпФдПккя 
вФТмСджмзФ яз Са'єзмО кПТФХСйСвС йОРкО мО/ОаС РСвС пОУмжкж, кО язжР лСржТюємьУя гія 
ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС еОаПелПпПккя ТПОиіеОоії джмиСбжХ лТОб йПрзОкоіб вФТмСджмзіб", лТС 
бжекОккя кПгіРУкжй УбігСомбО лТС лТОбС биОУкСУмі кО мОзжР вФТмСджмСз яз Са'єзм 
кПТФХСйСвС йОРкО мО/ОаС РСвС пОУмжкж, лТС бжекОккя кПгіРУкжй ОзмО лПТПгОпі мОзСвС 
вФТмСджмзФ яз Са'єзмО кПТФХСйСвС йОРкО мО/ОаС РСвС пОУмжкж гС УмОмФмкСвС зОлімОиФ 
(нСкгФ) мСбОТжУмбО (СТвОкіеОоії), УмбСТПкСвС Ф лТСоПУі лТжбОмжеОоії (зСТлСТОмжеОоії) 
зСижркіХ гПТдОбкжХ (зСйФкОиькжХ) ліглТжєйУмб. 

2. ЗОзСкСй йСдФмь аФмж бУмОкСбиПкі мОзСд ікрі бжйСвж, кО язі кП лСржТюємьУя 
лСеСбкО гОбкіУмь. 
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КЗИГА ДККГА 
ИЛИБИЛМІ ЗДЖАЕЗИВІ ЙКАВА ЛІЗИНЗИЇ ИЛИБИ 

ГиОбО 20 
ЗАГАЙЬЗІ ЙИЙИЖДЗЗЯ ЙКИ ИЛИБИЛМІ ЗДЖАЕЗИВІ ЙКАВА ЛІЗИНЗИЇ ИЛИБИ 

ЛмОммя 269. ЙСкяммя СУСажУмСвС кПйОРкСбСвС лТОбО 
1. ИУСажУмі кПйОРкСбі лТОбО кОиПдОмь зСдкіР ніежпкіР СУСаі біг кОТСгдПккя ОаС еО 

еОзСкСй. 
2. ИУСажУмі кПйОРкСбі лТОбО ніежпкСї СУСаж кП йОюмь ПзСкСйіпкСвС ейіУмФ. 
3. ИУСажУмі кПйОРкСбі лТОбО міУкС лСб'яеОкі е ніежпкСю СУСаСю. ЛіежпкО СУСаО кП 

йСдП бігйСбжмжУя біг СУСажУмжХ кПйОРкСбжХ лТОб, О мОзСд кП йСдП аФмж лСеаОбиПкО ожХ 
лТОб. 

4. ИУСажУмжйж кПйОРкСбжйж лТОбОйж ніежпкО СУСаО бСиСгіє гСбіпкС. 

ЛмОммя 270. Вжгж СУСажУмжХ кПйОРкСбжХ лТОб 
1. ВіглСбігкС гС КСкУмжмФоії КзТОїкж ніежпкО СУСаО йОє лТОбС кО джммя, лТОбС кО 

СХСТСкФ егСТСб'я, лТОбС кО аПелПпкП гия джммя і егСТСб'я гСбзіиия, лТОбС кО УбСаСгФ мО 
СУСажУмФ кПгСмСТзОккіУмь, лТОбС кО кПгСмСТзОккіУмь СУСажУмСвС і УійПРкСвС джммя, лТОбС 
кО лСбОвФ гС вігкСУмі мО пПУмі, лТОбС кО мОєйкжою ижУмФбОккя, мПиПнСккжХ ТСейСб, 
мПиПвТОнкСї мО ікрСї зСТПУлСкгПкоії, лТОбС кО кПгСмСТзОккіУмь джмиО, лТОбС кО біиькжР 
бжаіТ йіУоя лТСджбОккя мО кО УбСаСгФ лПТПУФбОккя, лТОбС кО УбСаСгФ иімПТОмФТкСї, 
ХФгСдкьСї, кОФзСбСї і мПХкіпкСї мбСТпСУмі. 

2. Мжй КСгПзУСй мО ікржй еОзСкСй йСдФмь аФмж лПТПгаОпПкі Р ікрі СУСажУмі 
кПйОРкСбі лТОбО ніежпкСї СУСаж. 

3. ЙПТПиіз СУСажУмжХ кПйОРкСбжХ лТОб, язі бУмОкСбиПкі КСкУмжмФоією КзТОїкж, ожй 
КСгПзУСй мО ікржй еОзСкСй, кП є бжпПТлкжй. 

ЛмОммя 271. ЗйіУм СУСажУмСвС кПйОРкСбСвС лТОбО 
1. ЗйіУм СУСажУмСвС кПйОРкСбСвС лТОбО УмОкСбжмь йСдижбіУмь ніежпкСї СУСаж біиькС, 

кО биОУкжР ТСеУФг бжекОпОмж УбСю лСбПгікзФ Ф УнПТі УбСвС лТжбОмкСвС джммя. 

ЛмОммя 272. ЗгіРУкПккя СУСажУмжХ кПйОРкСбжХ лТОб 
1. ЛіежпкО СУСаО егіРУкює СУСажУмі кПйОРкСбі лТОбО УОйСУміРкС. В ікмПТПУОХ 

йОиСиімкіХ, кПлСбкСиімкіХ, О мОзСд лСбкСиімкіХ ніежпкжХ СУіа, язі еО бізСй ОаС еО УмОкСй 
егСТСб'я кП йСдФмь УОйСУміРкС егіРУкюбОмж УбСї СУСажУмі кПйОРкСбі лТОбО, їХкі лТОбО 
егіРУкююмь аОмьзж (ФУжкСбиюбОпі), СлізФкж, лізиФбОиькжзж. 

2. ЛіежпкО СУСаО йОє лТОбС бжйОвОмж біг лСУОгСбжХ і УиФдаСбжХ СУіа бпжкПккя 
біглСбігкжХ гіР, УлТяйСбОкжХ кО еОаПелПпПккя егіРУкПккя кПю СУСажУмжХ кПйОРкСбжХ 
лТОб. 

ЛмОммя 273. ЗОаПелПпПккя егіРУкПккя СУСажУмжХ кПйОРкСбжХ лТОб 
1. ИТвОкж гПТдОбкСї биОгж, СТвОкж биОгж АбмСкСйкСї КПУлФаиізж КТжй, СТвОкж 

йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя Ф йПдОХ УбСїХ лСбкСбОдПкь еОаПелПпФюмь егіРУкПккя ніежпкСю 
СУСаСю СУСажУмжХ кПйОРкСбжХ лТОб. 

2. ЮТжгжпкі СУСаж, їХ лТОоібкжзж, СзТПйі ніежпкі СУСаж, лТСнПУіРкі СаСб'яезж язжХ 
УмСУФюмьУя СУСажУмжХ кПйОРкСбжХ лТОб ніежпкСї СУСаж, еСаСб'яеОкі ФмТжйФбОмжУя біг гіР, 
язжйж оі лТОбО йСдФмь аФмж лСТФрПкі. 

3. ДіяиькіУмь ніежпкжХ мО юТжгжпкжХ СУіа кП йСдП лСТФрФбОмж СУСажУмі кПйОРкСбі 
лТОбО. 
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ЛмОммя 274. ИайПдПккя СУСажУмжХ кПйОРкСбжХ лТОб 
1. ИайПдПккя СУСажУмжХ кПйОРкСбжХ лТОб ніежпкСї СУСаж, бУмОкСбиПкжХ 

КСкУмжмФоією КзТОїкж, йСдижбП ижрП Ф бжлОгзОХ, лПТПгаОпПкжХ кПю. 
2. ИайПдПккя СУСажУмжХ кПйОРкСбжХ лТОб ніежпкСї СУСаж, бУмОкСбиПкжХ ожй 

КСгПзУСй мО ікржй еОзСкСй, йСдижбП ижрП Ф бжлОгзОХ, лПТПгаОпПкжХ кжйж. 

ЛмОммя 275. ЗОХжУм СУСажУмСвС кПйОРкСбСвС лТОбО 
1. ЛіежпкО СУСаО йОє лТОбС кО еОХжУм УбСвС СУСажУмСвС кПйОРкСбСвС лТОбО біг 

лТСмжлТОбкжХ лСУявОкь ікржХ СУіа. ЗОХжУм СУСажУмСвС кПйОРкСбСвС лТОбО егіРУкюємьУя 
УлСУСаОйж, бУмОкСбиПкжйж виОбСю 3 оьСвС КСгПзУФ. 

2. ЗОХжУм СУСажУмСвС кПйОРкСбСвС лТОбО йСдП егіРУкюбОмжУя мОзСд ікржй УлСУСаСй 
біглСбігкС гС ейіУмФ оьСвС лТОбО, УлСУСаФ РСвС лСТФрПккя мО кОУиігзіб, сС їХ УлТжпжкжиС 
оП лСТФрПккя. 

ЛмОммя 276. ЙСкСбиПккя лСТФрПкСвС СУСажУмСвС кПйОРкСбСвС лТОбО 
1. ИТвОк гПТдОбкСї биОгж, СТвОк биОгж АбмСкСйкСї КПУлФаиізж КТжй, СТвОк йіУоПбСвС 

УОйСбТягФбОккя, ніежпкО СУСаО ОаС юТжгжпкО СУСаО, ТірПккяйж, гіяйж ОаС аПегіяиькіУмю 
язжХ лСТФрПкС СУСажУмП кПйОРкСбП лТОбС ніежпкСї СУСаж, еСаСб'яеОкі бпжкжмж кПСаХігкі гії 
гия РСвС кПвОРкСвС лСкСбиПккя. 

2. ЯзсС гії, кПСаХігкі гия кПвОРкСвС лСкСбиПккя лСТФрПкСвС СУСажУмСвС кПйОРкСбСвС 
лТОбО ніежпкСї СУСаж, кП бпжкяюмьУя, УФг йСдП лСУмОкСбжмж ТірПккя сСгС лСкСбиПккя 
лСТФрПкСвС лТОбО, О мОзСд бігрзСгФбОккя йСТОиькСї рзСгж, еОбгОкСї РСвС лСТФрПккяй. 

ЛмОммя 277. ЛлТСУмФбОккя кПгСУмСбіТкСї ікнСТйОоії 
1. ЛіежпкО СУСаО, СУСажУмі кПйОРкСбі лТОбО язСї лСТФрПкС бкОУиігСз лСржТПккя лТС 

кПї мО (ОаС) пиПкіб її Уій'ї кПгСУмСбіТкСї ікнСТйОоії, йОє лТОбС кО біглСбігь, О мОзСд кО 
УлТСУмФбОккя оієї ікнСТйОоії. 

2. ЙТОбС кО біглСбігь, О мОзСд кО УлТСУмФбОккя кПгСУмСбіТкСї ікнСТйОоії сСгС СУСаж, 
язО лСйПТиО, кОиПджмь пиПкОй її Уій'ї, аижеьзжй ТСгжпОй мО ікржй еОікмПТПУСбОкжй 
СУСаОй. 

3. НОУмжкФ мТПмю бжзиюпПкС. 
4. ЛлТСУмФбОккя кПгСУмСбіТкСї ікнСТйОоії егіРУкюємьУя СУСаСю, язО лСржТжиО 

ікнСТйОоію. 
ЙСржТюбОпПй ікнСТйОоії, язФ лСгОє лСУОгСбО пж УиФдаСбО СУСаО лТж бжзСкОккі УбСїХ 

лСУОгСбжХ (УиФдаСбжХ) СаСб'яезіб, ббОдОємьУя юТжгжпкО СУСаО, Ф язіР бСкО лТОоює. 
ЯзсС СУСаО, язО лСржТжиО кПгСУмСбіТкФ ікнСТйОоію, кПбігСйО, ніежпкО СУСаО, лТОбС 

язСї лСТФрПкС, йСдП ебПТкФмжУя гС УФгФ іе еОябСю лТС бУмОкСбиПккя нОзмФ 
кПгСУмСбіТкСУмі оієї ікнСТйОоії мО її УлТСУмФбОккя. 

5. ЯзсС кПгСУмСбіТкО ікнСТйОоія йіУмжмьУя Ф гСзФйПкмі, язжР лТжРкяиО (бжгОиО) 
юТжгжпкО СУСаО, оПР гСзФйПкм йОє аФмж бігзижзОкжР. 

6. ЛіежпкО СУСаО, СУСажУмі кПйОРкСбі лТОбО язСї лСТФрПкС Ф гТФзСбОкжХ ОаС ікржХ 
еОУСаОХ йОУСбСї ікнСТйОоії, йОє лТОбС кО біглСбігь, О мОзСд кО УлТСУмФбОккя 
кПгСУмСбіТкСї ікнСТйОоії Ф мСйФ д еОУСаі йОУСбСї ікнСТйОоії б лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ 
еОзСкСй. 

ЯзсС біглСбігь мО УлТСУмФбОккя Ф мСйФ д еОУСаі йОУСбСї ікнСТйОоії є кПйСдижбжйж Ф 
еб'яезФ е РСвС лТжлжкПккяй, мОзО біглСбігь мО УлТСУмФбОккя йОюмь аФмж СлТжиюгкПкі б 
ікрСйФ еОУСаі йОУСбСї ікнСТйОоії, еО ТОХФкСз СУСаж, язО лСржТжиО кПгСУмСбіТкФ 
ікнСТйОоію. 

ЛлТСУмФбОккя кПгСУмСбіТкСї ікнСТйОоії егіРУкюємьУя кПеОиПдкС біг бжкж СУСаж, язО її 
лСржТжиО. 

ЛіежпкО СУСаО, СУСажУмі кПйОРкСбі лТОбО язСї лСТФрПкС бкОУиігСз лСбігСйиПккя 
бжзТжбОпПй ікнСТйОоії лТС йСдижбі нОзмж зСТФлоіРкжХ ОаС лСб'яеОкжХ е зСТФлоією 
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лТОбСлСТФрПкь, ікржХ лСТФрПкь ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС еОлСаівОккя зСТФлоії" пПТПе еСбкіркі 
зОкОиж лСбігСйиПккя б лСТягзФ, лПТПгаОпПкСйФ ЗОзСкСй КзТОїкж "ЙТС еОлСаівОккя 
зСТФлоії", йОє лТОбС кО біглСбігь. 

7. ЛлТСУмФбОккя кПгСУмСбіТкСї ікнСТйОоії егіРУкюємьУя Ф мОзжР дП УлСУіа, Ф язжР бСкО 
аФиО лСржТПкО. 

ЛмОммя 278. ЗОаСТСкО лСржТПккя ікнСТйОоії, язСю лСТФрФюмьУя СУСажУмі 
кПйОРкСбі лТОбО 

1. ЯзсС СУСажУмП кПйОРкСбП лТОбС ніежпкСї СУСаж лСТФрПкП Ф вОеПмі, зкжеі, зікСніиьйі, 
мПиП-, ТОгіСлПТПгОпі мСсС, язі вСмФюмьУя гС бжлФУзФ Ф Убім, УФг йСдП еОаСТСкжмж 
ТСелСбУюгдПккя біглСбігкСї ікнСТйОоії. 

2. ЯзсС СУСажУмП кПйОРкСбП лТОбС ніежпкСї СУСаж лСТФрПкП б кСйПТі (бжлФУзФ) 
вОеПмж, зкжеі, зікСніиьйі, мПиП-, ТОгіСлПТПгОпі мСсС, язі бжлФсПкі Ф Убім, УФг йСдП 
еОаСТСкжмж (лТжлжкжмж) їХ ТСелСбУюгдПккя гС ФУФкПккя оьСвС лСТФрПккя, О язсС 
ФУФкПккя лСТФрПккя кПйСдижбП, - бжиФпжмж мжТОд вОеПмж, зкжвж мСсС е йПмСю РСвС 
екжсПккя. 

ЛмОммя 279. ЙТОбСбі кОУиігзж кПбжзСкОккя ТірПккя УФгФ лТС еОХжУм СУСажУмСвС 
кПйОРкСбСвС лТОбО 

1. ЯзсС СУСаО, язФ УФг еСаСб'яеОб бпжкжмж біглСбігкі гії гия ФУФкПккя лСТФрПккя 
СУСажУмСвС кПйОРкСбСвС лТОбО, ФХжияємьУя біг бжзСкОккя УФгСбСвС ТірПккя, кО кПї йСдП 
аФмж кОзиОгПкС рмТОн біглСбігкС гС МжбіиькСвС лТСоПУФОиькСвС зСгПзУФ КзТОїкж. 

2. ЛлиОмО рмТОнФ кП ебіиькяє СУСаФ біг СаСб'яезФ бжзСкОмж ТірПккя УФгФ. 

ЛмОммя 280. ЙТОбС ніежпкСї СУСаж, СУСажУмП кПйОРкСбП лТОбС язСї лСТФрПкС, кО 
бігрзСгФбОккя рзСгж 

1. ЯзсС ніежпкіР СУСаі бкОУиігСз лСТФрПккя її СУСажУмСвС кПйОРкСбСвС лТОбО еОбгОкС 
йОРкСбСї мО (ОаС) йСТОиькСї рзСгж, оя рзСгО лігиявОє бігрзСгФбОккю, зТій бжлОгзФ 
кПФйжУкСвС лСбігСйиПккя бжзТжбОпПй кПгСУмСбіТкСї ікнСТйОоії лТС йСдижбі нОзмж 
зСТФлоіРкжХ ОаС лСб'яеОкжХ е зСТФлоією лТОбСлСТФрПкь, ікржХ лСТФрПкь ЗОзСкФ КзТОїкж 
"ЙТС еОлСаівОккя зСТФлоії" б лСТягзФ, лПТПгаОпПкСйФ еОекОпПкжй ЗОзСкСй, язО лігиявОє 
УлТСУмФбОккю. 

ГиОбО 21 
 ИЛИБИЛМІ ЗДЖАЕЗИВІ ЙКАВА, ПИ ЗАБДЗЙДНКЮМЬ ЙКИКИДЗД ІЛЗКВАЗЗЯ 

ЛІЗИНЗИЇ ИЛИБИ 

ЛмОммя 281. ЙТОбС кО джммя 
1. ЛіежпкО СУСаО йОє кПбіг'єйкП лТОбС кО джммя. 
2. ЛіежпкО СУСаО кП йСдП аФмж лСеаОбиПкО джммя. 
ЛіежпкО СУСаО йОє лТОбС еОХжсОмж УбСє джммя мО егСТСб'я, О мОзСд джммя мО егСТСб'я 

ікрСї ніежпкСї СУСаж біг лТСмжлТОбкжХ лСУявОкь аФгь-язжйж еОУСаОйж, кП еОаСТСкПкжйж 
еОзСкСй. 

3. ЖПгжпкі, кОФзСбі мО ікрі гСУиігж йСдФмь лТСбОгжмжУя ижрП сСгС лСбкСиімкьСї 
гієегОмкСї ніежпкСї СУСаж еО її біиькСю евСгСю. 

Киікіпкі бжлТСаФбОккя иізОТУьзжХ еОУСаіб лТСбСгямьУя біглСбігкС гС еОзСкФ. 
4. ЗОаСТСкяємьУя еОгСбСиПккя лТСХОккя ніежпкСї СУСаж лТС лТжлжкПккя її джммя. 
5. ЛмПТжиіеОоія йСдП бігаФмжУя ижрП еО аОдОккяй лСбкСиімкьСї ніежпкСї СУСаж. 
АаеФо гШЪвжЦ бжзиюпХкЧ. 
6. ОмФпкП лПТПТжбОккя бОвімкСУмі, язсС бСкО кП лПТПбжсФє гбОкОгоямж мждкіб, йСдП 

егіРУкюбОмжУя еО аОдОккяй дікзж. 
К бжлОгзОХ, бУмОкСбиПкжХ еОзСкСгОбУмбСй, рмФпкП лПТПТжбОккя бОвімкСУмі йСдП аФмж 

лТСбПгПкП лТж бОвімкСУмі біг гбОкОгоямж гС гбОгоямж гбСХ мждкіб. 
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ЙПТПиіз СаУмОбжк, сС гСебСияюмь лПТПТжбОккя бОвімкСУмі ліУия гбОкОгоямж мждкіб 
бОвімкСУмі, бУмОкСбиюємьУя еОзСкСгОбУмбСй. 

7. ЙСбкСиімкі дікзО ОаС пСиСбіз йОюмь лТОбС еО йПгжпкжйж лСзОеОккяйж кО 
лТСбПгПккя сСгС кжХ иізФбОиькжХ лТСвТОй гСлСйідкжХ ТПлТСгФзмжбкжХ мПХкСиСвіР евігкС 
е лСТягзСй мО ФйСбОйж, бУмОкСбиПкжйж еОзСкСгОбУмбСй. 

ЛмОммя 282. ЙТОбС кО ФУФкПккя кПаПелПзж, язО еОвТСдФє джммю мО егСТСб'ю 
1. ЛіежпкО СУСаО йОє лТОбС бжйОвОмж ФУФкПккя кПаПелПзж, УмбСТПкСї бкОУиігСз 

ліглТжєйкжоьзСї ОаС ікрСї гіяиькСУмі, язО еОвТСдФє джммю мО егСТСб'ю. 

ЛмОммя 283. ЙТОбС кО СХСТСкФ егСТСб'я 
1. ЛіежпкО СУСаО йОє лТОбС кО СХСТСкФ її егСТСб'я. 
2. ИХСТСкО егСТСб'я еОаПелПпФємьУя УжУмПйкСю гіяиькіУмю гПТдОбкжХ мО ікржХ 

СТвОкіеОоіР, лПТПгаОпПкСю КСкУмжмФоією КзТОїкж мО еОзСкСй. 

ЛмОммя 284. ЙТОбС кО йПгжпкФ гСлСйСвФ 
1. ЛіежпкО СУСаО йОє лТОбС кО кОгОккя їР йПгжпкСї гСлСйСвж. 
2. ЛіежпкО СУСаО, язО гСУявиО пСмжТкОгоямж ТСзіб і язО ебПТкФиОУя еО кОгОккяй їР 

йПгжпкСї гСлСйСвж, йОє лТОбС кО бжаіТ иізОТя мО бжаіТ йПмСгіб иізФбОккя біглСбігкС гС 
РСвС ТПзСйПкгОоіР. 

3. ЗОгОккя йПгжпкСї гСлСйСвж ніежпкіР СУСаі, язО гСУявиО пСмжТкОгоямж ТСзіб, 
лТСбОгжмьУя еО її евСгСю. 

4. ЙСбкСиімкя гієегОмкО ніежпкО СУСаО, язО ФУбігСйиює екОпПккя УбСїХ гіР і йСдП 
зПТФбОмж кжйж, йОє лТОбС бігйСбжмжУя біг иізФбОккя. 

5. К кПбігзиОгкжХ бжлОгзОХ, еО кОябкСУмі ТПОиькСї еОвТСеж джммю ніежпкСї СУСаж, 
йПгжпкО гСлСйСвО кОгОємьУя аПе евСгж ніежпкСї СУСаж ОаС її аОмьзіб (ФУжкСбиюбОпіб), 
СлізФкО, лізиФбОиькжзО. 

6. ЗОгОккя ніежпкіР СУСаі лУжХіОмТжпкСї гСлСйСвж егіРУкюємьУя біглСбігкС гС еОзСкФ. 

ЛмОммя 285. ЙТОбС кО ікнСТйОоію лТС УмОк УбСвС егСТСб'я 
1. ЙСбкСиімкя ніежпкО СУСаО йОє лТОбС кО гСУмСбіТкФ і лСбкФ ікнСТйОоію лТС УмОк 

УбСвС егСТСб'я, Ф мСйФ пжУиі кО СекОРСйиПккя е біглСбігкжйж йПгжпкжйж гСзФйПкмОйж, сС 
УмСУФюмьУя її егСТСб'я. 

2. БОмьзж (ФУжкСбиюбОпі), СлізФк, лізиФбОиькжз йОюмь лТОбС кО ікнСТйОоію лТС УмОк 
егСТСб'я гжмжкж ОаС лігСліпкСвС. 

3. ЯзсС ікнСТйОоія лТС ХбСТСаФ ніежпкСї СУСаж йСдП лСвіТржмж УмОк її егСТСб'я ОаС 
лСвіТржмж УмОк егСТСб'я ніежпкжХ СУіа, бжекОпПкжХ пОУмжкСю гТФвСю оієї УмОммі, еОрзСгжмж 
лТСоПУСбі иізФбОккя, йПгжпкі лТОоібкжзж йОюмь лТОбС гОмж кПлСбкФ ікнСТйОоію лТС УмОк 
егСТСб'я ніежпкСї СУСаж, СайПджмж йСдижбіУмь їХ СекОРСйиПккя е СзТПйжйж йПгжпкжйж 
гСзФйПкмОйж. 

4. К ТОеі УйПТмі ніежпкСї СУСаж пиПкж її Уій'ї ОаС ікрі ніежпкі СУСаж, ФлСбкСбОдПкі кжйж, 
йОюмь лТОбС аФмж лТжУФмкійж лТж гСУиігдПккі лТжпжк її УйПТмі мО СекОРСйжмжУь іе 
бжУкСбзОйж сСгС лТжпжк УйПТмі, О мОзСд лТОбС кО СУзОТдПккя ожХ бжУкСбзіб гС УФгФ. 

ЛмОммя 286. ЙТОбС кО мОєйкжою лТС УмОк егСТСб'я 
1. ЛіежпкО СУСаО йОє лТОбС кО мОєйкжою лТС УмОк УбСвС егСТСб'я, нОзм ебПТкПккя еО 

йПгжпкСю гСлСйСвСю, гіОвкСе, О мОзСд лТС бігСйСУмі, СгПТдОкі лТж її йПгжпкСйФ 
СаУмПдПккі. 

2. ЗОаСТСкяємьУя бжйОвОмж мО лСгОбОмж еО йіУоПй ТСаСмж ОаС кОбпОккя ікнСТйОоію 
лТС гіОвкСе мО йПмСгж иізФбОккя ніежпкСї СУСаж. 

3. ЛіежпкО СУСаО еСаСб'яеОкО ФмТжйФбОмжУя біг лСржТПккя ікнСТйОоії, еОекОпПкСї Ф 
пОУмжкі лПТріР оієї УмОммі, язО УмОиО їР бігСйО Ф еб'яезФ е бжзСкОккяй УиФдаСбжХ СаСб'яезіб 
ОаС е ікржХ гдПТПи. 
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4. ЛіежпкО СУСаО йСдП аФмж еСаСб'яеОкО гС лТСХСгдПккя йПгжпкСвС СвиягФ Ф 
бжлОгзОХ, бУмОкСбиПкжХ еОзСкСгОбУмбСй. 

ЛмОммя 287. ЙТОбО ніежпкСї СУСаж, язО лПТПаФбОє кО УмОоіСкОТкСйФ иізФбОккі Ф 
еОзиОгі СХСТСкж егСТСб'я 

1. ЛіежпкО СУСаО, язО лПТПаФбОє кО УмОоіСкОТкСйФ иізФбОккі Ф еОзиОгі СХСТСкж 
егСТСб'я, йОє лТОбС кО гСлФУз гС кПї ікржХ йПгжпкжХ лТОоібкжзіб, пиПкіб Уій'ї, СлізФкО, 
лізиФбОиькжзО, кСмОТіФУО мО ОгбСзОмО. 

2. ЛіежпкО СУСаО, язО лПТПаФбОє кО УмОоіСкОТкСйФ иізФбОккі Ф еОзиОгі СХСТСкж 
егСТСб'я, йОє лТОбС кО гСлФУз гС кПї УбясПккСУиФджмПия гия біглТОбиПккя аСвСУиФдіккя 
мО ТПиівіРкСвС СаТягФ. 

ЛмОммя 288. ЙТОбС кО УбСаСгФ 
1. ЛіежпкО СУСаО йОє лТОбС кО УбСаСгФ. 
2. ЗОаСТСкяюмьУя аФгь-язі нСТйж ніежпкСвС пж лУжХіпкСвС мжУзФ кО ніежпкФ СУСаФ, 

бмявФбОккя її гС бджбОккя УлжТмкжХ кОлСїб, кОТзСмжпкжХ мО лУжХСмТСлкжХ еОУСаіб, 
бпжкПккя ікржХ гіР, сС лСТФрФюмь лТОбС кО УбСаСгФ. 

ЛмОммя 289. ЙТОбС кО СУСажУмФ кПгСмСТзОккіУмь 
1. ЛіежпкО СУСаО йОє лТОбС кО СУСажУмФ кПгСмСТзОккіУмь. 
2. ЛіежпкО СУСаО кП йСдП аФмж ліггОкО зОмФбОккю, дСТУмСзСйФ, кПиюгУьзСйФ ОаС 

мОзСйФ, сС лТжкждФє її вігкіУмь, лСбСгдПккю пж лСзОТОккю. 
3. ЛіежпкП лСзОТОккя аОмьзОйж (ФУжкСбиюбОпОйж), СлізФкОйж, лізиФбОиькжзОйж, 

бжХСбОмПияйж йОиСиімкіХ, кПлСбкСиімкіХ гімПР мО лігСліпкжХ кП гСлФУзОємьУя. 
К ТОеі дСТУмСзСї, ОйСТОиькСї лСбПгікзж ніежпкСї СУСаж сСгС ікрСї СУСаж, язО є б 

аПелСТОгкСйФ УмОкі, еОУмСУСбФюмьУя еОХСгж, бУмОкСбиПкі ожй КСгПзУСй мО ікржй еОзСкСй. 
4. ЛіежпкО СУСаО йОє лТОбС ТСелСТягжмжУя сСгС лПТПгОпі ліУия її УйПТмі СТвОкіб мО 

ікржХ ОкОмСйіпкжХ йОмПТіОиіб її міиО кОФзСбжй, йПгжпкжй ОаС кОбпОиькжй еОзиОгОй. 

ЛмОммя 290. ЙТОбС кО гСкСТУмбС 
1. ЙСбкСиімкя гієегОмкО ніежпкО СУСаО йОє лТОбС аФмж гСкСТСй зТСбі, її зСйлСкПкміб, О 

мОзСд СТвОкіб мО ікржХ ОкОмСйіпкжХ йОмПТіОиіб мО ТПлТСгФзмжбкжХ зиімжк. ИУСаО бізСй гС 
18 ТСзіб йСдП аФмж джбжй гСкСТСй вПйСлСПмжпкжХ УмСбаФТСбжХ зиімжк біглСбігкС гС 
еОзСкФ. 

ДСкСТУмбС зТСбі, її зСйлСкПкміб, СТвОкіб мО ікржХ ОкОмСйіпкжХ йОмПТіОиіб, 
ТПлТСгФзмжбкжХ зиімжк егіРУкюємьУя біглСбігкС гС еОзСкФ. 

2. Веяммя СТвОкіб мО ікржХ ОкОмСйіпкжХ йОмПТіОиіб е міиО ніежпкСї СУСаж, язО лСйПТиО, 
кП гСлФУзОємьУя, зТій бжлОгзіб і б лСТягзФ, бУмОкСбиПкжХ еОзСкСй. 

3. ЛіежпкО СУСаО йСдП гОмж лжУьйСбФ евСгФ кО гСкСТУмбС її СТвОкіб мО ікржХ 
ОкОмСйіпкжХ йОмПТіОиіб кО бжлОгСз УбСєї УйПТмі ОаС еОаСТСкжмж РСвС. 

ИУСаО гСкСТО кП лСбжккО аФмж бігСйСю ТПожлієкмФ, О СУСаО ТПожлієкмО - ТСгжкі 
гСкСТО, зТій бжлОгзіб, зСиж ТПожлієкм і гСкСТ лПТПаФбОюмь Ф риюаі ОаС є аижеьзжйж 
ТСгжпОйж. 

ЛмОммя 291. ЙТОбС кО Уій'ю 
1. ЛіежпкО СУСаО кПеОиПдкС біг бізФ мО УмОкФ егСТСб'я йОє лТОбС кО Уій'ю. 
2. ЛіежпкО СУСаО кП йСдП аФмж лТСмж її бСиі ТСеиФпПкО е Уій'єю, зТій бжлОгзіб, 

бУмОкСбиПкжХ еОзСкСй. 
3. ЛіежпкО СУСаО йОє лТОбС кО лігмТжйОккя еб'яезіб е пиПкОйж УбСєї Уій'ї мО ТСгжпОйж 

кПеОиПдкС біг мСвС, гП бСкО лПТПаФбОє. 
4. ЗіХмС кП йОє лТОбО бмТФпОмжУя Ф УійПРкП джммя ніежпкСї СУСаж, зТій бжлОгзіб, 

лПТПгаОпПкжХ КСкУмжмФоією КзТОїкж. 
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ЛмОммя 292. ЙТОбС кО СлізФ ОаС лізиФбОккя 
1. ЖОиСиімкя, кПлСбкСиімкя СУСаО, О мОзСд ніежпкО СУСаО, язО бжекОкО кПгієегОмкСю 

ОаС ожбіиькО гієегОмкіУмь язСї СайПдПкО, йОє лТОбС кО СлізФ ОаС лізиФбОккя. 

ЛмОммя 293. ЙТОбС кО аПелПпкП гия джммя і егСТСб'я гСбзіиия 
1. ЛіежпкО СУСаО йОє лТОбС кО аПелПпкП гия джммя і егСТСб'я гСбзіиия, лТОбС кО 

гСУмСбіТкФ ікнСТйОоію лТС УмОк гСбзіиия, лТС язіУмь ХОТпСбжХ лТСгФзміб і лТПгйПміб 
лСаФмФ, О мОзСд лТОбС кО її еажТОккя мО лСржТПккя. 

2. ДіяиькіУмь ніежпкСї мО юТжгжпкСї СУСаж, сС лТжебСгжмь гС кжсПккя, лУФбОккя, 
еОаТФгкПккя гСбзіиия, є кПеОзСккСю. КСдПк йОє лТОбС бжйОвОмж лТжлжкПккя мОзСї 
гіяиькСУмі. 

ДіяиькіУмь ніежпкСї мО юТжгжпкСї СУСаж, язО еОбгОє рзСгж гСбзіиию, йСдП аФмж 
лТжлжкПкО еО ТірПккяй УФгФ. 

3. ЛіежпкО СУСаО йОє лТОбС кО аПелПпкі гия кПї лТСгФзмж УлСджбОккя (ХОТпСбі 
лТСгФзмж мО лТПгйПмж лСаФмФ). 

4. ЛіежпкО СУСаО йОє лТОбС кО кОиПдкі, аПелПпкі і егСТСбі ФйСбж лТОоі, лТСджбОккя, 
кОбпОккя мСсС. 

ГиОбО 22 
ИЛИБИЛМІ ЗДЖАЕЗИВІ ЙКАВА, ПИ ЗАБДЗЙДНКЮМЬ ЛИМІАЙЬЗД БКММЯ ЛІЗИНЗИЇ 

ИЛИБИ 

ЛмОммя 294. ЙТОбС кО ій'я 
1. ЛіежпкО СУСаО йОє лТОбС кО ій'я. 
2. ЛіежпкО СУСаО йОє лТОбС кО мТОкУзТжаСбОкжР еОлжУ її лТіебжсО мО ійПкі біглСбігкС 

гС УбСєї кОоіСкОиькСї мТОгжоії. 
3. К ТОеі лПТПзТФпПккя ійПкі ніежпкСї СУСаж бСкС йОє аФмж бжлТОбиПкП. ЯзсС 

лПТПзТФпПккя ійПкі аФиС егіРУкПкП Ф гСзФйПкмі, мОзжР гСзФйПкм лігиявОє еОйікі. ЯзсС 
лПТПзТФпПккя ійПкі егіРУкПкП Ф еОУСаі йОУСбСї ікнСТйОоії, бСкС йОє аФмж бжлТОбиПкП Ф мСйФ 
д еОУСаі йОУСбСї ікнСТйОоії. 

ЛмОммя 295. ЙТОбС кО ейікФ ійПкі 
1. ЛіежпкО СУСаО, язО гСУявиО ріУмкОгоямж ТСзіб, йОє лТОбС кО биОУкжР ТСеУФг 

ейікжмж УбСє лТіебжсП мО (ОаС) биОУкП ій'я, мО (ОаС) лС аОмьзСбі. 
2. ЛіежпкО СУСаО, язО гСУявиО пСмжТкОгоямж ТСзіб, йОє лТОбС ейікжмж УбСє лТіебжсП мО 

(ОаС) биОУкП ій'я, мО (ОаС) лС аОмьзСбі еО евСгСю аОмьзіб. 
К ТОеі язсС кОг ніежпкСю СУСаСю, язО гСУявиО пСмжТкОгоямж ТСзіб, бУмОкСбиПкС 

лізиФбОккя, ейікО лТіебжсО мО (ОаС) биОУкСвС ійПкі, мО (ОаС) лС аОмьзСбі мОзСї СУСаж 
егіРУкюємьУя еО евСгСю лізиФбОиькжзО. 

3. ЛіежпкО СУСаО, язО гСУявиО пСмжТкОгоямж ТСзіб, йОє лТОбС ейікжмж УбСє лТіебжсП мО 
(ОаС) биОУкП ій'я, мО (ОаС) лС аОмьзСбі еО евСгСю СгкСвС е аОмьзіб, язсС гТФвжР е аОмьзіб 
лСйПТ, бжекОкжР аПебіУкС бігУФмкій, СвСиСрПкжР лСйПТижй, бжекОкжР СайПдПкС 
гієегОмкжй, кПгієегОмкжй, лСеаОбиПкжР аОмьзібУьзжХ лТОб УмСУСбкС оієї гжмжкж ОаС язсС 
бігСйСУмі лТС аОмьзО (йОміТ) гжмжкж бжзиюпПкС е ОзмСбСвС еОлжУФ лТС її кОТСгдПккя, ОаС 
язсС бігСйСУмі лТС пСиСбізО яз аОмьзО гжмжкж бкПУПкі гС ОзмСбСвС еОлжУФ лТС її 
кОТСгдПккя еО еОябСю йОмПТі. 

К ТОеі еОлПТПпПккя СгкСвС е аОмьзіб сСгС ейікж лС аОмьзСбі гжмжкж УліТ сСгС мОзСї 
ейікж йСдП бжТірФбОмжУя СТвОкСй Слізж мО лізиФбОккя ОаС УФгСй. ЙТж бжТірПккі УлСТФ 
аПТФмьУя гС ФбОвж бжзСкОккя аОмьзОйж УбСїХ СаСб'яезіб УмСУСбкС гжмжкж мО ікрі СаУмОбжкж, 
сС еОУбігпФюмь біглСбігкіУмь ейікж лС аОмьзСбі ікмПТПУОй гжмжкж. 

4. ЙТіебжсП, биОУкП ій'я мО лС аОмьзСбі ніежпкСї СУСаж йСдФмь аФмж ейікПкі Ф ТОеі її 
ФУжкСбиПккя, бжекОккя ФУжкСбиПккя кПгіРУкжй ОаС РСвС УзОУФбОккя біглСбігкС гС еОзСкФ. 
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5. ЙТіебжсП ніежпкСї СУСаж йСдП аФмж ейікПкП Ф ТОеі ТПєУмТОоії риюаФ, ТСеіТбОккя 
риюаФ ОаС бжекОккя РСвС кПгіРУкжй. 

6. ЙігУмОбОйж гия бігйСбж Ф ейікі ійПкі є: 
 егіРУкПккя УмСУСбкС еОябкжзО зТжйікОиькСвС лТСбОгдПккя ОаС РСвС 

лПТПаФбОккя ліг ОгйікіУмТОмжбкжй кОвиягСй; 
 кОябкіУмь Ф еОябкжзО УФгжйСУмі, язФ кП лСвОрПкС ОаС кП екямС б ФУмОкСбиПкСйФ 

еОзСкСй лСТягзФ; 
 СніоіРкП ебПТкПккя лТОбССХСТСккжХ СТвОкіб ікСеПйкжХ гПТдОб лТС СвСиСрПккя 

ТСерФзФ еОябкжзО; 
 лСгОккя еОябкжзСй кПлТОбгжбжХ бігСйСУмПР лТС УПаП. 

7. ЙСТягСз ТСевиягФ еОяб лТС ейікФ ійПкі (лТіебжсО, биОУкСвС ійПкі, лС аОмьзСбі) 
ніежпкСї СУСаж бУмОкСбиюємьУя КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж. 

ЛмОммя 296. ЙТОбС кО бжзСТжУмОккя ійПкі 
1. ЛіежпкО СУСаО йОє лТОбС бжзСТжУмСбФбОмж УбСє ій'я Ф бУіХ УнПТОХ УбСєї гіяиькСУмі. 
2. ВжзСТжУмОккя ійПкі ніежпкСї СУСаж б иімПТОмФТкжХ мО ікржХ мбСТОХ, зТій мбСТіб 

гСзФйПкмОиькСвС ХОТОзмПТФ, яз лПТУСкОдО (гіРСбСї СУСаж) гСлФУзОємьУя ижрП еО її евСгСю, 
О ліУия її УйПТмі - еО евСгСю її гімПР, бгСбж (бгібоя), О язсС їХ кПйОє, - аОмьзіб, аТОміб мО 
УПУмПТ. 

3. ВжзСТжУмОккя ійПкі ніежпкСї СУСаж е йПмСю бжУбімиПккя її гіяиькСУмі ОаС гіяиькСУмі 
СТвОкіеОоії, б язіР бСкО лТОоює пж кОбпОємьУя, сС вТФкмФємьУя кО біглСбігкжХ гСзФйПкмОХ 
(ебімж, УмПкСвТОйж, лТСмСзСиж, ОФгіС-, бігПСеОлжУж, ОТХібкі йОмПТіОиж мСсС), гСлФУзОємьУя 
аПе її евСгж. 

4. Ій'я ніежпкСї СУСаж, язО еОмТжйОкО, лігСеТюємьУя пж СабжкФбОпФємьУя Ф бпжкПккі 
зТжйікОиькСвС лТОбСлСТФрПккя, ОаС СУСаж, язО бпжкжиО ОгйікіУмТОмжбкП лТОбСлСТФрПккя, 
йСдП аФмж бжзСТжУмОкП (СакОТСгФбОкП) ижрП б ТОеі кОаТОккя еОзСккСї Ужиж 
СабжкФбОиькжй бжТСзСй УФгФ сСгС кПї ОаС бжкПУПккя лСУмОкСбж Ф УлТОбі лТС 
ОгйікіУмТОмжбкП лТОбСлСТФрПккя мО б ікржХ бжлОгзОХ, лПТПгаОпПкжХ еОзСкСй. 

5. Ій'я лСмПТліиСвС біг лТОбСлСТФрПккя йСдП аФмж СакОТСгФбОкП ижрП еО РСвС евСгСю. 
6. Ій'я ФпОУкжзО ожбіиькСвС УлСТФ, язжР УмСУФємьУя СУСажУмСвС джммя УмСТік, йСдП 

аФмж бжзСТжУмОкП ікржйж СУСаОйж ижрП еО РСвС евСгСю. 
7. ВжзСТжУмОккя лСпОмзСбСї иімПТж лТіебжсО ніежпкСї СУСаж Ф еОУСаОХ йОУСбСї 

ікнСТйОоії, иімПТОмФТкжХ мбСТОХ кП є лСТФрПккяй її лТОбО. 

ЛмОммя 297. ЙТОбС кО лСбОвФ гС вігкСУмі мО пПУмі 
1. КСдПк йОє лТОбС кО лСбОвФ гС РСвС вігкСУмі мО пПУмі. 
2. ГігкіУмь мО пПУмь ніежпкСї СУСаж є кПгСмСТзОккжйж. 
3. ЛіежпкО СУСаО йОє лТОбС ебПТкФмжУя гС УФгФ е лСеСбСй лТС еОХжУм її вігкСУмі мО 

пПУмі. 

ЛмОммя 298. ЙСбОвО гС июгжкж, язО лСйПТиО 
1. КСдПк еСаСб'яеОкжР рОкСаижбС УмОбжмжУя гС міиО июгжкж, язО лСйПТиО. 
2. КСдПк еСаСб'яеОкжР рОкСаижбС УмОбжмжУя гС йіУоя лСХСбОккя июгжкж. 
3. К ТОеі виФйФ кОг міиСй июгжкж, язО лСйПТиО, ОаС кОг йіУоПй її лСХСбОккя пиПкж її 

Уій'ї, аижеьзі ТСгжпі йОюмь лТОбС кО бігрзСгФбОккя йОРкСбСї мО йСТОиькСї рзСгж. 

ЛмОммя 299. ЙТОбС кО кПгСмСТзОккіУмь гіиСбСї ТПлФмОоії 
1. ЛіежпкО СУСаО йОє лТОбС кО кПгСмСТзОккіУмь УбСєї гіиСбСї ТПлФмОоії. 
2. ЛіежпкО СУСаО йСдП ебПТкФмжУя гС УФгФ е лСеСбСй лТС еОХжУм УбСєї гіиСбСї 

ТПлФмОоії. 

ЛмОммя 300. ЙТОбС кО ікгжбігФОиькіУмь 
1. ЛіежпкО СУСаО йОє лТОбС кО ікгжбігФОиькіУмь. 
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2. ЛіежпкО СУСаО йОє лТОбС кО еаПТПдПккя УбСєї кОоіСкОиькСї, зФиьмФТкСї, ТПиівіРкСї, 
йСбкСї УОйСаФмкСУмі, О мОзСд лТОбС кО біиькжР бжаіТ нСТй мО УлСУСаіб лТСябФ УбСєї 
ікгжбігФОиькСУмі, язсС бСкж кП еОаСТСкПкі еОзСкСй мО кП УФлПТПпОмь йСТОиькжй еОУОгОй 
УФУліиьУмбО. 

ЛмОммя 301. ЙТОбС кО СУСажУмП джммя мО РСвС мОєйкжою 
1. ЛіежпкО СУСаО йОє лТОбС кО СУСажУмП джммя. 
2. ЛіежпкО СУСаО УОйО бжекОпОє УбСє СУСажУмП джммя і йСдижбіУмь СекОРСйиПккя е 

кжй ікржХ СУіа. 
3. ЛіежпкО СУСаО йОє лТОбС кО еаПТПдПккя Ф мОєйкжоі СаУмОбжк УбСвС СУСажУмСвС 

джммя. 
4. ИаУмОбжкж СУСажУмСвС джммя ніежпкСї СУСаж йСдФмь аФмж ТСевСиСрПкі ікржйж 

СУСаОйж ижрП еО ФйСбж, сС бСкж йіУмямь СекОзж лТОбСлСТФрПккя, сС лігмбПТгдПкС 
ТірПккяй УФгФ, О мОзСд еО її евСгСю. 

ЛмОммя 302. ЙТОбС кО ікнСТйОоію 
1. ЛіежпкО СУСаО йОє лТОбС біиькС еажТОмж, еаПТівОмж, бжзСТжУмСбФбОмж і лСржТюбОмж 

ікнСТйОоію. 
ЗажТОккя, еаПТівОккя, бжзСТжУмОккя і лСржТПккя ікнСТйОоії лТС СУСажУмП джммя 

ніежпкСї СУСаж аПе її евСгж кП гСлФУзОюмьУя, зТій бжлОгзіб, бжекОпПкжХ еОзСкСй, і ижрП б 
ікмПТПУОХ кОоіСкОиькСї аПелПзж, ПзСкСйіпкСвС гСаТСаФмФ мО лТОб июгжкж. 

2. ЛіежпкО СУСаО, язО лСржТює ікнСТйОоію, еСаСб'яеОкО лПТПзСкОмжУя б її 
гСУмСбіТкСУмі. 

ЛіежпкО СУСаО, язО лСржТює ікнСТйОоію, СмТжйОкФ е СніоіРкжХ гдПТПи (ікнСТйОоія 
СТвОкіб гПТдОбкСї биОгж, СТвОкіб йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя, ебімж, УмПкСвТОйж мСсС), кП 
еСаСб'яеОкО лПТПбіТямж її гСУмСбіТкіУмь мО кП кПУП біглСбігОиькСУмі б ТОеі її УлТСУмФбОккя. 

ЛіежпкО СУСаО, язО лСржТює ікнСТйОоію, СмТжйОкФ е СніоіРкжХ гдПТПи, еСаСб'яеОкО 
ТСажмж лСУжиОккя кО мОзП гдПТПиС. 

ЛмОммя 303. ЙТОбС кО СУСажУмі лОлПТж 
1. ИУСажУмі лОлПТж (гСзФйПкмж, нСмСвТОнії, сСгПккжзж, ікрі еОлжУж, СУСажУмі ОТХібкі 

йОмПТіОиж мСсС) ніежпкСї СУСаж є її биОУкіУмю. 
2. ИекОРСйиПккя е СУСажУмжйж лОлПТОйж, їХ бжзСТжУмОккя, еСзТПйО рияХСй 

СлФаиізФбОккя, гСлФУзОюмьУя ижрП еО евСгСю ніежпкСї СУСаж, язіР бСкж кОиПдОмь. 
3. ЯзсС СУСажУмі лОлПТж ніежпкСї СУСаж УмСУФюмьУя СУСажУмСвС джммя ікрСї СУСаж, гия 

їХ бжзСТжУмОккя, Ф мСйФ пжУиі рияХСй СлФаиізФбОккя, лСмТіакО евСгО оієї СУСаж. 
4. К ТОеі УйПТмі ніежпкжХ СУіа, бжекОпПкжХ пОУмжкОйж гТФвСю і мТПмьСю оієї УмОммі, 

СУСажУмі лОлПТж йСдФмь аФмж бжзСТжУмОкі, Ф мСйФ пжУиі рияХСй СлФаиізФбОккя, ижрП еО 
евСгСю їХкіХ гімПР, бгСбж (бгібоя), О язсС їХ кПйОє, - аОмьзіб, аТОміб мО УПУмПТ. 

ЛмОммя 304. КСелСТягдОккя СУСажУмжйж лОлПТОйж 
1. ЛіежпкО СУСаО, язіР кОиПдОмь СУСажУмі лОлПТж, йСдП ФУкС ОаС Ф лжУьйСбіР нСТйі 

ТСелСТягжмжУя кжйж, Ф мСйФ пжУиі і кО бжлОгСз УбСєї УйПТмі. 

ЛмОммя 305. ЙТОбС кО СекОРСйиПккя е СУСажУмжйж лОлПТОйж, язі лПТПгОкі гС нСкгФ 
аіаиіСмПз ОаС ОТХібіб 

1. ЛіежпкО СУСаО йОє лТОбС біиькС СекОРСйиюбОмжУя і бжзСТжУмСбФбОмж, еСзТПйО 
рияХСй СлФаиізФбОккя, аФгь-язі СУСажУмі лОлПТж, лПТПгОкі гС нСкгФ аіаиіСмПз ОаС ОТХібіб, е 
гСгПТдОккяй лТОб ніежпкжХ СУіа, бжекОпПкжХ пОУмжкОйж мТПмьСю мО пПмбПТмСю УмОммі 303 
оьСвС КСгПзУФ, язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС гСвСбСТСй, кО лігУмОбі язСвС аФиж лПТПгОкі 
СУСажУмі лОлПТж. 
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ЛмОммя 306. ЙТОбС кО мОєйкжою зСТПУлСкгПкоії 
1. ЛіежпкО СУСаО йОє лТОбС кО мОєйкжою ижУмФбОккя, мПиПвТОй, мПиПнСккжХ ТСейСб, 

мПиПвТОнкжХ лСбігСйиПкь мО ікржХ бжгіб зСТПУлСкгПкоії. 
ЙжУмж, мПиПвТОйж мСсС є биОУкіУмю ОгТПУОмО. 
2. ЙжУмж, мПиПвТОйж мО ікрі бжгж зСТПУлСкгПкоії йСдФмь бжзСТжУмСбФбОмжУя, еСзТПйО 

рияХСй СлФаиізФбОккя, ижрП еО евСгСю СУСаж, язО кОлТОбжиО їХ, мО ОгТПУОмО. 
ЯзсС зСТПУлСкгПкоія УмСУФємьУя СУСажУмСвС джммя ікрСї ніежпкСї СУСаж, гия її 

бжзСТжУмОккя, еСзТПйО рияХСй СлФаиізФбОккя, лСмТіакО евСгО оієї СУСаж. 
3. К ТОеі УйПТмі ніежпкСї СУСаж, язО кОлТОбжиО зСТПУлСкгПкоію, і ОгТПУОмО 

бжзСТжУмОккя зСТПУлСкгПкоії, еСзТПйО рияХСй її СлФаиізФбОккя, йСдижбП ижрП еО евСгСю 
ніежпкжХ СУіа, бжекОпПкжХ пОУмжкСю пПмбПТмСю УмОммі 303 оьСвС КСгПзУФ. 

К ТОеі УйПТмі ніежпкСї СУСаж, язО кОлТОбжиО зСТПУлСкгПкоію, і ОгТПУОмО, О мОзСд Ф ТОеі 
УйПТмі ніежпкжХ СУіа, бжекОпПкжХ пОУмжкСю пПмбПТмСю УмОммі 303 оьСвС КСгПзУФ, 
зСТПУлСкгПкоія, язО йОє кОФзСбФ, ХФгСдкю, іУмСТжпкФ оіккіУмь, йСдП аФмж СлФаиізСбОкО б 
лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ еОзСкСй. 

4. КСТПУлСкгПкоія, язО УмСУФємьУя ніежпкСї СУСаж, йСдП аФмж гСиФпПкО гС УФгСбСї 
УлТОбж ижрП Ф ТОеі, язсС б кіР йіУмямьУя гСзОеж, сС йОюмь екОпПккя гия бжТірПккя 
УлТОбж. ІкнСТйОоія, язО йіУмжмьУя б мОзіР зСТПУлСкгПкоії, кП лігиявОє ТСевСиСрПккю. 

5. ЙСТФрПккя мОєйкжоі зСТПУлСкгПкоії йСдП аФмж гСебСиПкС УФгСй Ф бжлОгзОХ, 
бУмОкСбиПкжХ еОзСкСй, е йПмСю еОлСаівОккя зТжйікОиькСйФ лТОбСлСТФрПккю пж ліг пОУ 
зТжйікОиькСвС лТСбОгдПккя, язсС ікржйж УлСУСаОйж СгПТдОмж ікнСТйОоію кПйСдижбС. 

ЛмОммя 307. ЗОХжУм ікмПТПУіб ніежпкСї СУСаж лТж лТСбПгПккі нСмС-, зікС-, мПиП- мО 
бігПСеРСйСз 

1. ЛіежпкО СУСаО йСдП аФмж екямО кО нСмС-, зікС-, мПиП- пж бігПСлиібзФ ижрП еО її 
евСгСю. ЗвСгО СУСаж кО екійОккя її кО нСмС-, зікС-, мПиП- пж бігПСлиібзФ лТжлФУзОємьУя, язсС 
еРСйзж лТСбСгямьУя бігзТжмС кО бФижоі, кО еаСТОХ, зСкнПТПкоіяХ, йімжквОХ мО ікржХ 
еОХСгОХ лФаиіпкСвС ХОТОзмПТФ. 

2. ЛіежпкО СУСаО, язО лСвСгжиОУя кО екійОккя її кО нСмС-, зікС-, мПиП- пж бігПСлиібзФ, 
йСдП бжйОвОмж лТжлжкПккя їХ лФаиіпкСвС лСзОеФ б міР пОУмжкі, язО УмСУФємьУя її СУСажУмСвС 
джммя. ВжмТОмж, лСб'яеОкі е гПйСкмОдПй бжУмОбзж пж еОлжУФ, бігрзСгСбФюмьУя оією 
ніежпкСю СУСаСю. 

3. ЗкійОккя ніежпкСї СУСаж кО нСмС-, зікС-, мПиП- пж бігПСлиібзФ, б мСйФ пжУиі мОєйкП, 
аПе евСгж СУСаж йСдП аФмж лТСбПгПкП ижрП Ф бжлОгзОХ, бУмОкСбиПкжХ еОзСкСй. 

ЛмОммя 308. ИХСТСкО ікмПТПУіб ніежпкСї СУСаж, язО еСаТОдПкО кО нСмСвТОніяХ мО б 
ікржХ ХФгСдкіХ мбСТОХ 

1. ЛСмСвТОнія, ікрі ХФгСдкі мбСТж, кО язжХ еСаТОдПкС ніежпкФ СУСаФ, йСдФмь аФмж 
лФаиіпкС лСзОеОкі, бігмбСТПкі, ТСелСбУюгдПкі ижрП еО евСгСю оієї СУСаж, О б ТОеі її УйПТмі - 
еО евСгСю СУіа, бжекОпПкжХ пОУмжкСю пПмбПТмСю УмОммі 303 оьСвС КСгПзУФ. 

ЗвСгО, язФ гОиО ніежпкО СУСаО, еСаТОдПкО кО нСмСвТОнії, ікрСйФ ХФгСдкьСйФ мбСТі, 
йСдП аФмж ліУия її УйПТмі бігзижзОкО СУСаОйж, бжекОпПкжйж пОУмжкСю пПмбПТмСю УмОммі 303 
оьСвС КСгПзУФ. ВжмТОмж СУСаж, язО егіРУкюбОиО лФаиіпкжР лСзОе, бігмбСТПккя пж 
ТСелСбУюгдПккя нСмСвТОнії, ікрСвС ХФгСдкьСвС мбСТФ, бігрзСгСбФюмьУя ожйж СУСаОйж. 

2. ЯзсС ніежпкО СУСаО лСеФбОиО ОбмСТСбі еО лиОмФ, нСмСвТОнія, ікржР ХФгСдкіР мбіТ 
йСдП аФмж лФаиіпкС лСзОеОкжР, бігмбСТПкжР ОаС ТСелСбУюгдПкжР аПе її евСгж. 

ЛіежпкО СУСаО, язО лСеФбОиО ОбмСТСбі нСмСвТОнії, ікрСвС ХФгСдкьСвС мбСТФ еО лиОмФ, О 
ліУия її УйПТмі - її гімж мО бгСбО (бгібПоь), аОмьзж, аТОмж мО УПУмТж йСдФмь бжйОвОмж 
лТжлжкПккя лФаиіпкСвС лСзОеФ, бігмбСТПккя пж ТСелСбУюгдПккя нСмСвТОнії, ікрСвС 
ХФгСдкьСвС мбСТФ еО ФйСбж бігрзСгФбОккя ОбмСТФ ОаС ікріР СУСаі лСб'яеОкжХ іе ожй 
еажмзіб. 
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3. ЛСмСвТОнія йСдП аФмж ТСелСбУюгдПкО аПе гСебСиФ ніежпкСї СУСаж, язО еСаТОдПкО 
кО кіР, язсС оП бжзижзОкС кПСаХігкіУмю еОХжУмФ її ікмПТПУіб ОаС ікмПТПУіб ікржХ СУіа. 

ЛмОммя 309. ЙТОбС кО УбСаСгФ иімПТОмФТкСї, ХФгСдкьСї, кОФзСбСї і мПХкіпкСї 
мбСТпСУмі 

1. ЛіежпкО СУСаО йОє лТОбС кО УбСаСгФ иімПТОмФТкСї, ХФгСдкьСї, кОФзСбСї і мПХкіпкСї 
мбСТпСУмі. 

2. ЛіежпкО СУСаО йОє лТОбС кО біиькжР бжаіТ УнПТ, ейіУмФ мО нСТй (УлСУСаіб, лТжРСйіб) 
мбСТпСУмі. 

МПкеФТО лТСоПУФ мбСТпСУмі мО ТПеФиьмОміб мбСТпСї гіяиькСУмі кП гСлФУзОємьУя. 

ЛмОммя 310. ЙТОбС кО йіУоП лТСджбОккя 
1. ЛіежпкО СУСаО йОє лТОбС кО йіУоП лТСджбОккя. 
2. ЛіежпкО СУСаО йОє лТОбС кО біиькжР бжаіТ йіУоя лТСджбОккя мО РСвС ейікФ, зТій 

бжлОгзіб, бУмОкСбиПкжХ еОзСкСй. 

ЛмОммя 311. ЙТОбС кО кПгСмСТзОккіУмь джмиО 
1. ЖжмиС ніежпкСї СУСаж є кПгСмСТзОккжй. 
2. ЙТСкжзкПккя гС джмиО пж гС ікрСвС бСиСгіккя ніежпкСї СУСаж, лТСбПгПккя б кьСйФ 

СвиягФ пж СарФзФ йСдП бігаФмжУя ижрП еО бйСмжбСбОкжй ТірПккяй УФгФ. 
3. К кПбігзиОгкжХ бжлОгзОХ, лСб'яеОкжХ іе ТямФбОккяй джммя июгПР мО йОРкО ОаС е 

аПелСУПТПгкій лПТПУиігФбОккяй СУіа, язі лігСеТююмьУя Ф бпжкПккі еиСпжкФ, еОзСкСй йСдП 
аФмж бУмОкСбиПкС ікржР лСТягСз лТСкжзкПккя гС джмиО пж гС ікрСвС бСиСгіккя ніежпкСї 
СУСаж, лТСбПгПккя б кжХ СвиягФ мО СарФзФ. 

4. ЛіежпкО СУСаО кП йСдП аФмж бжУПиПкО ОаС ікржй пжкСй лТжйФУСбС лСеаОбиПкО 
джмиО, зТій бжлОгзіб, бУмОкСбиПкжХ еОзСкСй. 

ЛмОммя 312. ЙТОбС кО бжаіТ ТСгФ еОкямь 
1. ЛіежпкО СУСаО йОє лТОбС кО бжаіТ мО ейікФ ТСгФ еОкямь. 
2. ЛіежпкіР СУСаі йСдП аФмж еОаСТСкПкС бжзСкФбОмж лПбкФ ТСаСмФ ОаС СаіРйОмж лПбкі 

лСУОгж Ф бжлОгзОХ і б лСТягзФ, бУмОкСбиПкжХ еОзСкСй. 
3. ВжзСТжУмОккя лТжйФУСбСї лТОоі еОаСТСкяємьУя. 
ЗП ббОдОюмьУя лТжйФУСбСю лТОоПю біРУьзСбО ОаС ОиьмПТкОмжбкО (кПбіРУьзСбО) 

УиФдаО, ТСаСмО пж УиФдаО, язО бжзСкФємьУя СУСаСю еО бжТСзСй пж ікржйж ТірПккяйж УФгФ, 
О мОзСд ТСаСмО пж УиФдаО біглСбігкС гС еОзСкіб лТС бСєккжР і лТС кОгебжпОРкжР УмОк. 

ЛмОммя 313. ЙТОбС кО УбСаСгФ лПТПУФбОккя 
1. ЛіежпкО СУСаО йОє лТОбС кО УбСаСгФ лПТПУФбОккя. 
2. ЛіежпкО СУСаО, язО гСУявиО пСмжТкОгоямж ТСзіб, йОє лТОбС кО біиькП УОйСУміРкП 

лПТПУФбОккя лС мПТжмСТії КзТОїкж і кО бжаіТ йіУоя лПТПаФбОккя. 
ЛіежпкО СУСаО, язО кП гСУявиО пСмжТкОгоямж ТСзіб, йОє лТОбС лПТПУФбОмжУя лС 

мПТжмСТії КзТОїкж ижрП еО евСгСю аОмьзіб (ФУжкСбиюбОпіб), СлізФкіб мО б їХкьСйФ УФлТСбСгі 
ОаС б УФлТСбСгі СУіа, язі ФлСбкСбОдПкі кжйж. 

3. ЛіежпкО СУСаО, язО є вТСйОгякжкСй КзТОїкж, йОє лТОбС кО аПелПТПрзСгкП 
лСбПТкПккя б КзТОїкФ. 

ЛіежпкО СУСаО, язО гСУявиО ріУмкОгоямж ТСзіб, йОє лТОбС кО біиькжР УОйСУміРкжР 
бжїег еО йПді КзТОїкж. 

ЛіежпкО СУСаО, язО кП гСУявиО ріУмкОгоямж ТСзіб, йОє лТОбС кО бжїег еО йПді КзТОїкж 
ижрП еО евСгСю аОмьзіб (ФУжкСбиюбОпіб), лізиФбОиькжзіб мО б їХкьСйФ УФлТСбСгі ОаС б 
УФлТСбСгі СУіа, язі ФлСбкСбОдПкі кжйж, зТій бжлОгзіб, лПТПгаОпПкжХ еОзСкСй. 

4. ЛіежпкО СУСаО йСдП аФмж СайПдПкО Ф егіРУкПккі лТОбО кО лПТПУФбОккя ижрП Ф 
бжлОгзОХ, бУмОкСбиПкжХ еОзСкСй. 
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5. ЛіежпкО СУСаО кП йСдП аФмж бжгбСТПкО е СаТОкСвС кПю йіУоя лПТПаФбОккя, гСУмФл 
гС язСвС кП еОаСТСкПкжР еОзСкСй. 

6. ЗОзСкСй йСдФмь аФмж бУмОкСбиПкі СУСаижбі лТОбжиО гСУмФлФ кО СзТПйі мПТжмСТії, 
язсС оьСвС лСмТПаФюмь ікмПТПУж гПТдОбкСї аПелПзж, СХСТСкж вТСйОгУьзСвС лСТягзФ, джммя 
мО егСТСб'я июгПР. 

ЛмОммя 314. ЙТОбС кО УбСаСгФ Са'єгкОккя 
1. Ліежпкі СУСаж йОюмь лТОбС кО УбСаСгФ Са'єгкОккя Ф лСиімжпкі лОТмії мО вТСйОгУьзі 

СТвОкіеОоії. 
2. ЗОиПдкіУмь пж кПкОиПдкіУмь ніежпкСї СУСаж гС лСиімжпкСї лОТмії ОаС вТСйОгУьзСї 

СТвОкіеОоії кП є лігУмОбСю гия СайПдПккя її лТОб, кОгОккя їР ліиьв пж лПТПбОв. 

ЛмОммя 315. ЙТОбС кО йжТкі еіаТОккя 
1. Ліежпкі СУСаж йОюмь лТОбС біиькС еажТОмжУя кО йжТкі еаСТж, зСкнПТПкоії, еОУігОккя, 

нПУмжбОиі мСсС. 
2. ИайПдПккя сСгС ТПОиіеОоії лТОбО кО йжТкі еіаТОккя йСдП бУмОкСбиюбОмжУя УФгСй 

біглСбігкС гС еОзСкФ. 
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КЗИГА МКДМЯ 
ЙКАВИ ВЙАЛЗИЛМІ МА ІЗОІ КДНИВІ ЙКАВА 

КИЗДІЙ I 
ЙКАВИ ВЙАЛЗИЛМІ 

ГиОбО 23 
ЗАГАЙЬЗІ ЙИЙИЖДЗЗЯ ЙКИ ЙКАВИ ВЙАЛЗИЛМІ 

ЛмОммя 316. ЙСкяммя лТОбО биОУкСУмі 
1. ЙТОбСй биОУкСУмі є лТОбС СУСаж кО Тіп (йОРкС), язП бСкО егіРУкює біглСбігкС гС 

еОзСкФ еО УбСєю бСиПю, кПеОиПдкС біг бСиі ікржХ СУіа. 
2. ИУСаижбжй бжгСй лТОбО биОУкСУмі є лТОбС гСбіТпСї биОУкСУмі, язП бжкжзОє 

бкОУиігСз еОзСкФ ОаС гСвСбСТФ. 

ЛмОммя 317. ЗйіУм лТОбО биОУкСУмі 
1. ВиОУкжзСбі кОиПдОмь лТОбО бСиСгіккя, зСТжУмФбОккя мО ТСелСТягдОккя УбСїй 

йОРкСй. 
2. ЗО ейіУм лТОбО биОУкСУмі кП ближбОюмь йіУоП лТСджбОккя биОУкжзО мО 

йіУоПекОХСгдПккя йОРкО. 

ЛмОммя 318. ЛФа'єзмж лТОбО биОУкСУмі 
1. ЛФа'єзмОйж лТОбО биОУкСУмі є КзТОїкУьзжР кОТСг мО ікрі ФпОУкжзж ожбіиькжХ 

бігкСУжк, бжекОпПкі УмОммПю 2 оьСвС КСгПзУФ. 
2. КУі УФа'єзмж лТОбО биОУкСУмі є Тібкжйж лПТПг еОзСкСй. 

ЛмОммя 319. ЗгіРУкПккя лТОбО биОУкСУмі 
1. ВиОУкжз бСиСгіє, зСТжУмФємьУя, ТСелСТягдОємьУя УбСїй йОРкСй кО биОУкжР ТСеУФг. 
2. ВиОУкжз йОє лТОбС бпжкямж сСгС УбСвС йОРкО аФгь-язі гії, язі кП УФлПТПпОмь еОзСкФ. 
ЙТж егіРУкПккі УбСїХ лТОб мО бжзСкОккі СаСб'яезіб биОУкжз еСаСб'яеОкжР 

гСгПТдФбОмжУя йСТОиькжХ еОУОг УФУліиьУмбО. 
3. КУій биОУкжзОй еОаПелПпФюмьУя Тібкі ФйСбж егіРУкПккя УбСїХ лТОб. 
4. ВиОУкіУмь еСаСб'яеФє. 
5. ВиОУкжз кП йСдП бжзСТжУмСбФбОмж лТОбС биОУкСУмі кО рзСгФ лТОбОй, УбСаСгОй мО 

вігкСУмі вТСйОгяк, ікмПТПУОй УФУліиьУмбО, лСвіТрФбОмж ПзСиСвіпкФ УжмФОоію мО лТжТСгкі 
язСУмі еПйиі. 

6. ДПТдОбО кП бмТФпОємьУя Ф егіРУкПккя биОУкжзСй лТОбО биОУкСУмі. 
7. ДіяиькіУмь биОУкжзО йСдП аФмж СайПдПкО пж лТжлжкПкО ОаС биОУкжзО йСдП аФмж 

еСаСб'яеОкС гСлФУмжмж гС зСТжУмФбОккя РСвС йОРкСй ікржХ СУіа ижрП Ф бжлОгзОХ і б 
лСТягзФ, бУмОкСбиПкжХ еОзСкСй. 

8. ИУСаижбСУмі егіРУкПккя лТОбО биОУкСУмі кО зФиьмФТкі оіккСУмі бУмОкСбиююмьУя 
еОзСкСй. 

ЛмОммя 320. ВжзСТжУмОккя биОУкжзСй УбСвС йОРкО гия егіРУкПккя ліглТжєйкжоьзСї 
гіяиькСУмі 

1. ВиОУкжз йОє лТОбС бжзСТжУмСбФбОмж УбСє йОРкС гия егіРУкПккя ліглТжєйкжоьзСї 
гіяиькСУмі, зТій бжлОгзіб, бУмОкСбиПкжХ еОзСкСй. 

2. ЗОзСкСй йСдФмь аФмж бУмОкСбиПкі ФйСбж бжзСТжУмОккя биОУкжзСй УбСвС йОРкО гия 
егіРУкПккя ліглТжєйкжоьзСї гіяиькСУмі. 



ГОеПмО "ВУП лТС аФХвОимПТУьзжР Саиіз" 78 gazeta.vobu.ua 
 

 

ЛмОммя 321. ЗПлСТФркіУмь лТОбО биОУкСУмі 
1. ЙТОбС биОУкСУмі є кПлСТФркжй. ЗіХмС кП йСдП аФмж лТСмжлТОбкС лСеаОбиПкжР оьСвС 

лТОбО пж СайПдПкжР Ф РСвС егіРУкПккі. 
2. ИУСаО йСдП аФмж лСеаОбиПкО лТОбО биОУкСУмі ОаС СайПдПкО Ф РСвС егіРУкПккі ижрП 

Ф бжлОгзОХ і б лСТягзФ, бУмОкСбиПкжХ еОзСкСй. 
3. ЙТжйФУСбП бігпФдПккя Са'єзміб лТОбО биОУкСУмі йСдП аФмж еОУмСУСбОкП ижрП яз 

бжкямСз е йСмжбіб УФУліиькСї кПСаХігкСУмі кО лігУмОбі і б лСТягзФ, бУмОкСбиПкжХ еОзСкСй, мО 
еО ФйСбж лСлПТПгкьСвС мО лСбкСвС бігрзСгФбОккя їХ бОТмСУмі, зТій бжлОгзіб, бУмОкСбиПкжХ 
пОУмжкСю гТФвСю УмОммі 353 оьСвС КСгПзУФ. 

ЛмОммя 322. МявОТ ФмТжйОккя йОРкО 
1. ВиОУкжз еСаСб'яеОкжР ФмТжйФбОмж йОРкС, сС РСйФ кОиПджмь, язсС ікрП кП 

бУмОкСбиПкС гСвСбСТСй ОаС еОзСкСй. 

ЛмОммя 323. Кжежз бжлОгзСбСвС екжсПккя мО бжлОгзСбСвС лСрзСгдПккя йОРкО 
1. Кжежз бжлОгзСбСвС екжсПккя мО бжлОгзСбСвС лСрзСгдПккя (лУФбОккя) йОРкО кПУП 

РСвС биОУкжз, язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС гСвСбСТСй ОаС еОзСкСй. 

ЛмОммя 324. ЙТОбС биОУкСУмі КзТОїкУьзСвС кОТСгФ 
1. ЗПйия, її кОгТО, ОмйСУнПТкП лСбімТя, бСгкі мО ікрі лТжТСгкі ТПУФТУж, язі екОХСгямьУя 

б йПдОХ мПТжмСТії КзТОїкж, лТжТСгкі ТПУФТУж її зСкмжкПкмОиькСвС рПиьнФ, бжзиюпкСї 
(йСТУьзСї) ПзСкСйіпкСї еСкж є Са'єзмОйж лТОбО биОУкСУмі КзТОїкУьзСвС кОТСгФ. 

2. Віг ійПкі КзТОїкУьзСвС кОТСгФ лТОбО биОУкжзО егіРУкююмь СТвОкж гПТдОбкСї биОгж 
мО СТвОкж йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя б йПдОХ, бУмОкСбиПкжХ КСкУмжмФоією КзТОїкж. 

3. КСдПк вТСйОгякжк йОє лТОбС зСТжУмФбОмжУя лТжТСгкжйж Са'єзмОйж лТОбО 
биОУкСУмі КзТОїкУьзСвС кОТСгФ біглСбігкС гС еОзСкФ. 

ЛмОммя 325. ЙТОбС лТжбОмкСї биОУкСУмі 
1. ЛФа'єзмОйж лТОбО лТжбОмкСї биОУкСУмі є ніежпкі мО юТжгжпкі СУСаж. 
2. Ліежпкі мО юТжгжпкі СУСаж йСдФмь аФмж биОУкжзОйж аФгь-язСвС йОРкО, еО бжкямзСй 

СзТПйжХ бжгіб йОРкО, язі біглСбігкС гС еОзСкФ кП йСдФмь їй кОиПдОмж. 
3. ЛзиОг, зіиьзіУмь мО бОТміУмь йОРкО, язП йСдП аФмж Ф биОУкСУмі ніежпкжХ мО 

юТжгжпкжХ СУіа, кП є СайПдПкжйж. 
ЗОзСкСй йСдП аФмж бУмОкСбиПкС СайПдПккя ТСейіТФ еПйПиькСї гіиякзж, язО йСдП 

аФмж Ф биОУкСУмі ніежпкСї мО юТжгжпкСї СУСаж. 

ЛмОммя 326. ЙТОбС гПТдОбкСї биОУкСУмі 
1. К гПТдОбкіР биОУкСУмі є йОРкС, Ф мСйФ пжУиі вТСрСбі зСрмж, язП кОиПджмь гПТдОбі 

КзТОїкО. 
2. Віг ійПкі мО б ікмПТПУОХ гПТдОбж КзТОїкО лТОбС биОУкСУмі егіРУкююмь біглСбігкС 

СТвОкж гПТдОбкСї биОгж. 
3. КлТОбиіккя йОРкСй, сС є Ф гПТдОбкіР биОУкСУмі, егіРУкюємьУя гПТдОбкжйж 

СТвОкОйж, О Ф бжлОгзОХ, лПТПгаОпПкжХ еОзСкСй, йСдП егіРУкюбОмжУя ікржйж УФа'єзмОйж. 

ЛмОммя 327. ЙТОбС зСйФкОиькСї биОУкСУмі 
1. К зСйФкОиькіР биОУкСУмі є йОРкС, Ф мСйФ пжУиі вТСрСбі зСрмж, язП кОиПджмь 

мПТжмСТіОиькіР вТСйОгі. 
2. КлТОбиіккя йОРкСй, сС є Ф зСйФкОиькіР биОУкСУмі, егіРУкююмь аПелСУПТПгкьС 

мПТжмСТіОиькО вТСйОгО мО ФмбСТПкі кПю СТвОкж йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя. 
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ГиОбО 24 
ЗАБКММЯ ЙКАВА ВЙАЛЗИЛМІ 

ЛмОммя 328. ЙігУмОбж кОаФммя лТОбО биОУкСУмі 
1. ЙТОбС биОУкСУмі кОаФбОємьУя кО лігУмОбОХ, сС кП еОаСТСкПкі еОзСкСй, еСзТПйО іе 

лТОбСпжкіб. 
2. ЙТОбС биОУкСУмі ббОдОємьУя кОаФмжй лТОбСйіТкС, язсС ікрП лТяйС кП бжлижбОє іе 

еОзСкФ ОаС кПеОзСккіУмь кОаФммя лТОбО биОУкСУмі пж кПСаґТФкмСбОкіУмь Озмжбіб, язі 
лПТПаФбОюмь Ф биОУкСУмі, кП бУмОкСбиПкі УФгСй. 

ЛмОммя 329. ЗОаФммя лТОбО биОУкСУмі юТжгжпкСю СУСаСю лФаиіпкСвС лТОбО 
1. ЮТжгжпкО СУСаО лФаиіпкСвС лТОбО кОаФбОє лТОбС биОУкСУмі кО йОРкС, лПТПгОкП їР Ф 

биОУкіУмь, мО кО йОРкС, кОаФмП кПю Ф биОУкіУмь кО лігУмОбОХ, кП еОаСТСкПкжХ еОзСкСй. 

ЛмОммя 330. ЗОаФммя гСаТСУСбіУкжй кОаФбОпПй лТОбО биОУкСУмі кО йОРкС, 
бігпФдПкП СУСаСю, язО кП йОиО кО оП лТОбО 

1. ЯзсС йОРкС бігпФдПкП СУСаСю, язО кП йОиО кО оП лТОбО, гСаТСУСбіУкжР кОаФбОп 
кОаФбОє лТОбС биОУкСУмі кО кьСвС, язсС біглСбігкС гС УмОммі 388 оьСвС КСгПзУФ йОРкС кП 
йСдП аФмж бжмТПаФбОкП Ф кьСвС. 

ЛмОммя 331. ЗОаФммя лТОбО биОУкСУмі кО кСбСУмбСТПкП йОРкС мО Са'єзмж 
кПеОбПТрПкСвС аФгібкжомбО 

1. ЙТОбС биОУкСУмі кО кСбФ Тіп, язО бжвСмСбиПкО (УмбСТПкО) СУСаСю, кОаФбОємьУя кПю, 
язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС гСвСбСТСй ОаС еОзСкСй. 

ИУСаО, язО бжвСмСбжиО (УмбСТжиО) Тіп еі УбСїХ йОмПТіОиіб кО лігУмОбі гСвСбСТФ, є 
биОУкжзСй оієї ТПпі. 

2. ЙТОбС биОУкСУмі кО кСбСУмбСТПкП кПТФХСйП йОРкС (джмиСбі аФгжкзж, аФгібиі, 
УлСТФгж мСсС) бжкжзОє е йСйПкмФ еОбПТрПккя аФгібкжомбО (УмбСТПккя йОРкО). 

ЯзсС гСвСбСТСй ОаС еОзСкСй лПТПгаОпПкС лТжРкяммя кПТФХСйСвС йОРкО гС 
ПзУлиФОмОоії, лТОбС биОУкСУмі бжкжзОє е йСйПкмФ РСвС лТжРкяммя гС ПзУлиФОмОоії. 

ЯзсС лТОбС биОУкСУмі кО кПТФХСйП йОРкС біглСбігкС гС еОзСкФ лігиявОє гПТдОбкіР 
ТПєУмТОоії, лТОбС биОУкСУмі бжкжзОє е йСйПкмФ гПТдОбкСї ТПєУмТОоії. 

3. ДС еОбПТрПккя аФгібкжомбО (УмбСТПккя йОРкО) СУСаО ббОдОємьУя биОУкжзСй 
йОмПТіОиіб, СаиОгкОккя мСсС, язі аФиж бжзСТжУмОкі б лТСоПУі оьСвС аФгібкжомбО (УмбСТПккя 
йОРкО). 

К ТОеі кПСаХігкСУмі СУСаО, еОекОпПкО б ОаеОоі лПТрСйФ оієї пОУмжкж, йСдП ФзиОУмж 
гСвСбіТ сСгС Са'єзмО кПеОбПТрПкСвС аФгібкжомбО ліУия лТСбПгПккя гПТдОбкСї ТПєУмТОоії 
лТОбО биОУкСУмі кО кьСвС біглСбігкС гС еОзСкФ. 

4. НОУмжкФ пПмбПТмФ бжзиюпПкС  

ЛмОммя 332. ЗОаФммя лТОбО биОУкСУмі кО лПТПТСаиПкФ Тіп 
1. ЙПТПТСазСю є бжзСТжУмОккя Сгкієї ТПпі (йОмПТіОиФ), б ТПеФиьмОмі пСвС УмбСТюємьУя 

кСбО Тіп. 
2. ИУСаО, язО УОйСпжккС лПТПТСажиО пФдФ Тіп, кП кОаФбОє лТОбС биОУкСУмі кО кСбФ Тіп і 

еСаСб'яеОкО бігрзСгФбОмж биОУкжзСбі йОмПТіОиФ РСвС бОТміУмь. 
3. ЙТОбС биОУкСУмі кО ТФХСйФ Тіп, УмбСТПкФ СУСаСю рияХСй лПТПТСазж е йОмПТіОиФ, сС 

їР кП кОиПджмь, кОаФбОємьУя биОУкжзСй йОмПТіОиФ еО РСвС аОдОккяй, язсС ікрП кП 
бУмОкСбиПкС гСвСбСТСй ОаС еОзСкСй. 

4. ЯзсС бОТміУмь лПТПТСазж і УмбСТПкСї кСбСї ТПпі іУмСмкС лПТПбжсФє бОТміУмь 
йОмПТіОиФ, лТОбС биОУкСУмі кО кСбФ Тіп кОаФбОє еО її аОдОккяй СУСаО, язО егіРУкжиО мОзФ 
лПТПТСазФ. К оьСйФ ТОеі СУСаО, язО егіРУкжиО лПТПТСазФ, еСаСб'яеОкО бігрзСгФбОмж 
биОУкжзСбі йОмПТіОиФ йСТОиькФ рзСгФ. 
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5. ВиОУкжз йОмПТіОиФ, язжР кОаФб лТОбС биОУкСУмі кО бжвСмСбиПкФ е кьСвС Тіп, 
еСаСб'яеОкжР бігрзСгФбОмж бОТміУмь лПТПТСазж СУСаі, язО її егіРУкжиО, язсС ікрП кП 
бУмОкСбиПкС гСвСбСТСй. 

ЛмОммя 333. ЙТжбиОУкПккя еОвОиькСгСУмФлкжХ гОТіб лТжТСгж 
1. ИУСаО, язО еіаТОиО явСгж, иізОТУьзі ТСУижкж, еиСбжиО ТжаФ ОаС егСаФиО ікрФ Тіп Ф иіУі, 

бСгСРйі мСсС, є їХкій биОУкжзСй, язсС бСкО гіяиО біглСбігкС гС еОзСкФ, йіУоПбСвС ебжпОю 
ОаС еОвОиькСвС гСебСиФ биОУкжзО біглСбігкСї еПйПиькСї гіиякзж. 

ЛмОммя 334. ЖСйПкм кОаФммя лТОбО биОУкСУмі еО гСвСбСТСй 
1. ЙТОбС биОУкСУмі Ф кОаФбОпО йОРкО еО гСвСбСТСй бжкжзОє е йСйПкмФ лПТПгОккя 

йОРкО, язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС гСвСбСТСй ОаС еОзСкСй. 
2. ЙПТПгОккяй йОРкО ббОдОємьУя бТФпПккя РСвС кОаФбОпПбі ОаС лПТПбіекжзСбі, 

СТвОкіеОоії еб'яезФ мСсС гия біглТОбиПккя, лПТПУжиОккя кОаФбОпПбі йОРкО, бігпФдПкСвС аПе 
еСаСб'яеОккя гСУмОбзж. 

ДС лПТПгОккя йОРкО лТжТібкюємьУя бТФпПккя зСкСУОйПкмО ОаС ікрСвС мСбОТкС-
ТСелСТягпСвС гСзФйПкмО кО йОРкС. 

3. ЙТОбС биОУкСУмі кО йОРкС еО гСвСбСТСй, язжР лігиявОє кСмОТіОиькСйФ лСУбігпПккю, 
бжкжзОє Ф кОаФбОпО е йСйПкмФ мОзСвС лСУбігпПккя ОаС е йСйПкмФ кОаТОккя еОзСккСї Ужиж 
ТірПккяй УФгФ лТС бжекОккя гСвСбСТФ, кП лСУбігпПкСвС кСмОТіОиькС, гіРУкжй. 

4. ЙТОбО кО кПТФХСйП йОРкС, язі лігиявОюмь гПТдОбкіР ТПєУмТОоії, бжкжзОюмь е гкя 
мОзСї ТПєУмТОоії біглСбігкС гС еОзСкФ. 

ЛмОммя 335. ЗОаФммя лТОбО биОУкСУмі кО аПеХОеяРкФ Тіп 
1. БПеХОеяРкСю є Тіп, язО кП йОє биОУкжзО ОаС биОУкжз язСї кПбігСйжР. 
2. БПеХОеяРкі кПТФХСйі ТПпі аПТФмьУя кО Саиіз СТвОкСй, сС егіРУкює гПТдОбкФ 

ТПєУмТОоію лТОб кО кПТФХСйП йОРкС, еО еОябСю СТвОкФ йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя, кО 
мПТжмСТії язСвС бСкж ТСейісПкі. ЙТС беяммя аПеХОеяРкСї кПТФХСйСї ТПпі кО Саиіз ТСажмьУя 
СвСиСрПккя Ф гТФзСбОкжХ еОУСаОХ йОУСбСї ікнСТйОоії. 

ЙіУия УлижбФ СгкСвС ТСзФ е гкя беяммя кО Саиіз аПеХОеяРкСї кПТФХСйСї ТПпі бСкО еО 
еОябСю СТвОкФ, ФлСбкСбОдПкСвС ФлТОбиямж йОРкСй біглСбігкСї мПТжмСТіОиькСї вТСйОгж, 
йСдП аФмж лПТПгОкО еО ТірПккяй УФгФ Ф зСйФкОиькФ биОУкіУмь. 

3. БПеХОеяРкі ТФХСйі ТПпі йСдФмь кОаФбОмжУя Ф биОУкіУмь еО кОаФбОиькСю гОбкіУмю, 
зТій бжлОгзіб, бУмОкСбиПкжХ УмОммяйж 336, 338, 341 і 343 оьСвС КСгПзУФ. 

4. ИУСаижбСУмі кОаФммя СТвОкіеОоією бСгСзСТжУмФбОпіб лТОбО биОУкСУмі кО аПеХОеяРкі 
Са'єзмж йПиіСТОмжбкжХ УжУмПй бжекОпОюмьУя еОзСкСй. 

ЛмОммя 336. ЗОаФммя лТОбО биОУкСУмі кО ТФХСйФ Тіп, біг язСї биОУкжз бігйСбжбУя 
1. ИУСаО, язО еОбСиСгіиО ТФХСйСю Тіппю, біг язСї биОУкжз бігйСбжбУя (УмОммя 347 

оьСвС КСгПзУФ), кОаФбОє лТОбС биОУкСУмі кО ою Тіп е йСйПкмФ еОбСиСгіккя кПю. 

ЛмОммя 337. ЗкОХігзО 
1. ИУСаО, язО екОРриО еОвФаиПкФ Тіп, еСаСб'яеОкО кПвОРкС лСбігСйжмж лТС оП СУСаФ, язО 

її еОвФажиО, ОаС биОУкжзО ТПпі і лСбПТкФмж екОРгПкФ Тіп оіР СУСаі. 
ИУСаО, язО екОРриО еОвФаиПкФ Тіп Ф лТжйісПккі ОаС мТОкУлСТмкСйФ еОУСаі, еСаСб'яеОкО 

лПТПгОмж її СУСаі, язО лТПгУмОбияє бСиСгіиьоя оьСвС лТжйісПккя пж мТОкУлСТмкСвС еОУСаФ. 
ИУСаО, язіР лПТПгОкО екОХігзО, кОаФбОє лТОб мО СаСб'яезіб СУСаж, язО екОРриО еОвФаиПкФ 
Тіп. 

2. ЯзсС СУСаО, язО йОє лТОбС бжйОвОмж лСбПТкПккя еОвФаиПкСї ТПпі, ОаС йіУоП її 
лПТПаФбОккя кПбігСйі, СУСаО, язО екОРриО еОвФаиПкФ Тіп, еСаСб'яеОкО еОябжмж лТС екОХігзФ 
ЗОоіСкОиькіР лСиіоії ОаС СТвОкСбі йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя. 
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3. ИУСаО, язО екОРриО еОвФаиПкФ Тіп, йОє лТОбС еаПТівОмж її Ф УПаП ОаС егОмж кО 
еаПТівОккя ЗОоіСкОиькіР лСиіоії, ОаС СТвОкСбі йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя, ОаС лПТПгОмж 
екОХігзФ СУСаі, язФ бСкж бзОеОиж. 

Кіп, сС рбжгзС лУФємьУя, ОаС Тіп, бжмТОмж кО еаПТівОккя язСї є кПлТСлСТоіРкС 
бПижзжйж лСТібкякС е її бОТміУмю, йСдП аФмж лТСгОкО СУСаСю, язО її екОРриО, е СгПТдОккяй 
лжУьйСбжХ гСзОеіб, сС лігмбПТгдФюмь УФйФ бжмСТвФ. ЛФйО вТСрПР, СгПТдОкО біг лТСгОдФ 
екОРгПкСї ТПпі, лігиявОє лСбПТкПккю СУСаі, язО йОє лТОбС бжйОвОмж її лСбПТкПккя. 

4. ИУСаО, язО екОРриО еОвФаиПкФ Тіп, біглСбігОє еО її бмТОмФ, екжсПккя ОаС 
лСрзСгдПккя б йПдОХ її бОТмСУмі ижрП б ТОеі УбСвС ФйжУиФ ОаС вТФаСї кПСаПТПдкСУмі. 

ЛмОммя 338. ЗОаФммя лТОбО биОУкСУмі кО екОХігзФ 
1. ИУСаО, язО екОРриО еОвФаиПкФ Тіп, кОаФбОє лТОбС биОУкСУмі кО кПї ліУия УлижбФ 

рПУмж йіУяоіб е йСйПкмФ еОябиПккя лТС екОХігзФ ЗОоіСкОиькіР лСиіоії ОаС СТвОкСбі 
йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя, язсС: 

1) кП аФгП бУмОкСбиПкС биОУкжзО ОаС ікрФ СУСаФ, язО йОє лТОбС бжйОвОмж лСбПТкПккя 
еОвФаиПкСї ТПпі; 

2) биОУкжз ОаС ікрО СУСаО, язО йОє лТОбС бжйОвОмж лСбПТкПккя еОвФаиПкСї ТПпі, кП 
еОябжмь лТС УбСї лТОбО кО Тіп СУСаі, язО її екОРриО, ЗОоіСкОиькіР лСиіоії ОаС СТвОкСбі 
йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя. 

2. ЯзсС СУСаО, язО екОРриО еОвФаиПкФ Тіп, лСгОУмь СТвОкСбі йіУоПбСвС 
УОйСбТягФбОккя лжУьйСбФ еОябФ лТС бігйСбФ біг кОаФммя лТОбО биОУкСУмі кО кПї, оя Тіп 
лПТПХСгжмь Ф биОУкіУмь мПТжмСТіОиькСї вТСйОгж. 

3. ЗкОРгПкі мТОкУлСТмкі еОУСаж лПТПгОюмьУя кО еаПТівОккя ЗОоіСкОиькіР лСиіоії, лТС 
сС ТСажмьУя СвСиСрПккя б гТФзСбОкжХ еОУСаОХ йОУСбСї ікнСТйОоії. 

ЯзсС лТСмявСй рПУмж йіУяоіб біг гкя СлФаиізФбОккя оьСвС СвСиСрПккя биОУкжз ОаС 
ікрО СУСаО, язО йОє лТОбС бжйОвОмж лСбПТкПккя мТОкУлСТмкСвС еОУСаФ, кП аФгФмь бжябиПкі 
ОаС бСкж кП еОябиямь лТС УбСї лТОбО кО мТОкУлСТмкжР еОУіа, ЗОоіСкОиькО лСиіоія йОє лТОбС 
лТСгОмж РСвС, О УФйФ бжмСТвФ бкПУмж кО УлПоіОиькжР ТОХФкСз Ф аОкзФ. ЯзсС лТСмявСй мТьСХ 
ТСзіб зСижркіР биОУкжз мТОкУлСТмкСвС еОУСаФ кП бжйОвОмжйП лПТПгОккя РСйФ УФйж 
бжмСТвФ, оя УФйО лПТПХСгжмь Ф биОУкіУмь мПТжмСТіОиькСї вТСйОгж, кО мПТжмСТії язСї аФиС 
екОРгПкС мТОкУлСТмкжР еОУіа. 

ЛмОммя 339. ЙТОбС СУСаж, язО екОРриО еОвФаиПкФ Тіп, кО бжкОвСТСгФ мО 
бігрзСгФбОккя бжмТОм, лСб'яеОкжХ іе екОХігзСю 

1. ИУСаО, язО екОРриО еОвФаиПкФ Тіп, йОє лТОбС бжйОвОмж біг СУСаж, язіР бСкО 
лСбПТкФмО, ОаС СУСаж, язО кОаФиО лТОбС биОУкСУмі кО кПї, бігрзСгФбОккя кПСаХігкжХ бжмТОм, 
лСб'яеОкжХ іе екОХігзСю (еаПТівОккя, ТСерФз биОУкжзО, лТСгОд ТПпі мСсС). 

2. ИУСаО, язО екОРриО еОвФаиПкФ Тіп, йОє лТОбС бжйОвОмж біг її биОУкжзО (бСиСгіиьоя) 
бжкОвСТСгФ еО екОХігзФ б ТСейіТі гС гбОгоямж бігУСмзіб бОТмСУмі ТПпі. 

3. ЯзсС биОУкжз (бСиСгіиПоь) лФаиіпкС Саіояб бжкОвСТСгФ еО екОХігзФ, бжкОвСТСгО 
бжлиОпФємьУя кО ФйСбОХ лФаиіпкСї Саіоякзж. 

4. ЙТОбС кО СгПТдОккя бжкОвСТСгж кП бжкжзОє, язсС СУСаО, язО екОРриО еОвФаиПкФ 
Тіп, кП еОябжиО лТС екОХігзФ ОаС бпжкжиО УлТСаФ лТжХСбОмж її. 

ЛмОммя 340. БПегСвиягкО гСйОркя мбОТжкО 
1. ИУСаО, язО еОмТжйОиО аПегСвиягкФ гСйОркю мбОТжкФ, еСаСб'яеОкО кПвОРкС 

лСбігСйжмж лТС оП биОУкжзО і лСбПТкФмж її. ЯзсС биОУкжз аПегСвиягкСї гСйОркьСї мбОТжкж 
ОаС йіУоП РСвС лПТПаФбОккя кПбігСйі, СУСаО, язО еОмТжйОиО мбОТжкФ, еСаСб'яеОкО лТСмявСй 
мТьСХ гкіб еОябжмж лТС оП СТвОкСбі йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя, язжР бджбОє еОХСгіб сСгС 
ТСерФзФ биОУкжзО. 

2. ИУСаО, язО еОмТжйОиО аПегСвиягкФ гСйОркю мбОТжкФ, йСдП кО пОУ ТСерФзФ 
биОУкжзО еОижржмж її Ф УПаП кО ФмТжйОккі мО б зСТжУмФбОккі ОаС лПТПгОмж ікріР СУСаі, язсС 
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оя СУСаО йСдП еОаПелПпжмж ФмТжйОккя мО гСвияг еО мбОТжкСю е гСгПТдОккяй 
бПмПТжкОТкжХ лТОбжи, ОаС лПТПгОмж її СТвОкСбі йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя. 

3. ИУСаО, Ф язСї еОижрПкО аПегСвиягкО гСйОркя мбОТжкО, біглСбігОє еО її еОвжаПиь ОаС 
лСрзСгдПккя Ф йПдОХ її бОТмСУмі ижрП Ф ТОеі УбСвС ФйжУиФ ОаС вТФаСї кПСаПТПдкСУмі. 

ЛмОммя 341. ЗОаФммя лТОбО биОУкСУмі кО аПегСвиягкФ гСйОркю мбОТжкФ 
1. ЯзсС лТСмявСй рПУмж йіУяоіб е йСйПкмФ еОябиПккя лТС еОмТжйОккя аПегСвиягкСї 

ТСаСпСї ОаС бПижзСї ТСвОмСї ХФгСаж і лТСмявСй гбСХ йіУяоіб - сСгС ікржХ гСйОркіХ мбОТжк 
кП аФгП бжябиПкС їХкьСвС биОУкжзО ОаС бік кП еОябжмь лТС УбСє лТОбС кО кжХ, лТОбС 
биОУкСУмі кО оі мбОТжкж лПТПХСгжмь гС СУСаж, Ф язСї бСкж аФиж кО ФмТжйОккі мО б 
зСТжУмФбОккі. 

2. К ТОеі бігйСбж СУСаж, Ф язСї аПегСвиягкО гСйОркя мбОТжкО аФиО кО ФмТжйОккі мО б 
зСТжУмФбОккі, біг кОаФммя лТОбО биОУкСУмі кО кПї оя мбОТжкО лПТПХСгжмь Ф биОУкіУмь 
мПТжмСТіОиькСї вТСйОгж, кО мПТжмСТії язСї її аФиС бжябиПкС. 

ЛмОммя 342. ВігрзСгФбОккя бжмТОм кО ФмТжйОккя аПегСвиягкСї гСйОркьСї мбОТжкж 
мО бжлиОмО бжкОвСТСгж 

1. К ТОеі лСбПТкПккя аПегСвиягкСї гСйОркьСї мбОТжкж биОУкжзСбі СУСаО, язО 
еОмТжйОиО мбОТжкФ, мО СУСаО, язіР бСкО аФиО лПТПгОкО кО ФмТжйОккя мО б зСТжУмФбОккя, 
йОюмь лТОбС кО бігрзСгФбОккя бжмТОм, лСб'яеОкжХ е ФмТжйОккяй мбОТжкж, е бжТОХФбОккяй 
бжвСг, егСаФмжХ біг зСТжУмФбОккя кПю. 

2. ИУСаО, язО еОмТжйОиО аПегСвиягкФ гСйОркю мбОТжкФ, йОє лТОбС кО бжкОвСТСгФ 
біглСбігкС гС УмОммі 339 оьСвС КСгПзУФ. 

ЛмОммя 343. ЗОаФммя лТОбО биОУкСУмі кО УзОТа 
1. ЛзОТаСй є еОзСлОкі Ф еПйиі пж лТжХСбОкі ікржй УлСУСаСй вТСрі, бОиюмкі оіккСУмі, 

ікрі оіккі ТПпі, биОУкжз язжХ кПбігСйжР ОаС еО еОзСкСй бмТОмжб кО кжХ лТОбС биОУкСУмі. 
2. ИУСаО, язО бжябжиО УзОТа, кОаФбОє лТОбС биОУкСУмі кО кьСвС. 
ЯзсС УзОТа аФб лТжХСбОкжР Ф йОРкі, сС кОиПджмь кО лТОбі биОУкСУмі ікріР СУСаі, 

СУСаО, язО бжябжиО РСвС, мО биОУкжз йОРкО, Ф язСйФ УзОТа аФб лТжХСбОкжР, кОаФбОюмь Ф 
ТібкжХ пОУмзОХ лТОбС УліиькСї пОУмзСбСї биОУкСУмі кО кьСвС. 

3. К ТОеі бжябиПккя УзОТаФ СУСаСю, язО егіРУкюбОиО ТСезСлзж пж лСрФз оіккСУмПР аПе 
евСгж кО оП биОУкжзО йОРкО, б язСйФ бік аФб лТжХСбОкжР, лТОбС биОУкСУмі кО УзОТа кОаФбОє 
биОУкжз оьСвС йОРкО. 

4. К ТОеі бжябиПккя УзОТаФ, сС УмОкСбжмь зФиьмФТкФ оіккіУмь біглСбігкС гС еОзСкФ, 
лТОбС биОУкСУмі кО кьСвС кОаФбОє гПТдОбО. 

ИУСаО, язО бжябжиО мОзжР УзОТа, йОє лТОбС кО СгПТдОккя біг гПТдОбж бжкОвСТСгж Ф 
ТСейіТі гС гбОгоямж бігУСмзіб біг РСвС бОТмСУмі кО йСйПкм бжябиПккя, язсС бСкО кПвОРкС 
лСбігСйжиО ЗОоіСкОиькіР лСиіоії ОаС СТвОкСбі йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя лТС УзОТа і 
лПТПгОиО РСвС біглСбігкСйФ гПТдОбкСйФ СТвОкСбі ОаС СТвОкСбі йіУоПбСвС 
УОйСбТягФбОккя. 

ЯзсС УзОТа, сС УмОкСбжмь зФиьмФТкФ оіккіУмь, аФб бжябиПкжР Ф йОРкі, сС кОиПджмь 
ікріР СУСаі, оя СУСаО, О мОзСд СУСаО, язО бжябжиО УзОТа, йОюмь лТОбС кО бжкОвСТСгФ Ф 
ТСейіТі гС гПУямж бігУСмзіб біг бОТмСУмі УзОТаФ зСдкО. 

5. ЙСиСдПккя оієї УмОммі кП лСржТююмьУя кО СУіа, язі бжябжиж УзОТа ліг пОУ ТСезСлСз, 
лСрФзіб, сС лТСбСгжижУя біглСбігкС гС їХкіХ мТФгСбжХ ОаС гСвСбіТкжХ СаСб'яезіб. 

ЛмОммя 344. ЗОаФбОиькО гОбкіУмь 
1. ИУСаО, язО гСаТСУСбіУкС еОбСиСгіиО пФджй йОРкСй і лТСгСбдФє бігзТжмС, 

аПелПТПТбкС бСиСгімж кПТФХСйжй йОРкСй лТСмявСй гПУямж ТСзіб ОаС ТФХСйжй йОРкСй - 
лТСмявСй л'ямж ТСзіб, кОаФбОє лТОбС биОУкСУмі кО оП йОРкС (кОаФбОиькО гОбкіУмь), язсС 
ікрП кП бУмОкСбиПкС ожй КСгПзУСй. 
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ЗОаФммя лТОбО биОУкСУмі кО еПйПиькФ гіиякзФ еО кОаФбОиькСю гОбкіУмю ТПвФиюємьУя 
еОзСкСй. 

ЙТОбС биОУкСУмі кО кПТФХСйП йОРкС, сС лігиявОє гПТдОбкіР ТПєУмТОоії, бжкжзОє еО 
кОаФбОиькСю гОбкіУмю е йСйПкмФ гПТдОбкСї ТПєУмТОоії. 

2. ИУСаО, язО еОябияє лТС гОбкіУмь бСиСгіккя, йСдП лТжєгкОмж гС пОУФ УбСвС 
бСиСгіккя ФбПУь пОУ, лТСмявСй язСвС ожй йОРкСй бСиСгіиО СУСаО, пжїй УлОгзСєйоПй 
(лТОбСкОУмФлкжзСй) бСкО є. 

3. ЯзсС СУСаО еОбСиСгіиО йОРкСй кО лігУмОбі гСвСбСТФ е РСвС биОУкжзСй, язжР ліУия 
еОзікпПккя УмТСзФ гСвСбСТФ кП лТПг'ябжб бжйСвж лТС РСвС лСбПТкПккя, бСкО кОаФбОє лТОбС 
биОУкСУмі еО кОаФбОиькСю гОбкіУмю кО кПТФХСйП йОРкС пПТПе л'ямкОгоямь, О кО ТФХСйП 
йОРкС - пПТПе л'ямь ТСзіб е пОУФ УлижбФ лСеСбкСї гОбкСУмі. 

ВмТОмО кП е УбСєї бСиі йОРкО РСвС бСиСгіиьоПй кП лПТПТжбОє кОаФбОиькСї гОбкСУмі Ф 
ТОеі лСбПТкПккя йОРкО лТСмявСй СгкСвС ТСзФ ОаС лТПг'ябиПккя лТСмявСй оьСвС УмТСзФ 
лСеСбФ лТС РСвС бжмТПаФбОккя. 

4. ЙТОбС биОУкСУмі еО кОаФбОиькСю гОбкіУмю кО кПТФХСйП йОРкС, мТОкУлСТмкі еОУСаж, 
оіккі лОлПТж кОаФбОємьУя еО ТірПккяй УФгФ. 

ЛмОммя 345. ЗОаФммя лТОбО биОУкСУмі Ф ТОеі лТжбОмжеОоії гПТдОбкСвС йОРкО мО 
йОРкО, сС є б зСйФкОиькіР биОУкСУмі 

1. ЛіежпкО ОаС юТжгжпкО СУСаО йСдП кОаФмж лТОбС биОУкСУмі Ф ТОеі лТжбОмжеОоії 
гПТдОбкСвС йОРкО мО йОРкО, сС є б зСйФкОиькіР биОУкСУмі. 

К ТПеФиьмОмі лТжгаОккя єгжкСвС йОРкСбСвС зСйлиПзУФ гПТдОбкСвС (зСйФкОиькСвС) 
ліглТжєйУмбО Ф лТСоПУі лТжбОмжеОоії гС лСзФлоя лПТПХСгямь бУі РСвС лТОбО мО СаСб'яезж. 

2. ЙТжбОмжеОоія егіРУкюємьУя Ф лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ еОзСкСй. 

ГиОбО 25 
ЙКИЙИЗДЗЗЯ ЙКАВА ВЙАЛЗИЛМІ 

ЛмОммя 346. ЙігУмОбж лТжлжкПккя лТОбО биОУкСУмі 
1. ЙТОбС биОУкСУмі лТжлжкяємьУя Ф ТОеі: 
1) бігпФдПккя биОУкжзСй УбСвС йОРкО; 
2) бігйСбж биОУкжзО біг лТОбО биОУкСУмі; 
3) лТжлжкПккя лТОбО биОУкСУмі кО йОРкС, язП еО еОзСкСй кП йСдП кОиПдОмж оіР СУСаі; 
4) екжсПккя йОРкО; 
5) бжзФлФ лОй'ямСз зФиьмФТкСї УлОгсжкж; 
6) лТжйФУСбСвС бігпФдПккя еПйПиькжХ гіиякСз лТжбОмкСї биОУкСУмі, ікржХ Са'єзміб 

кПТФХСйСвС йОРкО, сС кО кжХ ТСейісПкі, е йСмжбіб УФУліиькСї кПСаХігкСУмі біглСбігкС гС 
еОзСкФ; 

7) бжзиюпПкС  
8) ебПТкПккя УмявкПккя кО йОРкС еО еСаСб'яеОккяйж биОУкжзО; 
9) ТПзбіежоії; 
10) зСкніУзОоії; 
11) лТжлжкПккя юТжгжпкСї СУСаж пж УйПТмі биОУкжзО; 
12) бжекОккя кПСаґТФкмСбОкжйж Озмжбіб мО їХ УмявкПккя б гСХіг гПТдОбж. 
2. ЙТОбС биОУкСУмі йСдП аФмж лТжлжкПкП б ікржХ бжлОгзОХ, бУмОкСбиПкжХ еОзСкСй. 

ЛмОммя 347. ВігйСбО біг лТОбО биОУкСУмі 
1. ИУСаО йСдП бігйСбжмжУя біг лТОбО биОУкСУмі кО йОРкС, еОябжбрж лТС оП ОаС 

бпжкжбрж ікрі гії, язі УбігпОмь лТС її бігйСбФ біг лТОбО биОУкСУмі. 
2. К ТОеі бігйСбж біг лТОбО биОУкСУмі кО йОРкС, лТОбО кО язП кП лігиявОюмь гПТдОбкіР 

ТПєУмТОоії, лТОбС биОУкСУмі кО кьСвС лТжлжкяємьУя е йСйПкмФ бпжкПккя гії, язО Убігпжмь 
лТС мОзФ бігйСбФ. 
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3. К ТОеі бігйСбж біг лТОбО биОУкСУмі кО йОРкС, лТОбО кО язП лігиявОюмь гПТдОбкіР 
ТПєУмТОоії, лТОбС биОУкСУмі кО кьСвС лТжлжкяємьУя е йСйПкмФ бкПУПккя еО еОябСю 
биОУкжзО біглСбігкСвС еОлжУФ гС гПТдОбкСвС ТПєУмТФ. 

ЛмОммя 348. ЙТжлжкПккя лТОбО биОУкСУмі СУСаж кО йОРкС, язП кП йСдП їР кОиПдОмж 
1. ЯзсС е лігУмОб, сС кП аФиж еОаСТСкПкі еОзСкСй, СУСаО кОаФиО лТОбС биОУкСУмі кО 

йОРкС, язП еО еОзСкСй, язжР аФб лТжРкямжР ліекірП, кП йСдП їР кОиПдОмж, оП йОРкС йОє 
аФмж бігпФдПкП биОУкжзСй лТСмявСй УмТСзФ, бУмОкСбиПкСвС еОзСкСй. 

ЯзсС йОРкС кП бігпФдПкП биОУкжзСй Ф бУмОкСбиПкі еОзСкСй УмТСзж, оП йОРкС е 
ФТОХФбОккяй РСвС ХОТОзмПТФ і лТжекОпПккя еО ТірПккяй УФгФ кО лігУмОбі еОябж біглСбігкСвС 
СТвОкФ гПТдОбкСї биОгж лігиявОє лТжйФУСбСйФ лТСгОдФ. К ТОеі лТжйФУСбСвС лТСгОдФ 
йОРкО РСвС зСижркьСйФ биОУкжзСбі лПТПгОємьУя УФйО бжмСТвФ е бжТОХФбОккяй бжмТОм, 
лСб'яеОкжХ е бігпФдПккяй йОРкО. 

ЯзсС йОРкС кП аФиС лТСгОкП, бСкС еО ТірПккяй УФгФ лПТПгОємьУя Ф биОУкіУмь 
гПТдОбж. К оьСйФ ТОеі зСижркьСйФ биОУкжзСбі йОРкО бжлиОпФємьУя УФйО, бжекОпПкО еО 
ТірПккяй УФгФ. 

2. ЯзсС е лігУмОб, сС кП аФиж еОаСТСкПкі еОзСкСй, СУСаО кОаФиО лТОбС биОУкСУмі кО 
йОРкС, кО кОаФммя язСвС еО еОзСкСй, язжР аФб лТжРкямжР ліекірП, лСмТіаПк СУСаижбжР 
гСебіи, О б РСвС бжгОпі оіР СУСаі аФиС бігйСбиПкС, оП йОРкС лігиявОє бігпФдПккю Ф лСТягзФ, 
бУмОкСбиПкСйФ пОУмжкСю лПТрСю оієї УмОммі. 

ЛмОммя 349. ЙТжлжкПккя лТОбО биОУкСУмі бкОУиігСз екжсПккя йОРкО 
1. ЙТОбС биОУкСУмі кО йОРкС лТжлжкяємьУя б ТОеі РСвС екжсПккя. 
2. НОУмжкФ гТФвФ бжзиюпПкС. 

ЛмОммя 350. ВжзФл еПйПиькжХ гіиякСз, ікржХ Са'єзміб кПТФХСйСвС йОРкО, сС кО кжХ 
ТСейісПкі, лТжбОмкСї биОУкСУмі гия УФУліиькжХ лСмТПа пж їХ лТжйФУСбП бігпФдПккя 
е йСмжбіб УФУліиькСї кПСаХігкСУмі 

ВжзФл еПйПиькжХ гіиякСз, ікржХ Са'єзміб кПТФХСйСвС йОРкО, сС кО кжХ ТСейісПкі, 
лТжбОмкСї биОУкСУмі гия УФУліиькжХ лСмТПа пж їХ лТжйФУСбП бігпФдПккя е йСмжбіб 
УФУліиькСї кПСаХігкСУмі егіРУкююмьУя б лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ еОзСкСй. 

ЛмОммя 351. ЙТжлжкПккя лТОбО биОУкСУмі кО кПТФХСйП йОРкС Ф еб'яезФ е бжзФлСй 
гия УФУліиькжХ лСмТПа пж лТжйФУСбжй бігпФдПккяй е йСмжбіб УФУліиькСї 
кПСаХігкСУмі еПйПиькСї гіиякзж, кО язіР бСкС ТСейісПкП 

1. ЙТОбС биОУкСУмі кО джмиСбжР аФгжкСз, ікрі аФгібиі, УлСТФгж, аОвОмСТіпкі 
кОУОгдПккя йСдП аФмж лТжлжкПкП еО евСгСю биОУкжзО Ф ТОеі бжзФлФ еПйПиькСї гіиякзж, кО 
язіР бСкж ТСейісПкі, гия УФУліиькжХ лСмТПа пж еО ТірПккяй УФгФ б ТОеі її лТжйФУСбСвС 
бігпФдПккя е йСмжбіб УФУліиькСї кПСаХігкСУмі е СаСб'яезСбжй лСлПТПгкій і лСбкжй 
бігрзСгФбОккяй їХ бОТмСУмі. 

2. ИУСаО, лТОбС биОУкСУмі язСї лігиявОє лТжлжкПккю, йОє лТОбС бжйОвОмж кОгОккя їР б 
йПдОХ мПТжмСТії, кО язФ лСржТююмьУя лСбкСбОдПккя біглСбігкСвС СТвОкФ йіУоПбСвС 
УОйСбТягФбОккя ОаС СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, ікрСї еПйПиькСї гіиякзж, бОТміУмь язСї 
бТОХСбФємьУя лТж бжекОпПккі бжзФлкСї оікж. 

3. К ТОеі язсС биОУкжз еПйПиькСї гіиякзж, сС лігиявОє лТжйФУСбСйФ бігпФдПккю е 
йСмжбіб УФУліиькСї кПСаХігкСУмі, є биОУкжзСй джмиСбСвС аФгжкзФ, ікржХ аФгібПиь, УлСТФг, 
аОвОмСТіпкжХ кОУОгдПкь, сС кО кіР ТСейісПкі, бжйСвО лТС лТжйФУСбП бігпФдПккя еПйПиькСї 
гіиякзж е йСмжбіб УФУліиькСї кПСаХігкСУмі ТСевиягОємьУя ТОеСй іе бжйСвСю лТС лТжлжкПккя 
лТОбО биОУкСУмі кО мОзі Са'єзмж. 

4. К ТОеі язсС биОУкжз еПйПиькСї гіиякзж, сС лігиявОє лТжйФУСбСйФ бігпФдПккю е 
йСмжбіб УФУліиькСї кПСаХігкСУмі, кП є биОУкжзСй джмиСбСвС аФгжкзФ, ікржХ аФгібПиь, 
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УлСТФг, аОвОмСТіпкжХ кОУОгдПкь, сС кО кіР ТСейісПкі, лжмОккя лТС бігпФдПккя 
ТСевиягОємьУя е зСдкжй биОУкжзСй СзТПйС. 

5. ДС кОаТОккя еОзСккСї Ужиж ТірПккяй УФгФ лТС лТжйФУСбП бігпФдПккя еПйПиькСї 
гіиякзж е йСмжбіб УФУліиькСї кПСаХігкСУмі биОУкжз йОє лТОбС кО биОУкжР ТСеУФг 
ТСелСТягдОмжУя джмиСбжй аФгжкзСй, ікржйж аФгібияйж, УлСТФгОйж, аОвОмСТіпкжйж 
кОУОгдПккяйж, сС ТСейісПкі кО мОзіР еПйПиькіР гіиякоі. 

6. ВиОУкжз еПйПиькСї гіиякзж б ТОеі її бігпФдПккя кО зСТжУмь ікрСї СУСаж еСаСб'яеОкжР 
лСлПТПгжмж мОзФ СУСаФ лТС ТірПккя, лТжРкямП СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж пж СТвОкСй 
йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя лТС бжзФл еПйПиькСї гіиякзж, ікржХ Са'єзміб кПТФХСйСвС йОРкО, 
сС кО кіР ТСейісПкі, гия УФУліиькжХ лСмТПа, мО б гПУямжгПккжР УмТСз лСбігСйжмж СТвОк, сС 
лТжРкяб мОзП ТірПккя, лТС бігпФдПккя еПйПиькСї гіиякзж кО зСТжУмь ікрСї СУСаж. КірПккя 
лТС бжзФл еПйПиькСї гіиякзж гия УФУліиькжХ лСмТПа еаПТівОє УбСю пжккіУмь гия кСбСвС 
биОУкжзО еПйПиькСї гіиякзж. 

ЛмОммя 352. ВжзФл лОй'ямзж зФиьмФТкСї УлОгсжкж 
1. ЯзсС б ТПеФиьмОмі гіР ОаС аПегіяиькСУмі биОУкжзО лОй'ямзж зФиьмФТкСї УлОгсжкж їР 

еОвТСдФє лСрзСгдПккя ОаС екжсПккя, біглСбігкжР СТвОк СХСТСкж зФиьмФТкСї УлОгсжкж 
ТСажмь биОУкжзФ лОй'ямзж біглСбігкП лСлПТПгдПккя. 

2. ЯзсС биОУкжз лОй'ямзж зФиьмФТкСї УлОгсжкж кП бджбП еОХСгіб сСгС її еаПТПдПккя, 
еСзТПйО Ф еб'яезФ е кПйСдижбіУмю УмбСТПккя кПСаХігкжХ гия оьСвС ФйСб, УФг еО лСеСбСй 
біглСбігкСвС СТвОкФ СХСТСкж зФиьмФТкСї УлОгсжкж йСдП лСУмОкСбжмж ТірПккя лТС її бжзФл. 

3. К ТОеі кПбігзиОгкСї кПСаХігкСУмі еОаПелПпПккя ФйСб гия еаПТПдПккя лОй'ямзж 
зФиьмФТкСї УлОгсжкж лСеСб лТС її бжзФл йСдП аФмж лТПг'ябиПкС аПе лСлПТПгдПккя. 

4. ВжзФлиПкО лОй'ямзО зФиьмФТкСї УлОгсжкж лПТПХСгжмь Ф биОУкіУмь гПТдОбж. 
5. ВжзФлкО оікО лОй'ямзж зФиьмФТкСї УлОгсжкж бжекОпОємьУя еО евСгСю УмСТік, О б ТОеі 

УлСТФ - УФгСй. 

ЛмОммя 353. КПзбіежоія 
1. К ТОеі УмжХіРкСвС ижХО, ОбОТії, ПлігПйії, ПліеССмії мО еО ікржХ кОгебжпОРкжХ СаУмОбжк, 

е йПмСю УФУліиькСї кПСаХігкСУмі йОРкС йСдП аФмж лТжйФУСбС бігпФдПкП Ф биОУкжзО кО 
лігУмОбі мО б лСТягзФ, бУмОкСбиПкжХ еОзСкСй, еО ФйСбж лСлПТПгкьСвС і лСбкСвС 
бігрзСгФбОккя РСвС бОТмСУмі (ТПзбіежоія). 

2. В ФйСбОХ бСєккСвС ОаС кОгебжпОРкСвС УмОкФ йОРкС йСдП аФмж лТжйФУСбС бігпФдПкП 
Ф биОУкжзО е кОУмФлкжй лСбкжй бігрзСгФбОккяй РСвС бОТмСУмі. 

3. КПзбіеСбОкП йОРкС лПТПХСгжмь Ф биОУкіУмь гПТдОбж ОаС екжсФємьУя. 
4. ИоікзО, еО язСю лСлПТПгкьСйФ биОУкжзСбі аФиО бігрзСгСбОкО бОТміУмь 

ТПзбіеСбОкСвС йОРкО, йСдП аФмж СУзОТдПкО гС УФгФ. 
5. К ТОеі ТПзбіежоії йОРкО РСвС лСлПТПгкіР биОУкжз йСдП бжйОвОмж беОйік кОгОккя 

РСйФ ікрСвС йОРкО, язсС оП йСдижбС. 
6. ЯзсС ліУия лТжлжкПккя кОгебжпОРкСї СаУмОбжкж ТПзбіеСбОкП йОРкС еаПТПвиСУя, 

СУСаО, язіР бСкС кОиПдОиС, йОє лТОбС бжйОвОмж РСвС лСбПТкПккя Ф УФгСбСйФ лСТягзФ. 
К ТОеі лСбПТкПккя йОРкО СУСаі Ф кПї лСкСбиюємьУя лТОбС биОУкСУмі кО оП йОРкС, 

СгкСпОУкС бСкО еСаСб'яеФємьУя лСбПТкФмж вТСрСбФ УФйФ ОаС Тіп, язО аФиО кПю СгПТдОкО Ф 
еб'яезФ е ТПзбіежоією, е бжТОХФбОккяй ТСеФйкСї лиОмж еО бжзСТжУмОккя оьСвС йОРкО. 

ЛмОммя 354. КСкніУзОоія 
1. ДС СУСаж йСдП аФмж еОУмСУСбОкС лСеаОбиПккя лТОбО биОУкСУмі кО йОРкС еО 

ТірПккяй УФгФ яз УОкзоія еО бпжкПккя лТОбСлСТФрПккя (зСкніУзОоія) Ф бжлОгзОХ, 
бУмОкСбиПкжХ еОзСкСй. 

КСкніУзСбОкП йОРкС лПТПХСгжмь Ф биОУкіУмь гПТдОбж аПеСлиОмкС, зТій бжлОгзіб, 
бжекОпПкжХ еОзСкСй. 

2. ИаУяв мО лСТягСз зСкніУзОоії йОРкО бУмОкСбиююмьУя еОзСкСй. 
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ГиОбО 26 
ЙКАВИ ЛЙІЙЬЗИЇ ВЙАЛЗИЛМІ 

ЛмОммя 355. ЙСкяммя і бжгж лТОбО УліиькСї биОУкСУмі 
1. ЖОРкС, сС є Ф биОУкСУмі гбСХ ОаС аіиьрП СУіа (УліббиОУкжзіб), кОиПджмь їй кО лТОбі 

УліиькСї биОУкСУмі (УліиькП йОРкС). 
2. ЖОРкС йСдП кОиПдОмж СУСаОй кО лТОбі УліиькСї пОУмзСбСї ОаС кО лТОбі УліиькСї 

УФйіУкСї биОУкСУмі. 
3. ЙТОбС УліиькСї биОУкСУмі бжкжзОє е лігУмОб, кП еОаСТСкПкжХ еОзСкСй. 
4. ЛліиькО биОУкіУмь ббОдОємьУя пОУмзСбСю, язсС гСвСбСТСй ОаС еОзСкСй кП 

бУмОкСбиПкО УліиькО УФйіУкО биОУкіУмь кО йОРкС. 

ЛмОммя 356. ЙТОбС УліиькСї пОУмзСбСї биОУкСУмі 
1. ВиОУкіУмь гбСХ пж аіиьрП СУіа іе бжекОпПккяй пОУмСз зСдкСвС е кжХ Ф лТОбі 

биОУкСУмі є УліиькСю пОУмзСбСю биОУкіУмю. 
2. ЛФа'єзмОйж лТОбО УліиькСї пОУмзСбСї биОУкСУмі йСдФмь аФмж ніежпкі СУСаж, юТжгжпкі 

СУСаж, гПТдОбО, мПТжмСТіОиькі вТСйОгж. 

ЛмОммя 357. ВжекОпПккя пОУмСз Ф лТОбі УліиькСї пОУмзСбСї биОУкСУмі 
1. НОУмзж Ф лТОбі УліиькСї пОУмзСбСї биОУкСУмі ббОдОюмьУя Тібкжйж, язсС ікрП кП 

бУмОкСбиПкС еО гСйСбиПкіУмю УліббиОУкжзіб ОаС еОзСкСй. 
2. ЯзсС ТСейіТ пОУмСз Ф лТОбі УліиькСї пОУмзСбСї биОУкСУмі кП бУмОкСбиПкжР еО 

гСйСбиПкіУмю УліббиОУкжзіб ОаС еОзСкСй, бік бжекОпОємьУя е ФТОХФбОккяй бзиОгФ зСдкСвС 
е УліббиОУкжзіб Ф лТжгаОккя (бжвСмСбиПккя, УлСТФгдПккя) йОРкО. 

3. ЛліббиОУкжз йОє лТОбС кО біглСбігкП еаіиьрПккя УбСєї пОУмзж Ф лТОбі УліиькСї 
пОУмзСбСї биОУкСУмі, язсС лСиілрПккя УліиькСвС йОРкО, язі кП йСдкО бігСзТПйжмж, 
еТСаиПкі кжй УбСїй зСрмСй еО евСгСю бУіХ УліббиОУкжзіб, е гСгПТдОккяй бУмОкСбиПкСвС 
лСТягзФ бжзСТжУмОккя УліиькСвС йОРкО. 

4. ЛліббиОУкжз джмиСбСвС аФгжкзФ, ікрСї аФгібиі, УлСТФгж йСдП еТСажмж Ф 
бУмОкСбиПкСйФ еОзСкСй лСТягзФ еО УбіР ТОХФкСз гСаФгСбФ (лТжаФгСбФ) аПе евСгж ікржХ 
УліббиОУкжзіб, язсС оП кП лСТФрФє їХкіХ лТОб. МОзО гСаФгСбО (лТжаФгСбО) є биОУкіУмю 
УліббиОУкжзО, язжР її еТСажб, і кП ейікює ТСейіТФ пОУмСз УліббиОУкжзіб Ф лТОбі УліиькСї 
пОУмзСбСї биОУкСУмі. 

5. ЙСиілрПккя УліиькСвС йОРкО, язі йСдкО бігСзТПйжмж, є биОУкіУмю мСвС е 
УліббиОУкжзіб, язжР їХ еТСажб, язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС гСйСбиПкіУмю УліббиОУкжзіб. 

ЛмОммя 358. ЗгіРУкПккя лТОбО УліиькСї пОУмзСбСї биОУкСУмі 
1. ЙТОбС УліиькСї пОУмзСбСї биОУкСУмі егіРУкюємьУя УліббиОУкжзОйж еО їХкьСю 

евСгСю. 
2. ЛліббиОУкжзж йСдФмь гСйСбжмжУя лТС лСТягСз бСиСгіккя мО зСТжУмФбОккя йОРкСй, 

сС є їХкьСю УліиькСю пОУмзСбСю биОУкіУмю. 
3. КСдПк іе УліббиОУкжзіб йОє лТОбС кО кОгОккя РСйФ Ф бСиСгіккя мО зСТжУмФбОккя мієї 

пОУмжкж УліиькСвС йОРкО б кОмФТі, язО біглСбігОє РСвС пОУмоі Ф лТОбі УліиькСї пОУмзСбСї 
биОУкСУмі. К ТОеі кПйСдижбСУмі оьСвС бік йОє лТОбС бжйОвОмж біг ікржХ УліббиОУкжзіб, язі 
бСиСгіюмь і зСТжУмФюмьУя Уліиькжй йОРкСй, біглСбігкСї йОмПТіОиькСї зСйлПкУОоії. 

4. ЯзсС гСвСбіТ йід УліббиОУкжзОйж лТС лСТягСз бСиСгіккя мО зСТжУмФбОккя 
Уліиькжй йОРкСй біглСбігкС гС їХкіХ пОУмСз Ф лТОбі УліиькСї пОУмзСбСї биОУкСУмі 
лСУбігпПкжР кСмОТіОиькС, бік є СаСб'яезСбжй і гия СУСаж, язО лТжгаОє евСгСй пОУмзФ б 
лТОбі УліиькСї пОУмзСбСї биОУкСУмі кО оП йОРкС. 
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ЛмОммя 359. ЙиСгж, лТСгФзоія мО гСХСгж біг бжзСТжУмОккя йОРкО, сС є Ф УліиькіР 
пОУмзСбіР биОУкСУмі 

1. ЙиСгж, лТСгФзоія мО гСХСгж біг бжзСТжУмОккя йОРкО, сС є Ф УліиькіР пОУмзСбіР 
биОУкСУмі, кОгХСгямь гС УзиОгФ УліиькСвС йОРкО і ТСелСгіияюмьУя йід УліббиОУкжзОйж 
біглСбігкС гС їХкіХ пОУмСз Ф лТОбі УліиькСї пОУмзСбСї биОУкСУмі, язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС 
гСйСбиПкіУмю йід кжйж. 

ЛмОммя 360. КмТжйОккя йОРкО, сС є Ф УліиькіР пОУмзСбіР биОУкСУмі 
1. ЛліббиОУкжз біглСбігкС гС УбСєї пОУмзж Ф лТОбі УліиькСї пОУмзСбСї биОУкСУмі 

еСаСб'яеОкжР аТОмж ФпОУмь Ф бжмТОмОХ кО ФлТОбиіккя, ФмТжйОккя мО еаПТПдПккя УліиькСвС 
йОРкО, Ф УлиОмі лСгОмзіб, еаСТіб (СаСб'яезСбжХ лиОмПдіб), О мОзСд кПУмж біглСбігОиькіУмь 
лПТПг мТПмійж СУСаОйж еО еСаСб'яеОккяйж, лСб'яеОкжйж іе Уліиькжй йОРкСй. 

ЛмОммя 361. ЙТОбС УліббиОУкжзО ТСелСТягжмжУя УбСєю пОУмзСю Ф лТОбі УліиькСї 
пОУмзСбСї биОУкСУмі 

1. ЛліббиОУкжз йОє лТОбС УОйСУміРкС ТСелСТягжмжУя УбСєю пОУмзСю Ф лТОбі УліиькСї 
пОУмзСбСї биОУкСУмі. 

ЛмОммя 362. ЙПТПбОдкП лТОбС зФлібиі пОУмзж Ф лТОбі УліиькСї пОУмзСбСї биОУкСУмі 
1. К ТОеі лТСгОдФ пОУмзж Ф лТОбі УліиькСї пОУмзСбСї биОУкСУмі УліббиОУкжз йОє 

лПТПбОдкП лТОбС лПТПг ікржйж СУСаОйж кО її зФлібию еО оікСю, СвСиСрПкСю гия лТСгОдФ, 
мО кО ікржХ ТібкжХ ФйСбОХ, зТій бжлОгзФ лТСгОдФ е лФаиіпкжХ мСТвіб. 

2. ЙТСгОбПоь пОУмзж Ф лТОбі УліиькСї пОУмзСбСї биОУкСУмі еСаСб'яеОкжР лжУьйСбС 
лСбігСйжмж ікржХ УліббиОУкжзіб лТС кОйіТ лТСгОмж УбСю пОУмзФ, бзОеОбрж оікФ мО ікрі 
ФйСбж, кО язжХ бік її лТСгОє. 

ЯзсС ікрі УліббиОУкжзж бігйСбжижУя біг егіРУкПккя лПТПбОдкСвС лТОбО зФлібиі пж кП 
егіРУкямь оьСвС лТОбО сСгС кПТФХСйСвС йОРкО лТСмявСй СгкСвС йіУяоя, О сСгС ТФХСйСвС 
йОРкО - лТСмявСй гПУямж гкіб біг гкя СмТжйОккя кжйж лСбігСйиПккя, лТСгОбПоь йОє лТОбС 
лТСгОмж УбСю пОУмзФ ікріР СУСаі. 

3. ЯзсС аОдОккя лТжгаОмж пОУмзФ Ф лТОбі УліиькСї пОУмзСбСї биОУкСУмі бжябжиж зіиьзО 
УліббиОУкжзіб, лТСгОбПоь йОє лТОбС бжаСТФ лСзФлоя. 

4. К ТОеі лТСгОдФ пОУмзж Ф лТОбі УліиькСї пОУмзСбСї биОУкСУмі е лСТФрПккяй 
лПТПбОдкСвС лТОбО зФлібиі УліббиОУкжз йСдП лТПг'ябжмж гС УФгФ лСеСб лТС лПТПбПгПккя кО 
кьСвС лТОб мО СаСб'яезіб лСзФлоя. ИгкСпОУкС лСежбОп еСаСб'яеОкжР бкПУмж кО гПлСежмкжР 
ТОХФкСз УФгФ вТСрСбФ УФйФ, язФ еО гСвСбСТСй лСбжкПк УлиОмжмж лСзФлПоь. 

ДС мОзжХ бжйСв еОУмСУСбФємьУя лСеСбкО гОбкіУмь б Сгжк Тіз. 
5. ЙПТПгОпО УліббиОУкжзСй УбСвС лПТПбОдкСвС лТОбО зФлібиі пОУмзж Ф лТОбі УліиькСї 

пОУмзСбСї биОУкСУмі ікріР СУСаі кП гСлФУзОємьУя. 

ЛмОммя 363. ЖСйПкм лПТПХСгФ пОУмзж Ф лТОбі УліиькСї пОУмзСбСї биОУкСУмі гС 
кОаФбОпО еО гСвСбСТСй 

1. НОУмзО Ф лТОбі УліиькСї пОУмзСбСї биОУкСУмі лПТПХСгжмь гС кОаФбОпО еО гСвСбСТСй е 
йСйПкмФ ФзиОгПккя гСвСбСТФ, язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС гСйСбиПкіУмю УмСТік. 

2. НОУмзО Ф лТОбі УліиькСї пОУмзСбСї биОУкСУмі еО гСвСбСТСй, язжР лігиявОє 
кСмОТіОиькСйФ лСУбігпПккю мО (ОаС) гПТдОбкіР ТПєУмТОоії, лПТПХСгжмь гС кОаФбОпО 
біглСбігкС гС УмОммі 334 оьСвС КСгПзУФ. 

ЛмОммя 364. Вжгіи пОУмзж іе йОРкО, сС є Ф УліиькіР пОУмзСбіР биОУкСУмі 
1. ЛліббиОУкжз йОє лТОбС кО бжгіи Ф кОмФТі пОУмзж іе йОРкО, сС є Ф УліиькіР пОУмзСбіР 

биОУкСУмі. 
2. ЯзсС бжгіи Ф кОмФТі пОУмзж іе УліиькСвС йОРкО кП гСлФУзОємьУя евігкС іе еОзСкСй 

ОаС є кПйСдижбжй (пОУмжкО гТФвО УмОммі 183 оьСвС КСгПзУФ), УліббиОУкжз, язжР аОдОє 
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бжгіиФ, йОє лТОбС кО СгПТдОккя біг ікржХ УліббиОУкжзіб вТСрСбСї ОаС ікрСї йОмПТіОиькСї 
зСйлПкУОоії бОТмСУмі РСвС пОУмзж. 

КСйлПкУОоія УліббиОУкжзСбі йСдП аФмж кОгОкО ижрП еО РСвС евСгСю. 
ЙТОбС кО пОУмзФ Ф лТОбі УліиькСї пОУмзСбСї биОУкСУмі Ф УліббиОУкжзО, язжР СмТжйОб 

мОзФ зСйлПкУОоію, лТжлжкяємьУя е гкя її СмТжйОккя. 
3. К ТОеі бжгіиФ УліббиОУкжзСй Ф кОмФТі пОУмзж іе УліиькСвС йОРкО гия УліббиОУкжзО, 

язжР егіРУкжб мОзжР бжгіи, лТОбС УліиькСї пОУмзСбСї биОУкСУмі кО оП йОРкС лТжлжкяємьУя. 
МОзО СУСаО кОаФбОє лТОбС биОУкСУмі кО бжгіиПкП йОРкС, і Ф бжлОгзФ, бУмОкСбиПкСйФ 
еОзСкСй, мОзП лТОбС лігиявОє гПТдОбкіР ТПєУмТОоії. 

4. ДСвСбіТ лТС бжгіи Ф кОмФТі пОУмзж е кПТФХСйСвС УліиькСвС йОРкО ФзиОгОємьУя Ф 
лжУьйСбіР нСТйі і лігиявОє кСмОТіОиькСйФ лСУбігпПккю. 

ЛмОммя 365. ЙТжлжкПккя лТОбО кО пОУмзФ Ф УліиькСйФ йОРкі еО бжйСвСю ікржХ 
УліббиОУкжзіб 

1. ЙТОбС СУСаж кО пОУмзФ Ф УліиькСйФ йОРкі йСдП аФмж лТжлжкПкП еО ТірПккяй УФгФ кО 
лігУмОбі лСеСбФ ікржХ УліббиОУкжзіб, язсС: 

1) пОУмзО є кПекОпкСю і кП йСдП аФмж бжгіиПкО б кОмФТі; 
2) Тіп є кПлСгіиькСю; 
3) УліиькП бСиСгіккя і зСТжУмФбОккя йОРкСй є кПйСдижбжй; 
4) мОзП лТжлжкПккя кП еОбгОУмь іУмСмкСї рзСгж ікмПТПУОй УліббиОУкжзО мО пиПкОй 

РСвС Уій'ї. 
2. ЛФг лСУмОкСбияє ТірПккя лТС лТжлжкПккя лТОбО СУСаж кО пОУмзФ Ф УліиькСйФ йОРкі 

еО ФйСбж лСлПТПгкьСвС бкПУПккя лСежбОпПй бОТмСУмі оієї пОУмзж кО гПлСежмкжР ТОХФкСз 
УФгФ. 

ЛмОммя 366. ЗбПТкПккя УмявкПккя кО пОУмзФ Ф йОРкі, сС є Ф УліиькіР пОУмзСбіР 
биОУкСУмі 

1. КТПгжмСТ УліббиОУкжзО йОРкО, сС є Ф УліиькіР пОУмзСбіР биОУкСУмі, Ф ТОеі 
кПгСУмОмкСУмі Ф кьСвС ікрСвС йОРкО, кО язП йСдП аФмж ебПТкПкП УмявкПккя, йСдП 
лТПг'ябжмж лСеСб лТС бжгіи пОУмзж іе УліиькСвС йОРкО б кОмФТі гия ебПТкПккя УмявкПккя кО 
кПї. 

ЯзсС бжгіи б кОмФТі пОУмзж іе УліиькСвС йОРкО йОє кОУиігзСй ейікФ РСвС лТжекОпПккя 
ОаС лТСмж оьСвС еОлПТПпФюмь ікрі УліббиОУкжзж, УліТ бжТірФємьУя УФгСй. 

2. К ТОеі кПйСдижбСУмі бжгіиФ б кОмФТі пОУмзж іе УліиькСвС йОРкО ОаС еОлПТПпПккя 
ікржХ УліббиОУкжзіб лТСмж мОзСвС бжгіиФ зТПгжмСТ йОє лТОбС бжйОвОмж лТСгОдФ 
аСТдкжзСй УбСєї пОУмзж Ф лТОбі УліиькСї пОУмзСбСї биОУкСУмі е кОлТОбиПккяй УФйж бжмСТвФ 
кО лСвОрПккя аСТвФ. 

К ТОеі бігйСбж аСТдкжзО біг лТСгОдФ УбСєї пОУмзж Ф лТОбі УліиькСї пОУмзСбСї биОУкСУмі 
ОаС бігйСбж ікржХ УліббиОУкжзіб біг лТжгаОккя пОУмзж аСТдкжзО зТПгжмСТ йОє лТОбС 
бжйОвОмж лТСгОдФ оієї пОУмзж е лФаиіпкжХ мСТвіб ОаС лПТПбПгПккя кО кьСвС лТОб мО 
СаСб'яезіб УліббиОУкжзО-аСТдкжзО, е лТСбПгПккяй біглСбігкСвС лПТПТОХФкзФ. 

ЛмОммя 367. ЙСгіи йОРкО, сС є Ф УліиькіР пОУмзСбіР биОУкСУмі 
1. ЖОРкС, сС є Ф УліиькіР пОУмзСбіР биОУкСУмі, йСдП аФмж лСгіиПкП б кОмФТі йід 

УліббиОУкжзОйж еО гСйСбиПкіУмю йід кжйж. 
2. К ТОеі лСгіиФ УліиькСвС йОРкО йід УліббиОУкжзОйж лТОбС УліиькСї пОУмзСбСї 

биОУкСУмі кО кьСвС лТжлжкяємьУя. 
3. ДСвСбіТ лТС лСгіи кПТФХСйСвС йОРкО, сС є Ф УліиькіР пОУмзСбіР биОУкСУмі, 

ФзиОгОємьУя Ф лжУьйСбіР нСТйі і лігиявОє кСмОТіОиькСйФ лСУбігпПккю. 

ЛмОммя 368. ЙТОбС УліиькСї УФйіУкСї биОУкСУмі 
1. ЛліиькО биОУкіУмь гбСХ ОаС аіиьрП СУіа аПе бжекОпПккя пОУмСз зСдкСвС е кжХ Ф лТОбі 

биОУкСУмі є УліиькСю УФйіУкСю биОУкіУмю. 
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2. ЛФа'єзмОйж лТОбО УліиькСї УФйіУкСї биОУкСУмі йСдФмь аФмж ніежпкі СУСаж, юТжгжпкі 
СУСаж, О мОзСд гПТдОбО, мПТжмСТіОиькі вТСйОгж, язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС еОзСкСй. 

3. ЖОРкС, кОаФмП лСгТФддяй еО пОУ риюаФ, є їХкьСю УліиькСю УФйіУкСю биОУкіУмю, 
язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС гСвСбСТСй ОаС еОзСкСй. 

4. ЖОРкС, кОаФмП б ТПеФиьмОмі УліиькСї лТОоі мО еО Уліиькі вТСрСбі зСрмж пиПкіб Уій'ї, є 
їХкьСю УліиькСю УФйіУкСю биОУкіУмю, язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС гСвСбСТСй, ФзиОгПкжй Ф 
лжУьйСбіР нСТйі. 

ЛмОммя 369. ЗгіРУкПккя лТОбО УліиькСї УФйіУкСї биОУкСУмі 
1. ЛліббиОУкжзж йОРкО, сС є Ф УліиькіР УФйіУкіР биОУкСУмі, бСиСгіюмь і зСТжУмФюмьУя 

кжй УліиькС, язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС гСйСбиПкіУмю йід кжйж. 
2. КСелСТягдОккя йОРкСй, сС є Ф УліиькіР УФйіУкіР биОУкСУмі, егіРУкюємьУя еО евСгСю 

бУіХ УліббиОУкжзіб, язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС еОзСкСй. 
К ТОеі бпжкПккя Сгкжй іе УліббиОУкжзіб лТОбСпжкФ сСгС ТСелСТягдПккя Уліиькжй 

йОРкСй ббОдОємьУя, сС бік бпжкПкжР еО евСгСю бУіХ УліббиОУкжзіб, язсС ікрП кП 
бУмОкСбиПкС еОзСкСй. 

ЗвСгО УліббиОУкжзіб кО бпжкПккя лТОбСпжкФ сСгС ТСелСТягдПккя Уліиькжй йОРкСй, 
язжР лігиявОє кСмОТіОиькСйФ лСУбігпПккю мО (ОаС) гПТдОбкіР ТПєУмТОоії, йОє аФмж 
бжУиСбиПкО лжУьйСбС і кСмОТіОиькС лСУбігпПкО. 

3. ЛліббиОУкжзж йОюмь лТОбС ФлСбкСбОджмж СгкСвС е кжХ кО бпжкПккя лТОбСпжкіб 
сСгС ТСелСТягдПккя Уліиькжй йОРкСй. 

4. ЙТОбСпжк сСгС ТСелСТягдПккя Уліиькжй йОРкСй, бпжкПкжР Сгкжй іе 
УліббиОУкжзіб, йСдП аФмж бжекОкжР УФгСй кПгіРУкжй еО лСеСбСй ікрСвС УліббиОУкжзО Ф 
ТОеі бігУФмкСУмі Ф УліббиОУкжзО, язжР бпжкжб лТОбСпжк, кПСаХігкжХ лСбкСбОдПкь. 

ЛмОммя 370. Вжгіи пОУмзж іе йОРкО, сС є Ф УліиькіР УФйіУкіР биОУкСУмі 
1. ЛліббиОУкжзж йОюмь лТОбС кО бжгіи Ф кОмФТі пОУмзж іе йОРкО, сС є Ф УліиькіР 

УФйіУкіР биОУкСУмі, зТій бжлОгзіб, ФУмОкСбиПкжХ еОзСкСй. 
2. К ТОеі бжгіиФ пОУмзж іе йОРкО, сС є Ф УліиькіР УФйіУкіР биОУкСУмі, ббОдОємьУя, сС 

пОУмзж зСдкСвС іе УліббиОУкжзіб Ф лТОбі УліиькСї УФйіУкСї биОУкСУмі є Тібкжйж, язсС ікрП кП 
бУмОкСбиПкС гСйСбиПкіУмю йід кжйж, еОзСкСй ОаС ТірПккяй УФгФ. 

3. Вжгіи пОУмзж іе йОРкО, сС є Ф УліиькіР УФйіУкіР биОУкСУмі, егіРУкюємьУя Ф лСТягзФ, 
бУмОкСбиПкСйФ УмОммПю 364 оьСвС КСгПзУФ. 

ЛмОммя 371. ЗбПТкПккя УмявкПккя кО пОУмзФ йОРкО, сС є Ф УліиькіР УФйіУкіР 
биОУкСУмі 

1. КТПгжмСТ УліббиОУкжзО йОРкО, сС є Ф УліиькіР УФйіУкіР биОУкСУмі, Ф ТОеі 
кПгСУмОмкСУмі Ф кьСвС ікрСвС йОРкО, кО язП йСдП аФмж ебПТкПкП УмявкПккя, йСдП 
лТПг'ябжмж лСеСб лТС бжгіи пОУмзж іе УліиькСвС йОРкО б кОмФТі гия ебПТкПккя УмявкПккя кО 
кПї, зТій бжлОгзіб, ФУмОкСбиПкжХ еОзСкСй. 

2. Вжгіи пОУмзж іе йОРкО, сС є Ф УліиькіР УФйіУкіР биОУкСУмі, гия ебПТкПккя УмявкПккя 
кО кПї егіРУкюємьУя Ф лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ УмОммПю 366 оьСвС КСгПзУФ. 

ЛмОммя 372. ЙСгіи йОРкО, сС є Ф УліиькіР УФйіУкіР биОУкСУмі 
1. ЖОРкС, сС є Ф УліиькіР УФйіУкіР биОУкСУмі, йСдП аФмж лСгіиПкП йід УліббиОУкжзОйж 

еО гСйСбиПкіУмю йід кжйж, зТій бжлОгзіб, ФУмОкСбиПкжХ еОзСкСй. 
2. К ТОеі лСгіиФ йОРкО, сС є Ф УліиькіР УФйіУкіР биОУкСУмі, ббОдОємьУя, сС пОУмзж 

УліббиОУкжзіб Ф лТОбі УліиькСї УФйіУкСї биОУкСУмі є Тібкжйж, язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС 
гСйСбиПкіУмю йід кжйж ОаС еОзСкСй. 

ЗО ТірПккяй УФгФ пОУмзО УліббиОУкжзО йСдП аФмж еаіиьрПкО ОаС ейПкрПкО е 
ФТОХФбОккяй СаУмОбжк, язі йОюмь іУмСмкП екОпПккя. 

3. К ТОеі лСгіиФ йОРкО йід УліббиОУкжзОйж лТОбС УліиькСї УФйіУкСї биОУкСУмі кО кьСвС 
лТжлжкяємьУя. 
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4. ДСвСбіТ лТС лСгіи кПТФХСйСвС йОРкО, сС є Ф УліиькіР УФйіУкіР биОУкСУмі, 
ФзиОгОємьУя Ф лжУьйСбіР нСТйі і лігиявОє кСмОТіОиькСйФ лСУбігпПккю. 

ГиОбО 27 
ЙКАВИ ВЙАЛЗИЛМІ ЗА ЗДЖЙЮ (ЗДЖДЙЬЗК ДІЙЯЗКК) 

ЛмОммя 373. ЗПйия (еПйПиькО гіиякзО) яз Са'єзм лТОбО биОУкСУмі 
1. ЗПйия є СУкСбкжй кОоіСкОиькжй аОвОмУмбСй, сС лПТПаФбОє ліг СУСаижбСю 

СХСТСкСю гПТдОбж. 
2. ЙТОбС биОУкСУмі кО еПйию вОТОкмФємьУя КСкУмжмФоією КзТОїкж. 
ЙТОбС биОУкСУмі кО еПйию (еПйПиькФ гіиякзФ) кОаФбОємьУя і егіРУкюємьУя біглСбігкС 

гС еОзСкФ. 
3. ЙТОбС биОУкСУмі кО еПйПиькФ гіиякзФ лСржТюємьУя кО лСбПТХкПбжР (вТФкмСбжР) рОТ 

Ф йПдОХ оієї гіиякзж, кО бСгкі Са'єзмж, иіУж, аОвОмСТіпкі кОУОгдПккя, язі кО кіР екОХСгямьУя, 
О мОзСд кО лТСУміТ, сС є кОг і ліг лСбПТХкПю гіиякзж, бжУСмСю мО вижажкСю, язі кПСаХігкі 
гия ебПгПккя джмиСбжХ, бжТСакжпжХ мО ікржХ аФгібПиь і УлСТФг. 

4. ВиОУкжз еПйПиькСї гіиякзж йОє лТОбС бжзСТжУмСбФбОмж її кО УбіР ТСеУФг біглСбігкС 
гС її оіиьСбСвС лТжекОпПккя. 

5. ВиОУкжз еПйПиькСї гіиякзж йСдП бжзСТжУмСбФбОмж кО УбіР ТСеУФг бУП, сС 
екОХСгжмьУя кОг і ліг лСбПТХкПю оієї гіиякзж, язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС еОзСкСй мО язсС 
оП кП лСТФрФє лТОб ікржХ СУіа. 

ЛмОммя 374. ЛФа'єзмж лТОбО биОУкСУмі кО еПйию (еПйПиькФ гіиякзФ) 
1. ЛФа'єзмОйж лТОбО биОУкСУмі кО еПйию (еПйПиькФ гіиякзФ) є ніежпкі СУСаж, юТжгжпкі 

СУСаж, гПТдОбО, мПТжмСТіОиькі вТСйОгж. 
2. ІкСеПйоі, СУСаж аПе вТСйОгякУмбО йСдФмь кОаФбОмж лТОбС биОУкСУмі кО еПйию 

(еПйПиькі гіиякзж) біглСбігкС гС еОзСкФ. 
3. ІкСеПйкі юТжгжпкі СУСаж, ікСеПйкі гПТдОбж мО йідкОТСгкі СТвОкіеОоії йСдФмь аФмж 

УФа'єзмОйж лТОбО биОУкСУмі кО еПйию (еПйПиькФ гіиякзФ) Ф бжлОгзОХ, бУмОкСбиПкжХ 
еОзСкСй. 

4. ЙТОбО мО СаСб'яезж УФа'єзміб лТОбО биОУкСУмі кО еПйию (еПйПиькФ гіиякзФ) 
бУмОкСбиююмьУя еОзСкСй. 

ЛмОммя 375. ЙТОбС биОУкжзО кО еОаФгСбФ еПйПиькСї гіиякзж 
1. ВиОУкжз еПйПиькСї гіиякзж йОє лТОбС ебСгжмж кО кіР аФгібиі мО УлСТФгж, 

УмбСТюбОмж еОзТжмі бСгСРйж, егіРУкюбОмж лПТПаФгСбФ, О мОзСд гСебСиямж аФгібкжомбС кО 
УбСїР гіиякоі ікржй СУСаОй. 

2. ВиОУкжз еПйПиькСї гіиякзж кОаФбОє лТОбС биОУкСУмі кО ебПгПкі кжй аФгібиі, УлСТФгж 
мО ікрП кПТФХСйП йОРкС. 

3. ЙТОбС биОУкжзО кО еОаФгСбФ егіРУкюємьУя кжй еО ФйСбж гСгПТдОккя ОТХімПзмФТкжХ, 
аФгібПиькжХ, УОкімОТкжХ, ПзСиСвіпкжХ мО ікржХ кСТй і лТОбжи, О мОзСд еО ФйСбж 
бжзСТжУмОккя еПйПиькСї гіиякзж еО її оіиьСбжй лТжекОпПккяй. 

4. ЙТОбСбі кОУиігзж УОйСпжккСї еОаФгСбж, егіРУкПкСї биОУкжзСй кО РСвС еПйПиькіР 
гіиякоі, бУмОкСбиююмьУя УмОммПю 376 оьСвС КСгПзУФ. 

ЛмОммя 376. ЛОйСпжккП аФгібкжомбС 
1. ЖжмиСбжР аФгжкСз, аФгібия, УлСТФгО, ікрП кПТФХСйП йОРкС ббОдОюмьУя 

УОйСпжккжй аФгібкжомбСй, язсС бСкж еаФгСбОкі ОаС аФгФюмьУя кО еПйПиькіР гіиякоі, сС кП 
аФиО бігбПгПкО гия оієї йПмж, ОаС аПе біглСбігкСвС гСзФйПкмО, язжР гОє лТОбС бжзСкФбОмж 
аФгібПиькі ТСаСмж, пж кОиПдкС еОмбПТгдПкСвС лТСПзмФ, ОаС е іУмСмкжйж лСТФрПккяйж 
аФгібПиькжХ кСТй і лТОбжи. 

2. ИУСаО, язО егіРУкжиО ОаС егіРУкює УОйСпжккП аФгібкжомбС кПТФХСйСвС йОРкО, кП 
кОаФбОє лТОбО биОУкСУмі кО кьСвС. 
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3. ЙТОбС биОУкСУмі кО УОйСпжккС еаФгСбОкП кПТФХСйП йОРкС йСдП аФмж еО ТірПккяй 
УФгФ бжекОкП еО СУСаСю, язО егіРУкжиО УОйСпжккП аФгібкжомбС кО еПйПиькіР гіиякоі, сС кП 
аФиО їР бігбПгПкО гия оієї йПмж, еО ФйСбж кОгОккя еПйПиькСї гіиякзж Ф бУмОкСбиПкСйФ 
лСТягзФ СУСаі ліг ФдП еаФгСбОкП кПТФХСйП йОРкС. 

4. ЯзсС биОУкжз (зСТжУмФбОп) еПйПиькСї гіиякзж еОлПТПпФє лТСмж бжекОккя лТОбО 
биОУкСУмі кО кПТФХСйП йОРкС еО СУСаСю, язО егіРУкжиО (егіРУкює) УОйСпжккП аФгібкжомбС 
кО РСвС еПйПиькіР гіиякоі, ОаС язсС оП лСТФрФє лТОбО ікржХ СУіа, йОРкС лігиявОє екПУПккю 
СУСаСю, язО егіРУкжиО (егіРУкює) УОйСпжккП аФгібкжомбС, ОаС еО її ТОХФкСз. 

5. ЗО бжйСвФ биОУкжзО (зСТжУмФбОпО) еПйПиькСї гіиякзж УФг йСдП бжекОмж еО кжй 
лТОбС биОУкСУмі кО кПТФХСйП йОРкС, язП УОйСпжккС еаФгСбОкП кО кіР, язсС оП кП лСТФрФє 
лТОбО ікржХ СУіа. 

6. ИУСаО, язО егіРУкжиО УОйСпжккП аФгібкжомбС, йОє лТОбС кО бігрзСгФбОккя бжмТОм 
кО аФгібкжомбС, язсС лТОбС биОУкСУмі кО кПТФХСйП йОРкС бжекОкС еО биОУкжзСй 
(зСТжУмФбОпПй) еПйПиькСї гіиякзж, кО язіР бСкС ТСейісПкП. 

7. К ТОеі іУмСмкСвС бігХжиПккя біг лТСПзмФ, сС УФлПТПпжмь УФУліиькжй ікмПТПУОй ОаС 
лСТФрФє лТОбО ікржХ СУіа, іУмСмкСвС лСТФрПккя аФгібПиькжХ кСТй і лТОбжи УФг еО лСеСбСй 
біглСбігкСвС СТвОкФ гПТдОбкСї биОгж ОаС СТвОкФ йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя йСдП 
лСУмОкСбжмж ТірПккя, язжй еСаСб'яеОмж СУСаФ, язО егіРУкжиО (егіРУкює) аФгібкжомбС, 
лТСбПУмж біглСбігкФ лПТПаФгСбФ. 

ЯзсС лТСбПгПккя мОзСї лПТПаФгСбж є кПйСдижбжй ОаС СУСаО, язО егіРУкжиО 
(егіРУкює) аФгібкжомбС, бігйСбияємьУя біг її лТСбПгПккя, мОзП кПТФХСйП йОРкС еО ТірПккяй 
УФгФ лігиявОє екПУПккю еО ТОХФкСз СУСаж, язО егіРУкжиО (егіРУкює) аФгібкжомбС. ИУСаО, язО 
егіРУкжиО (егіРУкює) УОйСпжккП аФгібкжомбС, еСаСб'яеОкО бігрзСгФбОмж бжмТОмж, лСб'яеОкі 
е лТжбПгПккяй еПйПиькСї гіиякзж гС лСлПТПгкьСвС УмОкФ. 

ЛмОммя 377. ЙПТПХіг лТОбО кО еПйПиькФ гіиякзФ Ф ТОеі кОаФммя лТОбО биОУкСУмі кО 
Са'єзм кПТФХСйСвС йОРкО (джмиСбжР аФгжкСз (зТій аОвОмСзбОТмжТкСвС), ікрФ 
аФгібию ОаС УлСТФгФ), Са'єзм кПеОбПТрПкСвС аФгібкжомбО, сС ТСейісПкі кО кіР 

1. ДС СУСаж, язО кОаФиО лТОбС биОУкСУмі кО Са'єзм кПТФХСйСвС йОРкО (джмиСбжР 
аФгжкСз (зТій аОвОмСзбОТмжТкСвС), ікрФ аФгібию ОаС УлСТФгФ), Са'єзм кПеОбПТрПкСвС 
аФгібкжомбО, лТОбС биОУкСУмі кО язжР еОТПєУмТСбОкС Ф бжекОпПкСйФ еОзСкСй лСТягзФ, ОаС 
пОУмзФ Ф лТОбі УліиькСї биОУкСУмі кО мОзжР Са'єзм, СгкСпОУкС лПТПХСгжмь лТОбС биОУкСУмі 
(пОУмзО Ф лТОбі УліиькСї биОУкСУмі) ОаС лТОбС зСТжУмФбОккя еПйПиькСю гіиякзСю, кО язіР 
ТСейісПкжР мОзжР Са'єзм, аПе ейікж її оіиьСбСвС лТжекОпПккя б СаУяеі мО кО ФйСбОХ, 
бУмОкСбиПкжХ гия бігпФдФбОпО (лСлПТПгкьСвС биОУкжзО) мОзСвС Са'єзмО, Ф лСТягзФ мО кО 
ФйСбОХ, бжекОпПкжХ ЗПйПиькжй зСгПзУСй КзТОїкж. ІУмСмкСю ФйСбСю гСвСбСТФ, язжР 
лПТПгаОпОє лПТПХіг лТОбО биОУкСУмі кО Са'єзм кПТФХСйСвС йОРкО (джмиСбжР аФгжкСз (зТій 
аОвОмСзбОТмжТкСвС), ікрФ аФгібию ОаС УлСТФгФ), Са'єзм кПеОбПТрПкСвС аФгібкжомбО, язжР 
ТСейісПкжР кО еПйПиькіР гіиякоі і лПТПаФбОє Ф биОУкСУмі бігпФдФбОпО, є ФйСбО сСгС 
СгкСпОУкСвС лПТПХСгФ лТОбО биОУкСУмі кО мОзФ еПйПиькФ гіиякзФ (пОУмзФ Ф лТОбі УліиькСї 
биОУкСУмі кО кПї) біг бігпФдФбОпО (лСлПТПгкьСвС биОУкжзО) біглСбігкСвС Са'єзмО гС 
кОаФбОпО мОзСвС Са'єзмО. 

ЛмОммя 378. ЙТжлжкПккя лТОбО биОУкСУмі кО еПйПиькФ гіиякзФ 
1. ЙТОбС биОУкСУмі СУСаж кО еПйПиькФ гіиякзФ йСдП аФмж лТжлжкПкП еО ТірПккяй УФгФ 

Ф бжлОгзОХ, бУмОкСбиПкжХ еОзСкСй. 
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ГиОбО 28 
ЙКАВИ ВЙАЛЗИЛМІ ЗА ЖИМЙИ 

ЛмОммя 379. ЙСкяммя джмиО 
1. ЖжмиСй ніежпкСї СУСаж є джмиСбжР аФгжкСз, збОТмжТО, ікрП джиП лТжйісПккя, 

лТжекОпПкі мО лТжгОмкі гия лСУміРкСвС ОаС мжйпОУСбСвС лТСджбОккя б кжХ. 

ЛмОммя 380. ЖжмиСбжР аФгжкСз яз Са'єзм лТОбО биОУкСУмі 
1. ЖжмиСбжй аФгжкзСй є аФгібия зОлімОиькСвС мжлФ, УлСТФгдПкО е гСмТжйОккяй 

бжйСв, бУмОкСбиПкжХ еОзСкСй, ікржйж кСТйОмжбкС-лТОбСбжйж ОзмОйж, і лТжекОпПкО гия 
лСУміРкСвС Ф кіР лТСджбОккя. 

ЛмОммя 381. ЛОгжаО яз Са'єзм лТОбО биОУкСУмі 
1. ЛОгжаСю є еПйПиькО гіиякзО ТОеСй е ТСемОрСбОкжйж кО кіР джмиСбжй аФгжкзСй, 

вСУлСгОТУьзС-лСаФмСбжйж аФгібияйж, кОеПйкжйж і лігеПйкжйж зСйФкізОоіяйж, 
аОвОмСТіпкжйж кОУОгдПккяйж. 

2. К ТОеі бігпФдПккя джмиСбСвС аФгжкзФ ббОдОємьУя, сС бігпФдФємьУя бУя УОгжаО, 
язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС гСвСбСТСй ОаС еОзСкСй. 

ЛмОммя 382. КбОТмжТО яз Са'єзм лТОбО биОУкСУмі 
1. КбОТмжТСю є іеСиьСбОкП лСйПрзОккя б джмиСбСйФ аФгжкзФ, лТжекОпПкП мО 

лТжгОмкП гия лСУміРкСвС Ф кьСйФ лТСджбОккя. 
2. КУі биОУкжзж збОТмжТ мО кПджмиСбжХ лТжйісПкь Ф аОвОмСзбОТмжТкСйФ аФгжкзФ є 

УліббиОУкжзОйж кО лТОбі УліиькСї УФйіУкСї биОУкСУмі УліиькСвС йОРкО аОвОмСзбОТмжТкСвС 
аФгжкзФ. Лліиькжй йОРкСй аОвОмСзбОТмжТкСвС аФгжкзФ є лТжйісПккя еОвОиькСвС 
зСТжУмФбОккя (Ф мСйФ пжУиі гСлСйідкі), кПУФпі, СвСТСгдФбОиькі мО кПУФпП-СвСТСгдФбОиькі 
зСкУмТФзоії аФгжкзФ, йПХОкіпкП, ПиПзмТжпкП, УОкмПХкіпкП мО ікрП СаиОгкОккя бУПТПгжкі ОаС 
еО йПдОйж аФгжкзФ, язП СаУиФвСбФє аіиьрП СгкСвС джмиСбСвС ОаС кПджмиСбСвС 
лТжйісПккя, О мОзСд аФгібиі і УлСТФгж, язі лТжекОпПкі гия еОгСбСиПккя лСмТПа ФУіХ 
УліббиОУкжзіб аОвОмСзбОТмжТкСвС аФгжкзФ мО ТСемОрСбОкі кО лТжаФгжкзСбіР мПТжмСТії, О 
мОзСд лТОбО кО еПйПиькФ гіиякзФ, кО язіР ТСемОрСбОкжР аОвОмСзбОТмжТкжР аФгжкСз мО РСвС 
лТжаФгжкзСбО мПТжмСТія, Ф ТОеі гПТдОбкСї ТПєУмТОоії мОзжХ лТОб. 

ЛмОммя 383. ЙТОбО биОУкжзО джмиСбСвС аФгжкзФ, збОТмжТж 
1. ВиОУкжз джмиСбСвС аФгжкзФ, збОТмжТж йОє лТОбС бжзСТжУмСбФбОмж лСйПрзОккя гия 

биОУкСвС лТСджбОккя, лТСджбОккя пиПкіб УбСєї Уій'ї, ікржХ СУіа і кП йОє лТОбО 
бжзСТжУмСбФбОмж РСвС гия лТСйжУиСбСвС бжТСакжомбО. 

2. ВиОУкжз збОТмжТж йСдП кО УбіР ТСеУФг егіРУкюбОмж ТПйСкм і ейікж Ф збОТмжТі, 
кОгОкіР РСйФ гия бжзСТжУмОккя яз єгжкСвС оіиСвС, - еО ФйСбж, сС оі ейікж кП лТжебПгФмь гС 
лСТФрПкь лТОб биОУкжзіб ікржХ збОТмжТ мО кПджмиСбжХ лТжйісПкь Ф аОвОмСзбОТмжТкСйФ 
аФгжкзФ мО кП лСТФрОмь УОкімОТкС-мПХкіпкжХ бжйСв і лТОбжи ПзУлиФОмОоії аФгжкзФ. 

ЛмОммя 384. ЙТОбО джмиСбС-аФгібПиькСвС (джмиСбСвС) зССлПТОмжбФ мО їХ пиПкіб кО 
збОТмжТФ б аФгжкзФ зССлПТОмжбФ 

1. БФгжкСз, УлСТФгдПкжР ОаС лТжгаОкжР джмиСбС-аФгібПиькжй (джмиСбжй) 
зССлПТОмжбСй, є РСвС биОУкіУмю. 

2. НиПк джмиСбС-аФгібПиькСвС (джмиСбСвС) зССлПТОмжбФ йОє лТОбС бСиСгіккя і 
зСТжУмФбОккя, О еО евСгСю зССлПТОмжбФ - і ТСелСТягдОккя збОТмжТСю, язФ бік еОРйОє б 
аФгжкзФ зССлПТОмжбФ, язсС бік кП бжзФлжб її. 

3. К ТОеі бжзФлФ збОТмжТж пиПк джмиСбС-аФгібПиькСвС (джмиСбСвС) зССлПТОмжбФ УмОє її 
биОУкжзСй. 
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ЛмОммя 385. Иа'єгкОккя УліббиОУкжзіб аОвОмСзбОТмжТкСвС аФгжкзФ 
1. ВиОУкжзж збОТмжТ мО кПджмиСбжХ лТжйісПкь Ф аОвОмСзбОТмжТкСйФ аФгжкзФ 

(аФгжкзОХ) гия еОаПелПпПккя ПзУлиФОмОоії мОзСвС аФгжкзФ (аФгжкзіб), зСТжУмФбОккя 
збОТмжТОйж мО кПджмиСбжйж лТжйісПккяйж мО ФлТОбиіккя, ФмТжйОккя і бжзСТжУмОккя 
УліиькСвС йОРкО аОвОмСзбОТмжТкСвС аФгжкзФ (аФгжкзіб) йСдФмь УмбСТюбОмж Са'єгкОккя 
УліббиОУкжзіб аОвОмСзбОТмжТкСвС аФгжкзФ (аФгжкзіб). 

МОзП Са'єгкОккя є юТжгжпкСю СУСаСю, сС УмбСТюємьУя мО гіє біглСбігкС гС еОзСкФ мО 
УмОмФмФ. 

ГиОбО 29 
ЗАНИЛМ ЙКАВА ВЙАЛЗИЛМІ 

ЛмОммя 386. ЗОУОгж еОХжУмФ лТОбО биОУкСУмі 
1. ДПТдОбО еОаПелПпФє ТібкжР еОХжУм лТОб ФУіХ УФа'єзміб лТОбО биОУкСУмі. 
2. ВиОУкжз, язжР йОє лігУмОбж лПТПгаОпОмж йСдижбіУмь лСТФрПккя УбСвС лТОбО 

биОУкСУмі ікрСю СУСаСю, йСдП ебПТкФмжУя гС УФгФ е бжйСвСю лТС еОаСТСкФ бпжкПккя кПю 
гіР, язі йСдФмь лСТФржмж РСвС лТОбС, ОаС е бжйСвСю лТС бпжкПккя лПбкжХ гіР гия 
еОлСаівОккя мОзСйФ лСТФрПккю. 

3. ВиОУкжз, лТОбО язСвС лСТФрПкі, йОє лТОбС кО бігрзСгФбОккя еОбгОкСї РСйФ 
йОРкСбСї мО йСТОиькСї рзСгж. 

ЛмОммя 387. ЙТОбС биОУкжзО кО бжмТПаФбОккя йОРкО іе пФдСвС кПеОзСккСвС 
бСиСгіккя 

1. ВиОУкжз йОє лТОбС бжмТПаФбОмж УбСє йОРкС біг СУСаж, язО кПеОзСккС, аПе 
біглСбігкСї лТОбСбСї лігУмОбж еОбСиСгіиО кжй. 

ЛмОммя 388. ЙТОбС биОУкжзО кО бжмТПаФбОккя йОРкО біг гСаТСУСбіУкСвС кОаФбОпО 
1. ЯзсС йОРкС еО біглиОмкжй гСвСбСТСй лТжгаОкП б СУСаж, язО кП йОиО лТОбО РСвС 

бігпФдФбОмж, лТС сС кОаФбОп кП екОб і кП йів екОмж (гСаТСУСбіУкжР кОаФбОп), биОУкжз йОє 
лТОбС бжмТПаФбОмж оП йОРкС біг кОаФбОпО ижрП Ф ТОеі, язсС йОРкС: 

1) аФиС еОвФаиПкП биОУкжзСй ОаС СУСаСю, язіР бік лПТПгОб йОРкС Ф бСиСгіккя; 
2) аФиС бжзТОгПкП Ф биОУкжзО ОаС СУСаж, язіР бік лПТПгОб йОРкС Ф бСиСгіккя; 
3) бжаФиС е бСиСгіккя биОУкжзО ОаС СУСаж, язіР бік лПТПгОб йОРкС Ф бСиСгіккя, кП е 

їХкьСї бСиі ікржй рияХСй. 
2. ЖОРкС кП йСдП аФмж бжмТПаФбОкС біг гСаТСУСбіУкСвС кОаФбОпО, язсС бСкС аФиС 

лТСгОкП Ф лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ гия бжзСкОккя УФгСбжХ ТірПкь. 
3. ЯзсС йОРкС аФиС кОаФмП аПебіглиОмкС б СУСаж, язО кП йОиО лТОбО РСвС бігпФдФбОмж, 

биОУкжз йОє лТОбС бжмТПаФбОмж РСвС біг гСаТСУСбіУкСвС кОаФбОпО Ф бУіХ бжлОгзОХ. 

ЛмОммя 389. ВжмТПаФбОккя вТСрПР мО оіккжХ лОлПТіб 
1. ГТСрі, О мОзСд оіккі лОлПТж кО лТПг'ябкжзО, сС іУкФюмь Ф лОлПТСбіР нСТйі, кП 

йСдФмь аФмж бжмТПаФбОкі біг гСаТСУСбіУкСвС кОаФбОпО. 

ЛмОммя 390. КСеТОХФкзж лТж бжмТПаФбОккі йОРкО іе пФдСвС кПеОзСккСвС бСиСгіккя 
1. ВиОУкжз йОРкО йОє лТОбС бжйОвОмж біг СУСаж, язО екОиО ОаС йСвиО екОмж, сС бСкО 

бСиСгіє йОРкСй кПеОзСккС (кПгСаТСУСбіУкСвС кОаФбОпО), лПТПгОккя ФУіХ гСХСгіб біг йОРкО, 
язі бСкО СгПТдОиО ОаС йСвиО СгПТдОмж еО бПУь пОУ бСиСгіккя кжй. 

2. ВиОУкжз йОРкО йОє лТОбС бжйОвОмж біг гСаТСУСбіУкСвС кОаФбОпО лПТПгОккя ФУіХ 
гСХСгіб біг йОРкО, язі бік СгПТдОб ОаС йів СгПТдОмж е йСйПкмФ, зСиж гіекОбУя пж йів 
гіекОмжУя лТС кПеОзСккіУмь бСиСгіккя кжй, ОаС е йСйПкмФ, зСиж РСйФ аФиС бТФпПкС лСбіУмзФ 
гС УФгФ Ф УлТОбі еО лСеСбСй биОУкжзО лТС бжмТПаФбОккя йОРкО. 

3. ДСаТСУСбіУкжР ОаС кПгСаТСУСбіУкжР кОаФбОп (бСиСгіиПоь) йОє лТОбС бжйОвОмж біг 
биОУкжзО йОРкО бігрзСгФбОккя кПСаХігкжХ бжмТОм кО ФмТжйОккя, еаПТПдПккя йОРкО, 
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егіРУкПкжХ кжй е пОУФ, е язСвС биОУкжзСбі кОиПджмь лТОбС кО лСбПТкПккя йОРкО ОаС 
лПТПгОккя гСХСгіб. 

4. ДСаТСУСбіУкжР кОаФбОп (бСиСгіиПоь) йОє лТОбС еОижржмж УСаі егіРУкПкі кжй 
лСиілрПккя йОРкО, язсС бСкж йСдФмь аФмж бігСзТПйиПкі біг йОРкО аПе еОбгОккя РСйФ 
рзСгж. ЯзсС лСиілрПккя кП йСдФмь аФмж бігСзТПйиПкі біг йОРкО, гСаТСУСбіУкжР кОаФбОп 
(бСиСгіиПоь) йОє лТОбС кО бігрзСгФбОккя егіРУкПкжХ бжмТОм Ф УФйі, кО язФ еаіиьржиОУя 
РСвС бОТміУмь. 

ЛмОммя 391. ЗОХжУм лТОбО биОУкСУмі біг лСТФрПкь, кП лСб'яеОкжХ іе лСеаОбиПккяй 
бСиСгіккя 

1. ВиОУкжз йОРкО йОє лТОбС бжйОвОмж ФУФкПккя лПТПрзСг Ф егіРУкПккі кжй лТОбО 
зСТжУмФбОккя мО ТСелСТягдОккя УбСїй йОРкСй. 

ЛмОммя 392. ВжекОккя лТОбО биОУкСУмі 
1. ВиОУкжз йОРкО йСдП лТПг'ябжмж лСеСб лТС бжекОккя РСвС лТОбО биОУкСУмі, язсС оП 

лТОбС СУлСТюємьУя ОаС кП бжекОємьУя ікрСю СУСаСю, О мОзСд Ф ТОеі бмТОмж кжй гСзФйПкмО, 
язжР еОУбігпФє РСвС лТОбС биОУкСУмі. 

ЛмОммя 393. ВжекОккя кПеОзСккжй лТОбСбСвС ОзмО, сС лСТФрФє лТОбС биОУкСУмі 
1. ЙТОбСбжР Озм СТвОкФ гПТдОбкСї биОгж, СТвОкФ биОгж АбмСкСйкСї КПУлФаиізж КТжй 

ОаС СТвОкФ йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя, язжР кП біглСбігОє еОзСкСбі і лСТФрФє лТОбО 
биОУкжзО, еО лСеСбСй биОУкжзО йОРкО бжекОємьУя УФгСй кПеОзСккжй мО УзОУСбФємьУя. 

2. ЯзсС ікрП кП бУмОкСбиПкС еОзСкСй, биОУкжз йОРкО, лТОбО язСвС лСТФрПкі 
бкОУиігСз бжгОккя лТОбСбСвС ОзмО СТвОкСй гПТдОбкСї биОгж, СТвОкСй биОгж АбмСкСйкСї 
КПУлФаиізж КТжй ОаС СТвОкСй йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя, йОє лТОбС бжйОвОмж бігкСбиПккя 
мСвС УмОкСбжсО, язП іУкФбОиС гС бжгОккя оьСвС ОзмО. К ТОеі кПйСдижбСУмі бігкСбиПккя 
лСлПТПгкьСвС УмОкСбжсО биОУкжз йОє лТОбС кО бігрзСгФбОккя йОРкСбСї мО йСТОиькСї 
рзСгж. 

ЛмОммя 394. ВігрзСгФбОккя рзСгж, еОбгОкСї биОУкжзСбі еПйПиькСї гіиякзж, 
джмиСбСвС аФгжкзФ, ікржХ аФгібПиь Ф еб'яезФ іе екждПккяй їХ оіккСУмі 

1. ВиОУкжз еПйПиькСї гіиякзж, джмиСбСвС аФгжкзФ, ікржХ аФгібПиь йОє лТОбС кО 
зСйлПкУОоію Ф еб'яезФ іе екждПккяй оіккСУмі ожХ Са'єзміб Ф ТПеФиьмОмі гіяиькСУмі, сС 
лТжебПиО гС екждПккя Тібкя ПзСиСвіпкСї, рФйСбСї еОХжсПкСУмі мПТжмСТії, лСвіТрПккя 
лТжТСгкжХ биОУмжбСУмПР еПйиі. 

КИЗДІЙ II 
КДНИВІ ЙКАВА ЗА НКЖД ЖАЕЗИ 

ГиОбО 30 
ЗАГАЙЬЗІ ЙИЙИЖДЗЗЯ ЙКИ КДНИВІ ЙКАВА ЗА НКЖД ЖАЕЗИ 

ЛмОммя 395. Вжгж ТПпСбжХ лТОб кО пФдП йОРкС 
1. КПпСбжйж лТОбОйж кО пФдП йОРкС є: 
1) лТОбС бСиСгіккя; 
2) лТОбС зСТжУмФбОккя (УПТбімФм); 
3) лТОбС зСТжУмФбОккя еПйПиькСю гіиякзСю гия УіиьУьзСвСУлСгОТУьзжХ лСмТПа 

(ПйнімПбежУ); 
4) лТОбС еОаФгСбж еПйПиькСї гіиякзж (УФлПТніоіР). 
2. ЗОзСкСй йСдФмь аФмж бУмОкСбиПкі ікрі ТПпСбі лТОбО кО пФдП йОРкС. 
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ЛмОммя 396. ЗОХжУм ТПпСбжХ лТОб кО пФдП йОРкС 
1. ИУСаО, язО йОє ТПпСбП лТОбС кО пФдП йОРкС, йОє лТОбС кО еОХжУм оьСвС лТОбО, Ф 

мСйФ пжУиі і біг биОУкжзО йОРкО, біглСбігкС гС лСиСдПкь виОбж 29 оьСвС КСгПзУФ. 

ГиОбО 31 
ЙКАВИ ВИЙИДІЗЗЯ НКЖИЖ ЖАЕЗИЖ 

ЛмОммя 397. ЛФа'єзмж лТОбО бСиСгіккя пФджй йОРкСй 
1. ВСиСгіиьоПй пФдСвС йОРкО є СУСаО, язО нОзмжпкС мТжйОє РСвС Ф УПаП. 
2. ЙТОбС бСиСгіккя пФджй йОРкСй йСдП кОиПдОмж СгкСпОУкС гбСй ОаС аіиьрП 

СУСаОй. 
3. ЛОзмжпкП бСиСгіккя йОРкСй ббОдОємьУя лТОбСйіТкжй, язсС ікрП кП бжлижбОє іе 

еОзСкФ ОаС кП бУмОкСбиПкС ТірПккяй УФгФ. 

ЛмОммя 398. ВжкжзкПккя лТОбО бСиСгіккя 
1. ЙТОбС бСиСгіккя бжкжзОє кО лігУмОбі гСвСбСТФ е биОУкжзСй ОаС СУСаСю, язіР йОРкС 

аФиС лПТПгОкП биОУкжзСй, О мОзСд кО ікржХ лігУмОбОХ, бУмОкСбиПкжХ еОзСкСй. 

ЛмОммя 399. ЙТжлжкПккя лТОбО бСиСгіккя 
1. ЙТОбС бСиСгіккя лТжлжкяємьУя Ф ТОеі: 
1) бігйСбж бСиСгіиьоя біг бСиСгіккя йОРкСй; 
2) бжмТПаФбОккя йОРкО біг бСиСгіиьоя биОУкжзСй йОРкО ОаС ікрСю СУСаСю; 
3) екжсПккя йОРкО. 
2. ЙТОбС бСиСгіккя лТжлжкяємьУя мОзСд б ікржХ бжлОгзОХ, бУмОкСбиПкжХ еОзСкСй. 

ЛмОммя 400. ИаСб'яеСз кПгСаТСУСбіУкСвС бСиСгіиьоя кПвОРкС лСбПТкФмж йОРкС 
СУСаі, язО йОє кО кьСвС лТОбС биОУкСУмі пж ікрП лТОбС ОаС язО є гСаТСУСбіУкжй 
бСиСгіиьоПй 

1. ЗПгСаТСУСбіУкжР бСиСгіиПоь еСаСб'яеОкжР кПвОРкС лСбПТкФмж йОРкС СУСаі, язО йОє 
кО кьСвС лТОбС биОУкСУмі ОаС ікрП лТОбС біглСбігкС гС гСвСбСТФ ОаС еОзСкФ, ОаС язО є 
гСаТСУСбіУкжй бСиСгіиьоПй оьСвС йОРкО. К ТОеі кПбжзСкОккя кПгСаТСУСбіУкжй 
бСиСгіиьоПй оьСвС СаСб'яезФ еОікмПТПУСбОкО СУСаО йОє лТОбС лТПг'ябжмж лСеСб лТС 
бжмТПаФбОккя оьСвС йОРкО. 

ГиОбО 32 
ЙКАВИ КИКИЛМКВАЗЗЯ НКЖИЖ ЖАЕЗИЖ 

ЛмОммя 401. ЙСкяммя зСТжУмФбОккя пФджй йОРкСй 
1. ЙТОбС зСТжУмФбОккя пФджй йОРкСй (УПТбімФм) йСдП аФмж бУмОкСбиПкП сСгС 

еПйПиькСї гіиякзж, ікржХ лТжТСгкжХ ТПУФТУіб (еПйПиькжР УПТбімФм) ОаС ікрСвС кПТФХСйСвС 
йОРкО гия еОгСбСиПккя лСмТПа ікржХ СУіа, язі кП йСдФмь аФмж еОгСбСиПкі ікржй УлСУСаСй. 

2. ЛПТбімФм йСдП кОиПдОмж биОУкжзСбі (бСиСгіиьоПбі) УФУігкьСї еПйПиькСї гіиякзж, О 
мОзСд ікріР, зСкзТПмкС бжекОпПкіР СУСаі (СУСажУмжР УПТбімФм). 

ЛмОммя 402. ВУмОкСбиПккя УПТбімФмФ 
1. ЛПТбімФм йСдП аФмж бУмОкСбиПкжР гСвСбСТСй, еОзСкСй, еОлСбімСй ОаС ТірПккяй 

УФгФ. 
2. ЗПйПиькжР УПТбімФм йСдП аФмж бУмОкСбиПкжР гСвСбСТСй йід СУСаСю, язО бжйОвОє 

РСвС бУмОкСбиПккя, мО биОУкжзСй (бСиСгіиьоПй) еПйПиькСї гіиякзж ОаС СУСаСю, язО 
бжзСТжУмСбФє еПйПиькФ гіиякзФ кО лТОбі ПйнімПбежУФ, УФлПТніоію. 

ЗПйПиькжР УПТбімФм лігиявОє гПТдОбкіР ТПєУмТОоії б лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ гия 
гПТдОбкСї ТПєУмТОоії лТОб кО кПТФХСйП йОРкС. 
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3. К ТОеі кПгСУявкПккя гСйСбиПкСУмі лТС бУмОкСбиПккя УПТбімФмФ мО лТС РСвС ФйСбж 
УліТ бжТірФємьУя УФгСй еО лСеСбСй СУСаж, язО бжйОвОє бУмОкСбиПккя УПТбімФмФ. 

ЛмОммя 403. ЗйіУм УПТбімФмФ 
1. ЛПТбімФм бжекОпОє СаУяв лТОб сСгС зСТжУмФбОккя СУСаСю пФджй йОРкСй. 
2. ЛПТбімФм йСдП аФмж бУмОкСбиПкжР кО лПбкжР УмТСз ОаС аПе бжекОпПккя УмТСзФ. 
3. ИУСаО, язО зСТжУмФємьУя УПТбімФмСй, еСаСб'яеОкО бкСУжмж лиОмФ еО зСТжУмФбОккя 

йОРкСй, язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС гСвСбСТСй, еОзСкСй, еОлСбімСй ОаС ТірПккяй УФгФ. 
4. ЛПТбімФм кП лігиявОє бігпФдПккю. 
К ТОеі бУмОкСбиПккя еПйПиькСвС УПТбімФмФ гия УлСТФгдПккя иікіРкСвС Са'єзмО 

ПкПТвПмжпкСї ікнТОУмТФзмФТж, ікрСвС Са'єзмО еОзСкСй ОаС гСвСбСТСй лТС бУмОкСбиПккя 
еПйПиькСвС УПТбімФмФ йСдП аФмж бУмОкСбиПкО ФйСбО сСгС лПТПХСгФ лТОбО еПйПиькСвС 
УПТбімФмФ гС кСбСвС биОУкжзО мОзСвС Са'єзмО лТж лПТПХСгі лТОбО биОУкСУмі кО кьСвС. 

5. ЛПТбімФм кП лСеаОбияє биОУкжзО йОРкО, сСгС язСвС бік бУмОкСбиПкжР, лТОбО 
бСиСгіккя, зСТжУмФбОккя мО ТСелСТягдОккя ожй йОРкСй. 

6. ЛПТбімФм еаПТівОє пжккіУмь Ф ТОеі лПТПХСгФ гС ікржХ СУіа лТОбО биОУкСУмі кО йОРкС, 
сСгС язСвС бік бУмОкСбиПкжР. 

7. Зажмзж, еОбгОкі биОУкжзСбі (бСиСгіиьоПбі) еПйПиькСї гіиякзж ОаС ікрСвС кПТФХСйСвС 
йОРкО, СУСаСю, язО зСТжУмФємьУя УПТбімФмСй, лігиявОюмь бігрзСгФбОккю кО еОвОиькжХ 
лігУмОбОХ. 

ЛмОммя 404. ЙТОбС зСТжУмФбОккя пФдСю еПйПиькСю гіиякзСю ОаС ікржй 
кПТФХСйжй йОРкСй 

1. ЙТОбС зСТжУмФбОккя пФдСю еПйПиькСю гіиякзСю ОаС ікржй кПТФХСйжй йОРкСй 
лСиявОє Ф йСдижбСУмі лТСХСгФ, лТСїегФ пПТПе пФдФ еПйПиькФ гіиякзФ, лТСзиОгОккя мО 
ПзУлиФОмОоії иікіР ПиПзмТСлПТПгОпі, еб'яезФ і мТФаСлТСбСгіб, еОаПелПпПккя бСгСлСУмОпОккя, 
йПиіСТОоії мСсС. 

2. ИУСаО йОє лТОбС бжйОвОмж біг биОУкжзО (бСиСгіиьоя) УФУігкьСї еПйПиькСї гіиякзж, О 
б ТОеі кПСаХігкСУмі - біг биОУкжзО (бСиСгіиьоя) ікрСї еПйПиькСї гіиякзж кОгОккя 
еПйПиькСвС УПТбімФмФ. 

3. ЙТОбС зСТжУмФбОккя пФджй йОРкСй йСдП аФмж бУмОкСбиПкС сСгС ікрСвС 
кПТФХСйСвС йОРкО (аФгібиі, УлСТФгж мСсС). 

ЛмОммя 405. ЙТОбС пиПкіб Уій'ї биОУкжзО джмиО кО зСТжУмФбОккя ожй джмиСй 
1. НиПкж Уій'ї биОУкжзО джмиО, язі лТСджбОюмь ТОеСй е кжй, йОюмь лТОбС кО 

зСТжУмФбОккя ожй джмиСй біглСбігкС гС еОзСкФ. 
ЖжмиСбП лТжйісПккя, язП бСкж йОюмь лТОбС еОРйОмж, бжекОпОємьУя РСвС биОУкжзСй. 
2. НиПк Уій'ї биОУкжзО джмиО бмТОпОє лТОбС кО зСТжУмФбОккя ожй джмиСй Ф ТОеі 

бігУФмкСУмі пиПкО Уій'ї аПе лСбОдкжХ лТжпжк лСкОг Сгжк Тіз, язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС 
гСйСбиПкіУмю йід кжй і биОУкжзСй джмиО ОаС еОзСкСй. 

ЛмОммя 406. ЙТжлжкПккя УПТбімФмФ 
1. ЛПТбімФм лТжлжкяємьУя Ф ТОеі: 
1) лСєгкОккя б СгкіР СУСаі СУСаж, б ікмПТПУОХ язСї бУмОкСбиПкжР УПТбімФм, і биОУкжзО 

йОРкО, СамядПкСвС УПТбімФмСй; 
2) бігйСбж біг кьСвС СУСаж, б ікмПТПУОХ язСї бУмОкСбиПкжР УПТбімФм; 
3) УлижбФ УмТСзФ, кО язжР аФиС бУмОкСбиПкС УПТбімФм; 
4) лТжлжкПккя СаУмОбжкж, язО аФиО лігУмОбСю гия бУмОкСбиПккя УПТбімФмФ; 
5) кПбжзСТжУмОккя УПТбімФмФ лТСмявСй мТьСХ ТСзіб лігТяг; 
6) УйПТмі СУСаж, кО зСТжУмь язСї аФиС бУмОкСбиПкС СУСажУмжР УПТбімФм. 
2. ЛПТбімФм йСдП аФмж лТжлжкПкжР еО ТірПккяй УФгФ кО бжйСвФ биОУкжзО йОРкО еО 

кОябкСУмі СаУмОбжк, язі йОюмь іУмСмкП екОпПккя. 
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3. ВиОУкжз еПйПиькСї гіиякзж йОє лТОбС бжйОвОмж лТжлжкПккя УПТбімФмФ, язсС бік 
лПТПрзСгдОє бжзСТжУмОккю оієї еПйПиькСї гіиякзж еО її оіиьСбжй лТжекОпПккяй. 

4. ЛПТбімФм йСдП аФмж лТжлжкПкжР б ікржХ бжлОгзОХ, бУмОкСбиПкжХ еОзСкСй. 

ГиОбО 33 
ЙКАВИ КИКИЛМКВАЗЗЯ НКЖИЮ ЗДЖДЙЬЗИЮ ДІЙЯЗКИЮ ДЙЯ 

ЛІЙЬЛЬКИГИЛЙИДАКЛЬКИН ЙИМКДБ 

ЛмОммя 407. ЙігУмОбж бжкжзкПккя лТОбО зСТжУмФбОккя пФдСю еПйПиькСю гіиякзСю 
гия УіиьУьзСвСУлСгОТУьзжХ лСмТПа 

1. ЙТОбС зСТжУмФбОккя пФдСю еПйПиькСю гіиякзСю бУмОкСбиюємьУя гСвСбСТСй йід 
биОУкжзСй еПйПиькСї гіиякзж і ніежпкСю СУСаСю, юТжгжпкСю СУСаСю (гОиі - 
еПйиПзСТжУмФбОп). 

2. ЙТОбС зСТжУмФбОккя пФдСю еПйПиькСю гіиякзСю гия УіиьУьзСвСУлСгОТУьзжХ 
лСмТПа (ПйнімПбежУ) йСдП бігпФдФбОмжУя і лПТПгОбОмжУя Ф лСТягзФ УлОгзФбОккя, зТій 
бжлОгзіб, лПТПгаОпПкжХ пОУмжкСю л'ямСю УмОммі 1021 ЗПйПиькСвС зСгПзУФ КзТОїкж. 

3. НОУмжкФ мТПмю бжзиюпПкС. 

ЛмОммя 408. ЛмТСз гСвСбСТФ лТС кОгОккя лТОбО зСТжУмФбОккя пФдСю еПйПиькСю 
гіиякзСю гия УіиьУьзСвСУлСгОТУьзжХ лСмТПа 

1. ЛмТСз гСвСбСТФ лТС кОгОккя лТОбО зСТжУмФбОккя пФдСю еПйПиькСю гіиякзСю гия 
УіиьУьзСвСУлСгОТУьзжХ лСмТПа бУмОкСбиюємьУя гСвСбСТСй і кП йСдП лПТПбжсФбОмж 50 
ТСзіб. 

2. НФЩмжкЪ гШЪвЪ бжзиюпХкЧ. 

ЛмОммя 409. ЙТОбО мО СаСб'яезж биОУкжзО еПйПиькСї гіиякзж, кОгОкСї Ф 
зСТжУмФбОккя гия УіиьУьзСвСУлСгОТУьзжХ лСмТПа 

1. ВиОУкжз еПйПиькСї гіиякзж йОє лТОбС бжйОвОмж біг еПйиПзСТжУмФбОпО 
бжзСТжУмОккя її еО лТжекОпПккяй, бУмОкСбиПкжй Ф гСвСбСТі. 

2. ВиОУкжз еПйПиькСї гіиякзж йОє лТОбС кО СгПТдОккя лиОмж еО зСТжУмФбОккя кПю. 
КСейіТ лиОмж, її нСТйО, ФйСбж, лСТягСз мО УмТСзж її бжлиОмж бУмОкСбиююмьУя гСвСбСТСй. 

3. ВиОУкжз еПйПиькСї гіиякзж еСаСб'яеОкжР кП лПТПрзСгдОмж еПйиПзСТжУмФбОпПбі Ф 
егіРУкПккі РСвС лТОб. 

ЛмОммя 410. ЙТОбО мО СаСб'яезж еПйиПзСТжУмФбОпО 
1. ЗПйиПзСТжУмФбОп йОє лТОбС бСиСгімж мО зСТжУмФбОмжУя еПйПиькСю гіиякзСю б 

лСбкСйФ СаУяеі біглСбігкС гС ФйСб гСвСбСТФ. 
ЗПйиПзСТжУмФбОп йОє лТОбС лПТПгОбОмж еПйПиькФ гіиякзФ б СТПкгФ. 
2. ЗПйиПзСТжУмФбОп еСаСб'яеОкжР бкСУжмж лиОмФ еО зСТжУмФбОккя еПйПиькСю 

гіиякзСю, О мОзСд ікрі лиОмПді, бУмОкСбиПкі еОзСкСй. 
3. ЗПйиПзСТжУмФбОп еСаСб'яеОкжР ПнПзмжбкС бжзСТжУмСбФбОмж еПйПиькФ гіиякзФ 

біглСбігкС гС її оіиьСбСвС лТжекОпПккя, лігбжсФбОмж її ТСгюпіУмь, еОУмСУСбФбОмж 
лТжТСгССХСТСккі мПХкСиСвії бжТСакжомбО, ФмТжйФбОмжУя біг гіР, язі йСдФмь лТжебПУмж гС 
лСвіТрПккя ПзСиСвіпкСї УжмФОоії. 

ЛмОммя 411. ВігпФдПккя лТОбО зСТжУмФбОккя еПйПиькСю гіиякзСю 
1. ЗПйиПзСТжУмФбОп йОє лТОбС кО бігпФдПккя лТОбО зСТжУмФбОккя еПйПиькСю 

гіиякзСю гия УіиьУьзСвСУлСгОТУьзжХ лСмТПа, язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС еОзСкСй. 
2. К ТОеі лТСгОдФ лТОбО зСТжУмФбОккя еПйПиькСю гіиякзСю биОУкжз оієї еПйПиькСї 

гіиякзж йОє лПТПбОдкП лПТПг ікржйж СУСаОйж лТОбС кО РСвС лТжгаОккя, еО оікСю, сС 
СвСиСрПкО гия лТСгОдФ, мО кО ікржХ ТібкжХ ФйСбОХ. 

3. ИУСаО, язО егіРУкює бігпФдПккя лТОбО зСТжУмФбОккя еПйПиькСю гіиякзСю, 
еСаСб'яеОкО лжУьйСбС лСбігСйжмж биОУкжзО еПйПиькСї гіиякзж лТС лТСгОд лТОбО 
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зСТжУмФбОккя кПю. ЯзсС лТСмявСй СгкСвС йіУяоя биОУкжз кП кОгіриП лжУьйСбСї евСгж кО 
зФлібию, лТОбС зСТжУмФбОккя еПйПиькСю гіиякзСю йСдП аФмж лТСгОкП ікріР СУСаі. 

4. К ТОеі лСТФрПккя лТОбО лПТПбОдкСї зФлібиі кОУмОюмь кОУиігзж, лПТПгаОпПкі УмОммПю 
362 оьСвС КСгПзУФ. 

5. К ТОеі лТСгОдФ лТОбО зСТжУмФбОккя еПйПиькСю гіиякзСю гия 
УіиьУьзСвСУлСгОТУьзжХ лСмТПа ікріР СУСаі биОУкжз еПйПиькСї гіиякзж йОє лТОбС кО 
СгПТдОккя бігУСмзіб біг оікж лТСгОдФ (бОТмСУмі лТОбО), бУмОкСбиПкжХ гСвСбСТСй лТС 
кОгОккя лТОбО зСТжУмФбОккя пФдСю еПйПиькСю гіиякзСю гия УіиьУьзСвСУлСгОТУьзжХ 
лСмТПа. КСейіТ мО лСТягСз УлиОмж бігУСмзіб є іУмСмкСю ФйСбСю гСвСбСТФ лТС кОгОккя 
лТОбО зСТжУмФбОккя пФдСю еПйПиькСю гіиякзСю гия УіиьУьзСвСУлСгОТУьзжХ лСмТПа. 

6. К ТОеі бігпФдПккя лТОбО зСТжУмФбОккя пФдСю еПйПиькСю гіиякзСю гия 
УіиьУьзСвСУлСгОТУьзжХ лСмТПа ікріР СУСаі гС кПї лПТПХСгямь ФУі лТОбО мО СаСб'яезж 
еПйиПзСТжУмФбОпО е гкя гПТдОбкСї ТПєУмТОоії лПТПХСгФ лТОбО зСТжУмФбОккя пФдСю 
еПйПиькСю гіиякзСю гия УіиьУьзСвСУлСгОТУьзжХ лСмТПа. 

ЛмОммя 412. ЙТжлжкПккя лТОбО зСТжУмФбОккя еПйПиькСю гіиякзСю гия 
УіиьУьзСвСУлСгОТУьзжХ лСмТПа 

1. ЙТОбС зСТжУмФбОккя еПйПиькСю гіиякзСю гия УіиьУьзСвСУлСгОТУьзжХ лСмТПа 
лТжлжкяємьУя Ф ТОеі: 

1) лСєгкОккя б СгкіР СУСаі биОУкжзО еПйПиькСї гіиякзж мО еПйиПзСТжУмФбОпО; 
2) УлижбФ УмТСзФ, кО язжР аФиС кОгОкС лТОбС зСТжУмФбОккя; 
3) бжзФлФ еПйПиькСї гіиякзж Ф еб'яезФ іе УФУліиькСю кПСаХігкіУмю. 
2. ЙТОбС зСТжУмФбОккя еПйПиькСю гіиякзСю гия УіиьУьзСвСУлСгОТУьзжХ лСмТПа йСдП 

аФмж лТжлжкПкП еО ТірПккяй УФгФ б ікржХ бжлОгзОХ, бУмОкСбиПкжХ еОзСкСй. 

ГиОбО 34 
ЙКАВИ КИКИЛМКВАЗЗЯ НКЖИЮ ЗДЖДЙЬЗИЮ ДІЙЯЗКИЮ ДЙЯ ЗАБКДИВИ 

ЛмОммя 413. ЙігУмОбж бжкжзкПккя лТОбО зСТжУмФбОккя пФдСю еПйПиькСю гіиякзСю 
гия еОаФгСбж 

1. ВиОУкжз еПйПиькСї гіиякзж йОє лТОбС кОгОмж її б зСТжУмФбОккя ікріР СУСаі гия 
аФгібкжомбО лТСйжУиСбжХ, лСаФмСбжХ, УСоіОиькС-зФиьмФТкжХ, джмиСбжХ мО ікржХ УлСТФг і 
аФгібПиь (УФлПТніоіР). МОзП лТОбС бжкжзОє кО лігУмОбі гСвСбСТФ ОаС еОлСбімФ. 

2. ЙТОбС зСТжУмФбОккя еПйПиькСю гіиякзСю, кОгОкСю гия еОаФгСбж, йСдП 
бігпФдФбОмжУя ОаС лПТПгОбОмжУя еПйиПзСТжУмФбОпПй Ф лСТягзФ УлОгзФбОккя, зТій 
бжлОгзіб, лПТПгаОпПкжХ пОУмжкСю мТПмьСю оієї УмОммі. 

3. ЙТОбС зСТжУмФбОккя еПйПиькСю гіиякзСю гПТдОбкСї ОаС зСйФкОиькСї биОУкСУмі 
гия еОаФгСбж кП йСдП аФмж бігпФдПкС її еПйиПзСТжУмФбОпПй ікржй СУСаОй (зТій бжлОгзіб 
лПТПХСгФ лТОбО биОУкСУмі кО аФгібиі мО УлСТФгж, сС ТСейісПкі кО мОзіР еПйПиькіР гіиякоі), 
бкПУПкС гС УмОмФмкСвС нСкгФ, лПТПгОкС Ф еОУмОбФ. 

4. ЙТОбС зСТжУмФбОккя пФдСю еПйПиькСю гіиякзСю гия еОаФгСбж йСдП аФмж 
бУмОкСбиПкС кО бжекОпПкжР ОаС кО кПбжекОпПкжР УмТСз, зТій бжлОгзіб, лПТПгаОпПкжХ 
пОУмжкСю л'ямСю оієї УмОммі. 

5. ЛмТСз зСТжУмФбОккя еПйПиькСю гіиякзСю гПТдОбкСї пж зСйФкОиькСї биОУкСУмі гия 
еОаФгСбж кП йСдП лПТПбжсФбОмж 50 ТСзіб. 

ЛмОммя 414. ЙТОбО мО СаСб'яезж биОУкжзО еПйПиькСї гіиякзж, кОгОкСї гия еОаФгСбж 
1. ВиОУкжз еПйПиькСї гіиякзж, кОгОкСї гия еОаФгСбж, йОє лТОбС кО СгПТдОккя лиОмж 

еО зСТжУмФбОккя кПю. 
ЯзсС кО еПйПиькіР гіиякоі еаФгСбОкі лТСйжУиСбі Са'єзмж, гСвСбСТСй йСдП аФмж 

лПТПгаОпПкС лТОбС биОУкжзО еПйПиькСї гіиякзж кО СгПТдОккя пОУмзж біг гСХСгФ 
еПйиПзСТжУмФбОпО. 
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2. ВиОУкжз еПйПиькСї гіиякзж йОє лТОбС бСиСгімж, зСТжУмФбОмжУя кПю б СаУяеі, 
бУмОкСбиПкСйФ гСвСбСТСй іе еПйиПзСТжУмФбОпПй. 

ЙПТПХіг лТОбО биОУкСУмі кО еПйПиькФ гіиякзФ гС ікрСї СУСаж кП ближбОє кО СаУяв 
лТОбО биОУкжзО аФгібиі (УлСТФгж) сСгС зСТжУмФбОккя еПйПиькСю гіиякзСю. 

ЛмОммя 415. ЙТОбО мО СаСб'яезж еПйиПзСТжУмФбОпО 
1. ЗПйиПзСТжУмФбОп йОє лТОбС зСТжУмФбОмжУя еПйПиькСю гіиякзСю б СаУяеі, 

бУмОкСбиПкСйФ гСвСбСТСй. 
2. ЗПйиПзСТжУмФбОп йОє лТОбС биОУкСУмі кО аФгібиі (УлСТФгж), УлСТФгдПкі кО 

еПйПиькіР гіиякоі, лПТПгОкіР РСйФ гия еОаФгСбж. 
3. ИУСаО, гС язСї лПТПРриС лТОбС биОУкСУмі кО аФгібиі (УлСТФгж), кОаФбОє лТОбС 

зСТжУмФбОккя еПйПиькСю гіиякзСю кО мжХ дП ФйСбОХ і б мСйФ д СаУяеі, сС Р лСлПТПгкіР 
биОУкжз аФгібиі (УлСТФгж). 

4. ЗПйиПзСТжУмФбОп еСаСб'яеОкжР бкСУжмж лиОмФ еО зСТжУмФбОккя еПйПиькСю 
гіиякзСю, кОгОкСю РСйФ гия еОаФгСбж, О мОзСд ікрі лиОмПді, бУмОкСбиПкі еОзСкСй. 

5. ЗПйиПзСТжУмФбОп еСаСб'яеОкжР бжзСТжУмСбФбОмж еПйПиькФ гіиякзФ біглСбігкС гС її 
оіиьСбСвС лТжекОпПккя. 

ЛмОммя 416. ЙТжлжкПккя лТОбО зСТжУмФбОккя еПйПиькСю гіиякзСю гия еОаФгСбж 
1. ЙТОбС зСТжУмФбОккя еПйПиькСю гіиякзСю гия еОаФгСбж лТжлжкяємьУя Ф ТОеі: 
1) лСєгкОккя б СгкіР СУСаі биОУкжзО еПйПиькСї гіиякзж мО еПйиПзСТжУмФбОпО; 
2) УлижбФ УмТСзФ лТОбО зСТжУмФбОккя; 
3) бігйСбж еПйиПзСТжУмФбОпО біг лТОбО зСТжУмФбОккя; 
4) кПбжзСТжУмОккя еПйПиькСї гіиякзж гия еОаФгСбж лТСмявСй мТьСХ ТСзіб лігТяг. 
2. ЙТОбС зСТжУмФбОккя еПйПиькСю гіиякзСю гия еОаФгСбж йСдП аФмж лТжлжкПкП еО 

ТірПккяй УФгФ б ікржХ бжлОгзОХ, бУмОкСбиПкжХ еОзСкСй. 

ЛмОммя 417. ЙТОбСбі кОУиігзж лТжлжкПккя лТОбО зСТжУмФбОккя еПйПиькСю гіиякзСю 
1. К ТОеі лТжлжкПккя лТОбО зСТжУмФбОккя еПйПиькСю гіиякзСю, кО язіР аФиО 

УлСТФгдПкО аФгібия (УлСТФгО), биОУкжз еПйПиькСї гіиякзж мО биОУкжз оієї аФгібиі (УлСТФгж) 
бжекОпОюмь лТОбСбі кОУиігзж мОзСвС лТжлжкПккя. 

К ТОеі кПгСУявкПккя гСйСбиПкСУмі йід кжйж биОУкжз еПйПиькСї гіиякзж йОє лТОбС 
бжйОвОмж біг биОУкжзО аФгібиі (УлСТФгж) її екПУПккя мО лТжбПгПккя еПйПиькСї гіиякзж гС 
УмОкФ, б язСйФ бСкО аФиО гС кОгОккя її Ф зСТжУмФбОккя. 

2. ЯзсС екПУПккя аФгібиі (УлСТФгж), сС ТСейісПкО кО еПйПиькіР гіиякоі, еОаСТСкПкС 
еОзСкСй (джмиСбі аФгжкзж, лОй'ямзж зФиьмФТкСї УлОгсжкж мСсС) ОаС є кПгСоіиькжй Ф 
еб'яезФ е ябкжй лПТПбжсПккяй бОТмСУмі аФгібиі (УлСТФгж) лСТібкякС е бОТміУмю еПйПиькСї 
гіиякзж, УФг йСдП е ФТОХФбОккяй лігУмОб лТжлжкПккя лТОбО зСТжУмФбОккя еПйПиькСю 
гіиякзСю лСУмОкСбжмж ТірПккя лТС бжзФл биОУкжзСй аФгібиі (УлСТФгж) еПйПиькСї гіиякзж, 
кО язіР бСкО ТСейісПкО, ОаС лТС бжзФл биОУкжзСй еПйПиькСї гіиякзж аФгібиі (УлСТФгж), ОаС 
бжекОпжмж ФйСбж зСТжУмФбОккя еПйПиькСю гіиякзСю биОУкжзСй аФгібиі (УлСТФгж) кО кСбжР 
УмТСз. 



ГОеПмО "ВУП лТС аФХвОимПТУьзжР Саиіз" 100 gazeta.vobu.ua 
 

 

КЗИГА НДМВДКМА 
ЙКАВИ ІЗМДЙДКМКАЙЬЗИЇ ВЙАЛЗИЛМІ 

ГиОбО 35 
ЗАГАЙЬЗІ ЙИЙИЖДЗЗЯ ЙКИ ЙКАВИ ІЗМДЙДКМКАЙЬЗИЇ ВЙАЛЗИЛМІ 

ЛмОммя 418. ЙСкяммя лТОбО ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі 
1. ЙТОбС ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі - оП лТОбС СУСаж кО ТПеФиьмОм ікмПиПзмФОиькСї, 

мбСТпСї гіяиькСУмі ОаС кО ікржР Са'єзм лТОбО ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі, бжекОпПкжР ожй 
КСгПзУСй мО ікржй еОзСкСй. 

2. ЙТОбС ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі УмОкСбиямь СУСажУмі кПйОРкСбі лТОбО 
ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі мО (ОаС) йОРкСбі лТОбО ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі, ейіУм язжХ 
сСгС лПбкжХ Са'єзміб лТОбО ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі бжекОпОємьУя ожй КСгПзУСй мО 
ікржй еОзСкСй. 

3. ЙТОбС ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі є кПлСТФркжй. ЗіХмС кП йСдП аФмж лСеаОбиПкжР 
лТОбО ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі пж СайПдПкжР Ф РСвС егіРУкПккі, зТій бжлОгзіб, 
лПТПгаОпПкжХ еОзСкСй. 

ЛмОммя 419. ЛліббігкСрПккя лТОбО ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі мО лТОбО биОУкСУмі 
1. ЙТОбС ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі мО лТОбС биОУкСУмі кО Тіп кП еОиПдОмь СгкП біг 

СгкСвС. 
2. ЙПТПХіг лТОбО кО Са'єзм лТОбО ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі кП СекОпОє лПТПХСгФ лТОбО 

биОУкСУмі кО Тіп. 
3. ЙПТПХіг лТОбО биОУкСУмі кО Тіп кП СекОпОє лПТПХСгФ лТОбО кО Са'єзм лТОбО 

ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі. 

ЛмОммя 420. Иа'єзмж лТОбО ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі 
1. ДС Са'єзміб лТОбО ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі, еСзТПйО, кОиПдОмь: 

 иімПТОмФТкі мО ХФгСдкі мбСТж; 

 зСйл'юмПТкі лТСвТОйж; 
 зСйліияоії гОкжХ (аОеж гОкжХ); 

 бжзСкОккя; 
 нСкСвТОйж, бігПСвТОйж, лПТПгОпі (лТСвТОйж) СТвОкіеОоіР йСбиПккя; 

 кОФзСбі бігзТжммя; 

 бжкОХСгж, зСТжУкі йСгПиі, лТСйжУиСбі еТОезж; 
 зСйлСкФбОккя кОліблТСбігкжзСбжХ бжТСаіб; 

 ТОоіСкОиіеОмСТУьзі лТСлСежоії; 
 УСТмж ТСУижк, лСТСгж мбОТжк; 

 зСйПТоіРкі (ніТйСбі) кОРйПкФбОккя, мСТвСбПиькі йОТзж (екОзж гия мСбОТіб і 
лСУиФв), вПСвТОніпкі еОекОпПккя; 

 зСйПТоіРкі мОєйкжоі. 

ЛмОммя 421. ЛФа'єзмж лТОбО ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі 
1. ЛФа'єзмОйж лТОбО ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі є: мбСТПоь (мбСТоі) Са'єзмО лТОбО 

ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі (ОбмСТ, бжзСкОбПоь, бжкОХігкжз мСсС) мО ікрі СУСаж, язжй 
кОиПдОмь СУСажУмі кПйОРкСбі мО (ОаС) йОРкСбі лТОбО ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі біглСбігкС 
гС оьСвС КСгПзУФ, ікрСвС еОзСкФ пж гСвСбСТФ. 

ЛмОммя 422. ЙігУмОбж бжкжзкПккя (кОаФммя) лТОбО ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі 
1. ЙТОбС ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі бжкжзОє (кОаФбОємьУя) е лігУмОб, бУмОкСбиПкжХ 

ожй КСгПзУСй, ікржй еОзСкСй пж гСвСбСТСй. 



ГОеПмО "ВУП лТС аФХвОимПТУьзжР Саиіз" 101 gazeta.vobu.ua 
 

 

ЛмОммя 423. ИУСажУмі кПйОРкСбі лТОбО ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі 
1. ИУСажУмжйж кПйОРкСбжйж лТОбОйж ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі є: 
1) лТОбС кО бжекОккя июгжкж мбСТоПй (ОбмСТСй, бжзСкОбоПй, бжкОХігкжзСй мСсС) 

Са'єзмО лТОбО ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі; 
2) лТОбС лПТПрзСгдОмж аФгь-язСйФ лСУявОккю кО лТОбС ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі, 

егОмкСйФ еОбгОмж рзСгж пПУмі пж ТПлФмОоії мбСТоя Са'єзмО лТОбО ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі; 
3) ікрі СУСажУмі кПйОРкСбі лТОбО ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі, бУмОкСбиПкі еОзСкСй. 
2. ИУСажУмі кПйОРкСбі лТОбО ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі кОиПдОмь мбСТоПбі Са'єзмО 

лТОбО ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі. К бжлОгзОХ, лПТПгаОпПкжХ еОзСкСй, СУСажУмі кПйОРкСбі 
лТОбО ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі йСдФмь кОиПдОмж ікржй СУСаОй. 

3. ИУСажУмі кПйОРкСбі лТОбО ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі кП еОиПдОмь біг йОРкСбжХ лТОб 
ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі. 

4. ИУСажУмі кПйОРкСбі лТОбО ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі кП йСдФмь бігпФдФбОмжУя 
(лПТПгОбОмжУя), еО бжкямзОйж, бУмОкСбиПкжйж еОзСкСй. 

ЛмОммя 424. ЖОРкСбі лТОбО ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі 
1. ЖОРкСбжйж лТОбОйж ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі є: 
1) лТОбС кО бжзСТжУмОккя Са'єзмО лТОбО ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі; 
2) бжзиюпкП лТОбС гСебСиямж бжзСТжУмОккя Са'єзмО лТОбО ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі; 
3) бжзиюпкП лТОбС лПТПрзСгдОмж кПлТОбСйіТкСйФ бжзСТжУмОккю Са'єзмО лТОбО 

ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі, б мСйФ пжУиі еОаСТСкямж мОзП бжзСТжУмОккя; 
4) ікрі йОРкСбі лТОбО ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі, бУмОкСбиПкі еОзСкСй. 
2. ЗОзСкСй йСдФмь аФмж бУмОкСбиПкі бжкямзж мО СайПдПккя б йОРкСбжХ лТОбОХ 

ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі еО ФйСбж, сС мОзі СайПдПккя мО бжкямзж кП УмбСТююмь іУмСмкжХ 
лПТПрзСг гия кСТйОиькСї ТПОиіеОоії йОРкСбжХ лТОб ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі мО 
егіРУкПккя еОзСккжХ ікмПТПУіб УФа'єзміб ожХ лТОб. 

3. ЖОРкСбі лТОбО ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі йСдФмь біглСбігкС гС еОзСкФ аФмж 
бзиОгСй гС УмОмФмкСвС зОлімОиФ юТжгжпкСї СУСаж, лТПгйПмСй гСвСбСТФ еОУмОбж мО ікржХ 
еСаСб'яеОкь, О мОзСд бжзСТжУмСбФбОмжУя б ікржХ ожбіиькжХ бігкСУжкОХ. 

ЛмОммя 425. ЛмТСз пжккСУмі лТОб ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі 
1. ИУСажУмі кПйОРкСбі лТОбО ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі є пжккжйж аПеУмТСзСбС, язсС 

ікрП кП бУмОкСбиПкС еОзСкСй. 
2. ЖОРкСбі лТОбО ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі є пжккжйж лТСмявСй УмТСзіб, 

бУмОкСбиПкжХ ожй КСгПзУСй, ікржй еОзСкСй пж гСвСбСТСй. 
3. ЖОРкСбі лТОбО ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі йСдФмь аФмж лТжлжкПкі гСУмТСзСбС Ф 

бжлОгзОХ, бУмОкСбиПкжХ ожй КСгПзУСй, ікржй еОзСкСй пж гСвСбСТСй. 

ЛмОммя 426. ВжзСТжУмОккя Са'єзмО лТОбО ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі 
1. ЛлСУСаж бжзСТжУмОккя Са'єзмО лТОбО ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі бжекОпОюмьУя ожй 

КСгПзУСй мО ікржй еОзСкСй. 
2. ИУСаО, язО йОє бжзиюпкП лТОбС гСебСиямж бжзСТжУмОккя Са'єзмО лТОбО 

ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі, йСдП бжзСТжУмСбФбОмж оПР Са'єзм кО биОУкжР ТСеУФг, е 
гСгПТдОккяй лТж оьСйФ лТОб ікржХ СУіа. 

3. ВжзСТжУмОккя Са'єзмО лТОбО ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі ікрСю СУСаСю егіРУкюємьУя 
е гСебСиФ СУСаж, язО йОє бжзиюпкП лТОбС гСебСиямж бжзСТжУмОккя Са'єзмО лТОбО 
ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі, зТій бжлОгзіб лТОбСйіТкСвС бжзСТжУмОккя аПе мОзСвС гСебСиФ, 
лПТПгаОпПкжХ ожй КСгПзУСй мО ікржй еОзСкСй. 

4. КйСбж кОгОккя гСебСиФ (бжгОпі иіоПкеії) кО бжзСТжУмОккя Са'єзмО лТОбО 
ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі йСдФмь аФмж бжекОпПкі иіоПкеіРкжй гСвСбСТСй, язжР 
ФзиОгОємьУя е гСгПТдОккяй бжйСв оьСвС КСгПзУФ мО ікрСвС еОзСкФ. 



ГОеПмО "ВУП лТС аФХвОимПТУьзжР Саиіз" 102 gazeta.vobu.ua 
 

 

ЛмОммя 427. ЙПТПгОккя йОРкСбжХ лТОб ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі 
1. ЖОРкСбі лТОбО ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі йСдФмь аФмж лПТПгОкі біглСбігкС гС 

еОзСкФ лСбкіУмю ОаС пОУмзСбС ікріР СУСаі. 
2. КйСбж лПТПгОккя йОРкСбжХ лТОб ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі йСдФмь аФмж бжекОпПкі 

гСвСбСТСй, язжР ФзиОгОємьУя біглСбігкС гС оьСвС КСгПзУФ мО ікрСвС еОзСкФ. 

ЛмОммя 428. ЗгіРУкПккя лТОбО ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі, язП кОиПджмь зіиьзСй 
СУСаОй 

1. ЙТОбС ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі, язП кОиПджмь зіиьзСй СУСаОй УліиькС, йСдП 
егіРУкюбОмжУя еО гСвСбСТСй йід кжйж. К ТОеі бігУФмкСУмі мОзСвС гСвСбСТФ лТОбС 
ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі, язП кОиПджмь зіиьзСй СУСаОй, егіРУкюємьУя УліиькС. 

ЛмОммя 429. ЙТОбО ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі кО Са'єзм, УмбСТПкжР Ф еб'яезФ е 
бжзСкОккяй мТФгСбСвС гСвСбСТФ (зСкмТОзмФ) 

1. ИУСажУмі кПйОРкСбі лТОбО ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі кО Са'єзм, УмбСТПкжР Ф еб'яезФ е 
бжзСкОккяй мТФгСбСвС гСвСбСТФ, кОиПдОмь лТОоібкжзСбі, язжР УмбСТжб оПР Са'єзм. К 
бжлОгзОХ, лПТПгаОпПкжХ еОзСкСй, СзТПйі СУСажУмі кПйОРкСбі лТОбО ікмПиПзмФОиькСї 
биОУкСУмі кО мОзжР Са'єзм йСдФмь кОиПдОмж юТжгжпкіР ОаС ніежпкіР СУСаі, гП ОаС Ф язСї 
лТОоює лТОоібкжз. 

2. ЖОРкСбі лТОбО ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі кО Са'єзм, УмбСТПкжР Ф еб'яезФ е 
бжзСкОккяй мТФгСбСвС гСвСбСТФ (зСкмТОзмФ), кОиПдОмь лТОоібкжзСбі, язжР УмбСТжб оПР 
Са'єзм, мО юТжгжпкіР ОаС ніежпкіР СУСаі, гП ОаС Ф язСї бік лТОоює, УліиькС, язсС ікрП кП 
бУмОкСбиПкС ожй КСгПзУСй ОаС гСвСбСТСй. 

3. ИУСаижбСУмі егіРУкПккя йОРкСбжХ лТОб ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі кО Са'єзм, 
УмбСТПкжР Ф еб'яезФ е бжзСкОккяй мТФгСбСвС гСвСбСТФ, йСдФмь аФмж бУмОкСбиПкі еОзСкСй. 

ЛмОммя 430. ЙТОбО ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі кО Са'єзм, УмбСТПкжР еО еОйСбиПккяй 
1. ИУСажУмі кПйОРкСбі лТОбО ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі кО Са'єзм, УмбСТПкжР еО 

еОйСбиПккяй, кОиПдОмь мбСТоПбі оьСвС Са'єзмО. 
К бжлОгзОХ, лПТПгаОпПкжХ еОзСкСй, СзТПйі СУСажУмі кПйОРкСбі лТОбО ікмПиПзмФОиькСї 

биОУкСУмі кО мОзжР Са'єзм йСдФмь кОиПдОмж еОйСбкжзСбі. 
2. ЖОРкСбі лТОбО ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі кО Са'єзм, УмбСТПкжР еО еОйСбиПккяй, 

кОиПдОмь мбСТоПбі оьСвС Са'єзмО мО еОйСбкжзСбі УліиькС, язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС 
гСвСбСТСй ОаС еОзСкСй. 

ЛмОммя 431. ЗОУиігзж лСТФрПккя лТОбО ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі 
1. ЙСТФрПккя лТОбО ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі, б мСйФ пжУиі кПбжекОккя оьСвС лТОбО 

пж лСУявОккя кО кьСвС, мявкП еО УСаСю біглСбігОиькіУмь, бУмОкСбиПкФ ожй КСгПзУСй, ікржй 
еОзСкСй пж гСвСбСТСй. 

ЛмОммя 432. ЗОХжУм лТОбО ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі УФгСй 
1. КСдкО СУСаО йОє лТОбС ебПТкФмжУя гС УФгФ еО еОХжУмСй УбСвС лТОбО 

ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі біглСбігкС гС УмОммі 16 оьСвС КСгПзУФ. 
2. ЛФг Ф бжлОгзОХ мО б лСТягзФ, бУмОкСбиПкжХ еОзСкСй, йСдП лСУмОкСбжмж ТірПккя, 

еСзТПйО, лТС: 
1) еОУмСУФбОккя кПвОРкжХ еОХСгіб сСгС еОлСаівОккя лСТФрПккю лТОбО ікмПиПзмФОиькСї 

биОУкСУмі мО еаПТПдПккя біглСбігкжХ гСзОеіб; 
2) еФлжкПккя лТСлФУзФ пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж мСбОТіб, ійлСТм пж ПзУлСТм язжХ 

егіРУкюємьУя е лСТФрПккяй лТОбО ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі; 
3) бжиФпПккя е ожбіиькСвС СаСТСмФ мСбОТіб, бжвСмСбиПкжХ ОаС ббПгПкжХ Ф ожбіиькжР 

СаСТСм е лСТФрПккяй лТОбО ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі, мО екжсПккя мОзжХ мСбОТіб; 
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4) бжиФпПккя е ожбіиькСвС СаСТСмФ йОмПТіОиіб мО екОТягь, язі бжзСТжУмСбФбОижУя 
лПТПбОдкС гия бжвСмСбиПккя мСбОТіб е лСТФрПккяй лТОбО ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі, ОаС 
бжиФпПккя мО екжсПккя мОзжХ йОмПТіОиіб мО екОТягь; 

5) еОУмСУФбОккя ТОеСбСвС вТСрСбСвС УмявкПккя еОйіУмь бігрзСгФбОккя еажмзіб еО 
кПлТОбСйіТкП бжзСТжУмОккя Са'єзмО лТОбО ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі. КСейіТ УмявкПккя 
бжекОпОємьУя біглСбігкС гС еОзСкФ е ФТОХФбОккяй бжкж СУСаж мО ікржХ СаУмОбжк, сС йОюмь 
іУмСмкП екОпПккя; 

6) СлФаиізФбОккя б еОУСаОХ йОУСбСї ікнСТйОоії бігСйСУмПР лТС лСТФрПккя лТОбО 
ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі мО ейіУм УФгСбСвС ТірПккя сСгС мОзСвС лСТФрПккя. 

ГиОбО 36 
ЙКАВИ ІЗМДЙДКМКАЙЬЗИЇ ВЙАЛЗИЛМІ ЗА ЙІМДКАМККЗИЕ, НКДИЖЗІЕ МА ІЗОИЕ 

МВІК (АВМИКЛЬКД ЙКАВИ) 

ЛмОммя 433. Иа'єзмж ОбмСТУьзСвС лТОбО 
1. Иа'єзмОйж ОбмСТУьзСвС лТОбО є мбСТж, О УОйП: 
1) иімПТОмФТкі мО ХФгСдкі мбСТж, еСзТПйО: 

 ТСйОкж, лСПйж, УмОммі мО ікрі лжУьйСбі мбСТж; 

 иПзоії, лТСйСбж, лТСлСбігі мО ікрі ФУкі мбСТж; 

 гТОйОмжпкі, йФежпкС-гТОйОмжпкі мбСТж, лОкмСйійж, ХСТПСвТОніпкі, ікрі УоПкіпкі 
мбСТж; 

 йФежпкі мбСТж (е мПзУмСй ОаС аПе мПзУмФ); 
 ОФгіСбіеФОиькі мбСТж; 

 мбСТж джбСлжУФ, ОТХімПзмФТж, УзФиьлмФТж мО вТОнізж; 
 нСмСвТОніпкі мбСТж; 

 мбСТж ФджмзСбСвС йжУмПомбО; 
 іиюУмТОоії, зОТмж, лиОкж, ПУзіеж і лиОУмжпкі мбСТж, сС УмСУФюмьУя вПСвТОнії, 

мСлСвТОнії, ОТХімПзмФТж ОаС кОФзж; 
 лПТПзиОгж, ОгОлмОоії, ОТОкдФбОккя мО ікрі лПТПТСазж иімПТОмФТкжХ ОаС ХФгСдкіХ 

мбСТіб; 
 еаіТкжзж мбСТіб, язсС бСкж еО гСаСТСй ОаС ФлСТягзФбОккяй їХ УзиОгСбжХ 

пОУмжк є ТПеФиьмОмСй ікмПиПзмФОиькСї гіяиькСУмі; 
2) зСйл'юмПТкі лТСвТОйж; 
3) зСйліияоії гОкжХ (аОеж гОкжХ), язсС бСкж еО гСаСТСй ОаС ФлСТягзФбОккяй їХ 

УзиОгСбжХ пОУмжк є ТПеФиьмОмСй ікмПиПзмФОиькСї гіяиькСУмі; 
4) ікрі мбСТж. 
2. МбСТж є Са'єзмОйж ОбмСТУьзСвС лТОбО аПе бжзСкОккя аФгь-язжХ нСТйОиькСУмПР 

сСгС кжХ мО кПеОиПдкС біг їХ еОбПТрПкСУмі, лТжекОпПккя, оіккСУмі мСсС, О мОзСд УлСУСаФ пж 
нСТйж їХ бжТОдПккя. 

3. АбмСТУьзП лТОбС кП лСржТюємьУя кО ігПї, лТСоПУж, йПмСгж гіяиькСУмі ОаС 
йОмПйОмжпкі зСкоПлоії яз мОзі. 

4. КСйл'юмПТкі лТСвТОйж СХСТСкяюмьУя яз иімПТОмФТкі мбСТж. 
5. КСйліияоії гОкжХ (аОеж гОкжХ) ОаС ікрСвС йОмПТіОиФ СХСТСкяюмьУя яз мОзі. Мя 

СХСТСкО кП лСржТюємьУя кО гОкі ОаС йОмПТіОи яз мОзі мО кП еОпілОє ОбмСТУьзП лТОбС кО гОкі 
ОаС йОмПТіОи, сС є УзиОгСбжйж зСйліияоії. 

ЛмОммя 434. МбСТж, язі кП є Са'єзмОйж ОбмСТУьзСвС лТОбО 
1. ЗП є Са'єзмОйж ОбмСТУьзСвС лТОбО: 
1) Озмж СТвОкіб гПТдОбкСї биОгж мО СТвОкіб йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя (еОзСкж, ФзОеж, 

лСУмОкСбж, ТірПккя мСсС), О мОзСд їХ СніоіРкі лПТПзиОгж; 
2) гПТдОбкі УжйбСиж КзТОїкж, вТСрСбі екОзж, ПйаиПйж мСсС, еОмбПТгдПкі СТвОкОйж 

гПТдОбкСї биОгж; 
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3) лСбігСйиПккя лТС кСбжкж гкя ОаС ікрі нОзмж, сС йОюмь ХОТОзмПТ ебжпОРкСї лТПУ-
ікнСТйОоії; 

4) ікрі мбСТж, бУмОкСбиПкі еОзСкСй. 

ЛмОммя 435. ЛФа'єзмж ОбмСТУьзСвС лТОбО 
1. ЙПТбжккжй УФа'єзмСй ОбмСТУьзСвС лТОбО є ОбмСТ мбСТФ. ЗО бігУФмкСУмі гСзОеіб 

ікрСвС ОбмСТСй мбСТФ ббОдОємьУя ніежпкО СУСаО, еОекОпПкО ебжпОРкжй УлСУСаСй яз ОбмСТ 
кО СТжвікОиі ОаС лТжйіТкжзФ мбСТФ (лТПеФйлоія ОбмСТУмбО). 

2. ЛФа'єзмОйж ОбмСТУьзСвС лТОбО є мОзСд ікрі ніежпкі мО юТжгжпкі СУСаж, язі кОаФиж 
лТОб кО мбСТж біглСбігкС гС гСвСбСТФ ОаС еОзСкФ. 

ЛмОммя 436. ЛлібОбмСТУмбС 
1. АбмСТУьзП лТОбС кО мбіТ, УмбСТПкжР Ф УлібОбмСТУмбі, кОиПджмь УлібОбмСТОй УліиькС, 

кПеОиПдкС біг мСвС, УмОкСбжмь мОзжР мбіТ СгкП кПТСеТжбкП оіиП пж УзиОгОємьУя е пОУмжк, 
зСдкО е язжХ йСдП йОмж сП Р УОйСУміРкП екОпПккя. НОУмжкО мбСТФ, УмбСТПкСвС Ф 
УлібОбмСТУмбі, бжекОємьУя мОзСю, сС йОє УОйСУміРкП екОпПккя, язсС бСкО йСдП аФмж 
бжзСТжУмОкО кПеОиПдкС біг ікржХ пОУмжк оьСвС мбСТФ. 

2. КСдПк іе УлібОбмСТіб еаПТівОє УбСє ОбмСТУьзП лТОбС кО УмбСТПкФ кжй пОУмжкФ мбСТФ, 
язО йОє УОйСУміРкП екОпПккя. 

3. ВігкСУжкж йід УлібОбмСТОйж йСдФмь аФмж бжекОпПкі гСвСбСТСй. К ТОеі бігУФмкСУмі 
мОзСвС гСвСбСТФ ОбмСТУьзП лТОбС кО мбіТ егіРУкюємьУя бУійО УлібОбмСТОйж УліиькС. 

ЛмОммя 437. ВжкжзкПккя ОбмСТУьзСвС лТОбО 
1. АбмСТУьзП лТОбС бжкжзОє Ф РСвС ОбмСТО б йСйПкм УмбСТПккя мбСТФ. 
2. ИУСаО, язО йОє ОбмСТУьзП лТОбС, гия УлСбісПккя лТС УбСї лТОбО йСдП 

бжзСТжУмСбФбОмж УлПоіОиькжР екОз, бУмОкСбиПкжР еОзСкСй. 

ЛмОммя 438. ИУСажУмі кПйОРкСбі лТОбО ОбмСТО 
1. АбмСТФ мбСТФ кОиПдОмь СУСажУмі кПйОРкСбі лТОбО, бУмОкСбиПкі УмОммПю 423 оьСвС 

КСгПзУФ, О мОзСд лТОбС: 
1) бжйОвОмж еОекОпПккя УбСвС ійПкі Ф еб'яезФ е бжзСТжУмОккяй мбСТФ, язсС оП 

лТОзмжпкС йСдижбС; 
2) еОаСТСкямж еОекОпПккя УбСвС ійПкі Ф еб'яезФ е бжзСТжУмОккяй мбСТФ; 
3) СажТОмж лУПбгСкій Ф еб'яезФ е бжзСТжУмОккяй мбСТФ; 
4) кО кПгСмСТзОккіУмь мбСТФ. 

ЛмОммя 439. ЗОаПелПпПккя кПгСмСТзОккСУмі мбСТФ 
1. АбмСТ йОє лТОбС лТСмжгіямж аФгь-язСйФ лПТПзТФпПккю, УлСмбСТПккю ОаС ікріР ейікі 

мбСТФ пж аФгь-язСйФ ікрСйФ лСУявОккю кО мбіТ, сС йСдП еОрзСгжмж пПУмі мО ТПлФмОоії 
ОбмСТО, О мОзСд УФлТСбСгдПккю мбСТФ аПе РСвС евСгж іиюУмТОоіяйж, лПТПгйСбОйж, 
ліУияйСбОйж, зСйПкмОТяйж мСсС. 

2. К ТОеі УйПТмі ОбмСТО кПгСмСТзОккіУмь мбСТФ СХСТСкяємьУя СУСаСю, ФлСбкСбОдПкСю 
кО оП ОбмСТСй. ЗО бігУФмкСУмі мОзСвС ФлСбкСбОдПккя кПгСмСТзОккіУмь мбСТФ СХСТСкяємьУя 
УлОгзСєйояйж ОбмСТО, О мОзСд ікржйж еОікмПТПУСбОкжйж СУСаОйж. 

ЛмОммя 440. ЖОРкСбі лТОбО ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі кО мбіТ 
1. ЖОРкСбжйж лТОбОйж ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі кО мбіТ є: 
1) лТОбС кО бжзСТжУмОккя мбСТФ; 
2) бжзиюпкП лТОбС гСебСиямж бжзСТжУмОккя мбСТФ; 
3) лТОбС лПТПрзСгдОмж кПлТОбСйіТкСйФ бжзСТжУмОккю мбСТФ, б мСйФ пжУиі 

еОаСТСкямж мОзП бжзСТжУмОккя; 
4) ікрі йОРкСбі лТОбО ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі, бУмОкСбиПкі еОзСкСй. 
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2. ЖОРкСбі лТОбО кО мбіТ кОиПдОмь РСвС ОбмСТСбі, язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС 
гСвСбСТСй пж еОзСкСй. 

3. ЖОРкСбі лТОбО ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі кО мбіТ, УмбСТПкжР Ф еб'яезФ е бжзСкОккяй 
мТФгСбСвС гСвСбСТФ (зСкмТОзмФ), кОиПдОмь лТОоібкжзСбі, язжР УмбСТжб оПР мбіТ, мО 
юТжгжпкіР ОаС ніежпкіР СУСаі, гП ОаС Ф язСї бік лТОоює, УліиькС, язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС 
гСвСбСТСй ОаС еОзСкСй. 

ЖОРкСбі лТОбО кО зСйл'юмПТкі лТСвТОйж мО (ОаС) аОеж гОкжХ, УмбСТПкі Ф еб'яезФ е 
бжзСкОккяй мТФгСбСвС гСвСбСТФ (зСкмТОзмФ), кОиПдОмь юТжгжпкіР ОаС ніежпкіР СУСаі, гП 
ОаС Ф язСї лТОоює лТОоібкжз, язжР УмбСТжб оі зСйл'юмПТкі лТСвТОйж мО (ОаС) аОеж гОкжХ, 
язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС гСвСбСТСй. 

ЮТжгжпкО ОаС ніежпкО СУСаО, гП ОаС Ф язСї лТОоює лТОоібкжз, язжР УмбСТжб мбіТ Ф 
еб'яезФ е бжзСкОккяй мТФгСбСвС гСвСбСТФ (зСкмТОзмФ), кОаФбОє йОРкСбі лТОбО 
ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі кО мОзжР мбіТ біглСбігкС гС оьСвС КСгПзУФ ОаС гСвСбСТФ б 
йСйПкм, кОУмФлкжР еО УмбСТПккяй мОзСвС мбСТФ, язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС гСвСбСТСй. 

4. ЖОРкСбі лТОбО ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі кО мбіТ, УмбСТПкжР еО еОйСбиПккяй, 
кОиПдОмь еОйСбкжзСбі, язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС гСвСбСТСй ОаС еОзСкСй. 

ЖОРкСбі лТОбО ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі кО мбіТ СаТОеСмбСТпСвС йжУмПомбО, 
УмбСТПкжР еО еОйСбиПккяй (зТій мбСТФ, УлПоіОиькС УмбСТПкСвС яз ПиПйПкм лТСвТОйкСвС 
еОаПелПпПккя), кОиПдОмь РСвС ОбмСТФ, язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС гСвСбСТСй ОаС еОзСкСй. 

ЗОйСбкжз кОаФбОє йОРкСбі лТОбО ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі кО мбіТ, УмбСТПкжР еО 
еОйСбиПккяй, біглСбігкС гС еОзСкФ ОаС гСвСбСТФ б йСйПкм, кОУмФлкжР еО УмбСТПккяй 
мОзСвС мбСТФ, язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС гСвСбСТСй. 

ЛмОммя 441. ВжзСТжУмОккя мбСТФ 
1. ВжзСТжУмОккяй мбСТФ є РСвС: 
1) СлФаиізФбОккя (бжлФУз Ф Убім); 
2) бігмбСТПккя аФгь-язжй УлСУСаСй мО Ф аФгь-язіР нСТйі; 
3) лПТПзиОг; 
4) лПТПТСазО, ОгОлмОоія, ОТОкдФбОккя мО ікрі лСгіакі ейікж; 
5) бзиюпПккя УзиОгСбСю пОУмжкСю гС еаіТкжзіб, аОе гОкжХ, ОкмСиСвіР, ПкожзиСлПгіР 

мСсС; 
6) лФаиіпкП бжзСкОккя; 
7) лТСгОд, лПТПгОккя б кОРй (СТПкгФ) мСсС; 
8) ійлСТм РСвС лТжйіТкжзіб, лТжйіТкжзіб РСвС лПТПзиОгіб, лПТПТСаСз мСсС. 
2. ВжзСТжУмОккяй мбСТФ є мОзСд ікрі гії, бУмОкСбиПкі еОзСкСй. 

ЛмОммя 442. ИлФаиізФбОккя мбСТФ (бжлФУз мбСТФ Ф Убім) 
1. МбіТ ббОдОємьУя СлФаиізСбОкжй (бжлФсПкжй Ф Убім), язсС бік аФгь-язжй УлСУСаСй 

лСбігСйиПкжР кПбжекОпПкСйФ зСиФ СУіа, Ф мСйФ пжУиі бжгОкжР, лФаиіпкС бжзСкОкжР, 
лФаиіпкС лСзОеОкжР, лПТПгОкжР лС ТОгіС пж мПиПаОпПккю, бігСаТОдПкжР Ф 
еОвОиькСгСУмФлкжХ ПиПзмТСккжХ УжУмПйОХ ікнСТйОоії. 

2. МбіТ кП йСдП аФмж СлФаиізСбОкжР, язсС бік лСТФрФє лТОбО июгжкж кО мОєйкжою її 
СУСажУмСвС і УійПРкСвС джммя, еОбгОє рзСгж вТСйОгУьзСйФ лСТягзФ, егСТСб'ю мО 
йСТОиькСУмі кОУПиПккя. 

3. ЗіХмС кП йОє лТОбО СлФаиізФбОмж мбіТ аПе евСгж ОбмСТО, зТій бжлОгзіб, бУмОкСбиПкжХ 
ожй КСгПзУСй мО ікржй еОзСкСй. 

4. К ТОеі УйПТмі ОбмСТО РСвС лТОбСкОУмФлкжзж йОюмь лТОбС кО СлФаиізФбОккя мбСТФ, 
язсС оП кП УФлПТПпжмь бСиі ОбмСТО. 

ЛмОммя 443. ВжзСТжУмОккя мбСТФ еО евСгСю ОбмСТО 
1. ВжзСТжУмОккя мбСТФ егіРУкюємьУя ижрП еО евСгСю ОбмСТО, зТій бжлОгзіб 

лТОбСйіТкСвС бжзСТжУмОккя мбСТФ аПе мОзСї евСгж, бУмОкСбиПкжХ ожй КСгПзУСй мО ікржй 
еОзСкСй. 
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ЛмОммя 444. ВжлОгзж лТОбСйіТкСвС бжзСТжУмОккя мбСТФ аПе евСгж ОбмСТО 
1. МбіТ йСдП аФмж біиькС, аПе евСгж ОбмСТО мО ікржХ СУіа, мО аПеСлиОмкС бжзСТжУмОкжР 

аФгь-язСю СУСаСю: 
1) яз ожмОмО е лТОбСйіТкС СлФаиізСбОкСвС мбСТФ ОаС яз іиюУмТОоія Ф бжгОккяХ, ТОгіС- і 

мПиПлПТПгОпОХ, нСкСвТОйОХ мО бігПСвТОйОХ, лТжекОпПкжХ гия кОбпОккя, еО ФйСбж 
гСмТжйОккя ебжпОїб, еОекОпПккя гдПТПиО еОлСежпПккя мО ійПкі ОбмСТО, язсС бСкС бзОеОкП 
б мОзСйФ гдПТПиі, мО б СаУяеі, бжлТОбгОкСйФ лСУмОбиПкСю йПмСю; 

2) гия бігмбСТПккя Ф УФгСбСйФ мО ОгйікіУмТОмжбкСйФ лТСбОгдПккі б СаУяеі, 
бжлТОбгОкСйФ оією йПмСю; 

3) б ікржХ бжлОгзОХ, лПТПгаОпПкжХ еОзСкСй. 
2. ИУСаО, язО бжзСТжУмСбФє мбіТ, еСаСб'яеОкО еОекОпжмж ій'я ОбмСТО мбСТФ мО гдПТПиС 

еОлСежпПккя. 

ЛмОммя 445. ЙТОбС ОбмСТО кО лиОмФ еО бжзСТжУмОккя РСвС мбСТФ 
1. АбмСТ йОє лТОбС кО лиОмФ еО бжзСТжУмОккя РСвС мбСТФ, язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС 

ожй КСгПзУСй мО ікржй еОзСкСй. 

ЛмОммя 446. ЛмТСз пжккСУмі йОРкСбжХ лТОб ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі кО мбіТ 
1. ЛмТСз пжккСУмі йОРкСбжХ лТОб ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі кО мбіТ УлижбОє пПТПе 

УійгПУям ТСзіб, сС бігиізСбФюмьУя е 1 Уіпкя ТСзФ, кОУмФлкСвС еО ТСзСй УйПТмі ОбмСТО пж 
СУмОккьСвС іе УлібОбмСТіб, язжР лПТПджб ікржХ УлібОбмСТіб, зТій бжлОгзіб, лПТПгаОпПкжХ 
еОзСкСй. 

ЛмОммя 447. ЙТОбСбі кОУиігзж еОзікпПккя УмТСзФ пжккСУмі йОРкСбжХ лТОб 
ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі кО мбіТ 

1. ЙіУия еОзікпПккя УмТСзФ пжккСУмі йОРкСбжХ лТОб ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі кО мбіТ 
бік йСдП біиькС мО аПеСлиОмкС бжзСТжУмСбФбОмжУя аФгь-язСю СУСаСю, еО бжкямзОйж, 
бУмОкСбиПкжйж еОзСкСй. 

ЛмОммя 448. ЙТОбС ОбмСТО кО пОУмзФ біг УФйж лТСгОдФ СТжвікОиФ мбСТФ 
1. АбмСТ йОє кПбігпФдФбОкП лТОбС кО СгПТдОккя вТСрСбСї УФйж Ф ТСейіТі л'ямж 

бігУСмзіб біг УФйж зСдкСвС лТСгОдФ СТжвікОиФ ХФгСдкьСвС мбСТФ пж СТжвікОиФ ТФзСлжУФ 
иімПТОмФТкСвС мбСТФ, кОУмФлкСвС еО бігпФдПккяй СТжвікОиФ, егіРУкПкжй ОбмСТСй. ЗОекОпПкО 
УФйО УлиОпФємьУя лТСгОбоПй СТжвікОиФ мбСТФ. 

2. ЙТОбС, бУмОкСбиПкП пОУмжкСю лПТрСю оієї УмОммі, лПТПХСгжмь гС УлОгзСєйоіб 
ОбмСТО мбСТФ мО УлОгзСєйоіб ожХ УлОгзСєйоіб і гіє гС УлижбФ УмТСзФ пжккСУмі йОРкСбжХ 
лТОб ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі кО мбіТ, ФУмОкСбиПкСвС УмОммПю 446 оьСвС КСгПзУФ. 

ГиОбО 37 
ЙКАВИ ІЗМДЙДКМКАЙЬЗИЇ ВЙАЛЗИЛМІ ЗА ВИКИЗАЗЗЯ, ЛИЗИГКАЖК, ВІДДИГКАЖК 

МА ЙКИГКАЖК (ЙДКДДАНК) ИКГАЗІЗАМІЇ ЖИВЙДЗЗЯ (ЛКЖІЖЗІ ЙКАВА) 

ЛмОммя 449. Иа'єзмж УФйідкжХ лТОб 
1. Иа'єзмОйж УФйідкжХ лТОб аПе бжзСкОккя аФгь-язжХ нСТйОиькСУмПР сСгС ожХ 

Са'єзміб мО кПеОиПдкС біг їХ лТжекОпПккя, ейіУмФ, оіккСУмі мСсС, О мОзСд УлСУСаФ пж нСТйж 
їХ бжТОдПккя є: 

О) бжзСкОккя; 
а) нСкСвТОйж; 
б) бігПСвТОйж; 
в) лТСвТОйж (лПТПгОпі) СТвОкіеОоіР йСбиПккя. 
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ЛмОммя 450. ЛФа'єзмж УФйідкжХ лТОб 
1. ЙПТбжккжйж УФа'єзмОйж УФйідкжХ лТОб є бжзСкОбПоь, бжТСакжз нСкСвТОйж, 

бжТСакжз бігПСвТОйж, СТвОкіеОоія йСбиПккя. ЗО бігУФмкСУмі гСзОеіб ікрСвС бжзСкОбоПй, 
бжТСакжзСй нСкСвТОйж, бігПСвТОйж, лТСвТОйж (лПТПгОпі) СТвОкіеОоії йСбиПккя ббОдОємьУя 
СУСаО, ій'я (кОРйПкФбОккя) язСї еОекОпПкС біглСбігкС Ф нСкСвТОйі, бігПСвТОйі, їХ 
лТжйіТкжзОХ пж кО ФлОзСбоі, О мОзСд ліг пОУ лПТПгОпі СТвОкіеОоії йСбиПккя. 

2. ЛФа'єзмОйж УФйідкжХ лТОб є мОзСд ікрі СУСаж, язі кОаФиж мОзжХ лТОб біглСбігкС гС 
гСвСбСТФ пж еОзСкФ. 

ЛмОммя 451. ВжкжзкПккя УФйідкжХ лТОб 
1. ЙТОбС ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі кО бжзСкОккя бжкжзОє е йСйПкмФ лПТрСвС РСвС 

егіРУкПккя. 
2. ЙТОбС ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі кО нСкСвТОйФ пж бігПСвТОйФ бжкжзОє е йСйПкмФ її 

бжТСаиПккя. 
3. ЙТОбС ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі кО лПТПгОпФ (лТСвТОйФ) СТвОкіеОоії йСбиПккя 

бжкжзОє е йСйПкмФ її лПТрСвС егіРУкПккя. 
4. ИУСаО, язО йОє УФйідкП лТОбС, гия УлСбісПккя лТС УбСї лТОбО йСдП 

бжзСТжУмСбФбОмж УлПоіОиькжР екОз, бУмОкСбиПкжР еОзСкСй. 

ЛмОммя 452. ЖОРкСбі лТОбО ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі кО Са'єзм УФйідкжХ лТОб 
1. ЖОРкСбжйж лТОбОйж ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі кО Са'єзм УФйідкжХ лТОб є: 
1) лТОбС кО бжзСТжУмОккя Са'єзмО УФйідкжХ лТОб; 
2) бжзиюпкП лТОбС гСебСиямж бжзСТжУмОккя Са'єзмО УФйідкжХ лТОб; 
3) лТОбС лПТПрзСгдОмж кПлТОбСйіТкСйФ бжзСТжУмОккю Са'єзмО УФйідкжХ лТОб, Ф мСйФ 

пжУиі еОаСТСкямж мОзП бжзСТжУмОккя; 
4) ікрі йОРкСбі лТОбО ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі, бУмОкСбиПкі еОзСкСй. 
2. ЖОРкСбі лТОбО ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі кО Са'єзм УФйідкжХ лТОб кОиПдОмь 

біглСбігкС бжзСкОбоПбі, бжТСакжзФ нСкСвТОйж, бжТСакжзФ бігПСвТОйж пж СТвОкіеОоії 
йСбиПккя, язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС гСвСбСТСй пж еОзСкСй. 

ЛмОммя 453. ВжзСТжУмОккя бжзСкОккя 
1. ВжзСТжУмОккяй бжзСкОккя є: 
1) гСбПгПккя бжзСкОккя гС бігСйО лФаиізж ліг пОУ РСвС егіРУкПккя; 
2) еОлжУФбОккя (нізУФбОккя) бжзСкОккя ліг пОУ РСвС егіРУкПккя, язсС мОзП 

еОлжУФбОккя гОє йСдижбіУмь УлТжРкяммя, бігмбСТПккя мО лПТПгОпі бжзСкОккя еО 
гСлСйСвСю мПХкіпкжХ еОУСаіб; 

3) лТяйП пж СлСУПТПгзСбОкП бігмбСТПккя еОлжУФ бжзСкОккя аФгь-язжй УлСУСаСй мО Ф 
аФгь-язіР нСТйі; 

4) лТСгОд мО ікрП бігпФдПккя СТжвікОиФ пж лТжйіТкжзО еОлжУФ бжзСкОккя; 
5) СТПкгО СТжвікОиФ пж лТжйіТкжзО еОлжУФ бжзСкОккя; 
6) еОаПелПпПккя еОУСаОйж еб'яезФ йСдижбСУмі гСУмФлФ аФгь-язСї СУСаж гС еОлжУОкСвС 

бжзСкОккя е йіУоя мО б пОУ, СаТОкжХ кПю. 
2. ВжзСТжУмОккяй бжзСкОккя є мОзСд ікрі гії, бУмОкСбиПкі еОзСкСй. 

ЛмОммя 454. ВжзСТжУмОккя нСкСвТОйж, бігПСвТОйж 
1. ВжзСТжУмОккяй нСкСвТОйж, бігПСвТОйж є: 
1) лТяйП ОаС СлСУПТПгзСбОкП бігмбСТПккя аФгь-язжй УлСУСаСй мО Ф аФгь-язіР нСТйі 

бігПСвТОйж, нСкСвТОйж; 
2) лТСгОд мО ікрП бігпФдПккя СТжвікОиФ пж лТжйіТкжзО нСкСвТОйж, бігПСвТОйж; 
3) СТПкгО СТжвікОиФ пж лТжйіТкжзО нСкСвТОйж, бігПСвТОйж; 
4) еОаПелПпПккя еОУСаОйж еб'яезФ йСдижбСУмі гСУмФлФ аФгь-язСї СУСаж гС нСкСвТОйж, 

бігПСвТОйж е йіУоя мО б пОУ, СаТОкжХ кПю. 
2. ВжзСТжУмОккяй нСкСвТОйж, бігПСвТОйж є мОзСд ікрі гії, бУмОкСбиПкі еОзСкСй. 
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ЛмОммя 455. ВжзСТжУмОккя лПТПгОпі (лТСвТОйж) СТвОкіеОоії йСбиПккя 
1. ВжзСТжУмОккяй лПТПгОпі (лТСвТОйж) СТвОкіеОоії йСбиПккя є: 
1) егіРУкПккя (мТОкУияоія, ТПмТОкУияоія) лПТПгОпі (лТСвТОйж) СТвОкіеОоії йСбиПккя; 
2) еОлжУФбОккя (нізУФбОккя) лПТПгОпі (лТСвТОйж) СТвОкіеОоії йСбиПккя, язсС мОзП 

еОлжУФбОккя гОє йСдижбіУмь УлТжРкяммя, бігмбСТПккя мО егіРУкПккя її еО гСлСйСвСю 
мПХкіпкжХ еОУСаіб; 

3) бігмбСТПккя еОлжУФ лПТПгОпі (лТСвТОйж) СТвОкіеОоії йСбиПккя; 
4) лТПгУмОбиПккя лПТПгОпі (лТСвТОйж) СТвОкіеОоії йСбиПккя лФаиіоі Ф йіУоі, гП 

бУмОкСбиПкС бХігкФ лиОмФ. 
2. ВжзСТжУмОккяй лПТПгОпі (лТСвТОйж) СТвОкіеОоії йСбиПккя є мОзСд ікрі гії, 

бУмОкСбиПкі еОзСкСй. 

ЛмОммя 456. ЛмТСзж пжккСУмі УФйідкжХ йОРкСбжХ лТОб 
1. ЛмТСз пжккСУмі йОРкСбжХ лТОб ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі кО бжзСкОккя УлижбОє 

пПТПе л'ямгПУям ТСзіб, сС бігиізСбФюмьУя е 1 Уіпкя ТСзФ, кОУмФлкСвС еО ТСзСй егіРУкПккя 
лПТрСвС еОлжУФ бжзСкОккя, О еО бігУФмкСУмі мОзСвС еОлжУФ - е 1 Уіпкя ТСзФ, кОУмФлкСвС еО 
ТСзСй егіРУкПккя бжзСкОккя. 

2. ЛмТСз пжккСУмі йОРкСбжХ лТОб ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі кО нСкСвТОйФ, бігПСвТОйФ 
УлижбОє пПТПе л'ямгПУям ТСзіб, сС бігиізСбФюмьУя е 1 Уіпкя ТСзФ, кОУмФлкСвС еО ТСзСй її 
СлФаиізФбОккя, О еО бігУФмкСУмі мОзСвС СлФаиізФбОккя лТСмявСй л'ямгПУямж ТСзіб біг гОмж її 
бжТСаиПккя - е 1 Уіпкя ТСзФ, кОУмФлкСвС еО ТСзСй бжТСаиПккя нСкСвТОйж, бігПСвТОйж. 

3. ЛмТСз пжккСУмі йОРкСбжХ лТОб ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі кО лПТПгОпФ (лТСвТОйФ) 
СТвОкіеОоії йСбиПккя УлижбОє пПТПе л'ямгПУям ТСзіб, сС бігиізСбФюмьУя е 1 Уіпкя ТСзФ, 
кОУмФлкСвС еО ТСзСй її лПТрСвС егіРУкПккя. 

4. ЗОзСкСй б СзТПйжХ бжлОгзОХ йСдФмь бУмОкСбиюбОмжУя ікрі УмТСзж пжккСУмі 
УФйідкжХ лТОб. 

ГиОбО 38 
ЙКАВИ ІЗМДЙДКМКАЙЬЗИЇ ВЙАЛЗИЛМІ ЗА ЗАККИВД ВІДККИММЯ 

ЛмОммя 457. ЙСкяммя кОФзСбСвС бігзТжммя 
1. ЗОФзСбжй бігзТжммяй є бУмОкСбиПккя кПбігСйжХ ТОкірП, ОиП Са'єзмжбкС іУкФюпжХ 

еОзСкСйіТкСУмПР, биОУмжбСУмПР мО ябжс йОмПТіОиькСвС УбімФ, язі бкСУямь гСзСТіккі ейікж Ф 
ТібПкь кОФзСбСвС ліекОккя. 

ЛмОммя 458. ЙТОбС кО кОФзСбП бігзТжммя 
1. АбмСТ кОФзСбСвС бігзТжммя йОє лТОбС кОгОмж кОФзСбСйФ бігзТжммю УбСє ій'я ОаС 

УлПоіОиькФ кОебФ. 
2. ЙТОбС кО кОФзСбП бігзТжммя еОУбігпФємьУя гжлиСйСй мО СХСТСкяємьУя Ф лСТягзФ, 

бУмОкСбиПкСйФ еОзСкСй. 

ГиОбО 39 
ЙКАВИ ІЗМДЙДКМКАЙЬЗИЇ ВЙАЛЗИЛМІ ЗА ВИЗАНІД, КИКИЛЗК ЖИДДЙЬ, 

ЙКИЖИЛЙИВИЕ ЗКАЗИК 

ЛмОммя 459. ЙТжгОмкіУмь бжкОХСгФ гия кОаФммя лТОбО ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі кО 
кьСвС 

1. ВжкОХіг ббОдОємьУя лТжгОмкжй гия кОаФммя лТОбО ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі кО 
кьСвС, язсС бік, біглСбігкС гС еОзСкФ, є кСбжй, йОє бжкОХігкжоьзжР ТібПкь і лТжгОмкжР гия 
лТСйжУиСбСвС бжзСТжУмОккя. 

2. Иа'єзмСй бжкОХСгФ йСдП аФмж лТСгФзм (лТжУмТіР, ТПпСбжкО мСсС) ОаС лТСоПУ Ф аФгь-
язіР УнПТі мПХкСиСвії. 
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3. ЗОзСкСй йСдФмь аФмж бУмОкСбиПкі лТСгФзмж мО лТСоПУж, язі кП є лТжгОмкжйж гия 
кОаФммя лТОбО ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі кО кжХ біглСбігкС гС оієї УмОммі. 

ЛмОммя 460. ЙТжгОмкіУмь зСТжУкСї йСгПиі гия кОаФммя лТОбО ікмПиПзмФОиькСї 
биОУкСУмі кО кПї 

1. КСТжУкО йСгПиь ббОдОємьУя лТжгОмкСю гия кОаФммя лТОбО ікмПиПзмФОиькСї 
биОУкСУмі кО кПї, язсС бСкО, біглСбігкС гС еОзСкФ, є кСбСю і лТжгОмкСю гия лТСйжУиСбСвС 
бжзСТжУмОккя. 

2. Иа'єзмСй зСТжУкСї йСгПиі йСдП аФмж лТжУмТіР ОаС лТСоПУ Ф аФгь-язіР УнПТі 
мПХкСиСвії. 

3. ЗОзСкСй йСдФмь аФмж бУмОкСбиПкі лТСгФзмж мО лТСоПУж, язі кП є лТжгОмкжйж гия 
кОаФммя лТОбО ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі кО кжХ біглСбігкС гС оієї УмОммі. 

ЛмОммя 461. ЙТжгОмкіУмь лТСйжУиСбСвС еТОезО гия кОаФммя лТОбО ікмПиПзмФОиькСї 
биОУкСУмі кО кьСвС 

1. ЙТСйжУиСбжР еТОеСз ббОдОємьУя лТжгОмкжй гия кОаФммя лТОбО ікмПиПзмФОиькСї 
биОУкСУмі кО кьСвС, язсС бік, біглСбігкС гС еОзСкФ, є кСбжй і йОє ікгжбігФОиькжР ХОТОзмПТ. 

2. ЙТСйжУиСбжй еТОезСй йСдП аФмж еСбкіркіР бжвияг бжТСаФ ОаС РСвС пОУмжкж, сС 
бжекОпОємьУя, еСзТПйО, иікіяйж, зСкмФТОйж, зСиьСТСй, нСТйСю, мПзУмФТСю мО/ОаС 
йОмПТіОиСй бжТСаФ, мО/ОаС РСвС СегСаиПккяй. 

ЛмОммя 462. ЗОУбігпПккя кОаФммя лТОбО ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі кО бжкОХіг, 
зСТжУкФ йСгПиь, лТСйжУиСбжР еТОеСз 

1. ЙТОбС ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі кО бжкОХіг, зСТжУкФ йСгПиь, лТСйжУиСбжР еТОеСз 
лігиявОє гПТдОбкіР ТПєУмТОоії, язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС еОзСкСй ОаС йідкОТСгкжй 
гСвСбСТСй, евСгО кО СаСб'яезСбіУмь язСвС кОгОкО ВПТХСбкСю КОгСю КзТОїкж. ЗОаФммя 
лТОбО ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі кО бжкОХіг і зСТжУкФ йСгПиь еОУбігпФємьУя лОмПкмСй, кО 
лТСйжУиСбжР еТОеСз - УбігСомбСй. 

2. ИаУяв лТОбСбСї СХСТСкж бжекОпОємьУя нСТйФиСю бжкОХСгФ, зСТжУкСї йСгПиі, 
еСаТОдПккяй лТСйжУиСбСвС еТОезО. 

3. КйСбж мО лСТягСз гПТдОбкСї ТПєУмТОоії лТОбО ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі кО бжкОХіг, 
зСТжУкФ йСгПиь, лТСйжУиСбжР еТОеСз, О мОзСд ФйСбж мО лСТягСз бжгОпі лОмПкмФ, УбігСомбО 
бУмОкСбиююмьУя еОзСкСй. 

ЛмОммя 463. ЛФа'єзмж лТОбО ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі кО бжкОХіг, зСТжУкФ йСгПиь, 
лТСйжУиСбжР еТОеСз 

1. ЛФа'єзмОйж лТОбО ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі кО бжкОХіг, зСТжУкФ йСгПиь мО 
лТСйжУиСбжР еТОеСз є: 

1) бжкОХігкжз, ОбмСТ лТСйжУиСбСвС еТОезО; 
2) ікрі СУСаж, язі кОаФиж лТОб кО бжкОХіг, зСТжУкФ йСгПиь мО лТСйжУиСбжР еТОеСз еО 

гСвСбСТСй пж еОзСкСй. 

ЛмОммя 464. ЖОРкСбі лТОбО ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі кО бжкОХіг, зСТжУкФ йСгПиь, 
лТСйжУиСбжР еТОеСз 

1. ЖОРкСбжйж лТОбОйж ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі кО бжкОХіг, зСТжУкФ йСгПиь, 
лТСйжУиСбжР еТОеСз є: 

1) лТОбС кО бжзСТжУмОккя бжкОХСгФ, зСТжУкСї йСгПиі, лТСйжУиСбСвС еТОезО; 
2) бжзиюпкП лТОбС гСебСиямж бжзСТжУмОккя бжкОХСгФ, зСТжУкСї йСгПиі, лТСйжУиСбСвС 

еТОезО (бжгОбОмж иіоПкеії); 
3) бжзиюпкП лТОбС лПТПрзСгдОмж кПлТОбСйіТкСйФ бжзСТжУмОккю бжкОХСгФ, зСТжУкСї 

йСгПиі, лТСйжУиСбСвС еТОезО, б мСйФ пжУиі еОаСТСкямж мОзП бжзСТжУмОккя; 
4) ікрі йОРкСбі лТОбО ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі, бУмОкСбиПкі еОзСкСй. 
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2. ЖОРкСбі лТОбО ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі кО бжкОХіг, зСТжУкФ йСгПиь, лТСйжУиСбжР 
еТОеСз кОиПдОмь бСиСгіиьою біглСбігкСвС лОмПкмФ (УбігСомбО), язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС 
гСвСбСТСй пж еОзСкСй. 

ЛмОммя 465. ЛмТСз пжккСУмі йОРкСбжХ лТОб ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі кО бжкОХіг, 
зСТжУкФ йСгПиь, лТСйжУиСбжР еТОеСз 

1. ЖОРкСбі лТОбО ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі кО бжкОХіг, зСТжУкФ йСгПиь, лТСйжУиСбжР 
еТОеСз є пжккжйж е гОмж, кОУмФлкСї еО гОмСю їХ гПТдОбкСї ТПєУмТОоії, еО ФйСбж лігмТжйОккя 
пжккСУмі ожХ лТОб біглСбігкС гС еОзСкФ. 

2. ЗОзСкСй йСдФмь аФмж бУмОкСбиПкі ФйСбж мжйпОУСбСї пжккСУмі йОРкСбжХ лТОб 
ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі кО бжкОХіг гС кОаТОккя кжйж пжккСУмі біглСбігкС гС пОУмжкж 
лПТрСї оієї УмОммі. 

3. ЛмТСз пжккСУмі бжзиюпкжХ йОРкСбжХ лТОб ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі кО бжкОХіг 
УлижбОє пПТПе гбОгоямь ТСзіб, сС бігиізСбФюмьУя біг гОмж лСгОккя еОябзж кО бжкОХіг б 
ФУмОкСбиПкСйФ еОзСкСй лСТягзФ. МПР УмТСз йСдП аФмж лТСгСбдПкжР б ФУмОкСбиПкСйФ 
еОзСкСй лСТягзФ сСгС бжкОХСгФ, бжзСТжУмОккя язСвС лСмТПаФє УлПоіОиькжХ бжлТСаФбОкь 
мО СніоіРкСвС гСебСиФ. 

4. ЛмТСз пжккСУмі бжзиюпкжХ йОРкСбжХ лТОб ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі кО зСТжУкФ 
йСгПиь УлижбОє пПТПе гПУямь ТСзіб біг гОмж лСгОккя еОябзж кО зСТжУкФ йСгПиь б 
ФУмОкСбиПкСйФ еОзСкСй лСТягзФ. 

5. ЛмТСз пжккСУмі бжзиюпкжХ йОРкСбжХ лТОб ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі кО 
лТСйжУиСбжР еТОеСз УмОкСбжмь л'ямь ТСзіб біг гОмж лСгОккя еОябзж кО лТСйжУиСбжР 
еТОеСз б ФУмОкСбиПкСйФ еОзСкСй лСТягзФ і лСгСбдФємьУя еО зиСлСмОккяй биОУкжзО 
лТСйжУиСбСвС еТОезО кО Сгжк ОаС аіиьрП л'ямжТіпкжХ УмТСзіб. ЗОвОиькжР УмТСз пжккСУмі 
еОекОпПкжХ лТОб кП йСдП лПТПбжсФбОмж гбОгоямж л'ямж ТСзіб біг гОмж лСгОккя еОябзж. 

ЛмОммя 466. ДСУмТСзСбП лТжлжкПккя пжккСУмі йОРкСбжХ лТОб ікмПиПзмФОиькСї 
биОУкСУмі кО бжкОХіг, зСТжУкФ йСгПиь, лТСйжУиСбжР еТОеСз 

1. НжккіУмь йОРкСбжХ лТОб ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі кО бжкОХіг, зСТжУкФ йСгПиь, 
лТСйжУиСбжР еТОеСз йСдП аФмж лТжлжкПкС гСУмТСзСбС еО ікіоіОмжбСю СУСаж, язіР бСкж 
кОиПдОмь, язсС оП кП УФлПТПпжмь ФйСбОй гСвСбСТФ, О мОзСд б ікржХ бжлОгзОХ, 
лПТПгаОпПкжХ еОзСкСй. 

ЛмОммя 467. ЙТОбСбі кОУиігзж лТжлжкПккя пжккСУмі бжзиюпкжХ йОРкСбжХ лТОб 
ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі кО бжкОХіг, зСТжУкФ йСгПиь, лТСйжУиСбжР еТОеСз 

1. К ТОеі лТжлжкПккя пжккСУмі бжзиюпкжХ йОРкСбжХ лТОб ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі кО 
бжкОХіг, зСТжУкФ йСгПиь, лТСйжУиСбжР еТОеСз оі Са'єзмж йСдФмь біиькС мО аПеСлиОмкС 
бжзСТжУмСбФбОмжУя аФгь-язСю СУСаСю, еО бжкямзОйж, бУмОкСбиПкжйж еОзСкСй. 

2. ЯзсС Ф еб'яезФ е гСУмТСзСбжй лТжлжкПккяй пжккСУмі бжзиюпкжХ йОРкСбжХ лТОб 
ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі кО бжкОХіг, зСТжУкФ йСгПиь, лТСйжУиСбжР еТОеСз еОбгОкС 
еажмзіб СУСаі, язіР аФиС кОгОкС гСебіи кО бжзСТжУмОккя ожХ Са'єзміб, мОзі еажмзж 
бігрзСгСбФюмьУя СУСаСю, язО кОгОиО еОекОпПкжР гСебіи, язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС 
гСвСбСТСй пж еОзСкСй. 

ЛмОммя 468. ВігкСбиПккя пжккСУмі гСУмТСзСбС лТжлжкПкжХ бжзиюпкжХ йОРкСбжХ 
лТОб ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі кО бжкОХіг, зСТжУкФ йСгПиь, лТСйжУиСбжР еТОеСз 

1. НжккіУмь гСУмТСзСбС лТжлжкПкжХ бжзиюпкжХ йОРкСбжХ лТОб ікмПиПзмФОиькСї 
биОУкСУмі кО бжкОХіг, зСТжУкФ йСгПиь, лТСйжУиСбжР еТОеСз йСдП аФмж бігкСбиПкС Ф 
лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ еОзСкСй, еО еОябСю СУСаж, язіР оі лТОбО кОиПдОиж Ф йСйПкм їХ 
лТжлжкПккя. 
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ЛмОммя 469. ВжекОккя лТОб ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі кО бжкОХіг, зСТжУкФ йСгПиь, 
лТСйжУиСбжР еТОеСз кПгіРУкжйж 

1. ЙТОбО ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі кО бжкОХіг, зСТжУкФ йСгПиь, лТСйжУиСбжР еТОеСз 
бжекОюмьУя кПгіРУкжйж е лігУмОб мО б лСТягзФ, бУмОкСбиПкжХ еОзСкСй. 

ЛмОммя 470. ЙТОбС лСлПТПгкьСвС зСТжУмФбОпО кО бжкОХіг, зСТжУкФ йСгПиь, 
лТСйжУиСбжР еТОеСз 

1. БФгь-язО СУСаО, язО гС гОмж лСгОккя еОябзж кО бжкОХіг, зСТжУкФ йСгПиь, 
лТСйжУиСбжР еТОеСз ОаС, язсС аФиС еОябиПкС лТіСТжмПм, гС гОмж лТіСТжмПмФ еОябзж б 
ікмПТПУОХ УбСєї гіяиькСУмі гСаТСУСбіУкС бжзСТжУмОиО бжкОХіг, зСТжУкФ йСгПиь, 
лТСйжУиСбжР еТОеСз б КзТОїкі ОаС егіРУкжиО екОпкФ і УПТРСекФ лігвСмСбзФ гия мОзСвС 
бжзСТжУмОккя, йОє лТОбС кО аПеСлиОмкП лТСгСбдПккя мОзСвС бжзСТжУмОккя ОаС 
бжзСТжУмОккя, язП лПТПгаОпОиСУя еОекОпПкСю лігвСмСбзСю (лТОбС лСлПТПгкьСвС 
зСТжУмФбОпО). 

2. ЙТОбС лСлПТПгкьСвС зСТжУмФбОпО йСдП лПТПгОбОмжУя ОаС лПТПХСгжмж гС ікрСї 
СУСаж міиьзж ТОеСй іе ліглТжєйУмбСй пж гіиСбСю лТОзмжзСю ОаС е мією пОУмжкСю 
ліглТжєйУмбО пж гіиСбСї лТОзмжзж, б язжХ аФиС бжзСТжУмОкС бжкОХіг, зСТжУкФ йСгПиь, 
лТСйжУиСбжР еТОеСз ОаС егіРУкПкС екОпкФ і УПТРСекФ лігвСмСбзФ гия мОзСвС бжзСТжУмОккя. 

ГиОбО 40 
ЙКАВИ ІЗМДЙДКМКАЙЬЗИЇ ВЙАЛЗИЛМІ ЗА КИЖЙИЗКВАЗЗЯ 

ЗАЙІВЙКИВІДЗИКИВИГИ ВИКИБК 

ЛмОммя 471. ЙТжгОмкіУмь зСйлСкФбОккя кОліблТСбігкжзСбСвС бжТСаФ гия кОаФммя 
лТОбО ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі кО кьСвС 

1. КСйлСкФбОккя кОліблТСбігкжзСбСвС бжТСаФ ббОдОємьУя лТжгОмкжй гия кОаФммя 
лТОбО ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі кО кьСвС, язсС бСкС є СТжвікОиькжй. 

ЛмОммя 472. ЗОУбігпПккя кОаФммя лТОбО ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі кО зСйлСкФбОккя 
кОліблТСбігкжзСбСвС бжТСаФ 

1. ЗОаФммя лТОбО ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі кО зСйлСкФбОккя кОліблТСбігкжзСбСвС 
бжТСаФ еОУбігпФємьУя УбігСомбСй. 

2. ИаУяв лТОбСбСї СХСТСкж зСйлСкФбОккя кОліблТСбігкжзСбСвС бжТСаФ бжекОпОємьУя 
УФзФлкіУмю лСб'яеОкжХ еСаТОдПкь оьСвС зСйлСкФбОккя кО йОмПТіОиькСйФ кСУії. 

3. КйСбж мО лСТягСз бжгОпі УбігСомбО бУмОкСбиююмьУя еОзСкСй. 

ЛмОммя 473. ЛФа'єзмж лТОбО ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі кО зСйлСкФбОккя 
кОліблТСбігкжзСбСвС бжТСаФ 

1. ЛФа'єзмОйж лТОбО ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі кО зСйлСкФбОккя кОліблТСбігкжзСбСвС 
бжТСаФ є: 

1) ОбмСТ зСйлСкФбОккя кОліблТСбігкжзСбСвС бжТСаФ; 
2) ікрі СУСаж, язі кОаФиж лТОб кО зСйлСкФбОккя кОліблТСбігкжзСбСвС бжТСаФ еО 

гСвСбСТСй пж еОзСкСй. 

ЛмОммя 474. ЖОРкСбі лТОбО ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі кО зСйлСкФбОккя 
кОліблТСбігкжзСбСвС бжТСаФ 

1. ЖОРкСбжйж лТОбОйж ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі кО зСйлСкФбОккя 
кОліблТСбігкжзСбСвС бжТСаФ є: 

1) лТОбС кО бжзСТжУмОккя зСйлСкФбОккя кОліблТСбігкжзСбСвС бжТСаФ; 
2) бжзиюпкП лТОбС гСебСиямж бжзСТжУмОккя зСйлСкФбОккя кОліблТСбігкжзСбСвС 

бжТСаФ; 
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3) бжзиюпкП лТОбС лПТПрзСгдОмж кПлТОбСйіТкСйФ бжзСТжУмОккю зСйлСкФбОккя 
кОліблТСбігкжзСбСвС бжТСаФ, б мСйФ пжУиі еОаСТСкямж мОзП бжзСТжУмОккя; 

4) ікрі йОРкСбі лТОбО ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі, бУмОкСбиПкі еОзСкСй. 
2. ЖОРкСбі лТОбО ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі кО зСйлСкФбОккя кОліблТСбігкжзСбСвС 

бжТСаФ кОиПдОмь бСиСгіиьою біглСбігкСвС УбігСомбО, язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС еОзСкСй 
пж гСвСбСТСй. 

ЛмОммя 475. ЛмТСз пжккСУмі йОРкСбжХ лТОб ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі кО 
зСйлСкФбОккя кОліблТСбігкжзСбСвС бжТСаФ 

1. ЖОРкСбі лТОбО ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі кО зСйлСкФбОккя кОліблТСбігкжзСбСвС 
бжТСаФ є пжккжйж е гОмж, кОУмФлкСї еО гОмСю їХ гПТдОбкСї ТПєУмТОоії еО ФйСбж лігмТжйОккя 
пжккСУмі ожХ лТОб біглСбігкС гС еОзСкФ. 

2. ЛмТСз пжккСУмі бжзиюпкжХ йОРкСбжХ лТОб ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі кО 
зСйлСкФбОккя кОліблТСбігкжзСбСвС бжТСаФ УлижбОє пПТПе гПУямь ТСзіб, сС бігиізСбФюмьУя 
біг кОРаіиьр ТОккьСї е мОзжХ гОм: 

еОзікпПккя зОиПкгОТкСвС ТСзФ, б язСйФ зСйлСкФбОккя аФиС блПТрП бжзСТжУмОкП кО 
зСйПТоіРкіР СУкСбі аФгь-гП Ф Убімі; 

еОзікпПккя зОиПкгОТкСвС ТСзФ, б язСйФ аФиО лСгОкО кОиПдкжй пжкСй СнСТйиПкО 
еОябзО кО гПТдОбкФ ТПєУмТОоію. 

ЛмОммя 476. ДСУмТСзСбП лТжлжкПккя пжккСУмі йОРкСбжХ лТОб ікмПиПзмФОиькСї 
биОУкСУмі кО зСйлСкФбОккя кОліблТСбігкжзСбСвС бжТСаФ 

1. НжккіУмь йОРкСбжХ лТОб ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі кО зСйлСкФбОккя 
кОліблТСбігкжзСбСвС бжТСаФ йСдП аФмж лТжлжкПкС гСУмТСзСбС еО ікіоіОмжбСю СУСаж, язіР 
бСкж кОиПдОмь, язсС оП кП УФлПТПпжмь ФйСбОй гСвСбСТФ, О мОзСд б ікржХ бжлОгзОХ, 
лПТПгаОпПкжХ еОзСкСй. 

ЛмОммя 477. ЙТОбСбі кОУиігзж УлижбФ УмТСзФ пжккСУмі бжзиюпкжХ йОРкСбжХ лТОб 
ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі кО зСйлСкФбОккя кОліблТСбігкжзСбСвС бжТСаФ 

1. К ТОеі лТжлжкПккя пжккСУмі бжзиюпкжХ йОРкСбжХ лТОб ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі кО 
зСйлСкФбОккя кОліблТСбігкжзСбСвС бжТСаФ бСкС йСдП біиькС мО аПеСлиОмкС 
бжзСТжУмСбФбОмжУя аФгь-язСю СУСаСю, еО бжкямзОйж, бУмОкСбиПкжйж еОзСкСй. 

2. ЯзсС Ф еб'яезФ е гСУмТСзСбжй лТжлжкПккяй пжккСУмі бжзиюпкжХ йОРкСбжХ лТОб 
ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі кО зСйлСкФбОккя кОліблТСбігкжзСбСвС бжТСаФ еОбгОкС еажмзіб 
СУСаі, язіР аФиС кОгОкС гСебіи кО РСвС бжзСТжУмОккя, мОзі еажмзж бігрзСгСбФюмьУя СУСаСю, 
язО кОгОиО еОекОпПкжР гСебіи, язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС гСвСбСТСй пж еОзСкСй. 

ЛмОммя 478. ВігкСбиПккя пжккСУмі гСУмТСзСбС лТжлжкПкжХ бжзиюпкжХ йОРкСбжХ 
лТОб ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі кО зСйлСкФбОккя кОліблТСбігкжзСбСвС бжТСаФ 

1. НжккіУмь гСУмТСзСбС лТжлжкПкжХ бжзиюпкжХ йОРкСбжХ лТОб ікмПиПзмФОиькСї 
биОУкСУмі кО зСйлСкФбОккя кОліблТСбігкжзСбСвС бжТСаФ йСдП аФмж бігкСбиПкС Ф лСТягзФ, 
бУмОкСбиПкСйФ еОзСкСй, еО еОябСю СУСаж, язіР оі лТОбО кОиПдОиж Ф йСйПкм їХ лТжлжкПккя. 

ЛмОммя 479. ВжекОккя лТОб ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі кО зСйлСкФбОккя 
кОліблТСбігкжзСбСвС бжТСаФ кПгіРУкжйж 

1. ЙТОбО ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі кО зСйлСкФбОккя кОліблТСбігкжзСбСвС бжТСаФ 
бжекОюмьУя кПгіРУкжйж е лігУмОб мО б лСТягзФ, бУмОкСбиПкжХ еОзСкСй. 

ЛмОммя 480. ЙТОбС лСлПТПгкьСвС зСТжУмФбОпО кО зСйлСкФбОккя 
кОліблТСбігкжзСбСвС бжТСаФ 

1. БФгь-язО СУСаО, язО гС гОмж лСгОккя еОябзж кО зСйлСкФбОккя кОліблТСбігкжзСбСвС 
бжТСаФ ОаС, язсС аФиС еОябиПкС лТіСТжмПм, гС гОмж лТіСТжмПмФ еОябзж б ікмПТПУОХ УбСєї 
гіяиькСУмі гСаТСУСбіУкС бжзСТжУмОиО зСйлСкФбОккя кОліблТСбігкжзСбСвС бжТСаФ б КзТОїкі 
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ОаС егіРУкжиО екОпкФ і УПТРСекФ лігвСмСбзФ гия мОзСвС бжзСТжУмОккя, йОє лТОбС кО 
аПеСлиОмкП лТСгСбдПккя мОзСвС бжзСТжУмОккя ОаС бжзСТжУмОккя, язП лПТПгаОпОиСУя 
еОекОпПкСю лігвСмСбзСю (лТОбС лСлПТПгкьСвС зСТжУмФбОпО). 

2. ЙТОбС лСлПТПгкьСвС зСТжУмФбОпО йСдП лПТПгОбОмжУя ОаС лПТПХСгжмж гС ікрСї 
СУСаж міиьзж ТОеСй іе ліглТжєйУмбСй пж гіиСбСю лТОзмжзСю ОаС е мією пОУмжкСю 
ліглТжєйУмбО пж гіиСбСї лТОзмжзж, б язжХ аФиС бжзСТжУмОкС зСйлСкФбОккя 
кОліблТСбігкжзСбСвС бжТСаФ ОаС егіРУкПкС екОпкФ і УПТРСекФ лігвСмСбзФ гия мОзСвС 
бжзСТжУмОккя. 

ГиОбО 41 
ЙКАВИ ІЗМДЙДКМКАЙЬЗИЇ ВЙАЛЗИЛМІ ЗА КАМІИЗАЙІЗАМИКЛЬКК ЙКИЙИЗИМІЮ 

ЛмОммя 481. ЙСкяммя мО Са'єзмж ТОоіСкОиіеОмСТУьзСї лТСлСежоії 
1. КОоіСкОиіеОмСТУьзСю лТСлСежоією є бжекОкО юТжгжпкСю СУСаСю лТСлСежоія, язО 

йіУмжмь мПХкСиСвіпкП (мПХкіпкП) ОаС СТвОкіеОоіРкП ТірПккя Ф аФгь-язіР УнПТі її гіяиькСУмі. 
2. Иа'єзмСй ТОоіСкОиіеОмСТУьзСї лТСлСежоії йСдП аФмж йОмПТіОиькжР Са'єзм ОаС лТСоПУ. 

ЛмОммя 482. ИаУяв лТОбСбСї СХСТСкж ТОоіСкОиіеОмСТУьзСї лТСлСежоії 
1. ИаУяв лТОбСбСї СХСТСкж ТОоіСкОиіеОмСТУьзСї лТСлСежоії бжекОпОємьУя її СлжУСй, О 

мОзСд зТПУиПккяйж, язсС бСкж лСгОкі. 

ЛмОммя 483. ЛФа'єзмж лТОбО ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі кО ТОоіСкОиіеОмСТУьзФ 
лТСлСежоію 

1. ЛФа'єзмОйж лТОбО ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі кО ТОоіСкОиіеОмСТУьзФ лТСлСежоію є її 
ОбмСТ мО юТжгжпкО СУСаО, язіР оя лТСлСежоія лСгОкО. 

ЛмОммя 484. ЙТОбО УФа'єзміб лТОбО ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі кО ТОоіСкОиіеОмСТУьзФ 
лТСлСежоію 

1. АбмСТ ТОоіСкОиіеОмСТУьзСї лТСлСежоії йОє лТОбС кО гСаТСУСбіУкП еОСХСпПккя біг 
юТжгжпкСї СУСаж, язіР оя лТСлСежоія лСгОкО. 

2. ЮТжгжпкО СУСаО, язО бжекОиО лТСлСежоію ТОоіСкОиіеОмСТУьзСю, йОє лТОбС кО 
бжзСТжУмОккя оієї лТСлСежоії Ф аФгь-язСйФ СаУяеі. 

ГиОбО 42 
ЙКАВИ ІЗМДЙДКМКАЙЬЗИЇ ВЙАЛЗИЛМІ ЗА ЛИКМ КИЛЙИЗ, ЙИКИДК МВАКИЗ 

ЛмОммя 485. Вжгж лТОб ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі кО УСТм ТСУижк, лСТСгФ мбОТжк 
1. ЙТОбС ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі кО УСТм ТСУижк, лСТСгФ мбОТжк УмОкСбиямь: 
1) СУСажУмі кПйОРкСбі лТОбО ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі кО УСТм ТСУижк, лСТСгФ мбОТжк, 

еОУбігпПкі гПТдОбкСю ТПєУмТОоією; 
2) йОРкСбі лТОбО ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі кО УСТм ТСУижк, лСТСгФ мбОТжк, еОУбігпПкі 

лОмПкмСй; 
3) йОРкСбП лТОбС ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі кО лСржТПккя УСТмФ ТСУижк, лСТСгж 

мбОТжк, еОУбігпПкП гПТдОбкСю ТПєУмТОоією. 

ЛмОммя 486. ЛФа'єзмж лТОбО ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі кО УСТм ТСУижк, лСТСгФ 
мбОТжк 

1. ЛФа'єзмОйж лТОбО ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі кО УСТм ТСУижк, лСТСгФ мбОТжк є: 
1) ОбмСТ УСТмФ ТСУижк, лСТСгж мбОТжк; 
2) ікрі СУСаж, язі кОаФиж йОРкСбжХ лТОб ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі кО УСТм ТСУижк, 

лСТСгФ мбОТжк еО гСвСбСТСй пж еОзСкСй. 
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ЛмОммя 487. ЖОРкСбі лТОбО ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі кО УСТм ТСУижк, лСТСгФ 
мбОТжк, еОУбігпПкі лОмПкмСй 

1. ЖОРкСбжйж лТОбОйж ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі кО УСТм ТСУижк, лСТСгФ мбОТжк, 
еОУбігпПкжйж лОмПкмСй, є: 

1) лТОбС кО бжзСТжУмОккя УСТмФ ТСУижк, лСТСгж мбОТжк, лТжгОмкжХ гия лСржТПккя б 
КзТОїкі; 

2) бжзиюпкП лТОбС гСебСиямж бжзСТжУмОккя УСТмФ ТСУижк, лСТСгж мбОТжк; 
3) бжзиюпкП лТОбС лПТПрзСгдОмж кПлТОбСйіТкСйФ бжзСТжУмОккю УСТмФ ТСУижк, 

лСТСгж мбОТжк, Ф мСйФ пжУиі еОаСТСкямж мОзП бжзСТжУмОккя; 
4) ікрі йОРкСбі лТОбО ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі, бУмОкСбиПкі еОзСкСй. 
2. ЖОРкСбі лТОбО ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі кО УСТм ТСУижк, лСТСгФ мбОТжк кОиПдОмь 

бСиСгіиьою лОмПкмФ, язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС гСвСбСТСй пж еОзСкСй. 

ЛмОммя 488. ЛмТСз пжккСУмі йОРкСбжХ лТОб ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі кО УСТм 
ТСУижк, лСТСгФ мбОТжк 

1. ЖОРкСбі лТОбО ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі кО УСТм ТСУижк, лСТСгФ мбОТжк, еОУбігпПкі 
лОмПкмСй, є пжккжйж е гОмж, кОУмФлкСї еО гОмСю їХ гПТдОбкСї ТПєУмТОоії, еО ФйСбж 
лігмТжйОккя пжккСУмі ожХ лТОб біглСбігкС гС еОзСкФ. 

2. ЗОзСкСй йСдФмь аФмж бУмОкСбиПкі ФйСбж мжйпОУСбСї пжккСУмі йОРкСбжХ лТОб 
ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі кО УСТм ТСУижк, лСТСгФ мбОТжк гС кОаТОккя кжйж пжккСУмі 
біглСбігкС гС пОУмжкж лПТрСї оієї УмОммі. 

3. ЛмТСз пжккСУмі бжзиюпкжХ йОРкСбжХ лТОб ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі кО УСТм 
ТСУижк, лСТСгФ мбОТжк УлижбОє пПТПе мТжгоямь ТСзіб, О сСгС гПТПб мО бжкСвТОгФ - пПТПе 
мТжгоямь л'ямь ТСзіб, сС бігиізСбФюмьУя е 1 Уіпкя ТСзФ, кОУмФлкСвС еО ТСзСй гПТдОбкСї 
ТПєУмТОоії ожХ лТОб. 

4. НжккіУмь бжзиюпкжХ йОРкСбжХ лТОб ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі кО УСТм ТСУижк, 
лСТСгФ мбОТжк йСдП аФмж лТжлжкПкС гСУмТСзСбС ОаС лСкСбиПкС Ф бжлОгзОХ мО Ф лСТягзФ, 
бУмОкСбиПкжХ еОзСкСй. 

5. ЙТОбС кО лСржТПккя УСТмФ ТСУижк, лСТСгж мбОТжк є пжккжй е гОмж, кОУмФлкСї еО 
гОмСю РСвС гПТдОбкСї ТПєУмТОоії, мО гіє аПеУмТСзСбС еО ФйСбж лігмТжйОккя пжккСУмі оьСвС 
лТОбО біглСбігкС гС еОзСкФ. 

6. НжккіУмь бжзиюпкжХ йОРкСбжХ лТОб ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі кО УСТм ТСУижк, 
лСТСгФ мбОТжк йСдП аФмж лТжлжкПкС гСУмТСзСбС ОаС лСкСбиПкС Ф бжлОгзОХ мО Ф лСТягзФ, 
бУмОкСбиПкжХ еОзСкСй. 

ГиОбО 43 
ЙКАВИ ІЗМДЙДКМКАЙЬЗИЇ ВЙАЛЗИЛМІ ЗА КИЖДКМІЕЗД ЗАЕЖДЗКВАЗЗЯ 

ЛмОммя 489. ЙТОбСбО СХСТСкО зСйПТоіРкСвС кОРйПкФбОккя 
1. ЙТОбСбО СХСТСкО кОгОємьУя зСйПТоіРкСйФ кОРйПкФбОккю, язсС бСкС гОє 

йСдижбіУмь бжТіекжмж СгкФ СУСаФ е-лСйід ікржХ мО кП ббСгжмь б СйОкФ УлСджбОпіб сСгС 
УлТОбдкьСї її гіяиькСУмі. 

2. ЙТОбС ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі кО зСйПТоіРкП кОРйПкФбОккя є пжккжй е йСйПкмФ 
лПТрСвС бжзСТжУмОккя оьСвС кОРйПкФбОккя мО СХСТСкяємьУя аПе СаСб'яезСбСвС лСгОккя 
еОябзж кО кьСвС пж РСвС ТПєУмТОоії і кПеОиПдкС біг мСвС, є пж кП є зСйПТоіРкП кОРйПкФбОккя 
пОУмжкСю мСТвСбПиькСї йОТзж. 

3. ВігСйСУмі лТС зСйПТоіРкП кОРйПкФбОккя йСдФмь бкСУжмжУя гС ТПєУмТіб, лСТягСз 
бПгПккя язжХ бУмОкСбиюємьУя еОзСкСй. 

4. ИУСаж йСдФмь йОмж СгкОзСбі зСйПТоіРкі кОРйПкФбОккя, язсС оП кП ббСгжмь б СйОкФ 
УлСджбОпіб сСгС мСбОТіб, язі бСкж бжТСаияюмь мО (ОаС) ТПОиіеСбФюмь, мО лСУиФв, язі кжйж 
кОгОюмьУя. 
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ЛмОммя 490. ЖОРкСбі лТОбО ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі кО зСйПТоіРкП кОРйПкФбОккя 
1. ЖОРкСбжйж лТОбОйж ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі кО зСйПТоіРкП кОРйПкФбОккя є: 
1) лТОбС кО бжзСТжУмОккя зСйПТоіРкСвС кОРйПкФбОккя; 
2) лТОбС лПТПрзСгдОмж ікржй СУСаОй кПлТОбСйіТкС бжзСТжУмСбФбОмж зСйПТоіРкП 

кОРйПкФбОккя, б мСйФ пжУиі еОаСТСкямж мОзП бжзСТжУмОккя; 
3) ікрі йОРкСбі лТОбО ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі, бУмОкСбиПкі еОзСкСй. 
2. ЖОРкСбі лТОбО ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі кО зСйПТоіРкП кОРйПкФбОккя 

лПТПгОюмьУя ікріР СУСаі ижрП ТОеСй е оіиіУкжй йОРкСбжй зСйлиПзУСй СУСаж, язіР оі лТОбО 
кОиПдОмь, ОаС РСвС біглСбігкСю пОУмжкСю. 

ЛмОммя 491. ЙТжлжкПккя пжккСУмі йОРкСбжХ лТОб ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі кО 
зСйПТоіРкП кОРйПкФбОккя 

1. НжккіУмь йОРкСбжХ лТОб ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі кО зСйПТоіРкП кОРйПкФбОккя 
лТжлжкяємьУя Ф ТОеі иізбігОоії юТжгжпкСї СУСаж мО е ікржХ лігУмОб, бУмОкСбиПкжХ еОзСкСй. 

ГиОбО 44 
ЙКАВИ ІЗМДЙДКМКАЙЬЗИЇ ВЙАЛЗИЛМІ ЗА МИКГИВДЙЬЗК ЖАККК 

ЛмОммя 492. МСТвСбПиькО йОТзО 
1. МСТвСбПиькСю йОТзСю йСдП аФмж аФгь-язП лСекОпПккя ОаС аФгь-язО зСйаікОоія 

лСекОпПкь, язі лТжгОмкі гия бжТіекПккя мСбОТіб (лСУиФв), сС бжТСаияюмьУя (кОгОюмьУя) 
Сгкією СУСаСю, біг мСбОТіб (лСУиФв), сС бжТСаияюмьУя (кОгОюмьУя) ікржйж СУСаОйж. 
МОзжйж лСекОпПккяйж йСдФмь аФмж, еСзТПйО, УиСбО, иімПТж, ожнТж, еСаТОдФбОиькі 
ПиПйПкмж, зСйаікОоії зСиьСТіб. 

ЛмОммя 493. ЛФа'єзмж лТОбО ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі кО мСТвСбПиькФ йОТзФ 
1. ЛФа'єзмОйж лТОбО ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі кО мСТвСбПиькФ йОТзФ є ніежпкі мО 

юТжгжпкі СУСаж. 
2. ЙТОбС ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі кО лПбкФ мСТвСбПиькФ йОТзФ йСдП кОиПдОмж 

СгкСпОУкС зіиьзСй ніежпкжй мО (ОаС) юТжгжпкжй СУСаОй. 

ЛмОммя 494. ЗОУбігпПккя кОаФммя лТОбО ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі кО мСТвСбПиькФ 
йОТзФ 

1. ЗОаФммя лТОбО ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі кО мСТвСбПиькФ йОТзФ еОУбігпФємьУя 
УбігСомбСй. КйСбж мО лСТягСз бжгОпі УбігСомбО бУмОкСбиююмьУя еОзСкСй. 

2. ИаУяв лТОбСбСї СХСТСкж мСТвСбПиькСї йОТзж бжекОпОємьУя кОбПгПкжйж Ф УбігСомбі її 
еСаТОдПккяй мО лПТПиізСй мСбОТіб і лСУиФв, язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС еОзСкСй. 

3. ЗОаФммя лТОбО ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі кО мСТвСбПиькФ йОТзФ, язО йОє йідкОТСгкФ 
ТПєУмТОоію ОаС бжекОкО б ФУмОкСбиПкСйФ еОзСкСй лСТягзФ гСаТП бігСйСю, кП бжйОвОє 
еОУбігпПккя УбігСомбСй. 

ЛмОммя 495. ЖОРкСбі лТОбО ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі кО мСТвСбПиькФ йОТзФ 
1. ЖОРкСбжйж лТОбОйж ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі кО мСТвСбПиькФ йОТзФ є: 
1) лТОбС кО бжзСТжУмОккя мСТвСбПиькСї йОТзж; 
2) бжзиюпкП лТОбС гСебСиямж бжзСТжУмОккя мСТвСбПиькСї йОТзж; 
3) бжзиюпкП лТОбС лПТПрзСгдОмж кПлТОбСйіТкСйФ бжзСТжУмОккю мСТвСбПиькСї 

йОТзж, б мСйФ пжУиі еОаСТСкямж мОзП бжзСТжУмОккя; 
4) ікрі йОРкСбі лТОбО ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі, бУмОкСбиПкі еОзСкСй. 
2. ЖОРкСбі лТОбО ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі кО мСТвСбПиькФ йОТзФ кОиПдОмь 

бСиСгіиьою біглСбігкСвС УбігСомбО, бСиСгіиьою йідкОТСгкСї ТПєУмТОоії, СУСаі, 
мСТвСбПиькФ йОТзФ язСї бжекОкС б ФУмОкСбиПкСйФ еОзСкСй лСТягзФ гСаТП бігСйСю, язсС 
ікрП кП бУмОкСбиПкС гСвСбСТСй. 
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ЛмОммя 496. ЛмТСз пжккСУмі йОРкСбжХ лТОб ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі кО 
мСТвСбПиькФ йОТзФ 

1. ЖОРкСбі лТОбО ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі кО мСТвСбПиькФ йОТзФ є пжккжйж лТСмявСй 
гПУямж ТСзіб е гОмж лСгОккя еОябзж кО мСТвСбПиькФ йОТзФ б ФУмОкСбиПкСйФ еОзСкСй 
лСТягзФ, язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС еОзСкСй. ЗОекОпПкжР УмТСз йСдП аФмж лТСгСбдПкжй 
сСТОеФ кО гПУямь ТСзіб Ф лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ еОзСкСй. 

ЛмОммя 497. ДСУмТСзСбП лТжлжкПккя пжккСУмі йОРкСбжХ лТОб ікмПиПзмФОиькСї 
биОУкСУмі кО мСТвСбПиькФ йОТзФ 

1. НжккіУмь йОРкСбжХ лТОб ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі кО мСТвСбПиькФ йОТзФ 
лТжлжкяємьУя б ФУмОкСбиПкСйФ еОзСкСй лСТягзФ гСУмТСзСбС Ф еб'яезФ е лПТПмбСТПккяй 
мСТвСбПиькСї йОТзж Ф еОвОиькСбджбОкП лСекОпПккя лПбкСвС бжгФ мСбОТіб пж лСУиФв. 

2. НжккіУмь йОРкСбжХ лТОб ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі кО мСТвСбПиькФ йОТзФ йСдП аФмж 
лТжлжкПкС гСУмТСзСбС еО ікіоіОмжбСю СУСаж, язіР бСкж кОиПдОмь, язсС оП кП УФлПТПпжмь 
ФйСбОй гСвСбСТФ, О мОзСд б ікржХ бжлОгзОХ, лПТПгаОпПкжХ еОзСкСй. 

3. ЯзсС Ф еб'яезФ е гСУмТСзСбжй лТжлжкПккяй пжккСУмі бжзиюпкжХ йОРкСбжХ лТОб 
ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі кО мСТвСбПиькФ йОТзФ еОбгОкС еажмзіб СУСаі, язіР аФиС кОгОкС 
гСебіи кО її бжзСТжУмОккя, мОзі еажмзж бігрзСгСбФюмьУя СУСаСю, язО кОгОиО еОекОпПкжР 
гСебіи, язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС гСвСбСТСй пж еОзСкСй. 

ЛмОммя 498. ВігкСбиПккя пжккСУмі гСУмТСзСбС лТжлжкПкжХ бжзиюпкжХ йОРкСбжХ 
лТОб ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі кО мСТвСбПиькФ йОТзФ 

1. НжккіУмь гСУмТСзСбС лТжлжкПкжХ бжзиюпкжХ йОРкСбжХ лТОб ікмПиПзмФОиькСї 
биОУкСУмі кО мСТвСбПиькФ йОТзФ йСдП аФмж бігкСбиПкС Ф лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ еОзСкСй, 
еО еОябСю СУСаж, язіР оі лТОбО кОиПдОиж Ф йСйПкм їХ лТжлжкПккя. 

ЛмОммя 499. ВжекОккя лТОб ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі кО мСТвСбПиькФ йОТзФ 
кПгіРУкжйж 

1. ЙТОбО ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі кО мСТвСбПиькФ йОТзФ бжекОюмьУя кПгіРУкжйж е 
лігУмОб мО б лСТягзФ, бУмОкСбиПкжХ еОзСкСй. 

ЛмОммя 500. ЙТОбС лСлПТПгкьСвС зСТжУмФбОпО кО мСТвСбПиькФ йОТзФ 
1. БФгь-язО СУСаО, язО гС гОмж лСгОккя еОябзж кО мСТвСбПиькФ йОТзФ ОаС, язсС аФиС 

еОябиПкС лТіСТжмПм, гС гОмж лТіСТжмПмФ еОябзж б ікмПТПУОХ УбСєї гіяиькСУмі гСаТСУСбіУкС 
бжзСТжУмОиО мСТвСбПиькФ йОТзФ б КзТОїкі ОаС егіРУкжиО екОпкФ і УПТРСекФ лігвСмСбзФ гия 
мОзСвС бжзСТжУмОккя, йОє лТОбС кО аПеСлиОмкП лТСгСбдПккя мОзСвС бжзСТжУмОккя ОаС 
бжзСТжУмОккя, язП лПТПгаОпОиСУя еОекОпПкСю лігвСмСбзСю (лТОбС лСлПТПгкьСвС 
зСТжУмФбОпО). 

2. ЙТОбС лСлПТПгкьСвС зСТжУмФбОпО йСдП лПТПгОбОмжУя ОаС лПТПХСгжмж гС ікрСї 
СУСаж міиьзж ТОеСй іе ліглТжєйУмбСй пж гіиСбСю лТОзмжзСю ОаС е мією пОУмжкСю 
ліглТжєйУмбО пж гіиСбСї лТОзмжзж, б язжХ аФиС бжзСТжУмОкС мСТвСбПиькФ йОТзФ ОаС 
егіРУкПкС екОпкФ і УПТРСекФ лігвСмСбзФ гия мОзСвС бжзСТжУмОккя. 

ГиОбО 45 
ЙКАВИ ІЗМДЙДКМКАЙЬЗИЇ ВЙАЛЗИЛМІ ЗА ГДИГКАЛІНЗД ЗАЗЗАНДЗЗЯ 

ЛмОммя 501. ЗОаФммя лТОбО ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі кО вПСвТОніпкП еОекОпПккя 
1. ЙТОбС ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі кО вПСвТОніпкП еОекОпПккя бжкжзОє е гОмж 

гПТдОбкСї ТПєУмТОоії оьСвС лТОбО, язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС еОзСкСй. 
2. ИаУяв лТОбСбСї СХСТСкж вПСвТОніпкСвС еОекОпПккя бжекОпОємьУя ХОТОзмПТжУмжзОйж 

мСбОТФ (лСУиФвж) і йПдОйж вПСвТОніпкСвС йіУоя РСвС (її) лСХСгдПккя, еОнізУСбОкжйж 
гПТдОбкСю ТПєУмТОоією лТОбО ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі кО вПСвТОніпкП еОекОпПккя. 
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ЛмОммя 502. ЛФа'єзмж лТОбО ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі кО вПСвТОніпкП еОекОпПккя 
1. ЛФа'єзмОйж лТОбО ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі кО вПСвТОніпкП еОекОпПккя є бжТСакжзж 

мСбОТіб, Са'єгкОккя бжТСакжзіб, ікрі СУСаж, бжекОпПкі еОзСкСй. 

ЛмОммя 503. ЙТОбО ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі кО вПСвТОніпкП еОекОпПккя 
1. ЙТОбОйж ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі кО вПСвТОніпкП еОекОпПккя є: 
1) лТОбС кО бжекОккя лСекОпПккя мСбОТФ (лСУиФвж) вПСвТОніпкжй еОекОпПккяй; 
2) лТОбС кО бжзСТжУмОккя вПСвТОніпкСвС еОекОпПккя; 
3) лТОбС лПТПрзСгдОмж кПлТОбСйіТкСйФ бжзСТжУмОккю вПСвТОніпкСвС еОекОпПккя, б 

мСйФ пжУиі еОаСТСкямж мОзП бжзСТжУмОккя. 
2. ЙТОбО ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі кО вПСвТОніпкП еОекОпПккя, сС кОиПдОмь СзТПйжй 

УФа'єзмОй лТОбО ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі кО вПСвТОніпкП еОекОпПккя, бУмОкСбиююмьУя 
еОзСкСй. 

ЛмОммя 504. ЛмТСз пжккСУмі лТОбО ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі кО вПСвТОніпкП 
еОекОпПккя 

1. ЙТОбС ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі кО вПСвТОніпкП еОекОпПккя є пжккжй е гОмж, 
кОУмФлкСї еО гОмСю гПТдОбкСї ТПєУмТОоії, і СХСТСкяємьУя аПеУмТСзСбС еО ФйСбж еаПТПдПккя 
ХОТОзмПТжУмжз мСбОТФ (лСУиФвж), лСекОпПкжХ ожй еОекОпПккяй. 

ГиОбО 46 
ЙКАВИ ІЗМДЙДКМКАЙЬЗИЇ ВЙАЛЗИЛМІ ЗА КИЖДКМІЕЗК МАЄЖЗИМЮ 

ЛмОммя 505. ЙСкяммя зСйПТоіРкСї мОєйкжоі 
1. КСйПТоіРкСю мОєйкжоПю є ікнСТйОоія, язО є УПзТПмкСю б мСйФ ТСеФйіккі, сС бСкО б 

оіиСйФ пж б лПбкіР нСТйі мО УФзФлкСУмі її УзиОгСбжХ є кПбігСйСю мО кП є иПвзСгСУмФлкСю 
гия СУіа, язі ебжпОРкС йОюмь УлТОбФ е бжгСй ікнСТйОоії, гС язСвС бСкО кОиПджмь, Ф еб'яезФ 
е ожй йОє зСйПТоіРкФ оіккіУмь мО аФиО лТПгйПмСй ОгПзбОмкжХ іУкФюпжй СаУмОбжкОй 
еОХСгіб сСгС еаПТПдПккя її УПзТПмкСУмі, бджмжХ СУСаСю, язО еОзСккС зСкмТСиює ою 
ікнСТйОоію. 

2. КСйПТоіРкСю мОєйкжоПю йСдФмь аФмж бігСйСУмі мПХкіпкСвС, СТвОкіеОоіРкСвС, 
зСйПТоіРкСвС, бжТСакжпСвС мО ікрСвС ХОТОзмПТФ, еО бжкямзСй мжХ, язі біглСбігкС гС еОзСкФ 
кП йСдФмь аФмж бігкПУПкі гС зСйПТоіРкСї мОєйкжоі. 

ЛмОммя 506. ЖОРкСбі лТОбО ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі кО зСйПТоіРкФ мОєйкжою 
1. ЖОРкСбжйж лТОбОйж ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі кО зСйПТоіРкФ мОєйкжою є: 
1) лТОбС кО бжзСТжУмОккя зСйПТоіРкСї мОєйкжоі; 
2) бжзиюпкП лТОбС гСебСиямж бжзСТжУмОккя зСйПТоіРкСї мОєйкжоі; 
3) бжзиюпкП лТОбС лПТПрзСгдОмж кПлТОбСйіТкСйФ ТСевСиСрПккю, еажТОккю ОаС 

бжзСТжУмОккю зСйПТоіРкСї мОєйкжоі; 
4) ікрі йОРкСбі лТОбО ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі, бУмОкСбиПкі еОзСкСй. 
2. ЖОРкСбі лТОбО ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі кО зСйПТоіРкФ мОєйкжою кОиПдОмь СУСаі, 

язО лТОбСйіТкС бжекОпжиО ікнСТйОоію зСйПТоіРкСю мОєйкжоПю, язсС ікрП кП 
бУмОкСбиПкС гСвСбСТСй. 

ЛмОммя 507. ИХСТСкО зСйПТоіРкСї мОєйкжоі СТвОкОйж гПТдОбкСї биОгж 
1. ИТвОкж гПТдОбкСї биОгж еСаСб'яеОкі СХСТСкямж біг кПгСаТСУСбіУкСвС зСйПТоіРкСвС 

бжзСТжУмОккя ікнСТйОоію, язО є зСйПТоіРкСю мОєйкжоПю мО УмбСТПккя язСї лСмТПаФє 
екОпкжХ еФУжиь і язО кОгОкО їй е йПмСю СмТжйОккя бУмОкСбиПкСвС еОзСкСй гСебСиФ кО 
гіяиькіУмь, лСб'яеОкФ е нОТйОоПбмжпкжйж, УіиьУьзСвСУлСгОТУьзжйж, Хійіпкжйж лТСгФзмОйж, 
сС йіУмямь кСбі Хійіпкі УлСиФзж. Мя ікнСТйОоія СХСТСкяємьУя СТвОкОйж гПТдОбкСї биОгж 
мОзСд біг ТСевСиСрПккя, зТій бжлОгзіб, зСиж ТСевСиСрПккя кПСаХігкП гия еОаПелПпПккя 



ГОеПмО "ВУП лТС аФХвОимПТУьзжР Саиіз" 118 gazeta.vobu.ua 
 

 

еОХжУмФ кОУПиПккя ОаС кП бджмС еОХСгіб сСгС її СХСТСкж біг кПгСаТСУСбіУкСвС 
зСйПТоіРкСвС бжзСТжУмОккя. 

2. ИТвОкж гПТдОбкСї биОгж еСаСб'яеОкі СХСТСкямж зСйПТоіРкФ мОєйкжою мОзСд б 
ікржХ бжлОгзОХ, лПТПгаОпПкжХ еОзСкСй. 

ЛмОммя 508. ЛмТСз пжккСУмі лТОбО ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі кО зСйПТоіРкФ 
мОєйкжою 

1. ЛмТСз пжккСУмі лТОбО ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі кО зСйПТоіРкФ мОєйкжою 
СайПдФємьУя УмТСзСй іУкФбОккя УФзФлкСУмі СекОз зСйПТоіРкСї мОєйкжоі, бУмОкСбиПкжХ 
пОУмжкСю лПТрСю УмОммі 505 оьСвС КСгПзУФ. 
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КЗИГА Й'ЯМА 
ЗИБИВ'ЯЗАЙЬЗД ЙКАВИ 

КИЗДІЙ I 
ЗАГАЙЬЗІ ЙИЙИЖДЗЗЯ ЙКИ ЗИБИВ'ЯЗАЗЗЯ 

ГиОбО 47 
ЙИЗЯММЯ ЗИБИВ'ЯЗАЗЗЯ. ЛМИКИЗИ К ЗИБИВ'ЯЗАЗЗІ 

ЛмОммя 509. ЙСкяммя еСаСб'яеОккя мО лігУмОбж РСвС бжкжзкПккя 
1. ЗСаСб'яеОккяй є лТОбСбігкСрПккя, б язСйФ СгкО УмСТСкО (аСТдкжз) еСаСб'яеОкО 

бпжкжмж кО зСТжУмь гТФвСї УмСТСкж (зТПгжмСТО) лПбкФ гію (лПТПгОмж йОРкС, бжзСкОмж 
ТСаСмФ, кОгОмж лСУиФвФ, УлиОмжмж вТСрі мСсС) ОаС ФмТжйОмжУя біг бпжкПккя лПбкСї гії 
(кПвОмжбкП еСаСб'яеОккя), О зТПгжмСТ йОє лТОбС бжйОвОмж біг аСТдкжзО бжзСкОккя РСвС 
СаСб'яезФ. 

2. ЗСаСб'яеОккя бжкжзОюмь е лігУмОб, бУмОкСбиПкжХ УмОммПю 11 оьСвС КСгПзУФ. 
3. ЗСаСб'яеОккя йОє ґТФкмФбОмжУя кО еОУОгОХ гСаТСУСбіУкСУмі, ТСеФйкСУмі мО 

УлТОбПгижбСУмі. 

ЛмОммя 510. ЛмСТСкж Ф еСаСб'яеОккі 
1. ЛмСТСкОйж Ф еСаСб'яеОккі є аСТдкжз і зТПгжмСТ. 
2. К еСаСб'яеОккі кО УмСТСкі аСТдкжзО ОаС зТПгжмСТО йСдФмь аФмж СгкО ОаС СгкСпОУкС 

зіиьзО СУіа. 
3. ЯзсС зСдкО іе УмСТік Ф еСаСб'яеОккі йОє СгкСпОУкС і лТОбО, і СаСб'яезж, бСкО 

ббОдОємьУя аСТдкжзСй Ф мСйФ, сС бСкО еСаСб'яеОкО бпжкжмж кО зСТжУмь гТФвСї УмСТСкж, і 
СгкСпОУкС зТПгжмСТСй Ф мСйФ, сС бСкО йОє лТОбС бжйОвОмж біг кПї. 

ЛмОммя 511. МТПмя СУСаО Ф еСаСб'яеОккі 
1. ЗСаСб'яеОккя кП УмбСТює СаСб'яезФ гия мТПмьСї СУСаж. К бжлОгзОХ, бУмОкСбиПкжХ 

гСвСбСТСй, еСаСб'яеОккя йСдП лСТСгдФбОмж гия мТПмьСї СУСаж лТОбО сСгС аСТдкжзО мО 
(ОаС) зТПгжмСТО. 

ЛмОммя 512. ЙігУмОбж еОйікж зТПгжмСТО Ф еСаСб'яеОккі 
1. КТПгжмСТ Ф еСаСб'яеОккі йСдП аФмж еОйікПкжР ікрСю СУСаСю бкОУиігСз: 
1) лПТПгОккя кжй УбСїХ лТОб ікріР СУСаі еО лТОбСпжкСй (бігУмФлиПккя лТОбО бжйСвж); 
2) лТОбСкОУмФлкжомбО; 
3) бжзСкОккя СаСб'яезФ аСТдкжзО лСТФпжмПиПй ОаС еОУмОбСгОбоПй (йОРкСбжй 

лСТФпжмПиПй); 
4) бжзСкОккя СаСб'яезФ аСТдкжзО мТПмьСю СУСаСю. 
2. КТПгжмСТ Ф еСаСб'яеОккі йСдП аФмж еОйікПкжР мОзСд б ікржХ бжлОгзОХ, 

бУмОкСбиПкжХ еОзСкСй. 
3. КТПгжмСТ Ф еСаСб'яеОккі кП йСдП аФмж еОйікПкжР, язсС оП бУмОкСбиПкС гСвСбСТСй 

ОаС еОзСкСй. 

ЛмОммя 513. ЛСТйО лТОбСпжкФ сСгС еОйікж зТПгжмСТО Ф еСаСб'яеОккі 
1. ЙТОбСпжк сСгС еОйікж зТПгжмСТО Ф еСаСб'яеОккі бпжкяємьУя Ф мОзіР УОйіР нСТйі, сС 

і лТОбСпжк, кО лігУмОбі язСвС бжкжзиС еСаСб'яеОккя, лТОбС бжйСвж еО язжй лПТПгОємьУя 
кСбСйФ зТПгжмСТСбі. 

2. ЙТОбСпжк сСгС еОйікж зТПгжмСТО Ф еСаСб'яеОккі, язП бжкжзиС кО лігУмОбі 
лТОбСпжкФ, сС лігиявОє гПТдОбкіР ТПєУмТОоії, йОє аФмж еОТПєУмТСбОкжР б лСТягзФ, 
бУмОкСбиПкСйФ гия ТПєУмТОоії оьСвС лТОбСпжкФ, язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС еОзСкСй. 
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ЛмОммя 514. ИаУяв лТОб, сС лПТПХСгямь гС кСбСвС зТПгжмСТО Ф еСаСб'яеОккі 
1. ДС кСбСвС зТПгжмСТО лПТПХСгямь лТОбО лПТбіУкСвС зТПгжмСТО Ф еСаСб'яеОккі б 

СаУяеі і кО ФйСбОХ, сС іУкФбОиж кО йСйПкм лПТПХСгФ ожХ лТОб, язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС 
гСвСбСТСй ОаС еОзСкСй. 

ЛмОммя 515. ЗСаСб'яеОккя, б язжХ еОйікО зТПгжмСТО кП гСлФУзОємьУя 
1. ЗОйікО зТПгжмСТО кП гСлФУзОємьУя Ф еСаСб'яеОккяХ, кПТСеТжбкС лСб'яеОкжХ е 

СУСаСю зТПгжмСТО, еСзТПйО Ф еСаСб'яеОккяХ лТС бігрзСгФбОккя рзСгж, еОбгОкСї 
зОиіомбСй, ікржй ФрзСгдПккяй егСТСб'я ОаС УйПТмю. 

ЛмОммя 516. ЙСТягСз еОйікж зТПгжмСТО Ф еСаСб'яеОккі 
1. ЗОйікО зТПгжмСТО Ф еСаСб'яеОккі егіРУкюємьУя аПе евСгж аСТдкжзО, язсС ікрП кП 

бУмОкСбиПкС гСвСбСТСй ОаС еОзСкСй. 
2. ЯзсС аСТдкжз кП аФб лжУьйСбС лСбігСйиПкжР лТС еОйікФ зТПгжмСТО Ф еСаСб'яеОккі, 

кСбжР зТПгжмСТ кПУП Тжежз кОУмОккя кПУлТжямижбжХ гия кьСвС кОУиігзіб. К оьСйФ ТОеі 
бжзСкОккя аСТдкжзСй УбСвС СаСб'яезФ лПТбіУкСйФ зТПгжмСТСбі є кОиПдкжй бжзСкОккяй. 

ЛмОммя 517. ДСзОеж лТОб кСбСвС зТПгжмСТО Ф еСаСб'яеОккі 
1. ЙПТбіУкжР зТПгжмСТ Ф еСаСб'яеОккі лСбжкПк лПТПгОмж кСбСйФ зТПгжмСТСбі 

гСзФйПкмж, язі еОУбігпФюмь лТОбО, сС лПТПгОюмьУя, мО ікнСТйОоію, язО є бОдижбСю гия їХ 
егіРУкПккя. 

2. БСТдкжз йОє лТОбС кП бжзСкФбОмж УбСвС СаСб'яезФ кСбСйФ зТПгжмСТСбі гС кОгОккя 
аСТдкжзСбі гСзОеіб лПТПХСгФ гС кСбСвС зТПгжмСТО лТОб Ф еСаСб'яеОккі. 

ЛмОммя 518. ЗОлПТПпПккя аСТдкжзО лТСмж бжйСвж кСбСвС зТПгжмСТО Ф еСаСб'яеОккі 
1. БСТдкжз йОє лТОбС бжУФбОмж лТСмж бжйСвж кСбСвС зТПгжмСТО Ф еСаСб'яеОккі 

еОлПТПпПккя, язі бік йОб лТСмж лПТбіУкСвС зТПгжмСТО кО йСйПкм СгПТдОккя лжУьйСбСвС 
лСбігСйиПккя лТС еОйікФ зТПгжмСТО. 

2. ЯзсС аСТдкжз кП аФб лжУьйСбС лСбігСйиПкжР лТС еОйікФ зТПгжмСТО Ф еСаСб'яеОккі, 
бік йОє лТОбС бжУФкФмж лТСмж бжйСвж кСбСвС зТПгжмСТО еОлПТПпПккя, язі бік йОб лТСмж 
лПТбіУкСвС зТПгжмСТО кО йСйПкм лТПг'ябиПккя РСйФ бжйСвж кСбжй зТПгжмСТСй ОаС, язсС 
аСТдкжз бжзСкОб УбіР СаСб'яеСз гС лТПг'ябиПккя РСйФ бжйСвж кСбжй зТПгжмСТСй, - кО 
йСйПкм РСвС бжзСкОккя. 

ЛмОммя 519. ВіглСбігОиькіУмь лПТбіУкСвС зТПгжмСТО Ф еСаСб'яеОккі 
1. ЙПТбіУкжР зТПгжмСТ Ф еСаСб'яеОккі біглСбігОє лПТПг кСбжй зТПгжмСТСй еО 

кПгіРУкіУмь лПТПгОкСї РСйФ бжйСвж, ОиП кП біглСбігОє еО кПбжзСкОккя аСТдкжзСй УбСвС 
СаСб'яезФ, зТій бжлОгзіб, зСиж лПТбіУкжР зТПгжмСТ лСТФпжбУя еО аСТдкжзО лПТПг кСбжй 
зТПгжмСТСй. 

ЛмОммя 520. ЗОйікО аСТдкжзО Ф еСаСб'яеОккі 
1. БСТдкжз Ф еСаСб'яеОккі йСдП аФмж еОйікПкжР ікрСю СУСаСю (лПТПбПгПккя аСТвФ) 

ижрП еО евСгСю зТПгжмСТО, язсС ікрП кП лПТПгаОпПкС еОзСкСй. 

ЛмОммя 521. ЛСТйО лТОбСпжкФ сСгС еОйікж аСТдкжзО Ф еСаСб'яеОккі 
1. ЛСТйО лТОбСпжкФ сСгС еОйікж аСТдкжзО Ф еСаСб'яеОккі бжекОпОємьУя біглСбігкС гС 

лСиСдПкь УмОммі 513 оьСвС КСгПзУФ. 

ЛмОммя 522. ЗОлПТПпПккя кСбСвС аСТдкжзО Ф еСаСб'яеОккі лТСмж бжйСвж зТПгжмСТО 
1. ЗСбжР аСТдкжз Ф еСаСб'яеОккі йОє лТОбС бжУФкФмж лТСмж бжйСвж зТПгжмСТО бУі 

еОлПТПпПккя, сС ґТФкмФюмьУя кО бігкСУжкОХ йід зТПгжмСТСй і лПТбіУкжй аСТдкжзСй. 
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ЛмОммя 523. ЙТОбСбі кОУиігзж еОйікж аСТдкжзО Ф еСаСб'яеОккі, еОаПелПпПкСйФ 
лСТФзСю ОаС еОУмОбСю 

1. ЙСТФзО ОаС еОУмОбО, бУмОкСбиПкО ікрСю СУСаСю, лТжлжкяємьУя ліУия еОйікж 
аСТдкжзО, язсС лСТФпжмПиь ОаС еОУмОбСгОбПоь кП лСвСгжбУя еОаПелПпФбОмж бжзСкОккя 
еСаСб'яеОккя кСбжй аСТдкжзСй. 

2. ЗОУмОбО, бУмОкСбиПкО лПТбіУкжй аСТдкжзСй, еаПТівОємьУя ліУия еОйікж аСТдкжзО, 
язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС гСвСбСТСй ОаС еОзСкСй. 

ЛмОммя 524. ВОиюмО еСаСб'яеОккя 
1. ЗСаСб'яеОккя йОє аФмж бжТОдПкП Ф вТСрСбіР Сгжкжоі КзТОїкж - вТжбкі. 
2. ЛмСТСкж йСдФмь бжекОпжмж вТСрСбжР ПзбібОиПкм еСаСб'яеОккя б ікСеПйкіР бОиюмі. 

ЛмОммя 525. ЗПгСлФУмжйіУмь СгкСУмСТСккьСї бігйСбж біг еСаСб'яеОккя 
1. ИгкСУмСТСккя бігйСбО біг еСаСб'яеОккя ОаС СгкСУмСТСккя ейікО РСвС ФйСб кП 

гСлФУзОємьУя, язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС гСвСбСТСй ОаС еОзСкСй. 

ГиОбО 48 
ВИКИЗАЗЗЯ ЗИБИВ'ЯЗАЗЗЯ 

ЛмОммя 526. ЗОвОиькі ФйСбж бжзСкОккя еСаСб'яеОккя 
1. ЗСаСб'яеОккя йОє бжзСкФбОмжУя кОиПдкжй пжкСй біглСбігкС гС ФйСб гСвСбСТФ мО 

бжйСв оьСвС КСгПзУФ, ікржХ Озміб ожбіиькСвС еОзСкСгОбУмбО, О еО бігУФмкСУмі мОзжХ ФйСб мО 
бжйСв - біглСбігкС гС ебжпОїб гіиСбСвС СаСТСмФ ОаС ікржХ бжйСв, сС ебжпОРкС УмОбиямьУя. 

2. ВжзСкОккя еСаСб'яеОкь, ТПОиіеОоія, ейікО мО лТжлжкПккя лПбкжХ лТОб Ф гСвСбіТкСйФ 
еСаСб'яеОккі йСдФмь аФмж еФйСбиПкі бпжкПккяй ОаС ФмТжйОккяй біг бпжкПккя Сгкією іе 
УмСТік Ф еСаСб'яеОккі лПбкжХ гіР пж кОУмОккяй ікржХ СаУмОбжк, лПТПгаОпПкжХ гСвСбСТСй, Ф 
мСйФ пжУиі СаУмОбжк, язі лСбкіУмю еОиПдОмь біг бСиі Сгкієї іе УмСТік. 

ЛмОммя 527. ВжзСкОккя еСаСб'яеОккя кОиПдкжйж УмСТСкОйж 
1. БСТдкжз еСаСб'яеОкжР бжзСкОмж УбіР СаСб'яеСз, О зТПгжмСТ - лТжРкямж бжзСкОккя 

СУСажУмС, язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС гСвСбСТСй ОаС еОзСкСй, кП бжлижбОє іе УФмі 
еСаСб'яеОккя пж ебжпОїб гіиСбСвС СаСТСмФ. 

2. КСдкО іе УмСТік Ф еСаСб'яеОккі йОє лТОбС бжйОвОмж гСзОеіб мСвС, сС СаСб'яеСз 
бжзСкФємьУя кОиПдкжй аСТдкжзСй ОаС бжзСкОккя лТжРйОємьУя кОиПдкжй зТПгжмСТСй пж 
ФлСбкСбОдПкСю кО оП СУСаСю, і кПУП Тжежз кОУиігзіб кПлТПг'ябиПккя мОзСї бжйСвж. 

ЛмОммя 528. ВжзСкОккя СаСб'яезФ аСТдкжзО ікрСю СУСаСю 
1. ВжзСкОккя СаСб'яезФ йСдП аФмж лСзиОгПкС аСТдкжзСй кО ікрФ СУСаФ, язсС е ФйСб 

гСвСбСТФ, бжйСв оьСвС КСгПзУФ, ікржХ Озміб ожбіиькСвС еОзСкСгОбУмбО ОаС УФмі 
еСаСб'яеОккя кП бжлижбОє СаСб'яеСз аСТдкжзО бжзСкОмж еСаСб'яеОккя СУСажУмС. К оьСйФ 
ТОеі зТПгжмСТ еСаСб'яеОкжР лТжРкямж бжзСкОккя, еОлТСлСкСбОкП еО аСТдкжзО ікрСю 
СУСаСю. 

2. К ТОеі кПбжзСкОккя ОаС кПкОиПдкСвС бжзСкОккя СаСб'яезФ аСТдкжзО ікрСю СУСаСю 
оПР СаСб'яеСз аСТдкжз лСбжкПк бжзСкОмж УОй. 

3. ІкрО СУСаО йСдП еОгСбСиькжмж бжйСвФ зТПгжмСТО аПе евСгж аСТдкжзО Ф ТОеі 
кПаПелПзж бмТОмжмж лТОбС кО йОРкС аСТдкжзО (лТОбС СТПкгж, лТОбС еОУмОбж мСсС) 
бкОУиігСз ебПТкПккя зТПгжмСТСй УмявкПккя кО оП йОРкС. К оьСйФ ТОеі гС ікрСї СУСаж 
лПТПХСгямь лТОбО зТПгжмСТО Ф еСаСб'яеОккі і еОУмСУСбФюмьУя лСиСдПккя УмОмПР 512 - 519 
оьСвС КСгПзУФ. 
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ЛмОммя 529. ВжзСкОккя еСаСб'яеОккя пОУмжкОйж 
1. КТПгжмСТ йОє лТОбС кП лТжРйОмж біг аСТдкжзО бжзСкОккя РСвС СаСб'яезФ 

пОУмжкОйж, язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС гСвСбСТСй, ОзмОйж ожбіиькСвС еОзСкСгОбУмбО ОаС кП 
бжлижбОє іе УФмі еСаСб'яеОккя пж ебжпОїб гіиСбСвС СаСТСмФ. 

ЛмОммя 530. ЛмТСз (мПТйік) бжзСкОккя еСаСб'яеОккя 
1. ЯзсС Ф еСаСб'яеОккі бУмОкСбиПкжР УмТСз (мПТйік) РСвС бжзСкОккя, мС бСкС лігиявОє 

бжзСкОккю Ф оПР УмТСз (мПТйік). 
ЗСаСб'яеОккя, УмТСз (мПТйік) бжзСкОккя язСвС бжекОпПкжР бзОеібзСю кО лСгію, язО 

кПйжкФпП йОє кОУмОмж, лігиявОє бжзСкОккю е кОУмОккяй оієї лСгії. 
2. ЯзсС УмТСз (мПТйік) бжзСкОккя аСТдкжзСй СаСб'яезФ кП бУмОкСбиПкжР ОаС 

бжекОпПкжР йСйПкмСй лТПг'ябиПккя бжйСвж, зТПгжмСТ йОє лТОбС бжйОвОмж РСвС бжзСкОккя 
Ф аФгь-язжР пОУ. БСТдкжз лСбжкПк бжзСкОмж мОзжР СаСб'яеСз Ф УПйжгПккжР УмТСз біг гкя 
лТПг'ябиПккя бжйСвж, язсС СаСб'яеСз кПвОРкСвС бжзСкОккя кП бжлижбОє іе гСвСбСТФ ОаС 
Озміб ожбіиькСвС еОзСкСгОбУмбО. 

ЛмОммя 531. ДСУмТСзСбП бжзСкОккя еСаСб'яеОккя 
1. БСТдкжз йОє лТОбС бжзСкОмж УбіР СаСб'яеСз гСУмТСзСбС, язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС 

гСвСбСТСй, ОзмОйж ожбіиькСвС еОзСкСгОбУмбО ОаС кП бжлижбОє іе УФмі еСаСб'яеОккя пж 
ебжпОїб гіиСбСвС СаСТСмФ. 

ЛмОммя 532. ЖіУоП бжзСкОккя еСаСб'яеОккя 
1. ЖіУоП бжзСкОккя еСаСб'яеОккя бУмОкСбиюємьУя Ф гСвСбСТі. 
ЯзсС йіУоП бжзСкОккя еСаСб'яеОккя кП бУмОкСбиПкС Ф гСвСбСТі, бжзСкОккя 

лТСбОгжмьУя: 
1) еО еСаСб'яеОккяй лТС лПТПгОккя кПТФХСйСвС йОРкО - еО йіУоПекОХСгдПккяй оьСвС 

йОРкО; 
2) еО еСаСб'яеОккяй лТС лПТПгОккя мСбОТФ (йОРкО), сС бжкжзОє кО лігУмОбі гСвСбСТФ 

лПТПбПеПккя, - еО йіУоПй егОбОккя мСбОТФ (йОРкО) лПТПбіекжзСбі; 
3) еО еСаСб'яеОккяй лТС лПТПгОккя мСбОТФ (йОРкО), сС бжкжзОє кО лігУмОбі ікржХ 

лТОбСпжкіб, - еО йіУоПй бжвСмСбиПккя ОаС еаПТівОккя мСбОТФ (йОРкО), язсС оП йіУоП аФиС 
бігСйП зТПгжмСТСбі кО йСйПкм бжкжзкПккя еСаСб'яеОккя; 

4) еО вТСрСбжй еСаСб'яеОккяй - еО йіУоПй лТСджбОккя зТПгжмСТО, О язсС зТПгжмСТСй 
є юТжгжпкО СУСаО, - еО її йіУоПекОХСгдПккяй кО йСйПкм бжкжзкПккя еСаСб'яеОккя. ЯзсС 
зТПгжмСТ кО йСйПкм бжзСкОккя еСаСб'яеОккя ейікжб йіУоП лТСджбОккя 
(йіУоПекОХСгдПккя) і УлСбіУмжб лТС оП аСТдкжзО, еСаСб'яеОккя бжзСкФємьУя еО кСбжй 
йіУоПй лТСджбОккя (йіУоПекОХСгдПккяй) зТПгжмСТО е бігкПУПккяй кО зТПгжмСТО бУіХ 
бжмТОм, лСб'яеОкжХ іе ейікСю йіУоя бжзСкОккя; 

5) еО ікржй еСаСб'яеОккяй - еО йіУоПй лТСджбОккя (йіУоПекОХСгдПккяй) аСТдкжзО. 
2. ЗСаСб'яеОккя йСдП аФмж бжзСкОкП б ікрСйФ йіУоі, язсС оП бУмОкСбиПкС ОзмОйж 

ожбіиькСвС еОзСкСгОбУмбО ОаС бжлижбОє іе УФмі еСаСб'яеОккя пж ебжпОїб гіиСбСвС СаСТСмФ. 

ЛмОммя 533. ВОиюмО бжзСкОккя вТСрСбСвС еСаСб'яеОккя 
1. ГТСрСбП еСаСб'яеОккя йОє аФмж бжзСкОкП Ф вТжбкяХ. 
2. ЯзсС Ф еСаСб'яеОккі бжекОпПкС вТСрСбжР ПзбібОиПкм б ікСеПйкіР бОиюмі, УФйО, сС 

лігиявОє УлиОмі Ф вТжбкяХ, бжекОпОємьУя еО СніоіРкжй зФТУСй біглСбігкСї бОиюмж кО гПкь 
лиОмПдФ, язсС ікржР лСТягСз її бжекОпПккя кП бУмОкСбиПкжР гСвСбСТСй ОаС еОзСкСй пж 
ікржй кСТйОмжбкС-лТОбСбжй ОзмСй. 

3. ВжзСТжУмОккя ікСеПйкСї бОиюмж, О мОзСд лиОмідкжХ гСзФйПкміб б ікСеПйкіР бОиюмі 
лТж егіРУкПккі ТСеТОХФкзіб кО мПТжмСТії КзТОїкж еО еСаСб'яеОккяйж гСлФУзОємьУя Ф 
бжлОгзОХ, лСТягзФ мО кО ФйСбОХ, бУмОкСбиПкжХ еОзСкСй. 
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ЛмОммя 534. НПТвСбіУмь лСвОрПккя бжйСв еО вТСрСбжй еСаСб'яеОккяй 
1. К ТОеі кПгСУмОмкСУмі УФйж лТСбПгПкСвС лиОмПдФ гия бжзСкОккя вТСрСбСвС 

еСаСб'яеОккя Ф лСбкСйФ СаУяеі оя УФйО лСвОрОє бжйСвж зТПгжмСТО Ф мОзіР пПТвСбСУмі, язсС 
ікрП кП бУмОкСбиПкС гСвСбСТСй ОаС еОзСкСй: 

1) Ф лПТрФ пПТвФ бігрзСгСбФюмьУя бжмТОмж зТПгжмСТО, лСб'яеОкі е СгПТдОккяй 
бжзСкОккя; 

2) Ф гТФвФ пПТвФ УлиОпФюмьУя лТСоПкмж і кПФУмСРзО; 
3) Ф мТПмю пПТвФ УлиОпФємьУя СУкСбкО УФйО аСТвФ. 

ЛмОммя 535. ЗаіиьрПккя УФйж, сС бжлиОпФємьУя ніежпкіР СУСаі еО вТСрСбжй 
еСаСб'яеОккяй 

1. К ТОеі еаіиьрПккя бУмОкСбиПкСвС еОзСкСй кПСлСгОмзСбФбОкСвС йікійФйФ гСХСгіб 
вТСйОгяк УФйО, сС бжлиОпФємьУя еО вТСрСбжй еСаСб'яеОккяй ніежпкіР СУСаі (кО 
бігрзСгФбОккя рзСгж, еОбгОкСї зОиіомбСй, ікржй ФрзСгдПккяй егСТСб'я ОаС УйПТмю, еО 
гСвСбСТСй гСбіпкСвС ФмТжйОккя (гСвиягФ) мО б ікржХ бжлОгзОХ, бУмОкСбиПкжХ гСвСбСТСй 
ОаС еОзСкСй), лТСлСТоіРкС еаіиьрФємьУя. 

2. ЯзсС бкОУиігСз бжлиОмж еаіиьрПкСї УФйж УмСТСкО, язО еСаСб'яеОкО лТСбОгжмж оі 
бжлиОмж, бмТОпОє бжвСгж, кО СгПТдОккя язжХ бСкО йСвиО ТСеТОХСбФбОмж лТж ФзиОгПккі 
гСвСбСТФ, кО бжйСвФ оієї УмСТСкж гСвСбіТ йСдП аФмж ТСеіТбОкжР еО ТірПккяй УФгФ. 

ЛмОммя 536. ЙТСоПкмж 
1. ЗО зСТжУмФбОккя пФджйж вТСрСбжйж зСрмОйж аСТдкжз еСаСб'яеОкжР УлиОпФбОмж 

лТСоПкмж, язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС гСвСбСТСй йід ніежпкжйж СУСаОйж. 
2. КСейіТ лТСоПкміб еО зСТжУмФбОккя пФджйж вТСрСбжйж зСрмОйж бУмОкСбиюємьУя 

гСвСбСТСй, еОзСкСй ОаС ікржй ОзмСй ожбіиькСвС еОзСкСгОбУмбО. 

ЛмОммя 537. ВжзСкОккя еСаСб'яеОккя бкПУПккяй аСТвФ б гПлСежм кСмОТіФУО, 
кСмОТіОиькСї зСкмСТж ОаС кО ТОХФкСз ПУзТСФ 

1. БСТдкжз йОє лТОбС бжзСкОмж УбіР СаСб'яеСз рияХСй бкПУПккя кОиПдкжХ е кьСвС 
зТПгжмСТСбі вТСрПР ОаС оіккжХ лОлПТіб Ф гПлСежм кСмОТіФУО, кСмОТіОиькСї зСкмСТж ОаС кО 
ТОХФкСз ПУзТСФ б ТОеі: 

1) бігУФмкСУмі зТПгжмСТО ОаС ФлСбкСбОдПкСї кжй СУСаж Ф йіУоі бжзСкОккя 
еСаСб'яеОккя; 

2) ФХжиПккя зТПгжмСТО ОаС ФлСбкСбОдПкСї кжй СУСаж біг лТжРкяммя бжзСкОккя ОаС б 
ТОеі ікрСвС лТСУмТСпПккя е їХкьСвС аСзФ; 

3) бігУФмкСУмі лТПгУмОбкжзО кПгієегОмкСвС зТПгжмСТО. 
2. ЗСмОТіФУ лСбігСйияє зТПгжмСТО Ф лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ еОзСкСй, лТС бкПУПккя 

аСТвФ Ф гПлСежм. 
3. ЙСТягСз бкПУПккя оіккжХ лОлПТіб, сС іУкФюмь б ПиПзмТСккіР нСТйі, б гПлСежм 

кСмОТіФУО (кСмОТіОиькСї зСкмСТж) ОаС кО біглСбігкжР ТОХФкСз ПУзТСФ б оіккжХ лОлПТОХ 
бУмОкСбиюємьУя еОзСкСгОбУмбСй лТС гПлСежмОТкФ УжУмПйФ КзТОїкж. 

ВкПУПккя кО гПлСежм кСмОТіФУО оіккжХ лОлПТіб, сС іУкФюмь б лОлПТСбіР нСТйі, 
егіРУкюємьУя рияХСй бТФпПккя кСмОТіФУФ УПТмжнізОмО мОзжХ оіккжХ лОлПТіб. 

ЛмОммя 538. ЗФУмТіпкП бжзСкОккя еСаСб'яеОккя 
1. ВжзСкОккя УбСвС СаСб'яезФ Сгкією іе УмСТік, язП біглСбігкС гС гСвСбСТФ СаФйСбиПкП 

бжзСкОккяй гТФвСю УмСТСкСю УбСвС СаСб'яезФ, є еФУмТіпкжй бжзСкОккяй еСаСб'яеОккя. 
2. ЙТж еФУмТіпкСйФ бжзСкОккі еСаСб'яеОккя УмСТСкж лСбжккі бжзСкФбОмж УбСї СаСб'яезж 

СгкСпОУкС, язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС гСвСбСТСй, ОзмОйж ожбіиькСвС еОзСкСгОбУмбО, кП 
бжлижбОє іе УФмі еСаСб'яеОккя ОаС ебжпОїб гіиСбСвС СаСТСмФ. 

ЛмСТСкО, язО кОлПТПг екОє, сС бСкО кП ейСдП бжзСкОмж УбСвС СаСб'яезФ, лСбжккО 
УбСєпОУкС лСбігСйжмж лТС оП гТФвФ УмСТСкФ. 
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3. К ТОеі кПбжзСкОккя Сгкією іе УмСТік Ф еСаСб'яеОккі УбСвС СаСб'яезФ ОаС еО кОябкСУмі 
СпПбжгкжХ лігУмОб ббОдОмж, сС бСкО кП бжзСкОє УбСвС СаСб'яезФ Ф бУмОкСбиПкжР УмТСз 
(мПТйік) ОаС бжзСкОє РСвС кП б лСбкСйФ СаУяеі, гТФвО УмСТСкО йОє лТОбС еФлжкжмж 
бжзСкОккя УбСвС СаСб'яезФ, бігйСбжмжУя біг РСвС бжзСкОккя пОУмзСбС ОаС б лСбкСйФ 
СаУяеі. 

4. ЯзсС еФУмТіпкП бжзСкОккя СаСб'яезФ егіРУкПкС Сгкією іе УмСТік, кПебОдОюпж кО 
кПбжзСкОккя гТФвСю УмСТСкСю УбСвС СаСб'яезФ, гТФвО УмСТСкО лСбжккО бжзСкОмж УбіР 
СаСб'яеСз. 

ЛмОммя 539. ВжзСкОккя ОиьмПТкОмжбкСвС еСаСб'яеОккя 
1. АиьмПТкОмжбкжй є еСаСб'яеОккя, б язСйФ аСТдкжз еСаСб'яеОкжР бпжкжмж СгкФ е 

гбСХ ОаС зіиьзСХ гіР. БСТдкжз йОє лТОбС бжаСТФ лТПгйПмО еСаСб'яеОккя, язсС ікрП кП 
бУмОкСбиПкС гСвСбСТСй, ОзмОйж ожбіиькСвС еОзСкСгОбУмбО, кП бжлижбОє іе УФмі 
еСаСб'яеОккя ОаС ебжпОїб гіиСбСвС СаСТСмФ. 

ЛмОммя 540. ВжзСкОккя еСаСб'яеОккя, б язСйФ аПТФмь ФпОУмь зіиьзО зТПгжмСТіб ОаС 
зіиьзО аСТдкжзіб 

1. ЯзсС Ф еСаСб'яеОккі аПТФмь ФпОУмь зіиьзО зТПгжмСТіб ОаС зіиьзО аСТдкжзіб, зСдкжР 
іе зТПгжмСТіб йОє лТОбС бжйОвОмж бжзСкОккя, О зСдкжР іе аСТдкжзіб лСбжкПк бжзСкОмж 
СаСб'яеСз Ф ТібкіР пОУмоі, язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС гСвСбСТСй ОаС ОзмОйж ожбіиькСвС 
еОзСкСгОбУмбО. 

ЛмОммя 541. ЛСиігОТкП еСаСб'яеОккя 
1. ЛСиігОТкжР СаСб'яеСз ОаС УСиігОТкО бжйСвО бжкжзОюмь Ф бжлОгзОХ, бУмОкСбиПкжХ 

гСвСбСТСй ОаС еОзСкСй, еСзТПйО Ф ТОеі кПлСгіиькСУмі лТПгйПмО еСаСб'яеОккя. 

ЛмОммя 542. ЛСиігОТкО бжйСвО зТПгжмСТіб 
1. К ТОеі УСиігОТкСї бжйСвж зТПгжмСТіб (УСиігОТкжХ зТПгжмСТіб) зСдкжР іе зТПгжмСТіб 

йОє лТОбС лТПг'ябжмж аСТдкжзСбі бжйСвФ Ф лСбкСйФ СаУяеі. 
ДС лТПг'ябиПккя бжйСвж Сгкжй іе УСиігОТкжХ зТПгжмСТіб аСТдкжз йОє лТОбС бжзСкОмж 

УбіР СаСб'яеСз аФгь-зСйФ іе кжХ кО УбіР ТСеУФг. 
2. БСТдкжз кП йОє лТОбО бжУФбОмж лТСмж бжйСвж СгкСвС іе УСиігОТкжХ зТПгжмСТіб 

еОлПТПпПккя, сС ґТФкмФюмьУя кО мОзжХ бігкСУжкОХ аСТдкжзО е ікржйж УСиігОТкжйж 
зТПгжмСТОйж, б язжХ оПР зТПгжмСТ кП аПТП ФпОУмі. 

3. ВжзСкОккя аСТдкжзСй УбСвС СаСб'яезФ СгкСйФ іе УСиігОТкжХ зТПгжмСТіб Ф лСбкСйФ 
СаУяеі ебіиькяє аСТдкжзО біг бжзСкОккя ТПрмі УСиігОТкжХ зТПгжмСТіб. 

4. ЛСиігОТкжР зТПгжмСТ, язжР СгПТдОб бжзСкОккя біг аСТдкжзО, еСаСб'яеОкжР 
лПТПгОмж кОиПдкП зСдкСйФ е ТПрмж УСиігОТкжХ зТПгжмСТіб Ф ТібкіР пОУмоі, язсС ікрП кП 
бУмОкСбиПкС гСвСбСТСй йід кжйж. 

ЛмОммя 543. ЛСиігОТкжР СаСб'яеСз аСТдкжзіб 
1. К ТОеі УСиігОТкСвС СаСб'яезФ аСТдкжзіб (УСиігОТкжХ аСТдкжзіб) зТПгжмСТ йОє лТОбС 

бжйОвОмж бжзСкОккя СаСб'яезФ пОУмзСбС ОаС б лСбкСйФ СаУяеі яз біг ФУіХ аСТдкжзіб ТОеСй, 
мОз і біг аФгь-зСвС е кжХ СзТПйС. 

2. КТПгжмСТ, язжР СгПТдОб бжзСкОккя СаСб'яезФ кП б лСбкСйФ СаУяеі біг СгкСвС іе 
УСиігОТкжХ аСТдкжзіб, йОє лТОбС бжйОвОмж кПгССгПТдОкП біг ТПрмж УСиігОТкжХ аСТдкжзіб. 

ЛСиігОТкі аСТдкжзж еОижрОюмьУя еСаСб'яеОкжйж гСмж, гСзж їХкіР СаСб'яеСз кП аФгП 
бжзСкОкжР Ф лСбкСйФ СаУяеі. 

3. ЛСиігОТкжР аСТдкжз кП йОє лТОбО бжУФбОмж лТСмж бжйСвж зТПгжмСТО еОлПТПпПккя, 
сС ґТФкмФюмьУя кО мОзжХ бігкСУжкОХ ТПрмж УСиігОТкжХ аСТдкжзіб е зТПгжмСТСй, Ф язжХ оПР 
аСТдкжз кП аПТП ФпОУмі. 

4. ВжзСкОккя УСиігОТкСвС СаСб'яезФ Ф лСбкСйФ СаУяеі Сгкжй іе аСТдкжзіб лТжлжкяє 
СаСб'яеСз ТПрмж УСиігОТкжХ аСТдкжзіб лПТПг зТПгжмСТСй. 
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5. ЙізбігОоія УСиігОТкСвС аСТдкжзО - юТжгжпкСї СУСаж, УйПТмь УСиігОТкСвС аСТдкжзО - 
ніежпкСї СУСаж кП лТжлжкяюмь СаСб'яезФ ТПрмж УСиігОТкжХ аСТдкжзіб лПТПг зТПгжмСТСй мО 
кП ейікююмь РСвС СаУявФ мО ФйСб бжзСкОккя. 

ЛмОммя 544. ЙТОбС аСТдкжзО, язжР бжзСкОб УСиігОТкжР СаСб'яеСз, кО ебСТСмкФ 
бжйСвФ 

1. БСТдкжз, язжР бжзСкОб УСиігОТкжР СаСб'яеСз, йОє лТОбС кО ебСТСмкФ бжйСвФ 
(ТПвТПУ) гС зСдкСвС е ТПрмж УСиігОТкжХ аСТдкжзіб Ф ТібкіР пОУмоі, язсС ікрП кП 
бУмОкСбиПкС гСвСбСТСй ОаС еОзСкСй, еО бжТОХФбОккяй пОУмзж, язО лТжлОгОє кО кьСвС. 

2. ЯзсС Сгжк іе УСиігОТкжХ аСТдкжзіб кП УлиОмжб пОУмзФ, кОиПдкФ УСиігОТкСйФ 
аСТдкжзСбі, язжР Ф лСбкСйФ СаУяеі бжзСкОб УСиігОТкжР СаСб'яеСз, кПУлиОпПкП лТжлОгОє кО 
зСдкСвС е ТПрмж УСиігОТкжХ аСТдкжзіб Ф ТібкіР пОУмоі. 

ЛмОммя 545. ЙігмбПТгдПккя бжзСкОккя еСаСб'яеОккя 
1. ЙТжРкябрж бжзСкОккя еСаСб'яеОккя, зТПгжмСТ лСбжкПк кО бжйСвФ аСТдкжзО бжгОмж 

РСйФ ТСелжУзФ лТС СгПТдОккя бжзСкОккя пОУмзСбС ОаС б лСбкСйФ СаУяеі. 
2. ЯзсС аСТдкжз бжгОб зТПгжмСТСбі аСТвСбжР гСзФйПкм, зТПгжмСТ, лТжРйОюпж 

бжзСкОккя еСаСб'яеОккя, лСбжкПк лСбПТкФмж РСвС аСТдкжзСбі. К ТОеі кПйСдижбСУмі 
лСбПТкПккя аСТвСбСвС гСзФйПкмО зТПгжмСТ лСбжкПк бзОеОмж лТС оП Ф ТСелжУоі, язФ бік 
бжгОє. 

3. ЗОябкіУмь аСТвСбСвС гСзФйПкмО Ф аСТдкжзО лігмбПТгдФє бжзСкОккя кжй УбСвС 
СаСб'яезФ. 

4. К ТОеі бігйСбж зТПгжмСТО лСбПТкФмж аСТвСбжР гСзФйПкм ОаС бжгОмж ТСелжУзФ 
аСТдкжз йОє лТОбС еОмТжйОмж бжзСкОккя еСаСб'яеОккя. К оьСйФ ТОеі кОУмОє лТСУмТСпПккя 
зТПгжмСТО. 

ГиОбО 49 
ЗАБДЗЙДНДЗЗЯ ВИКИЗАЗЗЯ ЗИБИВ'ЯЗАЗЗЯ 

§ 1. ЗФвФиькі лЧиЧдХккя лШЧ еФаХелХчХккя бжзЧкФккя еЧаЧб'яеФккя 

ЛмОммя 546. Вжгж еОаПелПпПккя бжзСкОккя еСаСб'яеОккя 
1. ВжзСкОккя еСаСб'яеОккя йСдП еОаПелПпФбОмжУя кПФУмСРзСю, лСТФзСю, вОТОкмією, 

еОУмОбСю, лТжмТжйОккяй, еОбгОмзСй, лТОбСй гСбіТпСї биОУкСУмі. 
2. ДСвСбСТСй ОаС еОзСкСй йСдФмь аФмж бУмОкСбиПкі ікрі бжгж еОаПелПпПккя 

бжзСкОккя еСаСб'яеОккя. 

ЛмОммя 547. ЛСТйО лТОбСпжкФ сСгС еОаПелПпПккя бжзСкОккя еСаСб'яеОккя 
1. ЙТОбСпжк сСгС еОаПелПпПккя бжзСкОккя еСаСб'яеОккя бпжкяємьУя Ф лжУьйСбіР 

нСТйі. 
2. ЙТОбСпжк сСгС еОаПелПпПккя бжзСкОккя еСаСб'яеОккя, бпжкПкжР іе кПгСгПТдОккяй 

лжУьйСбСї нСТйж, є кізпПйкжй. 

ЛмОммя 548. ЗОвОиькі ФйСбж еОаПелПпПккя бжзСкОккя еСаСб'яеОккя 
1. ВжзСкОккя еСаСб'яеОккя (СУкСбкСвС еСаСб'яеОккя) еОаПелПпФємьУя, язсС оП 

бУмОкСбиПкС гСвСбСТСй ОаС еОзСкСй. 
2. ЗПгіРУкП еСаСб'яеОккя кП лігиявОє еОаПелПпПккю. ЗПгіРУкіУмь СУкСбкСвС 

еСаСб'яеОккя (бжйСвж) УлТжпжкяє кПгіРУкіУмь лТОбСпжкФ сСгС РСвС еОаПелПпПккя, язсС 
ікрП кП бУмОкСбиПкС ожй КСгПзУСй. 

3. ЗПгіРУкіУмь лТОбСпжкФ сСгС еОаПелПпПккя бжзСкОккя еСаСб'яеОккя кП УлТжпжкяє 
кПгіРУкіУмь СУкСбкСвС еСаСб'яеОккя. 
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§ 2. НХЪЩмЧЦзФ 

ЛмОммя 549. ЙСкяммя кПФУмСРзж 
1. ЗПФУмСРзСю (рмТОнСй, лПкПю) є вТСрСбО УФйО ОаС ікрП йОРкС, язі аСТдкжз 

лСбжкПк лПТПгОмж зТПгжмСТСбі Ф ТОеі лСТФрПккя аСТдкжзСй еСаСб'яеОккя. 
2. ОмТОнСй є кПФУмСРзО, сС СапжУиюємьУя Ф бігУСмзОХ біг УФйж кПбжзСкОкСвС ОаС 

кПкОиПдкС бжзСкОкСвС еСаСб'яеОккя. 
3. ЙПкПю є кПФУмСРзО, сС СапжУиюємьУя Ф бігУСмзОХ біг УФйж кПУбСєпОУкС бжзСкОкСвС 

вТСрСбСвС еСаСб'яеОккя еО зСдПк гПкь лТСУмТСпПккя бжзСкОккя. 

ЛмОммя 550. ЙігУмОбж бжкжзкПккя лТОбО кО кПФУмСРзФ 
1. ЙТОбС кО кПФУмСРзФ бжкжзОє кПеОиПдкС біг кОябкСУмі Ф зТПгжмСТО еажмзіб, еОбгОкжХ 

кПбжзСкОккяй ОаС кПкОиПдкжй бжзСкОккяй еСаСб'яеОккя. 
2. ЙТСоПкмж кО кПФУмСРзФ кП кОТОХСбФюмьУя. 
3. КТПгжмСТ кП йОє лТОбО кО кПФУмСРзФ б ТОеі, язсС аСТдкжз кП біглСбігОє еО 

лСТФрПккя еСаСб'яеОккя (УмОммя 617 оьСвС КСгПзУФ). 

ЛмОммя 551. ЙТПгйПм кПФУмСРзж 
1. ЙТПгйПмСй кПФУмСРзж йСдП аФмж вТСрСбО УФйО, ТФХСйП і кПТФХСйП йОРкС. 
2. ЯзсС лТПгйПмСй кПФУмСРзж є вТСрСбО УФйО, її ТСейіТ бУмОкСбиюємьУя гСвСбСТСй 

ОаС ОзмСй ожбіиькСвС еОзСкСгОбУмбО. 
КСейіТ кПФУмСРзж, бУмОкСбиПкжР еОзСкСй, йСдП аФмж еаіиьрПкжР Ф гСвСбСТі, язсС мОзП 

еаіиьрПккя кП еОаСТСкПкС еОзСкСй. 
ЛмСТСкж йСдФмь гСйСбжмжУя лТС ейПкрПккя ТСейіТФ кПФУмСРзж, бУмОкСбиПкСвС ОзмСй 

ожбіиькСвС еОзСкСгОбУмбО, зТій бжлОгзіб, лПТПгаОпПкжХ еОзСкСй. 
3. КСейіТ кПФУмСРзж йСдП аФмж ейПкрПкжР еО ТірПккяй УФгФ, язсС бік екОпкС 

лПТПбжсФє ТСейіТ еажмзіб, мО еО кОябкСУмі ікржХ СаУмОбжк, язі йОюмь іУмСмкП екОпПккя. 

ЛмОммя 552. ЙТОбСбі кОУиігзж УлиОмж (лПТПгОккя) кПФУмСРзж 
1. ЛлиОмО (лПТПгОккя) кПФУмСРзж кП ебіиькяє аСТдкжзО біг бжзСкОккя УбСвС СаСб'яезФ 

б кОмФТі. 
2. ЛлиОмО (лПТПгОккя) кПФУмСРзж кП лСеаОбияє зТПгжмСТО лТОбО кО бігрзСгФбОккя 

еажмзіб, еОбгОкжХ кПбжзСкОккяй ОаС кПкОиПдкжй бжзСкОккяй еСаСб'яеОккя. 

§ 3. ПЧШЪзФ 

ЛмОммя 553. ДСвСбіТ лСТФзж 
1. ЗО гСвСбСТСй лСТФзж лСТФпжмПиь лСТФпОємьУя лПТПг зТПгжмСТСй аСТдкжзО еО 

бжзСкОккя кжй УбСвС СаСб'яезФ. 
ЙСТФпжмПиь біглСбігОє лПТПг зТПгжмСТСй еО лСТФрПккя еСаСб'яеОккя аСТдкжзСй. 
2. ЙСТФзСю йСдП еОаПелПпФбОмжУя бжзСкОккя еСаСб'яеОккя пОУмзСбС ОаС Ф лСбкСйФ 

СаУяеі. 
3. ЙСТФпжмПиПй йСдП аФмж СгкО СУСаО ОаС зіиьзО СУіа. 

ЛмОммя 554. ЙТОбСбі кОУиігзж лСТФрПккя еСаСб'яеОккя, еОаПелПпПкСвС лСТФзСю 
1. К ТОеі лСТФрПккя аСТдкжзСй еСаСб'яеОккя, еОаПелПпПкСвС лСТФзСю, аСТдкжз і 

лСТФпжмПиь біглСбігОюмь лПТПг зТПгжмСТСй яз УСиігОТкі аСТдкжзж, язсС гСвСбСТСй 
лСТФзж кП бУмОкСбиПкС гСгОмзСбФ (УФаУжгіОТкФ) біглСбігОиькіУмь лСТФпжмПия. 

2. ЙСТФпжмПиь біглСбігОє лПТПг зТПгжмСТСй Ф мСйФ д СаУяеі, сС і аСТдкжз, бзиюпОюпж 
УлиОмФ СУкСбкСвС аСТвФ, лТСоПкміб, кПФУмСРзж, бігрзСгФбОккя еажмзіб, язсС ікрП кП 
бУмОкСбиПкС гСвСбСТСй лСТФзж. 

3. ИУСаж, язі еО Сгкжй пж еО гПзіиьзСйО гСвСбСТОйж лСТФзж лСТФпжижУя лПТПг 
зТПгжмСТСй еО бжзСкОккя аСТдкжзСй СгкСвС і мСвС УОйСвС еСаСб'яеОккя, є УСиігОТкжйж 
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аСТдкжзОйж і біглСбігОюмь лПТПг зТПгжмСТСй УСиігОТкС, язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС 
гСвСбСТСй лСТФзж. 

ЛмОммя 555. ЙТОбО мО СаСб'яезж лСТФпжмПия Ф ТОеі лТПг'ябиПккя гС кьСвС бжйСвж 
1. К ТОеі СгПТдОккя бжйСвж зТПгжмСТО лСТФпжмПиь еСаСб'яеОкжР лСбігСйжмж лТС оП 

аСТдкжзО, О б ТОеі лТПг'ябиПккя гС кьСвС лСеСбФ - лСгОмж зиСлСмОккя лТС еОиФпПккя 
аСТдкжзО гС ФпОУмі Ф УлТОбі. 

ЯзсС лСТФпжмПиь кП лСбігСйжмь аСТдкжзО лТС бжйСвФ зТПгжмСТО і УОй бжзСкОє 
еСаСб'яеОккя, аСТдкжз йОє лТОбС бжУФкФмж лТСмж бжйСвж лСТФпжмПия бУі еОлПТПпПккя, язі 
бік йОб лТСмж бжйСвж зТПгжмСТО. 

2. ЙСТФпжмПиь йОє лТОбС бжУФкФмж лТСмж бжйСвж зТПгжмСТО еОлПТПпПккя, язі йів аж 
бжУФкФмж УОй аСТдкжз, еО ФйСбж, сС оі еОлПТПпПккя кП лСб'яеОкі е СУСаСю аСТдкжзО. 
ЙСТФпжмПиь йОє лТОбС бжУФкФмж оі еОлПТПпПккя мОзСд Ф ТОеі, язсС аСТдкжз бігйСбжбУя біг 
кжХ ОаС бжекОб УбіР аСТв. 

ЛмОммя 556. ЙТОбО лСТФпжмПия, язжР бжзСкОб еСаСб'яеОккя 
1. ЙіУия бжзСкОккя лСТФпжмПиПй еСаСб'яеОккя, еОаПелПпПкСвС лСТФзСю, зТПгжмСТ 

лСбжкПк бТФпжмж РСйФ гСзФйПкмж, язі лігмбПТгдФюмь оПР СаСб'яеСз аСТдкжзО. 
2. ДС лСТФпжмПия, язжР бжзСкОб еСаСб'яеОккя, еОаПелПпПкП лСТФзСю, лПТПХСгямь ФУі 

лТОбО зТПгжмСТО Ф оьСйФ еСаСб'яеОккі, б мСйФ пжУиі Р мі, сС еОаПелПпФбОиж РСвС бжзСкОккя. 
3. ДС зСдкСвС е зіиьзСХ лСТФпжмПиіб, язі бжзСкОиж еСаСб'яеОккя, еОаПелПпПкП лСТФзСю, 

лПТПХСгямь лТОбО зТПгжмСТО Ф ТСейіТі пОУмжкж СаСб'яезФ, сС бжзСкОкО кжй. 

ЛмОммя 557. ЙСбігСйиПккя лСТФпжмПия лТС бжзСкОккя еСаСб'яеОккя аСТдкжзСй 
1. БСТдкжз, язжР бжзСкОб еСаСб'яеОккя, еОаПелПпПкП лСТФзСю, лСбжкПк кПвОРкС 

лСбігСйжмж лТС оП лСТФпжмПия. 
2. ЙСТФпжмПиь, язжР бжзСкОб еСаСб'яеОккя, еОаПелПпПкП лСТФзСю, Ф еб'яезФ е 

кПкОлТОбиПккяй РСйФ аСТдкжзСй лСбігСйиПккя лТС бжзСкОккя кжй УбСвС СаСб'яезФ, йОє 
лТОбС УмявкФмж е зТПгжмСТО аПелігУмОбкС СгПТдОкП ОаС лТПг'ябжмж ебСТСмкФ бжйСвФ гС 
аСТдкжзО. 

ЛмОммя 558. ИлиОмО лСУиФв лСТФпжмПия 
1. ЙСТФпжмПиь йОє лТОбС кО СлиОмФ лСУиФв, кОгОкжХ кжй аСТдкжзСбі. 

ЛмОммя 559. ЙТжлжкПккя лСТФзж 
1. ЙСТФзО лТжлжкяємьУя е лТжлжкПккяй еОаПелПпПкСвС кПю еСаСб'яеОккя. К ТОеі ейікж 

еСаСб'яеОккя аПе евСгж лСТФпжмПия, бкОУиігСз пСвС еаіиьржбУя СаУяв біглСбігОиькСУмі 
аСТдкжзО, мОзжР лСТФпжмПиь кПУП біглСбігОиькіУмь еО лСТФрПккя еСаСб'яеОккя аСТдкжзСй 
б СаУяеі, сС іУкФбОб гС мОзСї ейікж еСаСб'яеОккя. 

2. ЙСТФзО лТжлжкяємьУя, язсС ліУия кОУмОккя УмТСзФ бжзСкОккя еСаСб'яеОккя 
зТПгжмСТ бігйСбжбУя лТжРкямж кОиПдкП бжзСкОккя, еОлТСлСкСбОкП аСТдкжзСй ОаС 
лСТФпжмПиПй. 

3. ЙСТФзО лТжлжкяємьУя Ф ТОеі лПТПбПгПккя аСТвФ кО ікрФ СУСаФ, язсС лСТФпжмПиь кП 
лСвСгжбУя еОаПелПпФбОмж бжзСкОккя еСаСб'яеОккя ікржй аСТдкжзСй Ф гСвСбСТі лСТФзж пж 
лТж лПТПбПгПккі аСТвФ. 

4. ЙСТФзО лТжлжкяємьУя ліУия еОзікпПккя УмТСзФ лСТФзж, бУмОкСбиПкСвС гСвСбСТСй 
лСТФзж. ЯзсС мОзжР УмТСз кП бУмОкСбиПкС, лСТФзО лТжлжкяємьУя Ф ТОеі бжзСкОккя 
СУкСбкСвС еСаСб'яеОккя Ф лСбкСйФ СаУяеі ОаС язсС зТПгжмСТ лТСмявСй мТьСХ ТСзіб е гкя 
кОУмОккя УмТСзФ (мПТйікФ) бжзСкОккя СУкСбкСвС еСаСб'яеОккя кП лТПг'ябжмь лСеСбФ гС 
лСТФпжмПия. ЯзсС УмТСз (мПТйік) бжзСкОккя СУкСбкСвС еСаСб'яеОккя кП бУмОкСбиПкжР ОаС 
бУмОкСбиПкжР йСйПкмСй лТПг'ябиПккя бжйСвж, лСТФзО лТжлжкяємьУя, язсС зТПгжмСТ 
лТСмявСй мТьСХ ТСзіб е гкя ФзиОгПккя гСвСбСТФ лСТФзж кП лТПг'ябжмь лСеСбФ гС 
лСТФпжмПия. Дия еСаСб'яеОкь, бжзСкОккя язжХ егіРУкюємьУя пОУмжкОйж, УмТСз лСТФзж 
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СапжУиюємьУя СзТПйС еО зСдкСю пОУмжкСю еСаСб'яеОккя, лСпжкОюпж е гкя еОзікпПккя 
УмТСзФ ОаС кОУмОккя мПТйікФ бжзСкОккя біглСбігкСї пОУмжкж мОзСвС еСаСб'яеОккя. 

5. ЙізбігОоія аСТдкжзО - юТжгжпкСї СУСаж кП лТжлжкяє лСТФзФ, язсС гС гкя бкПУПккя 
гС ЄгжкСвС гПТдОбкСвС ТПєУмТФ юТжгжпкжХ СУіа, ніежпкжХ СУіа - ліглТжєйоіб мО 
вТСйОгУьзжХ нСТйФбОкь еОлжУФ лТС лТжлжкПккя аСТдкжзО - юТжгжпкСї СУСаж зТПгжмСТ 
ебПТкФбУя гС УФгФ е лСеСбСй гС лСТФпжмПия Ф еб'яезФ е лСТФрПккяй мОзжй аСТдкжзСй 
еСаСб'яеОккя. 

§ 4. ГФШФкмія 

ЛмОммя 560. ЙСкяммя вОТОкмії 
1. ЗО вОТОкмією аОкз, ікрО нікОкУСбО ФУмОкСбО, УмТОХСбО СТвОкіеОоія (вОТОкм) вОТОкмФє 

лПТПг зТПгжмСТСй (аПкПніоіОТСй) бжзСкОккя аСТдкжзСй (лТжкожлОиСй) УбСвС СаСб'яезФ. 
ГОТОкм біглСбігОє лПТПг зТПгжмСТСй еО лСТФрПккя еСаСб'яеОккя аСТдкжзСй. 

ЛмОммя 561. ЛмТСз гії вОТОкмії 
1. ГОТОкмія гіє лТСмявСй УмТСзФ, кО язжР бСкО бжгОкО. 
2. ГОТОкмія є пжккСю біг гкя її бжгОпі, язсС б кіР кП бУмОкСбиПкС ікрП. 
3. ГОТОкмія кП йСдП аФмж бігзижзОкО вОТОкмСй, язсС б кіР кП бУмОкСбиПкС ікрП. 

ЛмОммя 562. ЗПеОиПдкіУмь вОТОкмії біг СУкСбкСвС еСаСб'яеОккя 
1. ЗСаСб'яеОккя вОТОкмО лПТПг зТПгжмСТСй кП еОиПджмь біг СУкСбкСвС еСаСб'яеОккя 

(РСвС лТжлжкПккя ОаС кПгіРУкСУмі), еСзТПйО і мСгі, зСиж б вОТОкмії йіУмжмьУя лСУжиОккя кО 
СУкСбкП еСаСб'яеОккя. 

ЛмОммя 563. ЙТОбСбі кОУиігзж лСТФрПккя аСТдкжзСй еСаСб'яеОккя, еОаПелПпПкСвС 
вОТОкмією 

1. К ТОеі лСТФрПккя аСТдкжзСй еСаСб'яеОккя, еОаПелПпПкСвС вОТОкмією, вОТОкм 
еСаСб'яеОкжР УлиОмжмж зТПгжмСТСбі вТСрСбФ УФйФ біглСбігкС гС ФйСб вОТОкмії. 

2. ВжйСвО зТПгжмСТО гС вОТОкмО лТС УлиОмФ вТСрСбСї УФйж біглСбігкС гС бжгОкСї кжй 
вОТОкмії лТПг'ябияємьУя Ф лжУьйСбіР нСТйі. ДС бжйСвж гСгОюмьУя гСзФйПкмж, бзОеОкі б 
вОТОкмії. 

3. К бжйСеі гС вОТОкмО ОаС Ф гСгОкжХ гС кПї гСзФйПкмОХ зТПгжмСТ лСбжкПк бзОеОмж, Ф 
пСйФ лСиявОє лСТФрПккя аСТдкжзСй СУкСбкСвС еСаСб'яеОккя, еОаПелПпПкСвС вОТОкмією. 

4. КТПгжмСТ йСдП лТПг'ябжмж бжйСвФ гС вОТОкмО Ф йПдОХ УмТСзФ, бУмОкСбиПкСвС Ф 
вОТОкмії, кО язжР її бжгОкС. 

5. КТПгжмСТ кП йСдП лПТПгОбОмж ікріР СУСаі лТОбС бжйСвж гС вОТОкмО, язсС ікрП кП 
бУмОкСбиПкС вОТОкмією. 

ЛмОммя 564. ИаСб'яезж вОТОкмО ліг пОУ ТСевиягФ бжйСвж зТПгжмСТО 
1. ЙіУия СгПТдОккя бжйСвж зТПгжмСТО вОТОкм лСбжкПк кПвОРкС лСбігСйжмж лТС оП 

аСТдкжзО і лПТПгОмж РСйФ зСлії бжйСвж ТОеСй е гСгОкжйж гС кПї гСзФйПкмОйж. 
2. ГОТОкм лСбжкПк ТСевиякФмж бжйСвФ зТПгжмСТО ТОеСй е гСгОкжйж гС кПї 

гСзФйПкмОйж б ФУмОкСбиПкжР Ф вОТОкмії УмТСз, О Ф ТОеі РСвС бігУФмкСУмі - б ТСеФйкжР УмТСз і 
бУмОкСбжмж біглСбігкіУмь бжйСвж мО гСгОкжХ гС кПї гСзФйПкміб ФйСбОй вОТОкмії. 

ЛмОммя 565. ЙТОбС вОТОкмО кО бігйСбФ б еОгСбСиПккі бжйСвж зТПгжмСТО 
1. ГОТОкм йОє лТОбС бігйСбжмжУя біг еОгСбСиПккя бжйСвж зТПгжмСТО, язсС бжйСвО 

ОаС гСгОкі гС кПї гСзФйПкмж кП біглСбігОюмь ФйСбОй вОТОкмії ОаС язсС бСкж лСгОкі 
вОТОкмСбі ліУия еОзікпПккя УмТСзФ гії вОТОкмії. 

2. ГОТОкм лСбжкПк кПвОРкС лСбігСйжмж зТПгжмСТО лТС бігйСбФ біг еОгСбСиПккя РСвС 
бжйСвж. 
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3. ЯзсС вОТОкм ліУия лТПг'ябиПккя гС кьСвС бжйСвж зТПгжмСТО гіекОбУя лТС 
кПгіРУкіУмь СУкСбкСвС еСаСб'яеОккя ОаС лТС РСвС лТжлжкПккя, бік лСбжкПк кПвОРкС 
лСбігСйжмж лТС оП зТПгжмСТО і аСТдкжзО. 

ЙСбмСТкО бжйСвО зТПгжмСТО, СгПТдОкО вОТОкмСй ліУия мОзСвС лСбігСйиПккя, лігиявОє 
еОгСбСиПккю. 

ЛмОммя 566. ИаСб'яеСз вОТОкмО 
1. ИаСб'яеСз вОТОкмО лПТПг зТПгжмСТСй СайПдФємьУя УлиОмСю УФйж, кО язФ бжгОкС 

вОТОкмію. 
К ТОеі лСТФрПккя вОТОкмСй УбСвС СаСб'яезФ РСвС біглСбігОиькіУмь лПТПг зТПгжмСТСй 

кП СайПдФємьУя УФйСю, кО язФ бжгОкС вОТОкмію, язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС Ф вОТОкмії. 

ЛмОммя 567. ИлиОмО лСУиФв вОТОкмО 
1. ГОТОкм йОє лТОбС кО СлиОмФ лСУиФв, кОгОкжХ кжй аСТдкжзСбі. 

ЛмОммя 568. ЙТжлжкПккя вОТОкмії 
1. ЗСаСб'яеОккя вОТОкмО лПТПг зТПгжмСТСй лТжлжкяємьУя Ф ТОеі: 
1) УлиОмж зТПгжмСТСбі УФйж, кО язФ бжгОкС вОТОкмію; 
2) еОзікпПккя УмТСзФ гії вОТОкмії; 
3) бігйСбж зТПгжмСТО біг УбСїХ лТОб еО вОТОкмією рияХСй лСбПТкПккя її вОТОкмСбі ОаС 

рияХСй лСгОккя вОТОкмФ лжУьйСбСї еОябж лТС ебіиькПккя РСвС біг СаСб'яезіб еО вОТОкмією. 
2. ГОТОкм, язСйФ УмОиС бігСйС лТС лТжлжкПккя вОТОкмії, лСбжкПк кПвОРкС лСбігСйжмж 

лТС оП аСТдкжзО. 

ЛмОммя 569. ЙТОбС вОТОкмО кО ебСТСмкФ бжйСвФ гС аСТдкжзО 
1. ГОТОкм йОє лТОбС кО ебСТСмкФ бжйСвФ (ТПвТПУ) гС аСТдкжзО б йПдОХ УФйж, 

УлиОпПкСї кжй еО вОТОкмією зТПгжмСТСбі, язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС гСвСбСТСй йід 
вОТОкмСй і аСТдкжзСй. 

2. ГОТОкм кП йОє лТОбО кО ебСТСмкФ бжйСвФ (ТПвТПУ) гС аСТдкжзО Ф ТОеі, язсС УФйО, 
УлиОпПкО вОТОкмСй зТПгжмСТСбі, кП біглСбігОє ФйСбОй вОТОкмії, язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС 
гСвСбСТСй йід вОТОкмСй і аСТдкжзСй. 

§ 5. ЗФбгФмЧз 

ЛмОммя 570. ЙСкяммя еОбгОмзФ 
1. ЗОбгОмзСй є вТСрСбО УФйО ОаС ТФХСйП йОРкС, сС бжгОємьУя зТПгжмСТСбі 

аСТдкжзСй Ф ТОХФкСз кОиПдкжХ е кьСвС еО гСвСбСТСй лиОмПдіб, кО лігмбПТгдПккя 
еСаСб'яеОккя і кО еОаПелПпПккя РСвС бжзСкОккя. 

2. ЯзсС кП аФгП бУмОкСбиПкС, сС УФйО, УлиОпПкО б ТОХФкСз кОиПдкжХ е аСТдкжзО 
лиОмПдіб, є еОбгОмзСй, бСкО ббОдОємьУя ОбОкУСй. 

ЛмОммя 571. ЙТОбСбі кОУиігзж лСТФрПккя ОаС лТжлжкПккя еСаСб'яеОккя, 
еОаПелПпПкСвС еОбгОмзСй 

1. ЯзсС лСТФрПккя еСаСб'яеОккя УмОиСУя е бжкж аСТдкжзО, еОбгОмСз еОижрОємьУя Ф 
зТПгжмСТО. 

ЯзсС лСТФрПккя еСаСб'яеОккя УмОиСУя е бжкж зТПгжмСТО, бік еСаСб'яеОкжР лСбПТкФмж 
аСТдкжзСбі еОбгОмСз мО гСгОмзСбС УлиОмжмж УФйФ Ф ТСейіТі еОбгОмзФ ОаС РСвС бОТмСУмі. 

2. ЛмСТСкО, бжккО Ф лСТФрПккі еСаСб'яеОккя, йОє бігрзСгФбОмж гТФвіР УмСТСкі еажмзж б 
УФйі, кО язФ бСкж лПТПбжсФюмь ТСейіТ (бОТміУмь) еОбгОмзФ, язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС 
гСвСбСТСй. 

3. К ТОеі лТжлжкПккя еСаСб'яеОккя гС лСпОмзФ РСвС бжзСкОккя ОаС бкОУиігСз 
кПйСдижбСУмі РСвС бжзСкОккя еОбгОмСз лігиявОє лСбПТкПккю. 
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§ 6. ЗФЩмФбФ 

ЛмОммя 572. ЙСкяммя еОУмОбж 
1. В УжиФ еОУмОбж зТПгжмСТ (еОУмОбСгПТдОмПиь) йОє лТОбС Ф ТОеі кПбжзСкОккя 

аСТдкжзСй (еОУмОбСгОбоПй) еСаСб'яеОккя, еОаПелПпПкСвС еОУмОбСю, О мОзСд б ікржХ 
бжлОгзОХ, бУмОкСбиПкжХ еОзСкСй, СгПТдОмж еОгСбСиПккя еО ТОХФкСз еОУмОбиПкСвС йОРкО 
лПТПбОдкС лПТПг ікржйж зТПгжмСТОйж оьСвС аСТдкжзО, язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС 
еОзСкСй (лТОбС еОУмОбж). 

ЛмОммя 573. ЗОаПелПпПккя йОРаФмкьСї бжйСвж 
1. ЗОУмОбСю йСдП аФмж еОаПелПпПкО бжйСвО, язО йСдП бжкжзкФмж б йОРаФмкьСйФ. 

ЛмОммя 574. ЙігУмОбж бжкжзкПккя еОУмОбж 
1. ЗОУмОбО бжкжзОє кО лігУмОбі гСвСбСТФ, еОзСкФ ОаС ТірПккя УФгФ. 
2. ДС еОУмОбж, язО бжкжзОє кО лігУмОбі еОзСкФ, еОУмСУСбФюмьУя лСиСдПккя оьСвС 

КСгПзУФ сСгС еОУмОбж, язО бжкжзОє кО лігУмОбі гСвСбСТФ, язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС 
еОзСкСй. 

ЛмОммя 575. ИзТПйі бжгж еОУмОб 
1. ІлСмПзСю є еОУмОбО кПТФХСйСвС йОРкО, сС еОижрОємьУя Ф бСиСгіккі еОУмОбСгОбоя 

ОаС мТПмьСї СУСаж. 
2. ЗОзиОгСй є еОУмОбО ТФХСйСвС йОРкО, сС лПТПгОємьУя Ф бСиСгіккя 

еОУмОбСгПТдОмПия ОаС еО РСвС кОзОеСй - Ф бСиСгіккя мТПміР СУСаі. 
3. ЙТОбжиО лТС ілСмПзФ еПйиі мО ікрі СзТПйі бжгж еОУмОб бУмОкСбиююмьУя еОзСкСй. 

ЛмОммя 576. ЙТПгйПм еОУмОбж 
1. ЙТПгйПмСй еОУмОбж йСдП аФмж аФгь-язП йОРкС (еСзТПйО Тіп, оіккі лОлПТж, йОРкСбі 

лТОбО), сС йСдП аФмж бігпФдПкП еОУмОбСгОбоПй і кО язП йСдП аФмж ебПТкПкП УмявкПккя. 
2. ЙТПгйПмСй еОУмОбж йСдП аФмж йОРкС, язП еОУмОбСгОбПоь кОаФгП мО/ОаС йСдП 

кОаФмж ліУия бжкжзкПккя еОУмОбж (йОРаФмкіР ФТСдОР, лТжлиіг ХФгСаж мСсС). 
3. ЙТОбО еОУмОбСгПТдОмПия (лТОбС еОУмОбж) кО Тіп, язО є лТПгйПмСй еОУмОбж, 

лСржТююмьУя кО її лТжкОиПдкСУмі, язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС гСвСбСТСй. ЙТОбС еОУмОбж 
лСржТюємьУя кО лиСгж, лТСгФзоію мО гСХСгж, СгПТдОкі біг бжзСТжУмОккя еОУмОбиПкСвС 
йОРкО, Ф бжлОгзОХ, бУмОкСбиПкжХ гСвСбСТСй. 

4. ЙТПгйПмСй еОУмОбж кП йСдФмь аФмж: 
зФиьмФТкі оіккСУмі, сС є Са'єзмОйж лТОбО гПТдОбкСї пж зСйФкОиькСї биОУкСУмі і 

еОкПУПкі ОаС лігиявОюмь еОкПУПккю гС ДПТдОбкСвС ТПєУмТФ кОоіСкОиькСвС зФиьмФТкСвС 
кОгаОккя; 

лОй'ямзж зФиьмФТкСї УлОгсжкж, еОкПУПкі гС ЙПТПиізФ лОй'ямСз зФиьмФТкСї УлОгсжкж, 
сС кП лігиявОюмь лТжбОмжеОоії. 

5. ЙТПгйПмСй еОУмОбж кП йСдФмь аФмж бжйСвж, язі йОюмь СУСажУмжР ХОТОзмПТ, О мОзСд 
ікрі бжйСвж, еОУмОбО язжХ еОаСТСкПкО еОзСкСй. 

6. ЙТПгйПм еОУмОбж еОижрОємьУя Ф еОУмОбСгОбоя, язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС 
гСвСбСТСй ОаС еОзСкСй. 

7. ЗОУмОбО СзТПйжХ бжгіб йОРкО йСдП аФмж еОаСТСкПкО ОаС СайПдПкО еОзСкСй. 

ЛмОммя 577. ЗСмОТіОиькП лСУбігпПккя гСвСбСТФ еОУмОбж мО ТПєУмТОоія еОУмОбж 
1. ЯзсС лТПгйПмСй еОУмОбж є кПТФХСйП йОРкС, О мОзСд б ікржХ бжлОгзОХ, 

бУмОкСбиПкжХ еОзСкСй, гСвСбіТ еОУмОбж лігиявОє кСмОТіОиькСйФ лСУбігпПккю, зТій 
бжлОгзіб, ФУмОкСбиПкжХ еОзСкСй. 

2. ЗОУмОбО кПТФХСйСвС йОРкО лігиявОє гПТдОбкіР ТПєУмТОоії Ф бжлОгзОХ мО б лСТягзФ, 
бУмОкСбиПкжХ еОзСкСй. 
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3. ЗОУмОбО ТФХСйСвС йОРкО йСдП аФмж еОТПєУмТСбОкО кО лігУмОбі еОябж 
еОУмОбСгПТдОмПия ОаС еОУмОбСгОбоя е бкПУПккяй еОлжУФ гС ДПТдОбкСвС ТПєУмТФ СамядПкь 
ТФХСйСвС йОРкО. 

4. ЖСйПкмСй ТПєУмТОоії еОУмОбж є гОмО мО пОУ бкПУПккя біглСбігкСвС еОлжУФ гС 
ДПТдОбкСвС ТПєУмТФ СамядПкь ТФХСйСвС йОРкО. 

ЛмОммя 578. ЗОУмОбО йОРкО, сС є Ф УліиькіР биОУкСУмі 
1. ЖОРкС, сС є Ф УліиькіР биОУкСУмі, йСдП аФмж лПТПгОкП Ф еОУмОбФ ижрП еО евСгСю ФУіХ 

УліббиОУкжзіб. 

ЛмОммя 579. ЗОйікО лТПгйПмО еОУмОбж 
1. ЙТПгйПм еОУмОбж йСдП аФмж еОйікПкжР ижрП еО евСгСю еОУмОбСгПТдОмПия, язсС 

ікрП кП бУмОкСбиПкС гСвСбСТСй ОаС еОзСкСй. 

ЛмОммя 580. Кжежз бжлОгзСбСвС екжсПккя ОаС бжлОгзСбСвС лСрзСгдПккя 
лТПгйПмО еОУмОбж 

1. Кжежз бжлОгзСбСвС екжсПккя ОаС бжлОгзСбСвС лСрзСгдПккя лТПгйПмО еОУмОбж 
кПУП биОУкжз еОУмОбиПкСвС йОРкО, язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС гСвСбСТСй ОаС еОзСкСй. 

2. К ТОеі бжлОгзСбСвС екжсПккя ОаС бжлОгзСбСвС лСрзСгдПккя лТПгйПмО еОУмОбж 
еОУмОбСгОбПоь кО бжйСвФ еОУмОбСгПТдОмПия еСаСб'яеОкжР кОгОмж ТібкСоіккжР лТПгйПм 
ОаС, язсС оП йСдижбС, бігкСбжмж екжсПкжР ОаС лСрзСгдПкжР лТПгйПм еОУмОбж. 

ЛмОммя 581. ЛмТОХФбОккя лТПгйПмО еОУмОбж 
1. ЯзсС лТПгйПм еОУмОбж кП лігиявОє СаСб'яезСбСйФ УмТОХФбОккю, бік йСдП аФмж 

еОУмТОХСбОкжР еО евСгСю УмСТік кО лСвСгдПкФ УФйФ. 
К ТОеі кОУмОккя УмТОХСбСвС бжлОгзФ лТПгйПмСй еОУмОбж УмОє лТОбС бжйСвж гС 

УмТОХСбжзО. 

ЛмОммя 582. ИоікзО лТПгйПмО еОУмОбж 
1. ИоікзО лТПгйПмО еОУмОбж егіРУкюємьУя Ф бжлОгзОХ, бУмОкСбиПкжХ гСвСбСТСй ОаС 

еОзСкСй. 
2. ИоікзО лТПгйПмО еОУмОбж егіРУкюємьУя еОУмОбСгОбоПй ТОеСй іе 

еОУмОбСгПТдОмПиПй біглСбігкС гС ебжпОРкжХ оік, сС УзиОижУя кО йСйПкм бжкжзкПккя 
лТОбО еОУмОбж, язсС ікржР лСТягСз Соікзж лТПгйПмО еОУмОбж кП бУмОкСбиПкжР гСвСбСТСй 
ОаС еОзСкСй. 

ЛмОммя 583. ЛмСТСкж Ф гСвСбСТі еОУмОбж 
1. ЗОУмОбСгОбоПй йСдП аФмж аСТдкжз ОаС мТПмя СУСаО (йОРкСбжР лСТФпжмПиь). 
2. ЗОУмОбСгОбоПй йСдП аФмж биОУкжз ТПпі ОаС СУСаО, язіР кОиПджмь йОРкСбП лТОбС, О 

мОзСд СУСаО, язіР биОУкжз ТПпі ОаС СУСаО, язіР кОиПджмь йОРкСбП лТОбС, лПТПгОиж Тіп ОаС 
йОРкСбП лТОбС е лТОбСй їХ еОУмОбж. 

3. ЗОУмОбО лТОбО кО пФдФ Тіп егіРУкюємьУя еО евСгСю биОУкжзО оієї ТПпі, язсС гия 
бігпФдПккя оьСвС лТОбО біглСбігкС гС гСвСбСТФ ОаС еОзСкФ лСмТіакО евСгО биОУкжзО. 

ЛмОммя 584. ЗйіУм гСвСбСТФ еОУмОбж 
1. К гСвСбСТі еОУмОбж бжекОпОюмьУя УФмь, ТСейіТ і УмТСз (мПТйік) бжзСкОккя 

еСаСб'яеОккя, еОаПелПпПкСвС еОУмОбСю, мО (ОаС) лСУжиОккя кО гСвСбіТ пж ікржР лТОбСпжк, 
язжй бУмОкСбиПкС СУкСбкП еСаСб'яеОккя, лСгОємьУя СлжУ лТПгйПмО еОУмОбж, О мОзСд 
бжекОпОюмьУя ікрі ФйСбж, лСвСгдПкі УмСТСкОйж гСвСбСТФ. 

2. ИлжУ лТПгйПмО еОУмОбж Ф гСвСбСТі еОУмОбж йСдП аФмж лСгОкжР Ф еОвОиькіР нСТйі 
(бзОеібзО кО бжг еОУмОбиПкСвС йОРкО мСсС). 
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ЛмОммя 585. ЖСйПкм бжкжзкПккя лТОбО еОУмОбж 
1. ЙТОбС еОУмОбж бжкжзОє е йСйПкмФ ФзиОгПккя гСвСбСТФ еОУмОбж, О Ф бжлОгзОХ, зСиж 

гСвСбіТ лігиявОє кСмОТіОиькСйФ лСУбігпПккю, - е йСйПкмФ РСвС кСмОТіОиькСвС лСУбігпПккя, 
зТій бжлОгзіб, ФУмОкСбиПкжХ еОзСкСй. 

2. ЯзсС лТПгйПм еОУмОбж біглСбігкС гС гСвСбСТФ ОаС еОзСкФ лСбжкПк лПТПаФбОмж Ф 
бСиСгіккі еОУмОбСгПТдОмПия, лТОбС еОУмОбж бжкжзОє б йСйПкм лПТПгОккя РСйФ лТПгйПмО 
еОУмОбж. ЯзсС мОзП лПТПгОккя аФиС егіРУкПкП гС ФзиОгПккя гСвСбСТФ еОУмОбж, лТОбС 
еОУмОбж бжкжзОє е йСйПкмФ РСвС ФзиОгПккя. 

ЛмОммя 586. КСТжУмФбОккя мО ТСелСТягдОккя лТПгйПмСй еОУмОбж 
1. ЗОУмОбСгОбПоь йОє лТОбС зСТжУмФбОмжУя лТПгйПмСй еОУмОбж біглСбігкС гС РСвС 

лТжекОпПккя, Ф мСйФ пжУиі егСаФбОмж е кьСвС лиСгж мО гСХСгж, язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС 
гСвСбСТСй і язсС оП бжлижбОє іе УФмі еОУмОбж. 

2. ЗОУмОбСгОбПоь йОє лТОбС бігпФдФбОмж лТПгйПм еОУмОбж, лПТПгОбОмж РСвС б 
зСТжУмФбОккя ікріР СУСаі ОаС ікржй пжкСй ТСелСТягдОмжУя кжй ижрП еО евСгСю 
еОУмОбСгПТдОмПия, язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС гСвСбСТСй ОаС еОзСкСй. 

3. ЗОУмОбСгОбПоь йОє лТОбС еОлСбігОмж еОУмОбиПкП йОРкС. ЙТОбСпжк, язжй 
СайПдФємьУя лТОбС еОУмОбСгОбоя еОлСбігОмж еОУмОбиПкП йОРкС, є кізпПйкжй. 

4. ЗОУмОбСгПТдОмПиь йОє лТОбС зСТжУмФбОмжУя лПТПгОкжй РСйФ лТПгйПмСй еОУмОбж 
ижрП Ф бжлОгзОХ, бУмОкСбиПкжХ гСвСбСТСй. ЗО гСвСбСТСй кО еОУмОбСгПТдОмПия йСдП аФмж 
лСзиОгПкжР СаСб'яеСз егСаФбОмж е лТПгйПмО еОУмОбж лиСгж мО гСХСгж. 

ЛмОммя 587. ИаСб'яезж бСиСгіиьоя лТПгйПмО еОУмОбж 
1. ИУСаО, язО бСиСгіє лТПгйПмСй еОУмОбж, еСаСб'яеОкО, язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС 

гСвСбСТСй: 
1) бджбОмж еОХСгіб, кПСаХігкжХ гия еаПТПдПккя лТПгйПмО еОУмОбж; 
2) ФмТжйФбОмж лТПгйПм еОУмОбж кОиПдкжй пжкСй; 
3) кПвОРкС лСбігСйиямж гТФвФ УмСТСкФ гСвСбСТФ еОУмОбж лТС бжкжзкПккя еОвТСеж 

екжсПккя ОаС лСрзСгдПккя лТПгйПмО еОУмОбж. 
2. ЗОУмОбСгОбПоь, язжР бСиСгіє лТПгйПмСй еОУмОбж, Ф ТОеі бмТОмж, лУФбОккя, 

лСрзСгдПккя ОаС екжсПккя еОУмОбиПкСвС йОРкО е РСвС бжкж еСаСб'яеОкжР еОйікжмж ОаС 
бігкСбжмж оП йОРкС, язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС гСвСбСТСй. 

3. ЗОУмОбСгПТдОмПиь, язжР бСиСгіє лТПгйПмСй еОУмОбж, Ф ТОеі бмТОмж, лУФбОккя, 
лСрзСгдПккя ОаС екжсПккя еОУмОбиПкСвС йОРкО е РСвС бжкж еСаСб'яеОкжР бігрзСгФбОмж 
еОУмОбСгОбою еОбгОкі еажмзж. 

ЛмОммя 588. ЗОУмФлкО еОУмОбО 
1. ЗОУмФлкО еОУмОбО йОРкО, сС бдП еОУмОбиПкП, гСлФУзОємьУя, язсС ікрП кП 

бУмОкСбиПкС лСлПТПгкій гСвСбСТСй еОУмОбж ОаС еОзСкСй. 
2. ЗОУмФлкО еОУмОбО йОРкО кП лТжлжкяє лТОбС еОУмОбж лСлПТПгкьСвС 

еОУмОбСгПТдОмПия. 
3. ЙПТржР еОУмОбСгПТдОмПиь йОє лПТПбОдкП лТОбС лПТПг кОУмФлкжйж 

еОУмОбСгПТдОмПияйж кО еОгСбСиПккя УбСїХ бжйСв еО ТОХФкСз еОУмОбиПкСвС йОРкО. ВжйСвж 
кОУмФлкжХ еОУмОбСгПТдОмПиіб еОгСбСиькяюмьУя б лСТягзФ пПТвСбСУмі бжкжзкПккя лТОбО 
еОУмОбж, зТій бжлОгзФ, лПТПгаОпПкСвС пОУмжкСю пПмбПТмСю оієї УмОммі. 

4. ЯзсС лТПгйПмСй еОУмОбж є ТФХСйП йОРкС, еОУмОбСгПТдОмПиь еОТПєУмТСбОкСї 
еОУмОбж йОє лПТПбОдкП лТОбС кО еОгСбСиПккя бжйСв іе еОУмОбиПкСвС йОРкО лПТПг 
еОУмОбСгПТдОмПияйж кПеОТПєУмТСбОкжХ еОУмОб мО еОУмОб, язі еОТПєУмТСбОкі ліекірП. 

5. ЗОУмОбСгОбПоь кПеОТПєУмТСбОкСї еОУмОбж еСаСб'яеОкжР кОгОмж зСдкСйФ іе 
еОУмОбСгПТдОмПиіб ікнСТйОоію лТС бУі лСлПТПгкі еОУмОбж йОРкО б СаУяеі, бУмОкСбиПкСйФ 
УмОммПю 584 оьСвС КСгПзУФ. ЗОУмОбСгОбПоь еСаСб'яеОкжР бігрзСгФбОмж еажмзж, сС бжкжзиж 
Ф аФгь-зСвС іе еОУмОбСгПТдОмПиіб бкОУиігСз кПбжзСкОккя кжй оьСвС СаСб'яезФ. 
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ЛмОммя 589. ЙТОбСбі кОУиігзж кПбжзСкОккя еСаСб'яеОккя, еОаПелПпПкСвС еОУмОбСю 
1. К ТОеі кПбжзСкОккя еСаСб'яеОккя, еОаПелПпПкСвС еОУмОбСю, О мОзСд б ікржХ 

бжлОгзОХ, бУмОкСбиПкжХ еОзСкСй, еОУмОбСгПТдОмПиь кОаФбОє лТОбС ебПТкПккя УмявкПккя 
кО лТПгйПм еОУмОбж. 

2. ЗО ТОХФкСз лТПгйПмО еОУмОбж еОУмОбСгПТдОмПиь йОє лТОбС еОгСбСиькжмж б 
лСбкСйФ СаУяеі УбСю бжйСвФ, сС бжекОпПкО кО йСйПкм нОзмжпкСвС еОгСбСиПккя, 
бзиюпОюпж УлиОмФ лТСоПкміб, кПФУмСРзж, бігрзСгФбОккя еажмзіб, еОбгОкжХ лСТФрПккяй 
еСаСб'яеОккя, кПСаХігкжХ бжмТОм кО ФмТжйОккя еОУмОбиПкСвС йОРкО, О мОзСд бжмТОм, 
лСкПУПкжХ Ф еб'яезФ іе лТПг'ябиПккяй бжйСвж, язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС гСвСбСТСй. 

ЛмОммя 590. ЗбПТкПккя УмявкПккя кО лТПгйПм еОУмОбж 
1. ЗбПТкПккя УмявкПккя кО лТПгйПм еОУмОбж егіРУкюємьУя еО ТірПккяй УФгФ, язсС 

ікрП кП бУмОкСбиПкС гСвСбСТСй ОаС еОзСкСй. 
2. ЗОУмОбСгПТдОмПиь кОаФбОє лТОбС ебПТкПккя УмявкПккя кО лТПгйПм еОУмОбж б ТОеі, 

зСиж еСаСб'яеОккя кП аФгП бжзСкОкС Ф бУмОкСбиПкжР УмТСз (мПТйік), язсС ікрП кП 
бУмОкСбиПкС гСвСбСТСй ОаС еОзСкСй. 

3. К ТОеі иізбігОоії юТжгжпкСї СУСаж - еОУмОбСгОбоя еОУмОбСгПТдОмПиь кОаФбОє лТОбС 
ебПТкПккя УмявкПккя кО еОУмОбиПкП йОРкС кПеОиПдкС біг кОУмОккя УмТСзФ бжзСкОккя 
еСаСб'яеОккя, еОаПелПпПкСвС еОУмОбСю. 

4. К ТОеі УХбОиПккя УФгСй біглСбігкС гС еОзСкСгОбУмбО лТС аОкзТФмУмбС лиОкФ УОкОоії 
пж ТПУмТФзмФТжеОоії аСТвіб аСТдкжзО еО СУкСбкжй еСаСб'яеОккяй, язсС бік бігйіккжР біг 
еОУмОбСгОбоя, еОУмОбСгПТдОмПиь, язжР вСиСУФбОб лТСмж УХбОиПккя лиОкФ УОкОоії 
юТжгжпкСї СУСаж пж лиОкФ ТПУмТФзмФТжеОоії аСТвіб аСТдкжзО - ніежпкСї СУСаж, кОаФбОє 
лТОбС ебПТкПккя УмявкПккя кО еОУмОбиПкП йОРкС кПеОиПдкС біг кОУмОккя УмТСзФ 
бжзСкОккя еСаСб'яеОккя, еОаПелПпПкСвС еОУмОбСю. 

5. К ТОеі пОУмзСбСвС бжзСкОккя аСТдкжзСй еСаСб'яеОккя, еОаПелПпПкСвС еОУмОбСю, 
лТОбС ебПТкПккя кО лТПгйПм еОУмОбж еаПТівОємьУя б лПТбіУкСйФ СаУяеі. 

6. ЯзсС лТПгйПмСй еОУмОбж є гбі ОаС аіиьрП ТПпПР (гбО ОаС аіиьрП лТОб), УмявкПккя 
йСдП аФмж ебПТкПкП кО бУі оі ТПпі (лТОбО) ОаС кО аФгь-язФ е ТПпПР (лТОб) кО бжаіТ 
еОУмОбСгПТдОмПия. 

ЯзсС еОУмОбСгПТдОмПиь ебПТкП УмявкПккя кО СгкФ Тіп (СгкП лТОбС), ОиП РСвС бжйСвФ 
кП аФгП еОгСбСиПкС б лСбкСйФ СаУяеі, бік еаПТівОє лТОбС еОУмОбж кО ікрі ТПпі (лТОбО), язі є 
лТПгйПмСй еОУмОбж. 

ЛмОммя 591. КПОиіеОоія лТПгйПмО еОУмОбж 
1. КПОиіеОоія лТПгйПмО еОУмОбж, кО язжР ебПТкПкП УмявкПккя, лТСбОгжмьУя рияХСй 

РСвС лТСгОдФ е лФаиіпкжХ мСТвіб, язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС гСвСбСТСй ОаС еОзСкСй. 
ЙСТягСз ТПОиіеОоії лТПгйПмО еОУмОбж е лФаиіпкжХ мСТвіб бУмОкСбиюємьУя еОзСкСй. 

2. ЙСпОмзСбО оікО лТПгйПмО еОУмОбж гия РСвС лТСгОдФ е лФаиіпкжХ мСТвіб 
бжекОпОємьУя б лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ гСвСбСТСй ОаС еОзСкСй. ЯзсС ебПТкПккя 
УмявкПккя егіРУкюємьУя еО ТірПккяй УФгФ, УФг Ф УбСєйФ ТірПккі йСдП бжекОпжмж лСпОмзСбФ 
оікФ лТПгйПмО еОУмОбж. 

3. ЯзсС лФаиіпкі мСТвж СвСиСрПкС мОзжйж, сС кП бігаФижУя, лТПгйПм еОУмОбж йСдП 
аФмж еО евСгСю еОУмОбСгПТдОмПия мО еОУмОбСгОбоя лПТПгОкжР Ф биОУкіУмь 
еОУмОбСгПТдОмПия еО лСпОмзСбСю оікСю, язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС гСвСбСТСй ОаС 
еОзСкСй. 

4. ЯзсС УФйО, СгПТдОкО біг ТПОиіеОоії лТПгйПмО еОУмОбж, кП лСзТжбОє бжйСвж 
еОУмОбСгПТдОмПия, бік йОє лТОбС СмТжйОмж УФйФ, язСї кП бжУмОпОє, е ікрСвС йОРкО 
аСТдкжзО б лСТягзФ пПТвСбСУмі біглСбігкС гС УмОммі 112 оьСвС КСгПзУФ, язсС ікрП кП 
бУмОкСбиПкС гСвСбСТСй ОаС еОзСкСй. 



ГОеПмО "ВУП лТС аФХвОимПТУьзжР Саиіз" 134 gazeta.vobu.ua 
 

 

ЛмОммя 592. ДСУмТСзСбП бжзСкОккя еСаСб'яеОккя, еОаПелПпПкСвС еОУмОбСю 
1. ЗОУмОбСгПТдОмПиь йОє лТОбС бжйОвОмж гСУмТСзСбСвС бжзСкОккя еСаСб'яеОккя, 

еОаПелПпПкСвС еОУмОбСю, Ф ТОеі: 
1) лПТПгОккя еОУмОбСгОбоПй лТПгйПмО еОУмОбж ікріР СУСаі аПе евСгж 

еОУмОбСгПТдОмПия, язсС СгПТдОккя мОзСї евСгж аФиС кПСаХігкжй; 
2) лСТФрПккя еОУмОбСгОбоПй лТОбжи лТС еОйікФ лТПгйПмО еОУмОбж; 
3) бмТОмж лТПгйПмО еОУмОбж еО СаУмОбжк, еО язі еОУмОбСгПТдОмПиь кП біглСбігОє, язсС 

еОУмОбСгОбПоь кП еОйікжб ОаС кП бігкСбжб лТПгйПм еОУмОбж. 
2. ЗОУмОбСгПТдОмПиь йОє лТОбС бжйОвОмж гСУмТСзСбСвС бжзСкОккя еСаСб'яеОккя, 

еОаПелПпПкСвС еОУмОбСю, О язсС РСвС бжйСвО кП аФгП еОгСбСиПкО, - ебПТкФмж УмявкПккя кО 
лТПгйПм еОУмОбж: 

1) Ф ТОеі лСТФрПккя еОУмОбСгОбоПй лТОбжи лТС кОУмФлкФ еОУмОбФ; 
2) Ф ТОеі лСТФрПккя еОУмОбСгОбоПй лТОбжи лТС ТСелСТягдОккя лТПгйПмСй еОУмОбж; 
3) б ікржХ бжлОгзОХ, бУмОкСбиПкжХ еОзСкСй ОаС гСвСбСТСй. 

ЛмОммя 593. ЙТжлжкПккя лТОбО еОУмОбж 
1. ЙТОбС еОУмОбж лТжлжкяємьУя Ф ТОеі: 
1) лТжлжкПккя еСаСб'яеОккя, еОаПелПпПкСвС еОУмОбСю; 
2) бмТОмж лТПгйПмО еОУмОбж, язсС еОУмОбСгОбПоь кП еОйікжб лТПгйПм еОУмОбж; 
3) ТПОиіеОоії лТПгйПмО еОУмОбж; 
4) кОаФммя еОУмОбСгПТдОмПиПй лТОбО биОУкСУмі кО лТПгйПм еОУмОбж. 
ЙТОбС еОУмОбж лТжлжкяємьУя мОзСд б ікржХ бжлОгзОХ, бУмОкСбиПкжХ еОзСкСй. 
2. К ТОеі лТжлжкПккя лТОбО еОУмОбж кО кПТФХСйП йОРкС гС гПТдОбкСвС ТПєУмТФ 

бкСУямьУя біглСбігкі гОкі. 
3. К ТОеі лТжлжкПккя лТОбО еОУмОбж бкОУиігСз бжзСкОккя еОаПелПпПкСвС еОУмОбСю 

еСаСб'яеОккя еОУмОбСгПТдОмПиь, Ф бСиСгіккі язСвС лПТПаФбОиС еОУмОбиПкП йОРкС, 
еСаСб'яеОкжР кПвОРкС лСбПТкФмж РСвС еОУмОбСгОбоПбі. 

4. ЙТжлжкПккя СУкСбкСвС еСаСб'яеОккя бкОУиігСз иізбігОоії аСТдкжзО - юТжгжпкСї 
СУСаж, язО бжУмФлОє аСТдкжзСй Ф мОзСйФ еСаСб'яеОккі, кП лТжлжкяє лТОбО еОУмОбж (ілСмПзж) 
кО йОРкС, лПТПгОкП б еОУмОбФ аСТдкжзСй мО/ОаС йОРкСбжй лСТФпжмПиПй мОзСвС аСТдкжзО, 
язсС еОУмОбСгПТдОмПиь гС иізбігОоії аСТдкжзО - юТжгжпкСї СУСаж ТПОиіеФбОб УбСє лТОбС 
сСгС ебПТкПккя УмявкПккя кО лТПгйПм еОУмОбж (ілСмПзж) рияХСй лСгОккя лСеСбФ ОаС 
лТПг'ябиПккя бжйСвж. 

§ 7. ПШжмШжйФккя 

ЛмОммя 594. ЙТОбС лТжмТжйОккя 
1. КТПгжмСТ, язжР лТОбСйіТкС бСиСгіє Тіппю, сС лігиявОє лПТПгОпі аСТдкжзСбі ОаС 

СУСаі, бзОеОкіР аСТдкжзСй, Ф ТОеі кПбжзСкОккя кжй Ф УмТСз еСаСб'яеОккя сСгС СлиОмж оієї 
ТПпі ОаС бігрзСгФбОккя зТПгжмСТСбі лСб'яеОкжХ е кПю бжмТОм мО ікржХ еажмзіб йОє лТОбС 
лТжмТжйОмж її Ф УПаП гС бжзСкОккя аСТдкжзСй еСаСб'яеОккя. 

2. ЙТжмТжйОккяй ТПпі йСдФмь еОаПелПпФбОмжУь ікрі бжйСвж зТПгжмСТО, язсС ікрП кП 
бУмОкСбиПкС гСвСбСТСй ОаС еОзСкСй. 

3. КТПгжмСТ йОє лТОбС лТжмТжйОмж Тіп Ф УПаП мОзСд Ф ТОеі, язсС лТОбО кО кПї, язі 
бжкжзиж ліУия лПТПгОпі ТПпі Ф бСиСгіккя зТПгжмСТО, кОаФиО мТПмя СУСаО. 

4. Кжежз бжлОгзСбСвС екжсПккя ОаС бжлОгзСбСвС лСрзСгдПккя лТжмТжйОкСї ТПпі кПУП 
зТПгжмСТ, язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС еОзСкСй. 

ЛмОммя 595. ИаСб'яезж зТПгжмСТО, язжР лТжмТжйФє Тіп Ф УПаП 
1. КТПгжмСТ, язжР лТжмТжйФє Тіп Ф УПаП, еСаСб'яеОкжР кПвОРкС лСбігСйжмж лТС оП 

аСТдкжзО. 
2. КТПгжмСТ біглСбігОє еО бмТОмФ, лУФбОккя ОаС лСрзСгдПккя ТПпі, язФ бік лТжмТжйФє б 

УПаП, язсС бмТОмО, лУФбОккя ОаС лСрзСгдПккя УмОижУя е РСвС бжкж. 
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3. КТПгжмСТ кП йОє лТОбО зСТжУмФбОмжУя Тіппю, язФ бік лТжмТжйФє Ф УПаП. 

ЛмОммя 596. КСелСТягдПккя Тіппю, язФ лТжмТжйФє зТПгжмСТ 
1. ДС зТПгжмСТО, язжР лТжмТжйФє Ф УПаП Тіп аСТдкжзО, кП лПТПХСгжмь лТОбС биОУкСУмі 

кО кПї. 
2. БСТдкжз, Тіп язСвС зТПгжмСТ лТжмТжйФє, йОє лТОбС ТСелСТягжмжУя кПю, 

лСбігСйжбрж кОаФбОпО лТС лТжмТжйОккя ТПпі і лТОбО зТПгжмСТО. 

ЛмОммя 597. ЗОгСбСиПккя бжйСв еО ТОХФкСз ТПпі, язФ лТжмТжйФє зТПгжмСТ 
1. ВжйСвж зТПгжмСТО, язжР лТжмТжйФє Тіп Ф УПаП, еОгСбСиькяюмьУя е її бОТмСУмі 

біглСбігкС гС УмОммі 591 оьСвС КСгПзУФ. 

§ 8. ДЧбіШчФ биФЩкіЩмь 

ЛмОммя 5971. ЙТОбС гСбіТпСї биОУкСУмі яз УлСУіа еОаПелПпПккя бжзСкОккя 
еСаСб'яеОккя еО зТПгжмкжй гСвСбСТСй 

1. ЗО гСвСбСТСй лТС бУмОкСбиПккя гСбіТпСї биОУкСУмі СгкО УмСТСкО (гСбіТпжР 
еОУкСбкжз) лПТПгОє йОРкС гТФвіР УмСТСкі (гСбіТпСйФ биОУкжзФ) кО лТОбі гСбіТпСї биОУкСУмі 
гия еОаПелПпПккя еСаСб'яеОккя аСТдкжзО еО зТПгжмкжй гСвСбСТСй, гСвСбСТСй лСежзж. 

2. ЙТОбС гСбіТпСї биОУкСУмі яз УлСУіа еОаПелПпПккя бжзСкОккя еСаСб'яеОкь (гОиі - 
гСбіТпО биОУкіУмь) є ТіекСбжгСй лТОбО биОУкСУмі кО йОРкС, еО язжй зТПгжмСТ, язжР 
СмТжйОб йОРкС Ф гСбіТпФ биОУкіУмь (гСбіТпжР биОУкжз), кП йОє лТОбО УОйСУміРкС 
бігпФдФбОмж мОзП йОРкС, зТій яз гия ебПТкПккя УмявкПккя кО кьСвС, О мОзСд бжзФлФ РСвС 
гия УФУліиькжХ лСмТПа Ф лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ еОзСкСй. 

3. З йСйПкмФ бУмОкСбиПккя гСбіТпСї биОУкСУмі лТОбС биОУкСУмі СУСаж, язО лПТПгОиО 
УбСє йОРкС Ф гСбіТпФ биОУкіУмь, лТжлжкяємьУя. 

4. ДС кОгОккя зТПгжмФ ОаС лСежзж, сС еОаПелПпФємьУя лПТПгОккяй кПТФХСйСвС йОРкО 
Ф гСбіТпФ биОУкіУмь, зТПгжмСТ еСаСб'яеОкжР еОлТСлСкФбОмж аСТдкжзФ кОгОккя мОзСвС 
зТПгжмФ, лСежзж, йСдижбіУмь еОаПелПпжмж бжзСкОккя ожХ еСаСб'яеОкь ікржй УлСУСаСй. 
КйСбж зТПгжмкСвС гСвСбСТФ, гСвСбСТФ лСежзж, сС еОаПелПпФємьУя лПТПгОккяй йОРкО Ф 
гСбіТпФ биОУкіУмь, йСдФмь бігТіекямжУя біг ФйСб зТПгжмкСвС гСвСбСТФ, гСвСбСТФ лСежзж, сС 
еОаПелПпФємьУя б ікржР УлСУіа. 

ЛмОммя 5972. Иа'єзм гСбіТпСї биОУкСУмі 
1. Иа'єзмСй гСбіТпСї биОУкСУмі йСдП аФмж йОРкС, язП йСдП аФмж бігпФдПкС і кО язП 

йСдП аФмж ебПТкПкС УмявкПккя. 
2. ЯзсС еОзСкСй кП бУмОкСбиПкС ікрП, Са'єзмСй гСбіТпСї биОУкСУмі кП йСдФмь аФмж 

зСТлСТОмжбкі лТОбО. 
3. КПджй гСбіТпСї биОУкСУмі кП лСржТюємьУя кО лиСгж, лТСгФзоію мО гСХСгж, СгПТдОкі 

біг бжзСТжУмОккя Са'єзмО гСбіТпСї биОУкСУмі, язсС ікрП кП еОекОпПкС Ф гСвСбСТі лТС 
бУмОкСбиПккя гСбіТпСї биОУкСУмі. 

ЛмОммя 5973. ВжкжзкПккя гСбіТпСї биОУкСУмі 
1. ДСбіТпО биОУкіУмь бжкжзОє кО лігУмОбі гСвСбСТФ, ФзиОгПкСвС Ф лжУьйСбіР нСТйі. 
2. ДСбіТпжй еОУкСбкжзСй йСдП аФмж аСТдкжз еО СУкСбкжй еСаСб'яеОккяй мО/ОаС ікрО 

СУСаО, язО лПТПгОє УбСє йОРкС Ф гСбіТпФ биОУкіУмь е йПмСю еОаПелПпПккя бжзСкОккя 
еСаСб'яеОкь аСТдкжзО. 

3. ДСбіТпжй биОУкжзСй є зТПгжмСТ еО СУкСбкжй еСаСб'яеОккяй. 
4. ДСвСбіТ лТС бУмОкСбиПккя гСбіТпСї биОУкСУмі кО кПТФХСйП йОРкС ФзиОгОємьУя Ф 

лжУьйСбіР нСТйі і лігиявОє кСмОТіОиькСйФ лСУбігпПккю. 
5. ДСбіТпО биОУкіУмь кО кПТФХСйП йОРкС бжкжзОє е йСйПкмФ її ТПєУмТОоії Ф ДПТдОбкСйФ 

ТПєУмТі ТПпСбжХ лТОб кО кПТФХСйП йОРкС. 
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6. ДСбіТпО биОУкіУмь кО ТФХСйП йОРкС бжкжзОє е йСйПкмФ ФзиОгПккя гСвСбСТФ лТС 
бУмОкСбиПккя гСбіТпСї биОУкСУмі, язсС мОзжй гСвСбСТСй кП бУмОкСбиПкС ікрП. 

ЛмОммя 5974. КСТжУмФбОккя Са'єзмСй гСбіТпСї биОУкСУмі 
1. Иа'єзмСй гСбіТпСї биОУкСУмі йОє лТОбС зСТжУмФбОмжУя гСбіТпжР еОУкСбкжз (гОиі - 

зСТжУмФбОп). КСТжУмФбОпПй мОзСд йСдП аФмж ікрО СУСаО, бжекОпПкО гСвСбСТСй лТС 
бУмОкСбиПккя гСбіТпСї биОУкСУмі. ЯзсС Са'єзмСй гСбіТпСї биОУкСУмі є еПйПиькО гіиякзО, 
лПТПгОпО її б зСТжУмФбОккя ікржй СУСаОй егіРУкюємьУя б лСТягзФ, бжекОпПкСйФ 
ЗПйПиькжй зСгПзУСй КзТОїкж. 

2. ДСвСбіТ лТС бУмОкСбиПккя гСбіТпСї биОУкСУмі йСдП лПТПгаОпОмж лТОбС зСТжУмФбОпО 
лПТПгОбОмж Са'єзм гСбіТпСї биОУкСУмі Ф мжйпОУСбП зСТжУмФбОккя мТПмій СУСаОй. 

3. КСТжУмФбОп, язжР кП є гСбіТпжй биОУкжзСй, бмТОпОє лТОбС зСТжУмФбОккя Са'єзмСй 
гСбіТпСї биОУкСУмі е гкя СмТжйОккя кжй лСбігСйиПккя лТС лТжРкяммя гСбіТпжй биОУкжзСй 
ТірПккя лТС ебПТкПккя УмявкПккя кО мОзжР Са'єзм. ЙТОбС зСТжУмФбОккя Са'єзмСй гСбіТпСї 
биОУкСУмі, язжР є джмиСбжй лТжйісПккяй, бмТОпОємьУя Ф лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ УмОммПю 
5979 оьСвС КСгПзУФ. 

4. ДСбіТпжР биОУкжз йОє лТОбС Ф аФгь-язжР пОУ лТСмявСй УмТСзФ гії гСбіТпСї биОУкСУмі 
мО еО ФйСбж лСлПТПгкьСвС лСбігСйиПккя зСТжУмФбОпО лПТПбіТямж кОябкіУмь, УмОк, ФйСбж 
еаПТПдПккя мО бжзСТжУмОккя Са'єзмО гСбіТпСї биОУкСУмі. ДСвСбСТСй йСдП аФмж 
лПТПгаОпПкС лПТіСгжпкіУмь мОзжХ лПТПбіТСз, їХ мТжбОиіУмь, СаСб'яезСбіУмь лСлПТПгдПккя 
зСТжУмФбОпО лТС лПТПбіТзФ, О мОзСд ікрі ФйСбж егіРУкПккя лПТПбіТзж Са'єзмО гСбіТпСї 
биОУкСУмі. 

5. ЙПТіСгжпкіУмь лПТПбіТСз Са'єзмО гСбіТпСї биОУкСУмі, сС є джмиСбжй лТжйісПккяй, 
кП йСдП лПТПбжсФбОмж СгкСвС ТОеФ кО йіУяоь, О мТжбОиіУмь Сгкієї лПТПбіТзж - гбСХ вСгжк. 

ЛмОммя 5975. ИаСб'яезж зСТжУмФбОпО 
1. КСТжУмФбОп еСаСб'яеОкжР ФмТжйФбОмжУя біг гіР, язі бжХСгямь еО йПді кСТйОиькСвС 

екСУФ Са'єзмО гСбіТпСї биОУкСУмі мО йСдФмь іУмСмкС екжежмж РСвС бОТміУмь ОаС еОбгОмж ікрСї 
рзСгж. 

2. КСТжУмФбОп кПУП бжмТОмж кО ФмТжйОккя Са'єзмО гСбіТпСї биОУкСУмі, язсС ікрП кП 
бУмОкСбиПкС гСвСбСТСй. 

3. ДСвСбСТСй йСдФмь аФмж бУмОкСбиПкі ікрі СаСб'яезж зСТжУмФбОпО. 

ЛмОммя 5976. ЙТОбСбі кОУиігзж лСТФрПккя еСаСб'яеОккя аСТдкжзСй 
1. К ТОеі лТСУмТСпПккя бжзСкОккя аСТдкжзСй СУкСбкСвС еСаСб'яеОккя гСбіТпжР 

биОУкжз йОє лТОбС ебПТкФмж УмявкПккя кО Са'єзм гСбіТпСї биОУкСУмі еО ФйСбж, сС УмТСз 
лТСУмТСпПккя лПТПбжсФє 20 зОиПкгОТкжХ гкіб. К ТОеі лТСУмТСпПккя аСТдкжзСй бжзСкОккя 
пОУмжкж СУкСбкСвС еСаСб'яеОккя гСбіТпжР биОУкжз йОє лТОбС ебПТкФмж УмявкПккя кО Са'єзм 
гСбіТпСї биОУкСУмі, язсС лТСУмТСпПккя бжзСкОккя аСТдкжзСй СУкСбкСвС еСаСб'яеОккя 
мТжбОє аіиьрП 30 зОиПкгОТкжХ гкіб. 

2. ДСвСбСТСй, язжй бУмОкСбиПкО гСбіТпО биОУкіУмь ОаС кО лігУмОбі язСвС бжкжзиС 
СУкСбкП еСаСб'яеОккя, йСдФмь аФмж бУмОкСбиПкі ікрі лігУмОбж, е кОУмОккяй язжХ Ф гСбіТпСвС 
биОУкжзО бжкжзОє лТОбС ебПТкФмж УмявкПккя кО Са'єзм гСбіТпСї биОУкСУмі. 

3. К ТОеі лСТФрПккя аСТдкжзСй еСаСб'яеОкь, еОекОпПкжХ Ф гСвСбСТі лТС бУмОкСбиПккя 
гСбіТпСї биОУкСУмі (зТій СУкСбкСвС еСаСб'яеОккя), гСбіТпжР биОУкжз йОє лТОбС лТжРкямж 
ТірПккя лТС кПСаХігкіУмь гСУмТСзСбСвС бжзСкОккя СУкСбкСвС еСаСб'яеОккя мО лСбігСйжмж 
лТС мОзП ТірПккя аСТдкжзО. ЯзсС аСТдкжз кП бжзСкФє ТірПккя гСбіТпСвС биОУкжзО лТС 
гСУмТСзСбП бжзСкОккя СУкСбкСвС еСаСб'яеОккя лТСмявСй 30 зОиПкгОТкжХ гкіб е йСйПкмФ 
СмТжйОккя мОзСвС лСбігСйиПккя (язсС ікржР УмТСз кП бУмОкСбиПкС гСвСбСТСй), гСбіТпжР 
биОУкжз йОє лТОбС ебПТкФмж УмявкПккя кО Са'єзм гСбіТпСї биОУкСУмі. 

4. К ТОеі лСТФрПккя зСТжУмФбОпПй СаСб'яезіб сСгС еаПТПдПккя пж зСТжУмФбОккя 
Са'єзмСй гСбіТпСї биОУкСУмі гСбіТпжР биОУкжз йСдП УзСТжУмОмжУя лТОбОйж, бжекОпПкжйж 
пОУмжкСю гТФвСю оієї УмОммі, мО/ОаС бджмж еОХСгіб гия еаПТПдПккя пж УмТОХФбОккя Са'єзмО 
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гСбіТпСї биОУкСУмі Ф УбСїХ ікмПТПУОХ мО еО биОУкжР ТОХФкСз. КСТжУмФбОп еСаСб'яеОкжР кО 
бжйСвФ гСбіТпСвС биОУкжзО кПвОРкС бігрзСгФбОмж СУмОккьСйФ бУі бжмТОмж, лСкПУПкі Ф 
еб'яезФ іе бджммяй еОХСгіб сСгС еаПТПдПккя мО УмТОХФбОккя Са'єзмО гСбіТпСї биОУкСУмі. 

ЛмОммя 5977. ИаСб'яезСбП ебПТкПккя УмявкПккя кО Са'єзм гСбіТпСї биОУкСУмі 
1. ЯзсС ікрП кП лПТПгаОпПкС гСвСбСТСй лТС бУмОкСбиПккя гСбіТпСї биОУкСУмі, 

гСбіТпжР биОУкжз еСаСб'яеОкжР ебПТкФмж УмявкПккя кО Са'єзм гСбіТпСї биОУкСУмі Ф ТОеі 
кОУмОккя Сгкієї е мОзжХ СаУмОбжк: 

1) гПТдОбкСї ТПєУмТОоії ТірПккя лТС лТжлжкПккя юТжгжпкСї СУСаж - аСТдкжзО еО 
СУкСбкжй еСаСб'яеОккяй ОаС гСбіТпСвС биОУкжзО; 

2) лТжРкяммя УФгСй лСУмОкСбж лТС бжекОккя аСТдкжзО еО СУкСбкжй еСаСб'яеОккяй 
ОаС гСбіТпСвС биОУкжзО аОкзТФмСй мО бігзТжммя иізбігОоіРкСї лТСоПгФТж; 

3) УйПТмі аСТдкжзО еО СУкСбкжй еСаСб'яеОккяй, бжекОккя РСвС кПгієегОмкжй ОаС 
лСйПТижй. 

2. Йіг пОУ ебПТкПккя УмявкПккя кО Са'єзм гСбіТпСї биОУкСУмі Ф бжлОгзФ, лПТПгаОпПкСйФ 
лФкзмСй 3 пОУмжкж лПТрСї оієї УмОммі, ФУі лСбігСйиПккя, язі біглСбігкС гС оьСвС КСгПзУФ 
лСбжккі аФмж кОгіУиОкі гСбіТпСйФ еОУкСбкжзФ, кОгУжиОюмьУя біглСбігкС СлізФкФ, 
УлОгзСєйояй гСбіТпСвС еОУкСбкжзО, бжзСкОбою еОлСбімФ ОаС СУСаі, язО ФлТОбияє 
УлОгсжкСю. 

ЛмОммя 5978. ЙСТягСз ебПТкПккя УмявкПккя кО Са'єзм гСбіТпСї биОУкСУмі 
1. ЯзсС ікрП кП бжекОпПкС гСвСбСТСй лТС бУмОкСбиПккя гСбіТпСї биОУкСУмі, 

ебПТкПккя УмявкПккя кО Са'єзм гСбіТпСї биОУкСУмі бігаФбОємьУя рияХСй РСвС лТСгОдФ 
гСбіТпжй биОУкжзСй аФгь-язіР СУСаі-лСзФлоПбі. ДСбіТпжР биОУкжз еСаСб'яеОкжР кП ліекірП 
кід еО 30 гкіб гС ФзиОгПккя гСвСбСТФ зФлібиі-лТСгОдФ лжУьйСбС лСбігСйжмж аСТдкжзО, 
зСТжУмФбОпО мО гСбіТпСвС еОУкСбкжзО лТС УбіР кОйіТ ФзиОУмж оПР гСвСбіТ мО йікійОиькФ оікФ 
лТСгОдФ. К ТОеі кПбжзСкОккя еОекОпПкСї бжйСвж гСбіТпжР биОУкжз еСаСб'яеОкжР 
бігрзСгФбОмж мОзжй СУСаОй еОбгОкі еажмзж. 

2. ЙТСмявСй л'ямжгПккСвС УмТСзФ е гкя СмТжйОккя лСбігСйиПккя, еОекОпПкСвС Ф 
пОУмжкі лПТріР оієї УмОммі, аСТдкжз (зСТжУмФбОп, гСбіТпжР еОУкСбкжз) йОє лТОбС лжУьйСбС 
лСбігСйжмж гСбіТпСвС биОУкжзО лТС УбіР кОйіТ лТжгаОмж Са'єзм гСбіТпСї биОУкСУмі мО 
бкПУмж вТСрСбФ УФйФ б ТСейіТі йікійОиькСї оікж лТСгОдФ Са'єзмО гСбіТпСї биОУкСУмі, 
лСбігСйиПкСї гСбіТпжй биОУкжзСй, кО гПлСежм кСмОТіФУО. 

З гкя СмТжйОккя гСбіТпжй биОУкжзСй еОекОпПкСвС лСбігСйиПккя мО бкПУПккя 
біглСбігкСї вТСрСбСї УФйж кО гПлСежм кСмОТіФУО аСТдкжз (зСТжУмФбОп, гСбіТпжР еОУкСбкжз) 
кОаФбОє лПТПбОдкП лТОбС кО лТжгаОккя Са'єзмО гСбіТпСї биОУкСУмі Ф гСбіТпСвС биОУкжзО. 

3. МікО лТСгОдФ Са'єзмО гСбіТпСї биОУкСУмі бУмОкСбиюємьУя гСбіТпжй биОУкжзСй 
СгкССУСаСбС мО кП йСдП аФмж йПкрСю еО йікійОиькФ оікФ, лСбігСйиПкФ аСТдкжзСбі 
(зСТжУмФбОпПбі, гСбіТпСйФ еОУкСбкжзСбі). 

4. ЛФйО лПТПбжсПккя оікж лТСгОдФ Са'єзмО гСбіТпСї биОУкСУмі кОг ТСейіТСй 
еОаСТвСбОкСУмі аСТдкжзО лПТПг гСбіТпжй биОУкжзСй УлиОпФємьУя гСбіТпжй биОУкжзСй 
гСбіТпСйФ еОУкСбкжзФ, язсС ікрП кП лПТПгаОпПкС гСвСбСТСй лТС бУмОкСбиПккя лТОбО 
гСбіТпСї биОУкСУмі. 

5. ДСбіТпжР биОУкжз, язжР ебПТкФб УмявкПккя кО Са'єзм гСбіТпСї биОУкСУмі, кОгУжиОє 
гСбіТпСйФ еОУкСбкжзФ мО аСТдкжзФ, язсС бік кП є гСбіТпжй еОУкСбкжзСй, ебім лТС ТСелСгіи 
зСрміб біг лТСгОдФ Са'єзмО гСбіТпСї биОУкСУмі. 

6. ДСвСбСТСй лТС бУмОкСбиПккя гСбіТпСї биОУкСУмі йСдП аФмж лПТПгаОпПкС ікржР 
лСТягСз ебПТкПккя УмявкПккя кО Са'єзм гСбіТпСї биОУкСУмі, йікійОиькО оікО лТСгОдФ мОзСвС 
Са'єзмО гСбіТпжй биОУкжзСй ОаС д лТОбС гСбіТпСвС биОУкжзО СмТжйОмж Са'єзм гСбіТпСї 
биОУкСУмі Ф УбСю биОУкіУмь (аПе СайПдПкь кО зСТжУмФбОккя мО ТСелСТягдПккя) Ф ТОХФкСз 
бжзСкОккя еСаСб'яеОкь аСТдкжзО. 
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7. ЗО ТОХФкСз Са'єзмО гСбіТпСї биОУкСУмі гСбіТпжР биОУкжз йОє лТОбС еОгСбСиькжмж Ф 
лСбкСйФ СаУяеі УбСю бжйСвФ, ТСейіТ язСї бжекОпОємьУя кО йСйПкм нОзмжпкСвС 
еОгСбСиПккя, бзиюпОюпж УлиОмФ лТСоПкміб, кПФУмСРзж, бігрзСгФбОккя еажмзіб, еОбгОкжХ 
лСТФрПккяй еСаСб'яеОккя, мО кПСаХігкжХ бжмТОм кО ФмТжйОккя Са'єзмО гСбіТпСї биОУкСУмі, 
язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС гСвСбСТСй. 

ЛмОммя 5979. ИУСаижбСУмі ебПТкПккя УмявкПккя кО джмиСбі лТжйісПккя 
1. ЙіУия лТжРкяммя ТірПккя лТС ебПТкПккя УмявкПккя кО джмиСбП лТжйісПккя, сС є 

Са'єзмСй гСбіТпСї биОУкСУмі, бУі йПрзОкоі мОзСвС лТжйісПккя еСаСб'яеОкі кО лжУьйСбФ 
бжйСвФ гСбіТпСвС биОУкжзО ОаС СУСаж, язО СмТжйОиО лТОбС биОУкСУмі кО лТжйісПккя біг 
гСбіТпСвС биОУкжзО, ебіиькжмж джмиСбП лТжйісПккя лТСмявСй гПУямж гкіб е гкя СмТжйОккя 
мОзСї бжйСвж. ЯзсС йПрзОкоі кП ебіиькяюмь джмиСбП лТжйісПккя Ф бУмОкСбиПкжР ожй 
КСгПзУСй ОаС ікржР лСвСгдПкжР УмСТСкОйж УмТСз, їХ лТжйФУСбП бжУПиПккя егіРУкюємьУя 
кО лігУмОбі ТірПккя УФгФ. 

ЛмОммя 59710. ЗбПТкПккя УмявкПккя кО Са'єзм гСбіТпСї биОУкСУмі кО бжйСвФ мТПміХ 
СУіа 

1. ЗбПТкПккя УмявкПккя кО Са'єзм гСбіТпСї биОУкСУмі еО еСаСб'яеОккяйж гСбіТпСвС 
биОУкжзО кП гСлФУзОємьУя. 

2. КТПгжмСТ аСТдкжзО, язжР лСбкіУмю бжзСкОб СУкСбкП еСаСб'яеОккя аСТдкжзО лПТПг 
гСбіТпжй биОУкжзСй, йСдП бжйОвОмж ебПТкПккя УмявкПккя кО Са'єзм гСбіТпСї биОУкСУмі еО 
еСаСб'яеОккяйж гСбіТпСвС еОУкСбкжзО. 

ЛмОммя 59711. ЙТжлжкПккя гСбіТпСї биОУкСУмі 
1. ЙТСмявСй л'ямж ТСаСпжХ гкіб е гкя лТжлжкПккя (Ф мСйФ пжУиі Ф еб'яезФ е РСвС лСбкжй 

бжзСкОккяй) СУкСбкСвС еСаСб'яеОккя гСбіТпжР биОУкжз еСаСб'яеОкжР лПТПгОмж лТОбС 
биОУкСУмі кО Са'єзм гСбіТпСї биОУкСУмі гСбіТпСйФ еОУкСбкжзФ, язсС ікрП кП бжекОпПкС 
гСвСбСТСй лТС бУмОкСбиПккя гСбіТпСї биОУкСУмі. 

2. ЙПТПгОпО лТОбО биОУкСУмі кО Са'єзм гСбіТпСї биОУкСУмі Ф бжлОгзФ, бУмОкСбиПкСйФ 
пОУмжкСю лПТрСю оієї УмОммі, егіРУкюємьУя евігкС е ОзмСй лТжРйОккя-лПТПгОпі, язжР 
ліглжУФємьУя гСбіТпжй биОУкжзСй мО СУСаСю, язіР лПТПгОємьУя Са'єзм гСбіТпСї биОУкСУмі. 
Азм лТжРйОккя-лПТПгОпі кПТФХСйСвС Са'єзмО гСбіТпСї биОУкСУмі лігиявОє кСмОТіОиькСйФ 
лСУбігпПккю. 

3. ЯзсС кПебОдОюпж кО лСбкП бжзСкОккя аСТдкжзСй УбСвС еСаСб'яеОккя, гСбіТпжР 
биОУкжз ФХжияємьУя біг ФзиОгПккя мО кСмОТіОиькСвС лСУбігпПккя ОзмО лТжРйОккя-лПТПгОпі, 
аСТдкжз ОаС ікрО СУСаО, язО йОє лТОбС кО СмТжйОккя лТОбО биОУкСУмі кО Са'єзм гСбіТпСї 
биОУкСУмі, йОє лТОбС ебПТкФмжУя гС УФгФ е лСеСбСй лТС бжекОккя УбСвС лТОбО биОУкСУмі кО 
Са'єзм гСбіТпСї биОУкСУмі ОаС гС кСмОТіФУО еО бпжкПккяй бжзСкОбпСвС кОлжУФ лТС 
бжмТПаФбОккя Са'єзмО гСбіТпСї биОУкСУмі Ф гСбіТпСвС биОУкжзО. 

4. ЗО ТПеФиьмОмОйж бігпФдПккя гСбіТпжй биОУкжзСй Са'єзмО гСбіТпСї биОУкСУмі 
(бкОУиігСз ебПТкПккя УмявкПккя кО мОзжР Са'єзм ОаС бкОУиігСз РСвС лПТПгОпі еО ОзмСй 
лТжРйОккя-лПТПгОпі гСбіТпСйФ еОУкСбкжзСбі пж ікріР СУСаі) Ф кОаФбОпО бжкжзОє лТОбС 
биОУкСУмі кО мОзжР Са'єзм, язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС еОзСкСй ОаС гСвСбСТСй. ЙТОбС 
биОУкСУмі кСбСвС биОУкжзО кО кПТФХСйП йОРкС бжкжзОє е йСйПкмФ ТПєУмТОоії мОзСвС лТОбО 
Ф ДПТдОбкСйФ ТПєУмТі ТПпСбжХ лТОб кО кПТФХСйП йОРкС. 

ЛмОммя 59712. ВігУмФлиПккя лТОб гСбіТпСвС биОУкжзО 
1. К бжлОгзФ бігУмФлиПккя гСбіТпжй биОУкжзСй УбСїХ лТОб еО СУкСбкжй еСаСб'яеОккяй 

мТПміР СУСаі гС мОзСї мТПмьСї СУСаж лПТПХСгямь лТОбО мО СаСб'яезж гСбіТпСвС биОУкжзО еО 
гСвСбСТСй лТС бУмОкСбиПккя гСбіТпСї биОУкСУмі, язсС гСбіТпжР еОУкСбкжз кОгОб евСгФ кО 
мОзжР лПТПХіг мО ікрП кП еОекОпПкС Ф гСвСбСТі лТС бУмОкСбиПккя гСбіТпСї биОУкСУмі. ЙіглжУ 
гСбіТпСвС еОУкСбкжзО кО еОябі лТС кОгОккя евСгж кО лПТПХіг лТОбО гСбіТпСї биОУкСУмі 
лігиявОє кСмОТіОиькСйФ еОУбігпПккю. 
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2. ДСбіТпО биОУкіУмь Ф мТПмьСї СУСаж (кСбСвС зТПгжмСТО еО СУкСбкжй еСаСб'яеОккяй) 
бжкжзОє е йСйПкмФ її ТПєУмТОоії Ф ДПТдОбкСйФ ТПєУмТі ТПпСбжХ лТОб кО кПТФХСйП йОРкС. 

ЛмОммя 59713. ЙТжгаОккя йОРкО Ф гСбіТпФ биОУкіУмь б ікмПТПУОХ ікрСї СУСаж 
1. ДСбіТпО биОУкіУмь йСдП бжкжзкФмж кО лігУмОбі гСвСбСТФ, біглСбігкС гС язСвС СгкО 

УмСТСкО еО биОУкжР ТОХФкСз, ОиП б ікмПТПУОХ мО еО ТПзСйПкгОоією ікрСї УмСТСкж лТжгаОбОє 
Ф мТПмьСї СУСаж йОРкС Ф гСбіТпФ биОУкіУмь. ЙТж оьСйФ УмСТСкО, язО лТжгаОиО йОРкС Ф 
гСбіТпФ биОУкіУмь, СмТжйФє лТОбС бжйСвж гС СУСаж, еО ТПзСйПкгОоією язСї бігаФиСУя 
лТжгаОккя, сСгС УлиОмж зСйлПкУОоії бОТмСУмі мОзСвС йОРкО мО/ОаС лТСоПкміб еО 
зСТжУмФбОккя пФджйж вТСрСбжйж зСрмОйж. 

2. К бжлОгзФ, еОекОпПкСйФ б пОУмжкі лПТріР оієї УмОммі, СУСаО, язО лТжгаОиО йОРкС, 
кОаФбОє лТОб мО СаСб'яезіб гСбіТпСвС биОУкжзО, О СУСаО, б ікмПТПУОХ мО еО ТПзСйПкгОоією 
язСї аФиС лТжгаОкП йОРкС, - гСбіТпСвС еОУкСбкжзО. 

ГиОбО 50 
ЙКИЙИЗДЗЗЯ ЗИБИВ'ЯЗАЗЗЯ 

ЛмОммя 598. ЙігУмОбж лТжлжкПккя еСаСб'яеОккя 
1. ЗСаСб'яеОккя лТжлжкяємьУя пОУмзСбС ОаС Ф лСбкСйФ СаУяеі кО лігУмОбОХ, 

бУмОкСбиПкжХ гСвСбСТСй ОаС еОзСкСй. 
2. ЙТжлжкПккя еСаСб'яеОккя кО бжйСвФ Сгкієї іе УмСТік гСлФУзОємьУя ижрП Ф бжлОгзОХ, 

бУмОкСбиПкжХ гСвСбСТСй ОаС еОзСкСй. 
3. ИУСаижбСУмі лТжлжкПккя еСаСб'яеОкь еО лТОбСпжкОйж сСгС нікОкУСбжХ 

ікУмТФйПкміб, бпжкПкжйж кО СТвОкіеСбОкСйФ ТжкзФ зОлімОиФ мО лСеО кжй, бУмОкСбиююмьУя 
еОзСкСгОбУмбСй. 

4. ЗОзСкСй йСдФмь аФмж бУмОкСбиПкі бжлОгзж, зСиж лТжлжкПккя еСаСб'яеОкь кО лПбкжХ 
лігУмОбОХ кП гСлФУзОємьУя. 

ЛмОммя 599. ЙТжлжкПккя еСаСб'яеОккя бжзСкОккяй 
1. ЗСаСб'яеОккя лТжлжкяємьУя бжзСкОккяй, лТСбПгПкжй кОиПдкжй пжкСй. 

ЛмОммя 600. ЙТжлжкПккя еСаСб'яеОккя лПТПгОккяй бігУмФлкСвС 
1. ЗСаСб'яеОккя лТжлжкяємьУя еО евСгСю УмСТік бкОУиігСз лПТПгОккя аСТдкжзСй 

зТПгжмСТСбі бігУмФлкСвС (вТСрПР, ікрСвС йОРкО мСсС). КСейіТ, УмТСзж Р лСТягСз лПТПгОккя 
бігУмФлкСвС бУмОкСбиююмьУя УмСТСкОйж. 

ЛмОммя 601. ЙТжлжкПккя еСаСб'яеОккя еОТОХФбОккяй 
1. ЗСаСб'яеОккя лТжлжкяємьУя еОТОХФбОккяй еФУмТіпкжХ СгкСТігкжХ бжйСв, УмТСз 

бжзСкОккя язжХ кОУмОб, О мОзСд бжйСв, УмТСз бжзСкОккя язжХ кП бУмОкСбиПкжР ОаС 
бжекОпПкжР йСйПкмСй лТПг'ябиПккя бжйСвж. 

2. ЗОТОХФбОккя еФУмТіпкжХ бжйСв йСдП егіРУкюбОмжУя еО еОябСю Сгкієї іе УмСТік. 

ЛмОммя 602. ЗПгСлФУмжйіУмь еОТОХФбОккя еФУмТіпкжХ бжйСв 
1. ЗП гСлФУзОємьУя еОТОХФбОккя еФУмТіпкжХ бжйСв: 
1) лТС бігрзСгФбОккя рзСгж, еОбгОкСї зОиіомбСй, ікржй ФрзСгдПккяй егСТСб'я ОаС 

УйПТмю; 
2) лТС УмявкПккя ОиійПкміб; 
3) сСгС гСбіпкСвС ФмТжйОккя (гСвиягФ); 
4) Ф ТОеі УлижбФ лСеСбкСї гОбкСУмі; 
41) еО еСаСб'яеОккяйж, УмСТСкСю язжХ є кПлиОмСУлТСйСдкжР аОкз, зТій бжлОгзіб, 

ФУмОкСбиПкжХ еОзСкСй; 
5) б ікржХ бжлОгзОХ, бУмОкСбиПкжХ гСвСбСТСй ОаС еОзСкСй. 
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ЛмОммя 603. ЗОТОХФбОккя Ф ТОеі еОйікж зТПгжмСТО 
1. К ТОеі еОйікж зТПгжмСТО аСТдкжз йОє лТОбС лТПг'ябжмж лТСмж бжйСвж кСбСвС 

зТПгжмСТО УбСю еФУмТіпкФ бжйСвФ гС лПТбіУкСвС зТПгжмСТО. 
2. К ТОеі еОйікж зТПгжмСТО еОТОХФбОккя лТСбСгжмьУя, язсС бжйСвО бжкжзиО кО 

лігУмОбі, сС іУкФбОиО кО йСйПкм СгПТдОккя аСТдкжзСй лжУьйСбСвС лСбігСйиПккя лТС 
еОйікФ зТПгжмСТО, і УмТСз бжйСвж кОУмОб гС РСвС СгПТдОккя ОаС оПР УмТСз кП бУмОкСбиПкжР 
пж бжекОпПкжР йСйПкмСй лТПг'ябиПккя бжйСвж. 

ЯзсС аСТдкжз кП аФб лжУьйСбС лСбігСйиПкжР лТС еОйікФ зТПгжмСТО, еОТОХФбОккя 
лТСбСгжмьУя, язсС бжйСвО бжкжзиО кО лігУмОбі, сС іУкФбОиО кО йСйПкм лТПг'ябиПккя 
аСТдкжзСбі бжйСвж кСбжй зТПгжмСТСй ОаС, язсС аСТдкжз бжзСкОб УбіР СаСб'яеСз гС 
лТПг'ябиПккя РСйФ бжйСвж кСбжй зТПгжмСТСй, - кО йСйПкм РСвС бжзСкОккя. 

ЛмОммя 604. ЙТжлжкПккя еСаСб'яеОккя еО гСйСбиПкіУмю УмСТік 
1. ЗСаСб'яеОккя лТжлжкяємьУя еО гСйСбиПкіУмю УмСТік. 
2. ЗСаСб'яеОккя лТжлжкяємьУя еО гСйСбиПкіУмю УмСТік лТС еОйікФ лПТбіУкСвС 

еСаСб'яеОккя кСбжй еСаСб'яеОккяй йід мжйж д УмСТСкОйж (кСбОоія). 
К бжлОгзОХ, лПТПгаОпПкжХ еОзСкСй ОаС гСвСбСТСй, кСбОоія йСдП егіРУкюбОмжУя сСгС 

гПзіиьзСХ лПТбіУкжХ еСаСб'яеОкь. 
3. ЗСбОоія кП гСлФУзОємьУя сСгС еСаСб'яеОкь лТС бігрзСгФбОккя рзСгж, еОбгОкСї 

зОиіомбСй, ікржй ФрзСгдПккяй егСТСб'я ОаС УйПТмю, лТС УлиОмФ ОиійПкміб мО б ікржХ 
бжлОгзОХ, бУмОкСбиПкжХ еОзСкСй. 

4. ЗСбОоія лТжлжкяє гСгОмзСбі еСаСб'яеОккя, лСб'яеОкі е лПТбіУкжй еСаСб'яеОккяй, 
язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС гСвСбСТСй, зТій бжлОгзіб, зСиж лПТбіУкП еСаСб'яеОккя ейікПкП 
лиОкСй УОкОоії ОаС ТПУмТФзмФТжеОоії евігкС е КСгПзУСй КзТОїкж е лТСоПгФТ аОкзТФмУмбО і 
еОУмОбСгПТдОмПиь лТСвСиСУФбОб лТСмж мОзСвС лиОкФ. 

ЛмОммя 605. ЙТжлжкПккя еСаСб'яеОккя лТСсПккяй аСТвФ 
1. ЗСаСб'яеОккя лТжлжкяємьУя бкОУиігСз ебіиькПккя (лТСсПккя аСТвФ) зТПгжмСТСй 

аСТдкжзО біг РСвС СаСб'яезіб, язсС оП кП лСТФрФє лТОб мТПміХ СУіа сСгС йОРкО зТПгжмСТО. 

ЛмОммя 606. ЙТжлжкПккя еСаСб'яеОккя лСєгкОккяй аСТдкжзО і зТПгжмСТО б СгкіР 
СУСаі 

1. ЗСаСб'яеОккя лТжлжкяємьУя лСєгкОккяй аСТдкжзО і зТПгжмСТО б СгкіР СУСаі. 

ЛмОммя 607. ЙТжлжкПккя еСаСб'яеОккя кПйСдижбіУмю РСвС бжзСкОккя 
1. ЗСаСб'яеОккя лТжлжкяємьУя кПйСдижбіУмю РСвС бжзСкОккя Ф еб'яезФ е СаУмОбжкСю, 

еО язФ дСгкО іе УмСТік кП біглСбігОє. 

ЛмОммя 608. ЙТжлжкПккя еСаСб'яеОккя УйПТмю ніежпкСї СУСаж 
1. ЗСаСб'яеОккя лТжлжкяємьУя УйПТмю аСТдкжзО, язсС бСкС є кПТСеТжбкС лСб'яеОкжй 

е РСвС СУСаСю і Ф еб'яезФ е ожй кП йСдП аФмж бжзСкОкП ікрСю СУСаСю. 
2. ЗСаСб'яеОккя лТжлжкяємьУя УйПТмю зТПгжмСТО, язсС бСкС є кПТСеТжбкС лСб'яеОкжй 

е СУСаСю зТПгжмСТО. 

ЛмОммя 609. ЙТжлжкПккя еСаСб'яеОккя иізбігОоією юТжгжпкСї СУСаж 
1. ЗСаСб'яеОккя лТжлжкяємьУя иізбігОоією юТжгжпкСї СУСаж (аСТдкжзО ОаС 

зТПгжмСТО), зТій бжлОгзіб, зСиж еОзСкСй ОаС ікржйж кСТйОмжбкС-лТОбСбжйж ОзмОйж 
бжзСкОккя еСаСб'яеОккя иізбігСбОкСї юТжгжпкСї СУСаж лСзиОгОємьУя кО ікрФ юТжгжпкФ 
СУСаФ, еСзТПйО еО еСаСб'яеОккяйж лТС бігрзСгФбОккя рзСгж, еОбгОкСї зОиіомбСй, ікржй 
ФрзСгдПккяй егСТСб'я ОаС УйПТмю. 
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ГиОбО 51 
ЙКАВИВІ ЗАЛЙІДКИ ЙИККОДЗЗЯ ЗИБИВ'ЯЗАЗЗЯ. ВІДЙИВІДАЙЬЗІЛМЬ ЗА 

ЙИККОДЗЗЯ ЗИБИВ'ЯЗАЗЗЯ 

ЛмОммя 610. ЙСТФрПккя еСаСб'яеОккя 
1. ЙСТФрПккяй еСаСб'яеОккя є РСвС кПбжзСкОккя ОаС бжзСкОккя е лСТФрПккяй ФйСб, 

бжекОпПкжХ ейіУмСй еСаСб'яеОккя (кПкОиПдкП бжзСкОккя). 

ЛмОммя 611. ЙТОбСбі кОУиігзж лСТФрПккя еСаСб'яеОккя 
1. К ТОеі лСТФрПккя еСаСб'яеОккя кОУмОюмь лТОбСбі кОУиігзж, бУмОкСбиПкі гСвСбСТСй 

ОаС еОзСкСй, еСзТПйО: 
1) лТжлжкПккя еСаСб'яеОккя бкОУиігСз СгкСУмСТСккьСї бігйСбж біг еСаСб'яеОккя, 

язсС оП бУмОкСбиПкС гСвСбСТСй ОаС еОзСкСй, ОаС ТСеіТбОккя гСвСбСТФ; 
2) ейікО ФйСб еСаСб'яеОккя; 
3) УлиОмО кПФУмСРзж; 
4) бігрзСгФбОккя еажмзіб мО йСТОиькСї рзСгж. 
2. К ТОеі лСТФрПккя аСТдкжзСй кПвОмжбкСвС еСаСб'яеОккя зТПгжмСТ кПеОиПдкС біг 

УлиОмж кПФУмСРзж мО (ОаС) бігрзСгФбОккя еажмзіб і йСТОиькСї рзСгж йОє лТОбС бжйОвОмж 
лТжлжкПккя гії, біг бпжкПккя язСї аСТдкжз еСаСб'яеОбУя ФмТжйОмжУя, язсС оП кП УФлПТПпжмь 
ейіУмФ еСаСб'яеОккя. МОзО бжйСвО йСдП аФмж лТПг'ябиПкО зТПгжмСТСй і б ТОеі бжкжзкПккя 
ТПОиькСї еОвТСеж лСТФрПккя мОзСвС еСаСб'яеОккя. 

ЛмОммя 612. ЙТСУмТСпПккя аСТдкжзО 
1. БСТдкжз ббОдОємьУя мОзжй, сС лТСУмТСпжб, язсС бік кП лТжУмФлжб гС бжзСкОккя 

еСаСб'яеОккя ОаС кП бжзСкОб РСвС Ф УмТСз, бУмОкСбиПкжР гСвСбСТСй ОаС еОзСкСй. 
2. БСТдкжз, язжР лТСУмТСпжб бжзСкОккя еСаСб'яеОккя, біглСбігОє лПТПг зТПгжмСТСй 

еО еОбгОкі лТСУмТСпПккяй еажмзж і еО кПйСдижбіУмь бжзСкОккя, сС бжлОгзСбС кОУмОиО 
ліУия лТСУмТСпПккя. 

3. ЯзсС бкОУиігСз лТСУмТСпПккя аСТдкжзО бжзСкОккя еСаСб'яеОккя бмТОмжиС ікмПТПУ 
гия зТПгжмСТО, бік йСдП бігйСбжмжУя біг лТжРкяммя бжзСкОккя і бжйОвОмж бігрзСгФбОккя 
еажмзіб. 

4. ЙТСУмТСпПккя аСТдкжзО кП кОУмОє, язсС еСаСб'яеОккя кП йСдП аФмж бжзСкОкП 
бкОУиігСз лТСУмТСпПккя зТПгжмСТО. 

ЛмОммя 613. ЙТСУмТСпПккя зТПгжмСТО 
1. КТПгжмСТ ббОдОємьУя мОзжй, сС лТСУмТСпжб, язсС бік бігйСбжбУя лТжРкямж 

кОиПдкП бжзСкОккя, еОлТСлСкСбОкП аСТдкжзСй, ОаС кП бпжкжб гіР, сС бУмОкСбиПкі 
гСвСбСТСй, ОзмОйж ожбіиькСвС еОзСкСгОбУмбО пж бжлижбОюмь іе УФмі еСаСб'яеОккя ОаС 
ебжпОїб гіиСбСвС СаСТСмФ, гС бпжкПккя язжХ аСТдкжз кП йів бжзСкОмж УбСвС СаСб'яезФ. 

КТПгжмСТ мОзСд ббОдОємьУя мОзжй, сС лТСУмТСпжб, Ф бжлОгзОХ, бУмОкСбиПкжХ 
пОУмжкСю пПмбПТмСю УмОммі 545 оьСвС КСгПзУФ. 

2. ЯзсС зТПгжмСТ кП бпжкжб гії, гС бпжкПккя язжХ аСТдкжз кП йів бжзСкОмж УбіР 
СаСб'яеСз, бжзСкОккя еСаСб'яеОккя йСдП аФмж бігУмТСпПкП кО пОУ лТСУмТСпПккя зТПгжмСТО. 

3. БСТдкжз кП йОє лТОбО кО бігрзСгФбОккя еажмзіб, еОбгОкжХ лТСУмТСпПккяй 
зТПгжмСТО, язсС зТПгжмСТ гСбПгП, сС лТСУмТСпПккя кП є кОУиігзСй РСвС бжкж ОаС СУіа, кО 
язжХ еО еОзСкСй пж гСТФпПккяй зТПгжмСТО аФиС лСзиОгПкС лТжРкяммя бжзСкОккя. 

4. БСТдкжз еО вТСрСбжй еСаСб'яеОккяй кП УлиОпФє лТСоПкмж еО пОУ лТСУмТСпПккя 
зТПгжмСТО. 

ЛмОммя 614. ВжкО яз лігУмОбО біглСбігОиькСУмі еО лСТФрПккя еСаСб'яеОккя 
1. ИУСаО, язО лСТФржиО еСаСб'яеОккя, кПУП біглСбігОиькіУмь еО кОябкСУмі її бжкж 

(ФйжУиФ ОаС кПСаПТПдкСУмі), язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС гСвСбСТСй ОаС еОзСкСй. 
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ИУСаО є кПбжкФбОмСю, язсС бСкО гСбПгП, сС бджиО бУіХ еОиПдкжХ біг кПї еОХСгіб сСгС 
кОиПдкСвС бжзСкОккя еСаСб'яеОккя. 

2. ВігУФмкіУмь УбСєї бжкж гСбСгжмь СУСаО, язО лСТФржиО еСаСб'яеОккя. 
3. ЙТОбСпжк, язжй УзОУСбФємьУя пж СайПдФємьУя біглСбігОиькіУмь еО ФйжУкП 

лСТФрПккя еСаСб'яеОккя, є кізпПйкжй. 

ЛмОммя 615. ИгкСУмСТСккя бігйСбО біг еСаСб'яеОккя 
1. К ТОеі лСТФрПккя еСаСб'яеОккя Сгкією УмСТСкСю гТФвО УмСТСкО йОє лТОбС пОУмзСбС 

ОаС б лСбкСйФ СаУяеі бігйСбжмжУя біг еСаСб'яеОккя, язсС оП бУмОкСбиПкС гСвСбСТСй ОаС 
еОзСкСй. 

2. ИгкСУмСТСккя бігйСбО біг еСаСб'яеОккя кП ебіиькяє бжккФ УмСТСкФ біг 
біглСбігОиькСУмі еО лСТФрПккя еСаСб'яеОккя. 

3. ВкОУиігСз СгкСУмСТСккьСї бігйСбж біг еСаСб'яеОккя пОУмзСбС ОаС Ф лСбкСйФ СаУяеі 
біглСбігкС ейікююмьУя ФйСбж еСаСб'яеОккя ОаС бСкС лТжлжкяємьУя. 

ЛмОммя 616. ЙТОбСбі кОУиігзж лСТФрПккя еСаСб'яеОккя е бжкж зТПгжмСТО 
1. ЯзсС лСТФрПккя еСаСб'яеОккя УмОиСУя е бжкж зТПгжмСТО, УФг біглСбігкС ейПкрФє 

ТСейіТ еажмзіб мО кПФУмСРзж, язі УмявФюмьУя е аСТдкжзО. 
2. ЛФг йОє лТОбС ейПкржмж ТСейіТ еажмзіб мО кПФУмСРзж, язі УмявФюмьУя е аСТдкжзО, 

язсС зТПгжмСТ ФйжУкС ОаС е кПСаПТПдкСУмі УлТжяб еаіиьрПккю ТСейіТФ еажмзіб, еОбгОкжХ 
лСТФрПккяй еСаСб'яеОккя, ОаС кП бджб еОХСгіб сСгС їХ ейПкрПккя. 

ЛмОммя 617. ЙігУмОбж ебіиькПккя біг біглСбігОиькСУмі еО лСТФрПккя еСаСб'яеОккя 
1. ИУСаО, язО лСТФржиО еСаСб'яеОккя, ебіиькяємьУя біг біглСбігОиькСУмі еО лСТФрПккя 

еСаСб'яеОккя, язсС бСкО гСбПгП, сС оП лСТФрПккя УмОиСУя бкОУиігСз бжлОгзФ ОаС 
кПлПТПаСТкСї Ужиж. 

ЗП ббОдОємьУя бжлОгзСй, еСзТПйО, кПгСгПТдОккя УбСїХ СаСб'яезіб зСкмТОвПкмСй 
аСТдкжзО, бігУФмкіУмь кО ТжкзФ мСбОТіб, лСмТіакжХ гия бжзСкОккя еСаСб'яеОккя, бігУФмкіУмь 
Ф аСТдкжзО кПСаХігкжХ зСрміб. 

ЛмОммя 618. ВіглСбігОиькіУмь аСТдкжзО еО гії ікржХ СУіа 
1. БСТдкжз біглСбігОє еО лСТФрПккя еСаСб'яеОккя ікржйж СУСаОйж, кО язжХ аФиС 

лСзиОгПкС РСвС бжзСкОккя (УмОммя 528 оьСвС КСгПзУФ), язсС гСвСбСТСй ОаС еОзСкСй кП 
бУмОкСбиПкС біглСбігОиькіУмь аПелСУПТПгкьСвС бжзСкОбоя. 

ЛмОммя 619. ЛФаУжгіОТкО біглСбігОиькіУмь 
1. ДСвСбСТСй ОаС еОзСкСй йСдП аФмж лПТПгаОпПкО лСТяг іе біглСбігОиькіУмю 

аСТдкжзО гСгОмзСбО (УФаУжгіОТкО) біглСбігОиькіУмь ікрСї СУСаж. 
2. ДС лТПг'ябиПккя бжйСвж СУСаі, язО кПУП УФаУжгіОТкФ біглСбігОиькіУмь, зТПгжмСТ 

лСбжкПк лТПг'ябжмж бжйСвФ гС СУкСбкСвС аСТдкжзО. 
ЯзсС СУкСбкжР аСТдкжз бігйСбжбУя еОгСбСиькжмж бжйСвФ зТПгжмСТО ОаС зТПгжмСТ кП 

СгПТдОб біг кьСвС б ТСеФйкжР УмТСз біглСбігі кО лТПг'ябиПкФ бжйСвФ, зТПгжмСТ йСдП 
лТПг'ябжмж бжйСвФ б лСбкСйФ СаУяеі гС СУСаж, язО кПУП УФаУжгіОТкФ біглСбігОиькіУмь. 

3. КТПгжмСТ кП йСдП бжйОвОмж еОгСбСиПккя УбСєї бжйСвж біг СУСаж, язО кПУП 
УФаУжгіОТкФ біглСбігОиькіУмь, язсС оя бжйСвО йСдП аФмж еОгСбСиПкО рияХСй еОТОХФбОккя 
еФУмТіпкСї бжйСвж гС СУкСбкСвС аСТдкжзО. 

4. ИУСаО, язО кПУП УФаУжгіОТкФ біглСбігОиькіУмь, лСбжккО гС еОгСбСиПккя бжйСвж, 
лТПг'ябиПкСї їР зТПгжмСТСй, лСбігСйжмж лТС оП СУкСбкСвС аСТдкжзО, О Ф ТОеі лТПг'ябиПккя 
лСеСбФ, - лСгОмж зиСлСмОккя лТС еОиФпПккя СУкСбкСвС аСТдкжзО гС ФпОУмі Ф УлТОбі. 

К ТОеі кПгСмТжйОккя ожХ бжйСв СУСаСю, язО кПУП УФаУжгіОТкФ біглСбігОиькіУмь, 
СУкСбкжР аСТдкжз йОє лТОбС бжУФкФмж лТСмж ТПвТПУкСї бжйСвж СУСаж, язО кПУП УФаУжгіОТкФ 
біглСбігОиькіУмь, еОлПТПпПккя, язі бік йОб лТСмж зТПгжмСТО. 
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ЛмОммя 620. ЙТОбСбі кОУиігзж кПбжзСкОккя СаСб'яезФ лПТПгОмж Тіп, бжекОпПкФ 
ікгжбігФОиькжйж СекОзОйж 

1. К ТОеі кПбжзСкОккя аСТдкжзСй СаСб'яезФ лПТПгОмж зТПгжмСТСбі Ф биОУкіУмь ОаС Ф 
зСТжУмФбОккя Тіп, бжекОпПкФ ікгжбігФОиькжйж СекОзОйж, зТПгжмСТ йОє лТОбС бжмТПаФбОмж 
ою Тіп Ф аСТдкжзО мО бжйОвОмж її лПТПгОккя біглСбігкС гС ФйСб еСаСб'яеОккя. 

2. КТПгжмСТ бмТОпОє лТОбС кО бжмТПаФбОккя Ф аСТдкжзО ТПпі, бжекОпПкСї 
ікгжбігФОиькжйж СекОзОйж, Ф ТОеі, язсС оя Тіп бдП лПТПгОкО мТПміР СУСаі Ф биОУкіУмь ОаС б 
зСТжУмФбОккя. 

ЯзсС Тіп, бжекОпПкФ ікгжбігФОиькжйж СекОзОйж, сП кП лПТПгОкС, лПТПбОдкП лТОбС кО 
її СгПТдОккя йОє мСР е зТПгжмСТіб, еСаСб'яеОккя кО зСТжУмь язСвС бжкжзиС ТОкірП, О зСиж 
оП кПйСдижбС бжекОпжмж, зТПгжмСТ, язжР лПТржй лТПг'ябжб лСеСб. 

ЛмОммя 621. ВжзСкОккя еСаСб'яеОккя еО ТОХФкСз аСТдкжзО 
1. К ТОеі кПбжзСкОккя аСТдкжзСй гия зТПгжмСТО лПбкСї ТСаСмж пж кПкОгОккя РСйФ 

лСУиФвж зТПгжмСТ йОє лТОбС бжзСкОмж ою ТСаСмФ биОУкжйж УжиОйж ОаС гСТФпжмж її 
бжзСкОккя пж кОгОккя лСУиФвж мТПміР СУСаі і бжйОвОмж біг аСТдкжзО бігрзСгФбОккя 
еажмзіб, язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС гСвСбСТСй, ОзмОйж ожбіиькСвС еОзСкСгОбУмбО ОаС кП 
бжлижбОє іе УФмі еСаСб'яеОккя. 

ЛмОммя 622. ВіглСбігОиькіУмь і бжзСкОккя еСаСб'яеОккя б кОмФТі 
1. БСТдкжз, язжР УлиОмжб кПФУмСРзФ і бігрзСгФбОб еажмзж, еОбгОкі лСТФрПккяй 

еСаСб'яеОккя, кП ебіиькяємьУя біг СаСб'яезФ бжзСкОмж еСаСб'яеОккя б кОмФТі, язсС ікрП кП 
бУмОкСбиПкС гСвСбСТСй ОаС еОзСкСй. 

2. К ТОеі бігйСбж зТПгжмСТО біг лТжРкяммя бжзСкОккя, язП бкОУиігСз лТСУмТСпПккя 
бмТОмжиС гия кьСвС ікмПТПУ (УмОммя 612 оьСвС КСгПзУФ), ОаС лПТПгОккя бігУмФлкСвС (УмОммя 
600 оьСвС КСгПзУФ) аСТдкжз ебіиькяємьУя біг СаСб'яезФ бжзСкОмж еСаСб'яеОккя б кОмФТі. 

3. К ТОеі бігйСбж зТПгжмСТО біг гСвСбСТФ (УмОммя 615 оьСвС КСгПзУФ) аСТдкжз 
ебіиькяємьУя біг СаСб'яезФ бжзСкОмж еСаСб'яеОккя б кОмФТі. 

ЛмОммя 623. ВігрзСгФбОккя еажмзіб, еОбгОкжХ лСТФрПккяй еСаСб'яеОккя 
1. БСТдкжз, язжР лСТФржб еСаСб'яеОккя, йОє бігрзСгФбОмж зТПгжмСТСбі еОбгОкі ожй 

еажмзж. 
2. КСейіТ еажмзіб, еОбгОкжХ лСТФрПккяй еСаСб'яеОккя, гСзОеФємьУя зТПгжмСТСй. 
3. Зажмзж бжекОпОюмьУя е ФТОХФбОккяй ТжкзСбжХ оік, сС іУкФбОиж кО гПкь 

гСаТСбіиькСвС еОгСбСиПккя аСТдкжзСй бжйСвж зТПгжмСТО Ф йіУоі, гП еСаСб'яеОккя йОє 
аФмж бжзСкОкП, О язсС бжйСвО кП аФиО еОгСбСиПкО гСаТСбіиькС, - Ф гПкь лТПг'ябиПккя 
лСеСбФ, язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС гСвСбСТСй ОаС еОзСкСй. ЛФг йСдП еОгСбСиькжмж бжйСвФ 
лТС бігрзСгФбОккя еажмзіб, аПТФпж гС ФбОвж ТжкзСбі оікж, сС іУкФбОиж кО гПкь ФХбОиПккя 
ТірПккя. 

4. ЙТж бжекОпПккі кПСгПТдОкжХ гСХСгіб (ФлФсПкСї бжвСгж) бТОХСбФюмьУя еОХСгж, 
бджмі зТПгжмСТСй сСгС їХ СгПТдОккя. 

ЛмОммя 624. Зажмзж і кПФУмСРзО 
1. ЯзсС еО лСТФрПккя еСаСб'яеОккя бУмОкСбиПкС кПФУмСРзФ, мС бСкО лігиявОє 

УмявкПккю Ф лСбкСйФ ТСейіТі, кПеОиПдкС біг бігрзСгФбОккя еажмзіб. 
2. ДСвСбСТСй йСдП аФмж бУмОкСбиПкС СаСб'яеСз бігрзСгФбОмж еажмзж ижрП б міР 

пОУмжкі, б язіР бСкж кП лСзТжмі кПФУмСРзСю. 
3. ДСвСбСТСй йСдП аФмж бУмОкСбиПкС УмявкПккя кПФУмСРзж аПе лТОбО кО 

бігрзСгФбОккя еажмзіб ОаС йСдижбіУмь еО бжаСТСй зТПгжмСТО УмявкПккя кПФУмСРзж пж 
бігрзСгФбОккя еажмзіб. 
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ЛмОммя 625. ВіглСбігОиькіУмь еО лСТФрПккя вТСрСбСвС еСаСб'яеОккя 
1. БСТдкжз кП ебіиькяємьУя біг біглСбігОиькСУмі еО кПйСдижбіУмь бжзСкОккя кжй 

вТСрСбСвС еСаСб'яеОккя. 
2. БСТдкжз, язжР лТСУмТСпжб бжзСкОккя вТСрСбСвС еСаСб'яеОккя, кО бжйСвФ 

зТПгжмСТО еСаСб'яеОкжР УлиОмжмж УФйФ аСТвФ е ФТОХФбОккяй бУмОкСбиПкСвС ікгПзУФ ікнияоії 
еО бПУь пОУ лТСУмТСпПккя, О мОзСд мТж лТСоПкмж ТіпкжХ біг лТСУмТСпПкСї УФйж, язсС ікржР 
ТСейіТ лТСоПкміб кП бУмОкСбиПкжР гСвСбСТСй ОаС еОзСкСй. 

КИЗДІЙ II 
ЗАГАЙЬЗІ ЙИЙИЖДЗЗЯ ЙКИ ДИГИВІК 

ГиОбО 52 
ЙИЗЯММЯ МА КЖИВИ ДИГИВИКК 

ЛмОммя 626. ЙСкяммя мО бжгж гСвСбСТФ 
1. ДСвСбСТСй є гСйСбиПкіУмь гбСХ ОаС аіиьрП УмСТік, УлТяйСбОкО кО бУмОкСбиПккя, 

ейікФ ОаС лТжлжкПккя ожбіиькжХ лТОб мО СаСб'яезіб. 
2. ДСвСбіТ є СгкСУмСТСккій, язсС СгкО УмСТСкО аПТП кО УПаП СаСб'яеСз лПТПг гТФвСю 

УмСТСкСю бпжкжмж лПбкі гії ОаС ФмТжйОмжУя біг кжХ, О гТФвО УмСТСкО кОгіияємьУя ижрП 
лТОбСй бжйСвж, аПе бжкжзкПккя еФУмТіпкСвС СаСб'яезФ сСгС лПТрСї УмСТСкж. 

3. ДСвСбіТ є гбСУмСТСккій, язсС лТОбОйж мО СаСб'яезОйж кОгіиПкі Сажгбі УмСТСкж 
гСвСбСТФ. 

4. ДС гСвСбСТіб, сС ФзиОгОюмьУя аіиьр яз гбСйО УмСТСкОйж (аОвОмСУмСТСккі 
гСвСбСТж), еОУмСУСбФюмьУя еОвОиькі лСиСдПккя лТС гСвСбіТ, язсС оП кП УФлПТПпжмь 
аОвОмСУмСТСккьСйФ ХОТОзмПТФ ожХ гСвСбСТіб. 

5. ДСвСбіТ є біглиОмкжй, язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС гСвСбСТСй, еОзСкСй ОаС кП 
бжлижбОє іе УФмі гСвСбСТФ. 

ЛмОммя 627. ЛбСаСгО гСвСбСТФ 
1. ВіглСбігкС гС УмОммі 6 оьСвС КСгПзУФ УмСТСкж є біиькжйж б ФзиОгПккі гСвСбСТФ, 

бжаСТі зСкмТОвПкмО мО бжекОпПккі ФйСб гСвСбСТФ е ФТОХФбОккяй бжйСв оьСвС КСгПзУФ, ікржХ 
Озміб ожбіиькСвС еОзСкСгОбУмбО, ебжпОїб гіиСбСвС СаСТСмФ, бжйСв ТСеФйкСУмі мО 
УлТОбПгижбСУмі. 

2. К гСвСбСТОХ еО ФпОУмю ніежпкСї СУСаж - УлСджбОпО бТОХСбФюмьУя бжйСвж 
еОзСкСгОбУмбО лТС еОХжУм лТОб УлСджбОпіб. 

ЛмОммя 628. ЗйіУм гСвСбСТФ 
1. ЗйіУм гСвСбСТФ УмОкСбиямь ФйСбж (лФкзмж), бжекОпПкі кО ТСеУФг УмСТік і лСвСгдПкі 

кжйж, мО ФйСбж, язі є СаСб'яезСбжйж біглСбігкС гС Озміб ожбіиькСвС еОзСкСгОбУмбО. 
2. ЛмСТСкж йОюмь лТОбС ФзиОУмж гСвСбіТ, б язСйФ йіУмямьУя ПиПйПкмж ТіекжХ гСвСбСТіб 

(ейірОкжР гСвСбіТ). ДС бігкСУжк УмСТік Ф ейірОкСйФ гСвСбСТі еОУмСУСбФюмьУя Ф 
біглСбігкжХ пОУмжкОХ лСиСдПккя Озміб ожбіиькСвС еОзСкСгОбУмбО лТС гСвСбСТж, ПиПйПкмж 
язжХ йіУмямьУя Ф ейірОкСйФ гСвСбСТі, язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС гСвСбСТСй ОаС кП 
бжлижбОє іе УФмі ейірОкСвС гСвСбСТФ. 

ЛмОммя 629. ИаСб'яезСбіУмь гСвСбСТФ 
1. ДСвСбіТ є СаСб'яезСбжй гия бжзСкОккя УмСТСкОйж. 

ЛмОммя 630. МжлСбі ФйСбж гСвСбСТФ 
1. ДСвСбСТСй йСдП аФмж бУмОкСбиПкС, сС РСвС СзТПйі ФйСбж бжекОпОюмьУя біглСбігкС 

гС мжлСбжХ ФйСб гСвСбСТіб лПбкСвС бжгФ. 



ГОеПмО "ВУП лТС аФХвОимПТУьзжР Саиіз" 145 gazeta.vobu.ua 
 

 

2. ЯзсС Ф гСвСбСТі кП йіУмжмьУя лСУжиОккя кО мжлСбі ФйСбж, мОзі мжлСбі ФйСбж йСдФмь 
еОУмСУСбФбОмжУь яз ебжпОР гіиСбСвС СаСТСмФ, язсС бСкж біглСбігОюмь бжйСвОй УмОммі 7 
оьСвС КСгПзУФ. 

ЛмОммя 631. ЛмТСз гСвСбСТФ 
1. ЛмТСзСй гСвСбСТФ є пОУ, лТСмявСй язСвС УмСТСкж йСдФмь егіРУкжмж УбСї лТОбО і 

бжзСкОмж УбСї СаСб'яезж біглСбігкС гС гСвСбСТФ. 
2. ДСвСбіТ кОажТОє пжккСУмі е йСйПкмФ РСвС ФзиОгПккя. 
3. ЛмСТСкж йСдФмь бУмОкСбжмж, сС ФйСбж гСвСбСТФ еОУмСУСбФюмьУя гС бігкСУжк йід 

кжйж, язі бжкжзиж гС РСвС ФзиОгПккя. 
4. ЗОзікпПккя УмТСзФ гСвСбСТФ кП ебіиькяє УмСТСкж біг біглСбігОиькСУмі еО РСвС 

лСТФрПккя, язП йОиС йіУоП ліг пОУ гії гСвСбСТФ. 

ЛмОммя 632. МікО 
1. МікО б гСвСбСТі бУмОкСбиюємьУя еО гСйСбиПкіУмю УмСТік. 
К бжлОгзОХ, бУмОкСбиПкжХ еОзСкСй, еОУмСУСбФюмьУя оікж (мОТжнж, УмОбзж мСсС), язі 

бУмОкСбиююмьУя ОаС ТПвФиююмьУя ФлСбкСбОдПкжйж СТвОкОйж гПТдОбкСї биОгж ОаС 
СТвОкОйж йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя. 

2. ЗйікО оікж ліУия ФзиОгПккя гСвСбСТФ гСлФУзОємьУя ижрП Ф бжлОгзОХ і кО ФйСбОХ, 
бУмОкСбиПкжХ гСвСбСТСй ОаС еОзСкСй. 

3. ЗйікО оікж б гСвСбСТі ліУия РСвС бжзСкОккя кП гСлФУзОємьУя. 
4. ЯзсС оікО Ф гСвСбСТі кП бУмОкСбиПкО і кП йСдП аФмж бжекОпПкО бжХСгяпж е РСвС 

ФйСб, бСкО бжекОпОємьУя бжХСгяпж іе ебжпОРкжХ оік, сС УзиОижУя кО ОкОиСвіпкі мСбОТж, 
ТСаСмж ОаС лСУиФвж кО йСйПкм ФзиОгПккя гСвСбСТФ. 

ЛмОммя 633. ЙФаиіпкжР гСвСбіТ 
1. ЙФаиіпкжй є гСвСбіТ, б язСйФ СгкО УмСТСкО - ліглТжєйПоь беяиО кО УПаП СаСб'яеСз 

егіРУкюбОмж лТСгОд мСбОТіб, бжзСкОккя ТСаім ОаС кОгОккя лСУиФв зСдкСйФ, ХмС гС кПї 
ебПТкПмьУя (ТСегТіакО мСТвібия, лПТПбПеПккя мТОкУлСТмСй еОвОиькСвС зСТжУмФбОккя, 
лСУиФвж еб'яезФ, йПгжпкП, вСмПиькП, аОкзібУьзП СаУиФвСбФбОккя мСсС). 

2. КйСбж лФаиіпкСвС гСвСбСТФ бУмОкСбиююмьУя СгкОзСбжйж гия бУіХ УлСджбОпіб, зТій 
мжХ, зСйФ еО еОзСкСй кОгОкі біглСбігкі ліиьвж. 

3. ЙіглТжєйПоь кП йОє лТОбО кОгОбОмж лПТПбОвж СгкСйФ УлСджбОпПбі лПТПг ікржй 
сСгС ФзиОгПккя лФаиіпкСвС гСвСбСТФ, язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС еОзСкСй. 

4. ЙіглТжєйПоь кП йОє лТОбО бігйСбжмжУя біг ФзиОгПккя лФаиіпкСвС гСвСбСТФ еО 
кОябкСУмі Ф кьСвС йСдижбСУмПР кОгОккя УлСджбОпПбі біглСбігкжХ мСбОТіб (ТСаім, лСУиФв). 

К ТОеі кПСаґТФкмСбОкСї бігйСбж ліглТжєйоя біг ФзиОгПккя лФаиіпкСвС гСвСбСТФ бік 
йОє бігрзСгФбОмж еажмзж, еОбгОкі УлСджбОпПбі мОзСю бігйСбСю. 

5. АзмОйж ожбіиькСвС еОзСкСгОбУмбО йСдФмь аФмж бУмОкСбиПкі лТОбжиО, СаСб'яезСбі 
гия УмСТік лТж ФзиОгПккі і бжзСкОккі лФаиіпкСвС гСвСбСТФ. 

6. КйСбж лФаиіпкСвС гСвСбСТФ, язі УФлПТПпОмь пОУмжкі гТФвіР оієї УмОммі мО лТОбжиОй, 
СаСб'яезСбжй гия УмСТік лТж ФзиОгПккі і бжзСкОккі лФаиіпкСвС гСвСбСТФ, є кізпПйкжйж. 

ЛмОммя 634. ДСвСбіТ лТжєгкОккя 
1. ДСвСбСТСй лТжєгкОккя є гСвСбіТ, ФйСбж язСвС бУмОкСбиПкі Сгкією іе УмСТік Ф 

нСТйФияТОХ ОаС ікржХ УмОкгОТмкжХ нСТйОХ, язжР йСдП аФмж ФзиОгПкжР ижрП рияХСй 
лТжєгкОккя гТФвСї УмСТСкж гС еОлТСлСкСбОкСвС гСвСбСТФ б оіиСйФ. ДТФвО УмСТСкО кП йСдП 
еОлТСлСкФбОмж УбСї ФйСбж гСвСбСТФ. 

2. ДСвСбіТ лТжєгкОккя йСдП аФмж ейікПкжР ОаС ТСеіТбОкжР кО бжйСвФ УмСТСкж, язО 
лТжєгкОиОУя, язсС бСкО лСеаОбияємьУя лТОб, язі ебжпОРкС йОиО, О мОзСд язсС гСвСбіТ 
бжзиюпОє пж СайПдФє біглСбігОиькіУмь гТФвСї УмСТСкж еО лСТФрПккя еСаСб'яеОккя ОаС 
йіУмжмь ікрі ФйСбж, ябкС Самядижбі гия УмСТСкж, язО лТжєгкОиОУя. ЛмСТСкО, язО 
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лТжєгкОиОУя, йОє гСбПУмж, сС бСкО, бжХСгяпж еі УбСїХ ікмПТПУіб, кП лТжРкяиО а ожХ ФйСб еО 
кОябкСУмі Ф кПї йСдижбСУмі аТОмж ФпОУмь Ф бжекОпПккі ФйСб гСвСбСТФ. 

3. ЯзсС бжйСвО лТС ейікФ ОаС ТСеіТбОккя гСвСбСТФ лТПг'ябиПкО УмСТСкСю, язО 
лТжєгкОиОУя гС кьСвС Ф еб'яезФ еі егіРУкПккяй кПю ліглТжєйкжоьзСї гіяиькСУмі, УмСТСкО, 
сС кОгОиО гСвСбіТ гия лТжєгкОккя, йСдП бігйСбжмж Ф еОгСбСиПккі ожХ бжйСв, язсС 
гСбПгП, сС УмСТСкО, язО лТжєгкОиОУя, екОиО ОаС йСвиО екОмж, кО язжХ ФйСбОХ бСкО 
лТжєгкОиОУя гС гСвСбСТФ. 

ЛмОммя 635. ЙСлПТПгкіР гСвСбіТ 
1. ЙСлПТПгкій є гСвСбіТ, УмСТСкж язСвС еСаСб'яеФюмьУя лТСмявСй лПбкСвС УмТСзФ (Ф 

лПбкжР мПТйік) ФзиОУмж гСвСбіТ б йОРаФмкьСйФ (СУкСбкжР гСвСбіТ) кО ФйСбОХ, бУмОкСбиПкжХ 
лСлПТПгкій гСвСбСТСй. 

ЗОзСкСй йСдП аФмж бУмОкСбиПкС СайПдПккя сСгС УмТСзФ (мПТйікФ), б язжР йОє аФмж 
ФзиОгПкжР СУкСбкжР гСвСбіТ кО лігУмОбі лСлПТПгкьСвС гСвСбСТФ. 

ІУмСмкі ФйСбж СУкСбкСвС гСвСбСТФ, сС кП бУмОкСбиПкі лСлПТПгкій гСвСбСТСй, 
лСвСгдФюмьУя Ф лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ УмСТСкОйж Ф лСлПТПгкьСйФ гСвСбСТі, язсС мОзжР 
лСТягСз кП бУмОкСбиПкжР ОзмОйж ожбіиькСвС еОзСкСгОбУмбО. 

ЙСлПТПгкіР гСвСбіТ ФзиОгОємьУя Ф нСТйі, бУмОкСбиПкіР гия СУкСбкСвС гСвСбСТФ, О 
язсС нСТйО СУкСбкСвС гСвСбСТФ кП бУмОкСбиПкО, - Ф лжУьйСбіР нСТйі. 

2. ЛмСТСкО, язО кПСавТФкмСбОкС ФХжияємьУя біг ФзиОгПккя гСвСбСТФ, лПТПгаОпПкСвС 
лСлПТПгкій гСвСбСТСй, лСбжккО бігрзСгФбОмж гТФвіР УмСТСкі еажмзж, еОбгОкі 
лТСУмТСпПккяй, язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС лСлПТПгкій гСвСбСТСй ОаС ОзмОйж ожбіиькСвС 
еОзСкСгОбУмбО. 

3. ЗСаСб'яеОккя, бУмОкСбиПкП лСлПТПгкій гСвСбСТСй, лТжлжкяємьУя, язсС СУкСбкжР 
гСвСбіТ кП ФзиОгПкжР лТСмявСй УмТСзФ (Ф мПТйік), бУмОкСбиПкСвС лСлПТПгкій гСвСбСТСй, 
ОаС язсС дСгкО іе УмСТік кП кОлТОбжмь гТФвіР УмСТСкі лТСлСежоію лТС РСвС ФзиОгПккя. 

4. ДСвСбіТ лТС кОйіТж (лТСмСзСи лТС кОйіТж мСсС), язсС б кьСйФ кПйОє 
бСиПбжябиПккя УмСТік сСгС кОгОккя РСйФ Ужиж лСлПТПгкьСвС гСвСбСТФ, кП ббОдОємьУя 
лСлПТПгкій гСвСбСТСй. 

ЛмОммя 636. ДСвСбіТ кО зСТжУмь мТПмьСї СУСаж 
1. ДСвСбСТСй кО зСТжУмь мТПмьСї СУСаж є гСвСбіТ, б язСйФ аСТдкжз еСаСб'яеОкжР 

бжзСкОмж УбіР СаСб'яеСз кО зСТжУмь мТПмьСї СУСаж, язО бУмОкСбиПкО ОаС кП бУмОкСбиПкО Ф 
гСвСбСТі. 

2. ВжзСкОккя гСвСбСТФ кО зСТжУмь мТПмьСї СУСаж йСдП бжйОвОмж яз СУСаО, язО ФзиОиО 
гСвСбіТ, мОз і мТПмя СУСаО, кО зСТжУмь язСї лПТПгаОпПкС бжзСкОккя, язсС ікрП кП 
бУмОкСбиПкС гСвСбСТСй ОаС еОзСкСй пж кП бжлижбОє іе УФмі гСвСбСТФ. 

3. З йСйПкмФ бжТОдПккя мТПмьСю СУСаСю кОйіТФ УзСТжУмОмжУя УбСїй лТОбСй УмСТСкж 
кП йСдФмь ТСеіТбОмж ОаС ейікжмж гСвСбіТ аПе евСгж мТПмьСї СУСаж, язсС ікрП кП 
бУмОкСбиПкС гСвСбСТСй ОаС еОзСкСй. 

4. ЯзсС мТПмя СУСаО бігйСбжиОУя біг лТОбО, кОгОкСвС їР кО лігУмОбі гСвСбСТФ, УмСТСкО, 
язО ФзиОиО гСвСбіТ кО зСТжУмь мТПмьСї СУСаж, йСдП УОйО УзСТжУмОмжУя ожй лТОбСй, язсС 
ікрП кП бжлижбОє іе УФмі гСвСбСТФ. 

ЛмОммя 637. МиФйОпПккя ФйСб гСвСбСТФ 
1. МиФйОпПккя ФйСб гСвСбСТФ егіРУкюємьУя біглСбігкС гС УмОммі 213 оьСвС КСгПзУФ. 
2. К ТОеі миФйОпПккя ФйСб гСвСбСТФ йСдФмь бТОХСбФбОмжУя мОзСд мжлСбі ФйСбж (мжлСбі 

гСвСбСТж), кОбімь язсС б гСвСбСТі кПйОє лСУжиОккя кО оі ФйСбж. 
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ГиОбО 53 
ККЙАДДЗЗЯ, ЗЖІЗА І КИЗІКВАЗЗЯ ДИГИВИКК 

ЛмОммя 638. КзиОгПккя гСвСбСТФ 
1. ДСвСбіТ є ФзиОгПкжй, язсС УмСТСкж гСУявиж евСгж е ФУіХ іУмСмкжХ ФйСб гСвСбСТФ. 
ІУмСмкжйж ФйСбОйж гСвСбСТФ є ФйСбж лТС лТПгйПм гСвСбСТФ, ФйСбж, сС бжекОпПкі 

еОзСкСй яз іУмСмкі ОаС є кПСаХігкжйж гия гСвСбСТіб гОкСвС бжгФ, О мОзСд ФУі мі ФйСбж, сСгС 
язжХ еО еОябСю ХСпО а Сгкієї іе УмСТік йОє аФмж гСУявкФмС евСгж. 

2. ДСвСбіТ ФзиОгОємьУя рияХСй лТСлСежоії Сгкієї УмСТСкж ФзиОУмж гСвСбіТ (СнПТмж) і 
лТжРкяммя лТСлСежоії (ОзоПлмФ) гТФвСю УмСТСкСю. 

ЛмОммя 639. ЛСТйО гСвСбСТФ 
1. ДСвСбіТ йСдП аФмж ФзиОгПкжР Ф аФгь-язіР нСТйі, язсС бжйСвж сСгС нСТйж гСвСбСТФ 

кП бУмОкСбиПкі еОзСкСй. 
2. ЯзсС УмСТСкж гСйСбжижУя ФзиОУмж гСвСбіТ Ф лПбкіР нСТйі, бік ббОдОємьУя 

ФзиОгПкжй е йСйПкмФ кОгОккя РСйФ оієї нСТйж, кОбімь язсС еОзСкСй оя нСТйО гия гОкСвС 
бжгФ гСвСбСТіб кП бжйОвОиОУя. 

ЯзсС УмСТСкж гСйСбжижУя ФзиОУмж гСвСбіТ еО гСлСйСвСю ікнСТйОоіРкС-
зСйФкізОоіРкжХ УжУмПй, бік ббОдОємьУя ФзиОгПкжй Ф лжУьйСбіР нСТйі. 

3. ЯзсС УмСТСкж гСйСбжижУь ФзиОУмж Ф лжУьйСбіР нСТйі гСвСбіТ, сСгС язСвС еОзСкСй 
кП бУмОкСбиПкО лжУьйСбО нСТйО, мОзжР гСвСбіТ є ФзиОгПкжй е йСйПкмФ РСвС ліглжУОккя 
УмСТСкОйж. 

4. ЯзсС УмСТСкж гСйСбжижУя лТС кСмОТіОиькП лСУбігпПккя гСвСбСТФ, сСгС язСвС 
еОзСкСй кП бжйОвОємьУя кСмОТіОиькП лСУбігпПккя, мОзжР гСвСбіТ є ФзиОгПкжй е йСйПкмФ 
РСвС кСмОТіОиькСвС лСУбігпПккя. 

ЛмОммя 640. ЖСйПкм ФзиОгПккя гСвСбСТФ 
1. ДСвСбіТ є ФзиОгПкжй е йСйПкмФ СгПТдОккя СУСаСю, язО кОлТОбжиО лТСлСежоію 

ФзиОУмж гСвСбіТ, біглСбігі лТС лТжРкяммя оієї лТСлСежоії. 
2. ЯзсС біглСбігкС гС ОзмО ожбіиькСвС еОзСкСгОбУмбО гия ФзиОгПккя гСвСбСТФ 

кПСаХігкі мОзСд лПТПгОккя йОРкО ОаС бпжкПккя ікрСї гії, гСвСбіТ є ФзиОгПкжй е йСйПкмФ 
лПТПгОккя біглСбігкСвС йОРкО ОаС бпжкПккя лПбкСї гії. 

3. ДСвСбіТ, сС лігиявОє кСмОТіОиькСйФ лСУбігпПккю, є ФзиОгПкжй е гкя мОзСвС 
лСУбігпПккя. 

ЛмОммя 641. ЙТСлСежоія ФзиОУмж гСвСбіТ 
1. ЙТСлСежоію ФзиОУмж гСвСбіТ (СнПТмФ) йСдП еТСажмж зСдкО іе УмСТік йОРаФмкьСвС 

гСвСбСТФ. 
ЙТСлСежоія ФзиОУмж гСвСбіТ йОє йіУмжмж іУмСмкі ФйСбж гСвСбСТФ і бжТОдОмж кОйіТ 

СУСаж, язО її еТСажиО, ббОдОмж УПаП еСаСб'яеОкСю Ф ТОеі її лТжРкяммя. 
ЙТСлСежоією ФзиОУмж гСвСбіТ є, еСзТПйО, гСзФйПкмж (ікнСТйОоія), ТСейісПкі Ф 

бігзТжмСйФ гСУмФлі б йПТПді ІкмПТкПм, язі йіУмямь іУмСмкі ФйСбж гСвСбСТФ і лТСлСежоію 
ФзиОУмж гСвСбіТ кО еОекОпПкжХ ФйСбОХ е зСдкжй, ХмС ебПТкПмьУя, кПеОиПдкС біг кОябкСУмі б 
мОзжХ гСзФйПкмОХ (ікнСТйОоії) ПиПзмТСккСвС ліглжУФ. 

2. КПзиОйО ОаС ікрі лТСлСежоії, ОгТПУСбОкі кПбжекОпПкСйФ зСиФ СУіа, є еОлТСрПккяй 
ТСажмж лТСлСежоії ФзиОУмж гСвСбіТ, язсС ікрП кП бзОеОкС Ф ТПзиОйі ОаС ікржХ лТСлСежоіяХ. 

3. ЙТСлСежоія ФзиОУмж гСвСбіТ йСдП аФмж бігзижзОкО гС йСйПкмФ ОаС б йСйПкм її 
СгПТдОккя ОгТПУОмСй. ЙТСлСежоія ФзиОУмж гСвСбіТ, СгПТдОкО ОгТПУОмСй, кП йСдП аФмж 
бігзижзОкО лТСмявСй УмТСзФ гия біглСбігі, язсС ікрП кП бзОеОкП Ф лТСлСежоії ОаС кП 
бжлижбОє е її УФмі пж СаУмОбжк, еО язжХ бСкО аФиО еТСаиПкО. 
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ЛмОммя 642. ЙТжРкяммя лТСлСежоії 
1. ВіглСбігь СУСаж, язіР ОгТПУСбОкО лТСлСежоія ФзиОУмж гСвСбіТ, лТС її лТжРкяммя 

(ОзоПлм) лСбжккО аФмж лСбкСю і аПеФйСбкСю. 
2. ЯзсС СУСаО, язО СгПТдОиО лТСлСежоію ФзиОУмж гСвСбіТ, Ф йПдОХ УмТСзФ гия 

біглСбігі бпжкжиО гію біглСбігкС гС бзОеОкжХ Ф лТСлСежоії ФйСб гСвСбСТФ (бігбОкмОджиО 
мСбОТж, кОгОиО лСУиФвж, бжзСкОиО ТСаСмж, УлиОмжиО біглСбігкФ УФйФ вТСрПР мСсС), язО 
еОУбігпФє її аОдОккя ФзиОУмж гСвСбіТ, оя гія є лТжРкяммяй лТСлСежоії, язсС ікрП кП бзОеОкП 
б лТСлСежоії ФзиОУмж гСвСбіТ ОаС кП бУмОкСбиПкС еОзСкСй. 

3. ИУСаО, язО лТжРкяиО лТСлСежоію, йСдП бігзижзОмж УбСю біглСбігь лТС її лТжРкяммя, 
лСбігСйжбрж лТС оП СУСаФ, язО еТСажиО лТСлСежоію ФзиОУмж гСвСбіТ, гС йСйПкмФ ОаС б 
йСйПкм СгПТдОккя кПю біглСбігі лТС лТжРкяммя лТСлСежоії. 

ЛмОммя 643. КзиОгПккя гСвСбСТФ еО лТСлСежоією, б язіР бзОеОкжР УмТСз гия 
біглСбігі 

1. ЯзсС Ф лТСлСежоії ФзиОУмж гСвСбіТ бзОеОкжР УмТСз гия біглСбігі, гСвСбіТ є 
ФзиОгПкжй, зСиж СУСаО, язО еТСажиО лТСлСежоію, СгПТдОиО біглСбігь лТС лТжРкяммя 
лТСлСежоії лТСмявСй оьСвС УмТСзФ. 

ЛмОммя 644. КзиОгПккя гСвСбСТФ еО лТСлСежоією, б язіР кП бзОеОкжР УмТСз гия 
біглСбігі 

1. ЯзсС лТСлСежоію ФзиОУмж гСвСбіТ еТСаиПкС ФУкС і б кіР кП бзОеОкжР УмТСз гия 
біглСбігі, гСвСбіТ є ФзиОгПкжй, зСиж СУСаО, язіР аФиС еТСаиПкС лТСлСежоію, кПвОРкС 
еОябжиО лТС її лТжРкяммя. 

2. ЯзсС лТСлСежоію ФзиОУмж гСвСбіТ, б язіР кП бзОеОкжР УмТСз гия біглСбігі, еТСаиПкС 
Ф лжУьйСбіР нСТйі, гСвСбіТ є ФзиОгПкжй, зСиж СУСаО, язО еТСажиО лТСлСежоію, СгПТдОиО 
біглСбігь лТСмявСй УмТСзФ, бУмОкСбиПкСвС ОзмСй ожбіиькСвС еОзСкСгОбУмбО, О язсС оПР 
УмТСз кП бУмОкСбиПкжР, - лТСмявСй кСТйОиькС кПСаХігкСвС гия оьСвС пОУФ. 

ЛмОммя 645. ВіглСбігь лТС лТжРкяммя лТСлСежоії, язО СгПТдОкО іе еОліекПккяй 
1. ЯзсС біглСбігь лТС лТжРкяммя лТСлСежоії ФзиОУмж гСвСбіТ СгПТдОкС іе еОліекПккяй, 

СУСаО, язО еТСажиО лТСлСежоію, ебіиькяємьУя біг біглСбігкжХ еСаСб'яеОкь. 
2. ЯзсС біглСбігь лТС лТжРкяммя лТСлСежоії ФзиОУмж гСвСбіТ аФиС біглТОбиПкС 

УбСєпОУкС, ОиП СгПТдОкС іе еОліекПккяй, СУСаО, язО еТСажиО лТСлСежоію ФзиОУмж гСвСбіТ, 
ебіиькяємьУя біг біглСбігкжХ еСаСб'яеОкь, язсС бСкО кПвОРкС лСбігСйжиО СУСаФ, язіР аФиС 
кОлТОбиПкС лТСлСежоію, лТС СгПТдОккя біглСбігі іе еОліекПккяй. 

ВіглСбігь, СгПТдОкО іе еОліекПккяй, є кСбСю лТСлСежоією. 
3. ЗО евСгСю СУСаж, язО еТСажиО лТСлСежоію, гСвСбіТ йСдП ббОдОмжУь ФзиОгПкжй 

кПеОиПдкС біг мСвС, сС біглСбігь лТС лТжРкяммя лТСлСежоії ФзиОУмж гСвСбіТ аФиС 
біглТОбиПкС мО (ОаС) СгПТдОкС іе еОліекПккяй. 

ЛмОммя 646. ВіглСбігь лТС евСгФ ФзиОУмж гСвСбіТ кО ікржХ ФйСбОХ 
1. ВіглСбігь лТС евСгФ ФзиОУмж гСвСбіТ кО ікржХ, кід аФиС еОлТСлСкСбОкС, ФйСбОХ є 

бігйСбСю біг СгПТдОкСї лТСлСежоії і бСгкСпОУ кСбСю лТСлСежоією СУСаі, язО еТСажиО 
лСлПТПгкю лТСлСежоію. 

ЛмОммя 647. ЖіУоП ФзиОгПккя гСвСбСТФ 
1. ДСвСбіТ є ФзиОгПкжй Ф йіУоі лТСджбОккя ніежпкСї СУСаж ОаС еО йіУоПекОХСгдПккяй 

юТжгжпкСї СУСаж, язО еТСажиО лТСлСежоію ФзиОУмж гСвСбіТ, язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС 
гСвСбСТСй. 
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ЛмОммя 648. ДСвСбіТ мО лТОбСбі Озмж СТвОкіб гПТдОбкСї биОгж, СТвОкіб биОгж 
АбмСкСйкСї КПУлФаиізж КТжй, СТвОкіб йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя 

1. ЗйіУм гСвСбСТФ, ФзиОгПкСвС кО лігУмОбі лТОбСбСвС ОзмО СТвОкФ гПТдОбкСї биОгж, 
СТвОкФ биОгж АбмСкСйкСї КПУлФаиізж КТжй, СТвОкФ йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя, 
СаСб'яезСбСвС гия УмСТік (УмСТСкж) гСвСбСТФ, йОє біглСбігОмж оьСйФ ОзмФ. 

2. ИУСаижбСУмі ФзиОгПккя гСвСбСТФ кО лігУмОбі лТОбСбСвС ОзмО СТвОкФ гПТдОбкСї 
биОгж, СТвОкФ биОгж АбмСкСйкСї КПУлФаиізж КТжй, СТвОкФ йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя 
бУмОкСбиююмьУя ОзмОйж ожбіиькСвС еОзСкСгОбУмбО. 

ЛмОммя 649. ВжТірПккя лПТПггСвСбіТкжХ УлСТіб 
1. КСеаідкСУмі, сС бжкжзиж йід УмСТСкОйж лТж ФзиОгПккі гСвСбСТФ кО лігУмОбі 

лТОбСбСвС ОзмО СТвОкФ гПТдОбкСї биОгж, СТвОкФ биОгж АбмСкСйкСї КПУлФаиізж КТжй, СТвОкФ 
йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя мО б ікржХ бжлОгзОХ, бУмОкСбиПкжХ еОзСкСй, бжТірФюмьУя 
УФгСй. 

2. КСеаідкСУмі, сС бжкжзиж йід УмСТСкОйж лТж ФзиОгПккі гСвСбСТФ кП кО лігУмОбі 
лТОбСбСвС ОзмО СТвОкФ гПТдОбкСї биОгж, СТвОкФ биОгж АбмСкСйкСї КПУлФаиізж КТжй, СТвОкФ 
йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя, йСдФмь аФмж бжТірПкі УФгСй Ф бжлОгзОХ, бУмОкСбиПкжХ еО 
гСйСбиПкіУмю УмСТік ОаС еОзСкСй. 

ЛмОммя 650. КзиОгПккя гСвСбСТіб кО СТвОкіеСбОкжХ ТжкзОХ зОлімОиФ мО 
СТвОкіеСбОкжХ мСбОТкжХ ТжкзОХ, ОФзоіСкОХ, зСкзФТУОХ 

1. ИУСаижбСУмі ФзиОгПккя гСвСбСТіб кО СТвОкіеСбОкжХ ТжкзОХ зОлімОиФ, СТвОкіеСбОкжХ 
мСбОТкжХ ТжкзОХ, ОФзоіСкОХ, зСкзФТУОХ мСсС бУмОкСбиююмьУя біглСбігкжйж ОзмОйж 
еОзСкСгОбУмбО. 

ЛмОммя 6501. ЗОлПбкПккя сСгС гСвСбСТФ 
1. ЛмСТСкж гСвСбСТФ йСдФмь лСвСгжмж лПТПиіз еОлПбкПкь, сС кОгОюмьУя УмСТСкСю ОаС 

УмСТСкОйж сСгС СаУмОбжк, язі йОюмь екОпПккя гия ФзиОгПккя, бжзСкОккя ОаС лТжлжкПккя 
мОзСвС гСвСбСТФ. 

2. ЛмСТСкО, язО ФйжУкС ОаС е кПСаПТПдкСУмі кОгОиО ікріР УмСТСкі кПлТОбгжбі 
еОлПбкПккя лТС СаУмОбжкж, сС йОюмь екОпПккя гия ФзиОгПккя, бжзСкОккя ОаС лТжлжкПккя 
гСвСбСТФ, еСаСб'яеОкО бігрзСгФбОмж УмСТСкі, язО лСзиОгОиОУя кО мОзі еОлПбкПккя, еажмзж, 
еОбгОкі Ф еб'яезФ е кПлТОбгжбіУмю мОзжХ еОлПбкПкь, язсС ікрП кП лПТПгаОпПкС гСвСбСТСй. 

ЛмОммя 651. ЙігУмОбж гия ейікж ОаС ТСеіТбОккя гСвСбСТФ 
1. ЗйікО ОаС ТСеіТбОккя гСвСбСТФ гСлФУзОємьУя ижрП еО евСгСю УмСТік, язсС ікрП кП 

бУмОкСбиПкС гСвСбСТСй ОаС еОзСкСй. 
2. ДСвСбіТ йСдП аФмж ейікПкС ОаС ТСеіТбОкС еО ТірПккяй УФгФ кО бжйСвФ Сгкієї іе 

УмСТік Ф ТОеі іУмСмкСвС лСТФрПккя гСвСбСТФ гТФвСю УмСТСкСю мО б ікржХ бжлОгзОХ, 
бУмОкСбиПкжХ гСвСбСТСй ОаС еОзСкСй. 

ІУмСмкжй є мОзП лСТФрПккя УмСТСкСю гСвСбСТФ, зСиж бкОУиігСз еОбгОкСї ожй рзСгж 
гТФвО УмСТСкО екОпкСю йіТСю лСеаОбияємьУя мСвС, кО сС бСкО ТСеТОХСбФбОиО лТж 
ФзиОгПккі гСвСбСТФ. 

3. К ТОеі СгкСУмСТСккьСї бігйСбж біг гСвСбСТФ Ф лСбкСйФ СаУяеі ОаС пОУмзСбС, язсС 
лТОбС кО мОзФ бігйСбФ бУмОкСбиПкС гСвСбСТСй ОаС еОзСкСй, гСвСбіТ є біглСбігкС 
ТСеіТбОкжй ОаС ейікПкжй. 

ЛмОммя 652. ЗйікО ОаС ТСеіТбОккя гСвСбСТФ Ф еб'яезФ е іУмСмкСю ейікСю СаУмОбжк 
1. К ТОеі іУмСмкСї ейікж СаУмОбжк, язжйж УмСТСкж зПТФбОижУя лТж ФзиОгПккі гСвСбСТФ, 

гСвСбіТ йСдП аФмж ейікПкжР ОаС ТСеіТбОкжР еО евСгСю УмСТік, язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС 
гСвСбСТСй ОаС кП бжлижбОє іе УФмі еСаСб'яеОккя. 

ЗйікО СаУмОбжк є іУмСмкСю, язсС бСкж ейікжижУя кОУміиьзж, сС, язаж УмСТСкж йСвиж оП 
лПТПгаОпжмж, бСкж кП ФзиОиж а гСвСбіТ ОаС ФзиОиж а РСвС кО ікржХ ФйСбОХ. 
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2. ЯзсС УмСТСкж кП гСУявиж евСгж сСгС лТжбПгПккя гСвСбСТФ Ф біглСбігкіУмь е 
СаУмОбжкОйж, язі іУмСмкС ейікжижУь, ОаС сСгС РСвС ТСеіТбОккя, гСвСбіТ йСдП аФмж 
ТСеіТбОкжР, О е лігУмОб, бУмОкСбиПкжХ пОУмжкСю пПмбПТмСю оієї УмОммі, - ейікПкжР еО 
ТірПккяй УФгФ кО бжйСвФ еОікмПТПУСбОкСї УмСТСкж еО кОябкСУмі СгкСпОУкС мОзжХ ФйСб: 

1) б йСйПкм ФзиОгПккя гСвСбСТФ УмСТСкж бжХСгжиж е мСвС, сС мОзО ейікО СаУмОбжк кП 
кОУмОкП; 

2) ейікО СаУмОбжк еФйСбиПкО лТжпжкОйж, язі еОікмПТПУСбОкО УмСТСкО кП йСвиО ФУФкФмж 
ліУия їХ бжкжзкПккя лТж бУіР мФТаСмижбСУмі мО СаОпкСУмі, язі біг кПї бжйОвОижУя; 

3) бжзСкОккя гСвСбСТФ лСТФржиС а УліббігкСрПккя йОРкСбжХ ікмПТПУіб УмСТік і 
лСеаОбжиС а еОікмПТПУСбОкФ УмСТСкФ мСвС, кО сС бСкО ТСеТОХСбФбОиО лТж ФзиОгПккі 
гСвСбСТФ; 

4) іе УФмі гСвСбСТФ ОаС ебжпОїб гіиСбСвС СаСТСмФ кП бжлижбОє, сС Тжежз ейікж СаУмОбжк 
кПУП еОікмПТПУСбОкО УмСТСкО. 

3. К ТОеі ТСеіТбОккя гСвСбСТФ бкОУиігСз іУмСмкСї ейікж СаУмОбжк УФг, кО бжйСвФ аФгь-
язСї іе УмСТік, бжекОпОє кОУиігзж ТСеіТбОккя гСвСбСТФ бжХСгяпж е кПСаХігкСУмі 
УлТОбПгижбСвС ТСелСгіиФ йід УмСТСкОйж бжмТОм, лСкПУПкжХ кжйж Ф еб'яезФ е бжзСкОккяй 
оьСвС гСвСбСТФ. 

4. ЗйікО гСвСбСТФ Ф еб'яезФ е іУмСмкСю ейікСю СаУмОбжк гСлФУзОємьУя еО ТірПккяй 
УФгФ Ф бжкямзСбжХ бжлОгзОХ, зСиж ТСеіТбОккя гСвСбСТФ УФлПТПпжмь УФУліиькжй ікмПТПУОй 
ОаС лСмявкП гия УмСТік рзСгФ, язО екОпкС лПТПбжсФє еОмТОмж, кПСаХігкі гия бжзСкОккя 
гСвСбСТФ кО ФйСбОХ, ейікПкжХ УФгСй. 

ЛмОммя 653. ЙТОбСбі кОУиігзж ейікж ОаС ТСеіТбОккя гСвСбСТФ 
1. К ТОеі ейікж гСвСбСТФ еСаСб'яеОккя УмСТік ейікююмьУя біглСбігкС гС ейікПкжХ ФйСб 

сСгС лТПгйПмО, йіУоя, УмТСзіб бжзСкОккя мСсС. 
2. К ТОеі ТСеіТбОккя гСвСбСТФ еСаСб'яеОккя УмСТік лТжлжкяюмьУя. 
3. К ТОеі ейікж ОаС ТСеіТбОккя гСвСбСТФ еСаСб'яеОккя ейікюємьУя ОаС лТжлжкяємьУя е 

йСйПкмФ гСУявкПккя гСйСбиПкСУмі лТС ейікФ ОаС ТСеіТбОккя гСвСбСТФ, язсС ікрП кП 
бУмОкСбиПкС гСвСбСТСй пж кП СаФйСбиПкС ХОТОзмПТСй РСвС ейікж. ЯзсС гСвСбіТ 
ейікюємьУя ОаС ТСеТжбОємьУя Ф УФгСбСйФ лСТягзФ, еСаСб'яеОккя ейікюємьУя ОаС 
лТжлжкяємьУя е йСйПкмФ кОаТОккя ТірПккяй УФгФ лТС ейікФ ОаС ТСеіТбОккя гСвСбСТФ 
еОзСккСї Ужиж. 

4. ЛмСТСкж кП йОюмь лТОбО бжйОвОмж лСбПТкПккя мСвС, сС аФиС бжзСкОкП кжйж еО 
еСаСб'яеОккяй гС йСйПкмФ ейікж ОаС ТСеіТбОккя гСвСбСТФ, язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС 
гСвСбСТСй ОаС еОзСкСй. 

5. ЯзсС гСвСбіТ ейікПкжР ОаС ТСеіТбОкжР Ф еб'яезФ е іУмСмкжй лСТФрПккяй гСвСбСТФ 
Сгкією іе УмСТік, гТФвО УмСТСкО йСдП бжйОвОмж бігрзСгФбОккя еажмзіб, еОбгОкжХ ейікСю 
ОаС ТСеіТбОккяй гСвСбСТФ. 

ЛмОммя 654. ЛСТйО ейікж ОаС ТСеіТбОккя гСвСбСТФ 
1. ЗйікО ОаС ТСеіТбОккя гСвСбСТФ бпжкяємьУя б мОзіР УОйіР нСТйі, сС Р гСвСбіТ, сС 

ейікюємьУя ОаС ТСеТжбОємьУя, язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС гСвСбСТСй ОаС еОзСкСй пж кП 
бжлижбОє іе ебжпОїб гіиСбСвС СаСТСмФ. 
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КИЗДІЙ III 
ИККДЖІ ВИДИ ЗИБИВ'ЯЗАЗЬ 

ПігШЧегіи 1 
ДОГОВІРНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 

ГиОбО 54 
ККЙІВЙЯ-ЙКИДАЖ 

§ 1. ЗФвФиькі лЧиЧдХккя лШЧ зЪлібию-лШЧгФд 

ЛмОммя 655. ДСвСбіТ зФлібиі-лТСгОдФ 
1. ЗО гСвСбСТСй зФлібиі-лТСгОдФ СгкО УмСТСкО (лТСгОбПоь) лПТПгОє ОаС 

еСаСб'яеФємьУя лПТПгОмж йОРкС (мСбОТ) Ф биОУкіУмь гТФвіР УмСТСкі (лСзФлоПбі), О лСзФлПоь 
лТжРйОє ОаС еСаСб'яеФємьУя лТжРкямж йОРкС (мСбОТ) і УлиОмжмж еО кьСвС лПбкФ вТСрСбФ 
УФйФ. 

ЛмОммя 656. ЙТПгйПм гСвСбСТФ зФлібиі-лТСгОдФ 
1. ЙТПгйПмСй гСвСбСТФ зФлібиі-лТСгОдФ йСдП аФмж мСбОТ, язжР є Ф лТСгОбоя кО 

йСйПкм ФзиОгПккя гСвСбСТФ ОаС аФгП УмбСТПкжР (лТжгаОкжР, кОаФмжР) лТСгОбоПй Ф 
йОРаФмкьСйФ. 

2. ЙТПгйПмСй гСвСбСТФ зФлібиі-лТСгОдФ йСдФмь аФмж йОРкСбі лТОбО. ДС гСвСбСТФ 
зФлібиі-лТСгОдФ йОРкСбжХ лТОб еОУмСУСбФюмьУя еОвОиькі лСиСдПккя лТС зФлібию-лТСгОд, 
язсС ікрП кП бжлижбОє іе ейіУмФ ОаС ХОТОзмПТФ ожХ лТОб. 

3. ЙТПгйПмСй гСвСбСТФ зФлібиі-лТСгОдФ йСдП аФмж лТОбС бжйСвж, язсС бжйСвО кП йОє 
СУСажУмСвС ХОТОзмПТФ. ДС гСвСбСТФ зФлібиі-лТСгОдФ лТОбО бжйСвж еОУмСУСбФюмьУя 
лСиСдПккя лТС бігУмФлиПккя лТОбО бжйСвж, язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС гСвСбСТСй ОаС 
еОзСкСй. 

4. ДС гСвСбСТФ зФлібиі-лТСгОдФ, сС ФзиОгОємьУя кО СТвОкіеСбОкжХ ТжкзОХ зОлімОиФ мО 
СТвОкіеСбОкжХ мСбОТкжХ ТжкзОХ, зСкзФТУОХ, ОФзоіСкОХ (лФаиіпкжХ мСТвОХ), гСвСбСТФ зФлібиі-
лТСгОдФ бОиюмкжХ оіккСУмПР і гСвСбСТіб зФлібиі-лТСгОдФ нікОкУСбжХ ікУмТФйПкміб, 
ФзиОгПкжХ лСеО СТвОкіеСбОкжй ТжкзСй, еОУмСУСбФюмьУя еОвОиькі лСиСдПккя лТС зФлібию-
лТСгОд, язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС еОзСкСй лТС оі бжгж гСвСбСТіб зФлібиі-лТСгОдФ ОаС кП 
бжлижбОє е їХкьСї УФмі. 

5. ИУСаижбСУмі гСвСбСТФ зФлібиі-лТСгОдФ СзТПйжХ бжгіб йОРкО йСдФмь 
бУмОкСбиюбОмжУя еОзСкСй. 

ЛмОммя 657. ЛСТйО СзТПйжХ бжгіб гСвСбСТіб зФлібиі-лТСгОдФ 
1. ДСвСбіТ зФлібиі-лТСгОдФ еПйПиькСї гіиякзж, єгжкСвС йОРкСбСвС зСйлиПзУФ, 

джмиСбСвС аФгжкзФ (збОТмжТж) ОаС ікрСвС кПТФХСйСвС йОРкО ФзиОгОємьУя Ф лжУьйСбіР 
нСТйі і лігиявОє кСмОТіОиькСйФ лСУбігпПккю, зТій гСвСбСТіб зФлібиі-лТСгОдФ йОРкО, сС 
лПТПаФбОє б лСгОмзСбіР еОУмОбі. 

ЛмОммя 658. ЙТОбС лТСгОдФ мСбОТФ 
1. ЙТОбС лТСгОдФ мСбОТФ, зТій бжлОгзіб лТжйФУСбСвС лТСгОдФ мО ікржХ бжлОгзіб, 

бУмОкСбиПкжХ еОзСкСй, кОиПджмь биОУкжзСбі мСбОТФ. ЯзсС лТСгОбПоь мСбОТФ кП є РСвС 
биОУкжзСй, лСзФлПоь кОаФбОє лТОбС биОУкСУмі ижрП Ф бжлОгзФ, язсС биОУкжз кП йОє лТОбО 
бжйОвОмж РСвС лСбПТкПккя. 

ЛмОммя 6581. ЙТжгаОккя лТОбО кО СгкСУмСТСккє ТСеіТбОккя гСвСбСТФ 
1. ЛмСТСкж гСвСбСТФ зФлібиі-лТСгОдФ йСдФмь гСйСбжмжУя, сС СгкО УмСТСкО лТжгаОє б 

ікрСї лТОбС ТСеіТбОмж оПР гСвСбіТ б СгкСУмСТСккьСйФ лСТягзФ. 
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2. ДСвСбіТ зФлібиі-лТСгОдФ є ТСеіТбОкжй, язсС УмСТСкО, язО кОаФиО біглСбігкС гС 
пОУмжкж лПТрСї оієї УмОммі лТОбС ТСеіТбОмж гСвСбіТ, лТСмявСй бжекОпПкСвС УмТСзФ кП 
еОябжмь бжйСвФ лТС бжзСкОккя гСвСбСТФ. ЛмСТСкж йСдФмь СаФйСбжмж ТСеіТбОккя гСвСбСТФ 
зФлібиі-лТСгОдФ бпжкПккяй оією УмСТСкСю лПбкжХ гіР ОаС кОУмОккяй лПбкжХ СаУмОбжк 
лТСмявСй бжекОпПкСвС УмТСзФ ОаС Ф бжекОпПкжР пОУ. 

ЛмОммя 659. ИаСб'яеСз лТСгОбоя лСлПТПгжмж лСзФлоя лТС лТОбО мТПміХ СУіа кО мСбОТ 
1. ЙТСгОбПоь еСаСб'яеОкжР лСлПТПгжмж лСзФлоя лТС бУі лТОбО мТПміХ СУіа кО мСбОТ, сС 

лТСгОємьУя (лТОбО кОРйОпО, лТОбС еОУмОбж, лТОбС гСбіпкСвС зСТжУмФбОккя мСсС). К ТОеі 
кПбжзСкОккя оієї бжйСвж лСзФлПоь йОє лТОбС бжйОвОмж екждПккя оікж ОаС ТСеіТбОккя 
гСвСбСТФ зФлібиі-лТСгОдФ, язсС бік кП екОб і кП йів екОмж лТС лТОбО мТПміХ СУіа кО мСбОТ. 

ЛмОммя 660. ИаСб'яезж лСзФлоя і лТСгОбоя Ф ТОеі лТПг'ябиПккя мТПмьСю СУСаСю 
лСеСбФ лТС бжмТПаФбОккя мСбОТФ 

1. ЯзсС мТПмя СУСаО кО лігУмОбОХ, сС бжкжзиж гС лТСгОдФ мСбОТФ, лТПг'ябжмь гС 
лСзФлоя лСеСб лТС бжмТПаФбОккя мСбОТФ, лСзФлПоь лСбжкПк лСбігСйжмж лТС оП лТСгОбоя мО 
лСгОмж зиСлСмОккя лТС еОиФпПккя РСвС гС ФпОУмі Ф УлТОбі. ЙТСгОбПоь лСбжкПк бУмФлжмж Ф 
УлТОбФ кО УмСТСкі лСзФлоя. 

2. ЯзсС лСзФлПоь кП лСбігСйжб лТСгОбоя лТС лТПг'ябиПккя мТПмьСю СУСаСю лСеСбФ 
лТС бжмТПаФбОккя мСбОТФ мО кП лСгОб зиСлСмОккя лТС еОиФпПккя лТСгОбоя гС ФпОУмі Ф 
УлТОбі, лТСгОбПоь кП біглСбігОє лПТПг лСзФлоПй, язсС лТСгОбПоь гСбПгП, сС, беябрж 
ФпОУмь Ф УлТОбі, бік йів аж бігбПТкФмж бігіаТОккя лТСгОкСвС мСбОТФ Ф лСзФлоя. 

3. ЯзсС лТСгОбПоь аФб еОиФпПкжР гС ФпОУмі Ф УлТОбі, ОиП ФХжижбУя біг ФпОУмі б її 
ТСевиягі, бік кП йОє лТОбО гСбСгжмж кПлТОбжиькіУмь бПгПккя УлТОбж лСзФлоПй. 

ЛмОммя 661. ВіглСбігОиькіУмь лТСгОбоя Ф ТОеі бігУФгдПккя мСбОТФ Ф лСзФлоя 
1. К ТОеі бжиФпПккя еО ТірПккяй УФгФ мСбОТФ Ф лСзФлоя кО зСТжУмь мТПмьСї СУСаж кО 

лігУмОбОХ, сС бжкжзиж гС лТСгОдФ мСбОТФ, лТСгОбПоь йОє бігрзСгФбОмж лСзФлоПбі еОбгОкі 
РСйФ еажмзж, язсС лСзФлПоь кП екОб ОаС кП йів екОмж лТС кОябкіУмь ожХ лігУмОб. 

2. ЙТОбСпжк сСгС ебіиькПккя лТСгОбоя біг біглСбігОиькСУмі ОаС сСгС її СайПдПккя Ф 
ТОеі бжмТПаФбОккя мСбОТФ Ф лСзФлоя мТПмьСю СУСаСю є кізпПйкжй. 

ЛмОммя 662. ИаСб'яеСз лТСгОбоя лПТПгОмж мСбОТ лСзФлоПбі 
1. ЙТСгОбПоь еСаСб'яеОкжР лПТПгОмж лСзФлоПбі мСбОТ, бжекОпПкжР гСвСбСТСй зФлібиі-

лТСгОдФ. 
2. ЙТСгОбПоь лСбжкПк СгкСпОУкС е мСбОТСй лПТПгОмж лСзФлоПбі РСвС лТжкОиПдкСУмі 

мО гСзФйПкмж (мПХкіпкжР лОУлСТм, УПТмжнізОм язСУмі мСсС), сС УмСУФюмьУя мСбОТФ мО 
лігиявОюмь лПТПгОккю ТОеСй іе мСбОТСй біглСбігкС гС гСвСбСТФ ОаС Озміб ожбіиькСвС 
еОзСкСгОбУмбО. 

ЛмОммя 663. ЛмТСз бжзСкОккя СаСб'яезФ лПТПгОмж мСбОТ 
1. ЙТСгОбПоь еСаСб'яеОкжР лПТПгОмж мСбОТ лСзФлоПбі Ф УмТСз, бУмОкСбиПкжР 

гСвСбСТСй зФлібиі-лТСгОдФ, О язсС ейіУм гСвСбСТФ кП гОє ейСвж бжекОпжмж оПР УмТСз, - 
біглСбігкС гС лСиСдПкь УмОммі 530 оьСвС КСгПзУФ. 

ЛмОммя 664. ЖСйПкм бжзСкОккя СаСб'яезФ лТСгОбоя лПТПгОмж мСбОТ 
1. ИаСб'яеСз лТСгОбоя лПТПгОмж мСбОТ лСзФлоПбі ббОдОємьУя бжзСкОкжй Ф йСйПкм: 
1) бТФпПккя мСбОТФ лСзФлоПбі, язсС гСвСбСТСй бУмОкСбиПкжР СаСб'яеСз лТСгОбоя 

гСУмОбжмж мСбОТ; 
2) кОгОккя мСбОТФ б ТСелСТягдПккя лСзФлоя, язсС мСбОТ йОє аФмж лПТПгОкжР 

лСзФлоПбі еО йіУоПекОХСгдПккяй мСбОТФ. 
ДСвСбСТСй зФлібиі-лТСгОдФ йСдП аФмж бУмОкСбиПкжР ікржР йСйПкм бжзСкОккя 

лТСгОбоПй СаСб'яезФ лПТПгОмж мСбОТ. 
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МСбОТ ббОдОємьУя кОгОкжй Ф ТСелСТягдПккя лСзФлоя, язсС Ф УмТСз, бУмОкСбиПкжР 
гСвСбСТСй, бік вСмСбжР гС лПТПгОккя лСзФлоПбі Ф кОиПдкСйФ йіУоі і лСзФлПоь 
лСікнСТйСбОкжР лТС оП. ГСмСбжР гС лПТПгОккя мСбОТ лСбжкПк аФмж біглСбігкжй пжкСй 
ігПкмжнізСбОкжР гия оіиПР оьСвС гСвСбСТФ, еСзТПйО рияХСй йОТзФбОккя. 

2. ЯзсС е гСвСбСТФ зФлібиі-лТСгОдФ кП бжлижбОє СаСб'яеСз лТСгОбоя гСУмОбжмж мСбОТ 
ОаС лПТПгОмж мСбОТ Ф РСвС йіУоПекОХСгдПккі, СаСб'яеСз лТСгОбоя лПТПгОмж мСбОТ 
лСзФлоПбі ббОдОємьУя бжзСкОкжй Ф йСйПкм егОпі мСбОТФ лПТПбіекжзСбі ОаС СТвОкіеОоії 
еб'яезФ гия гСУмОбзж лСзФлоПбі. 

ЛмОммя 665. ЙТОбСбі кОУиігзж бігйСбж лТСгОбоя лПТПгОмж мСбОТ 
1. К ТОеі бігйСбж лТСгОбоя лПТПгОмж лТСгОкжР мСбОТ лСзФлПоь йОє лТОбС 

бігйСбжмжУя біг гСвСбСТФ зФлібиі-лТСгОдФ. 
2. ЯзсС лТСгОбПоь бігйСбжбУя лПТПгОмж Тіп, бжекОпПкФ ікгжбігФОиькжйж СекОзОйж, 

лСзФлПоь йОє лТОбС лТПг'ябжмж лТСгОбоПбі бжйСвж біглСбігкС гС УмОммі 620 оьСвС КСгПзУФ. 

ЛмОммя 666. ЙТОбСбі кОУиігзж кПбжзСкОккя лТСгОбоПй СаСб'яезФ лПТПгОмж 
лТжкОиПдкСУмі мСбОТФ мО гСзФйПкмж, сС УмСУФюмьУя мСбОТФ 

1. ЯзсС лТСгОбПоь кП лПТПгОє лСзФлоПбі лТжкОиПдкСУмі мСбОТФ мО гСзФйПкмж, сС 
УмСУФюмьУя мСбОТФ мО лігиявОюмь лПТПгОккю ТОеСй е мСбОТСй біглСбігкС гС гСвСбСТФ 
зФлібиі-лТСгОдФ ОаС Озміб ожбіиькСвС еОзСкСгОбУмбО, лСзФлПоь йОє лТОбС бУмОкСбжмж 
ТСеФйкжР УмТСз гия їХ лПТПгОккя. 

2. ЯзсС лТжкОиПдкСУмі мСбОТФ ОаС гСзФйПкмж, сС УмСУФюмьУя мСбОТФ, кП лПТПгОкі 
лТСгОбоПй Ф бУмОкСбиПкжР УмТСз, лСзФлПоь йОє лТОбС бігйСбжмжУя біг гСвСбСТФ зФлібиі-
лТСгОдФ мО лСбПТкФмж мСбОТ лТСгОбоПбі. 

ЛмОммя 667. ИаСб'яеСз лТСгОбоя еаПТівОмж лТСгОкжР мСбОТ 
1. ЯзсС лТОбС биОУкСУмі лПТПХСгжмь гС лСзФлоя ТОкірП біг лПТПгОккя мСбОТФ, 

лТСгОбПоь еСаСб'яеОкжР гС лПТПгОккя еаПТівОмж мСбОТ, кП гСлФУзОюпж РСвС лСвіТрПккя. 
ЗПСаХігкі гия оьСвС бжмТОмж лСзФлПоь еСаСб'яеОкжР бігрзСгФбОмж лТСгОбоПбі, язсС ікрП 
кП бУмОкСбиПкС гСвСбСТСй. 

ЛмОммя 668. ЙПТПХіг ТжежзФ бжлОгзСбСвС екжсПккя ОаС бжлОгзСбСвС лСрзСгдПккя 
мСбОТФ 

1. Кжежз бжлОгзСбСвС екжсПккя ОаС бжлОгзСбСвС лСрзСгдПккя мСбОТФ лПТПХСгжмь гС 
лСзФлоя е йСйПкмФ лПТПгОккя РСйФ мСбОТФ, язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС гСвСбСТСй ОаС 
еОзСкСй. 

2. Кжежз бжлОгзСбСвС екжсПккя ОаС бжлОгзСбСвС лСрзСгдПккя мСбОТФ, лТСгОкСвС ліг 
пОУ РСвС мТОкУлСТмФбОккя, лПТПХСгжмь гС лСзФлоя е йСйПкмФ ФзиОгПккя гСвСбСТФ зФлібиі-
лТСгОдФ, язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС гСвСбСТСй ОаС ебжпОяйж гіиСбСвС СаСТСмФ. 

3. КйСбО гСвСбСТФ зФлібиі-лТСгОдФ лТС мП, сС Тжежз бжлОгзСбСвС екжсПккя ОаС 
бжлОгзСбСвС лСрзСгдПккя мСбОТФ лПТПХСгжмь гС лСзФлоя е йСйПкмФ егОпі мСбОТФ лПТрСйФ 
лПТПбіекжзСбі, кО бжйСвФ лСзФлоя йСдП аФмж бжекОкО УФгСй кПгіРУкСю, язсС б йСйПкм 
ФзиОгПккя гСвСбСТФ лТСгОбПоь екОб ОаС йів екОмж, сС мСбОТ бмТОпПкС ОаС лСрзСгдПкС, 
ОиП кП лСбігСйжб лТС оП лСзФлоя. 

ЛмОммя 669. КіиьзіУмь мСбОТФ 
1. КіиьзіУмь мСбОТФ, сС лТСгОємьУя, бУмОкСбиюємьУя Ф гСвСбСТі зФлібиі-лТСгОдФ Ф 

біглСбігкжХ СгжкжояХ бжйіТФ ОаС вТСрСбСйФ бжТОдПккі. 
2. КйСбО сСгС зіиьзСУмі мСбОТФ йСдП аФмж лСвСгдПкО рияХСй бУмОкСбиПккя Ф 

гСвСбСТі зФлібиі-лТСгОдФ лСТягзФ бжекОпПккя оієї зіиьзСУмі. 
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ЛмОммя 670. ЙТОбСбі кОУиігзж лСТФрПккя ФйСбж гСвСбСТФ сСгС зіиьзСУмі мСбОТФ 
1. ЯзсС лТСгОбПоь лПТПгОб лСзФлоПбі йПкрФ зіиьзіУмь мСбОТФ, кід оП бУмОкСбиПкС 

гСвСбСТСй зФлібиі-лТСгОдФ, лСзФлПоь йОє лТОбС бжйОвОмж лПТПгОккя зіиьзСУмі мСбОТФ, язСї 
кП бжУмОпОє, ОаС бігйСбжмжУя біг лПТПгОкСвС мСбОТФ мО РСвС СлиОмж, О язсС бік СлиОпПкжР, - 
бжйОвОмж лСбПТкПккя УлиОпПкСї еО кьСвС вТСрСбСї УФйж. 

2. ЯзсС лТСгОбПоь лПТПгОб лСзФлоПбі аіиьрФ зіиьзіУмь мСбОТФ, кід оП бУмОкСбиПкС 
гСвСбСТСй зФлібиі-лТСгОдФ, лСзФлПоь еСаСб'яеОкжР лСбігСйжмж лТС оП лТСгОбоя. ЯзсС б 
ТСеФйкжР УмТСз ліУия СгПТдОккя мОзСвС лСбігСйиПккя лТСгОбПоь кП ТСелСТягжмьУя 
мСбОТСй, лСзФлПоь йОє лТОбС лТжРкямж бПУь мСбОТ, язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС гСвСбСТСй. 

3. ЯзсС лСзФлПоь лТжРкяб аіиьрФ зіиьзіУмь мСбОТФ, кід оП бУмОкСбиПкС гСвСбСТСй 
зФлібиі-лТСгОдФ, бік еСаСб'яеОкжР СлиОмжмж гСгОмзСбС лТжРкямжР мСбОТ еО оікСю, 
бУмОкСбиПкСю гия мСбОТФ, лТжРкямСвС біглСбігкС гС гСвСбСТФ, язсС ікрО оікО кП 
бУмОкСбиПкО еО гСйСбиПкіУмю УмСТік. 

ЛмОммя 671. АУСТмжйПкм мСбОТФ 
1. ЯзсС еО гСвСбСТСй зФлібиі-лТСгОдФ лПТПгОккю лігиявОє мСбОТ Ф лПбкСйФ 

УліббігкСрПккі еО бжгОйж, йСгПияйж, ТСейіТОйж, зСиьСТОйж ОаС ікржйж СекОзОйж 
(ОУСТмжйПкм), лТСгОбПоь еСаСб'яеОкжР лПТПгОмж лСзФлоПбі мСбОТ б ОУСТмжйПкмі, 
лСвСгдПкСйФ УмСТСкОйж. 

2. ЯзсС гСвСбСТСй зФлібиі-лТСгОдФ ОУСТмжйПкм мСбОТФ кП бУмОкСбиПкжР ОаС 
ОУСТмжйПкм кП аФб бжекОпПкжР Ф лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ гСвСбСТСй, ОиП іе УФмі 
еСаСб'яеОккя бжлижбОє, сС мСбОТ лігиявОє лПТПгОккю лСзФлоПбі б ОУСТмжйПкмі, лТСгОбПоь 
йОє лТОбС лПТПгОмж лСзФлоПбі мСбОТ б ОУСТмжйПкмі бжХСгяпж е лСмТПа лСзФлоя, язі аФиж 
бігСйі лТСгОбоПбі кО йСйПкм ФзиОгПккя гСвСбСТФ, ОаС бігйСбжмжУя біг гСвСбСТФ. 

ЛмОммя 672. ЙТОбСбі кОУиігзж лСТФрПккя ФйСбж гСвСбСТФ сСгС ОУСТмжйПкмФ мСбОТФ 
1. ЯзсС лТСгОбПоь лПТПгОб мСбОТ б ОУСТмжйПкмі, сС кП біглСбігОє ФйСбОй гСвСбСТФ 

зФлібиі-лТСгОдФ, лСзФлПоь йОє лТОбС бігйСбжмжУя біг РСвС лТжРкяммя мО СлиОмж, О язсС бік 
бдП СлиОпПкжР, - бжйОвОмж лСбПТкПккя УлиОпПкСї еО кьСвС вТСрСбСї УФйж. 

2. ЯзсС лТСгОбПоь лПТПгОб лСзФлоПбі пОУмжкФ мСбОТФ, ОУСТмжйПкм язСвС біглСбігОє 
ФйСбОй гСвСбСТФ зФлібиі-лТСгОдФ, і пОУмжкФ мСбОТФ е лСТФрПккяй ОУСТмжйПкмФ, лСзФлПоь 
йОє лТОбС кО УбіР бжаіТ: 

1) лТжРкямж пОУмжкФ мСбОТФ, сС біглСбігОє ФйСбОй гСвСбСТФ, і бігйСбжмжУя біг ТПрмж 
мСбОТФ; 

2) бігйСбжмжУя біг ФУьСвС мСбОТФ; 
3) бжйОвОмж еОйікж пОУмжкж мСбОТФ, сС кП біглСбігОє ОУСТмжйПкмФ, мСбОТСй б 

ОУСТмжйПкмі, язжР бУмОкСбиПкС гСвСбСТСй; 
4) лТжРкямж бПУь мСбОТ. 
3. К ТОеі бігйСбж біг мСбОТФ, ОУСТмжйПкм язСвС кП біглСбігОє ФйСбОй гСвСбСТФ зФлібиі-

лТСгОдФ, ОаС лТПг'ябиПккя бжйСвж лТС еОйікФ оьСвС мСбОТФ лСзФлПоь йОє лТОбС 
бігйСбжмжУя біг СлиОмж оьСвС мСбОТФ, О язсС бік бдП СлиОпПкжР, - бжйОвОмж лСбПТкПккя 
УлиОпПкСї еО кьСвС вТСрСбСї УФйж. 

4. МСбОТ, ОУСТмжйПкм язСвС кП біглСбігОє ФйСбОй гСвСбСТФ зФлібиі-лТСгОдФ, є 
лТжРкямжй, язсС лСзФлПоь Ф ТСеФйкжР УмТСз ліУия РСвС СгПТдОккя кП лСбігСйжб лТСгОбоя 
лТС УбСю бігйСбФ біг кьСвС. 

5. ЯзсС лСзФлПоь кП бігйСбжбУя біг мСбОТФ, ОУСТмжйПкм язСвС кП біглСбігОє ФйСбОй 
гСвСбСТФ зФлібиі-лТСгОдФ, бік еСаСб'яеОкжР СлиОмжмж РСвС еО оікСю, лСвСгдПкСю е 
лТСгОбоПй. 

ЯзсС лТСгОбПоь кП бджб кПСаХігкжХ еОХСгіб сСгС лСвСгдПккя оікж б ТСеФйкжР УмТСз, 
лСзФлПоь СлиОпФє мСбОТ еО оікСю, язО кО йСйПкм ФзиОгПккя гСвСбСТФ зФлібиі-лТСгОдФ 
еОУмСУСбФбОиОУя сСгС ОкОиСвіпкСвС мСбОТФ. 
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ЛмОммя 673. ЯзіУмь мСбОТФ 
1. ЙТСгОбПоь лСбжкПк лПТПгОмж лСзФлоПбі мСбОТ, язіУмь язСвС біглСбігОє ФйСбОй 

гСвСбСТФ зФлібиі-лТСгОдФ. 
2. К ТОеі бігУФмкСУмі б гСвСбСТі зФлібиі-лТСгОдФ ФйСб сСгС язСУмі мСбОТФ лТСгОбПоь 

еСаСб'яеОкжР лПТПгОмж лСзФлоПбі мСбОТ, лТжгОмкжР гия йПмж, е язСю мСбОТ мОзСвС ТСгФ 
ебжпОРкС бжзСТжУмСбФємьУя. 

ЯзсС лТСгОбПоь лТж ФзиОгПккі гСвСбСТФ зФлібиі-лТСгОдФ аФб лСбігСйиПкжР лСзФлоПй 
лТС зСкзТПмкФ йПмФ лТжгаОккя мСбОТФ, лТСгОбПоь лСбжкПк лПТПгОмж лСзФлоПбі мСбОТ, 
лТжгОмкжР гия бжзСТжУмОккя біглСбігкС гС оієї йПмж. 

3. К ТОеі лТСгОдФ мСбОТФ еО еТОезСй мО (ОаС) еО СлжУСй лТСгОбПоь лСбжкПк лПТПгОмж 
лСзФлоПбі мСбОТ, язжР біглСбігОє еТОезФ мО (ОаС) СлжУФ. 

4. ЯзсС еОзСкСй бУмОкСбиПкС бжйСвж сСгС язСУмі мСбОТФ, лТСгОбПоь еСаСб'яеОкжР 
лПТПгОмж лСзФлоПбі мСбОТ, язжР біглСбігОє ожй бжйСвОй. 

ЙТСгОбПоь і лСзФлПоь йСдФмь гСйСбжмжУя лТС лПТПгОккя мСбОТФ лігбжсПкСї язСУмі 
лСТібкякС е бжйСвОйж, бУмОкСбиПкжйж еОзСкСй. 

ЛмОммя 674. ЙігмбПТгдПккя біглСбігкСУмі мСбОТФ бжйСвОй еОзСкСгОбУмбО 
1. ВіглСбігкіУмь мСбОТФ бжйСвОй еОзСкСгОбУмбО лігмбПТгдФємьУя УлСУСаСй мО б 

лСТягзФ, бУмОкСбиПкжйж еОзСкСй мО ікржйж кСТйОмжбкС-лТОбСбжйж ОзмОйж. 

ЛмОммя 675. ГОТОкмії язСУмі мСбОТФ 
1. МСбОТ, язжР лТСгОбПоь лПТПгОє ОаС еСаСб'яеОкжР лПТПгОмж лСзФлоПбі, йОє 

біглСбігОмж бжйСвОй сСгС РСвС язСУмі б йСйПкм РСвС лПТПгОккя лСзФлоПбі, язсС ікржР 
йСйПкм бжекОпПккя біглСбігкСУмі мСбОТФ ожй бжйСвОй кП бУмОкСбиПкС гСвСбСТСй зФлібиі-
лТСгОдФ. 

2. ДСвСбСТСй ОаС еОзСкСй йСдП аФмж бУмОкСбиПкжР УмТСз, лТСмявСй язСвС лТСгОбПоь 
вОТОкмФє язіУмь мСбОТФ (вОТОкміРкжР УмТСз). 

3. ГОТОкмія язСУмі мСбОТФ лСржТюємьУя кО бУі зСйлиПзмФюпі бжТСаж, язсС ікрП кП 
бУмОкСбиПкС гСвСбСТСй. 

ЛмОммя 676. ИапжУиПккя вОТОкміРкСвС УмТСзФ 
1. ГОТОкміРкжР УмТСз лСпжкОємьУя е йСйПкмФ лПТПгОккя мСбОТФ лСзФлоПбі, язсС ікрП 

кП бУмОкСбиПкС гСвСбСТСй зФлібиі-лТСгОдФ. 
2. ГОТОкміРкжР УмТСз, бУмОкСбиПкжР гСвСбСТСй зФлібиі-лТСгОдФ, лТСгСбдФємьУя кО 

пОУ, лТСмявСй язСвС лСзФлПоь кП йів бжзСТжУмСбФбОмж мСбОТ Ф еб'яезФ е СаУмОбжкОйж, сС 
еОиПдОмь біг лТСгОбоя, гС ФУФкПккя їХ лТСгОбоПй. 

ГОТОкміРкжР УмТСз лТСгСбдФємьУя кО пОУ, лТСмявСй язСвС мСбОТ кП йів 
бжзСТжУмСбФбОмжУя Ф еб'яезФ е бжябиПкжйж б кьСйФ кПгСиізОйж, еО ФйСбж лСбігСйиПккя 
лТС оП лТСгОбоя б лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ УмОммПю 688 оьСвС КСгПзУФ. 

3. ГОТОкміРкжР УмТСз кО зСйлиПзмФюпжР бжТіа гСТібкює вОТОкміРкСйФ УмТСзФ кО 
СУкСбкжР бжТіа і лСпжкОє УлижбОмж СгкСпОУкС е кжй. 

4. К ТОеі еОйікж мСбОТФ (зСйлиПзмФюпСвС бжТСаФ) кПкОиПдкСї язСУмі кО мСбОТ 
(зСйлиПзмФюпжР бжТіа), сС біглСбігОє ФйСбОй гСвСбСТФ зФлібиі-лТСгОдФ, вОТОкміРкжР УмТСз 
кО кьСвС лСпжкОє УлижбОмж е йСйПкмФ еОйікж. 

ЛмОммя 677. ЛмТСз лТжгОмкСУмі мСбОТФ 
1. ЗОзСкСй ОаС ікржйж кСТйОмжбкС-лТОбСбжйж ОзмОйж йСдП аФмж бУмОкСбиПкжР 

УмТСз, еі УлижбСй язСвС мСбОТ ббОдОємьУя кПлТжгОмкжй гия бжзСТжУмОккя еО 
лТжекОпПккяй (УмТСз лТжгОмкСУмі). 

2. ЛмТСз лТжгОмкСУмі мСбОТФ бжекОпОємьУя лПТіСгСй пОУФ, язжР СапжУиюємьУя е гкя 
РСвС бжвСмСбиПккя і лТСмявСй язСвС мСбОТ є лТжгОмкжй гия бжзСТжУмОккя, ОаС мПТйікСй 
(гОмСю), гС кОУмОккя язСвС мСбОТ є лТжгОмкжй гия бжзСТжУмОккя. 
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3. ЙТСгОбПоь еСаСб'яеОкжР лПТПгОмж лСзФлоПбі мСбОТ, кО язжР бУмОкСбиПкС УмТСз 
лТжгОмкСУмі, е мОзжй ТСеТОХФкзСй, сСа бік йів аФмж бжзСТжУмОкжР еО лТжекОпПккяй гС 
УлижбФ оьСвС УмТСзФ. 

ЛмОммя 678. ЙТОбСбі кОУиігзж лПТПгОккя мСбОТФ кПкОиПдкСї язСУмі 
1. ЙСзФлПоь, язСйФ лПТПгОкжР мСбОТ кПкОиПдкСї язСУмі, йОє лТОбС, кПеОиПдкС біг 

йСдижбСУмі бжзСТжУмОккя мСбОТФ еО лТжекОпПккяй, бжйОвОмж біг лТСгОбоя еО УбСїй 
бжаСТСй: 

1) лТСлСТоіРкСвС ейПкрПккя оікж; 
2) аПеСлиОмкСвС ФУФкПккя кПгСиізіб мСбОТФ б ТСеФйкжР УмТСз; 
3) бігрзСгФбОккя бжмТОм кО ФУФкПккя кПгСиізіб мСбОТФ. 
2. К ТОеі іУмСмкСвС лСТФрПккя бжйСв сСгС язСУмі мСбОТФ (бжябиПккя кПгСиізіб, язі кП 

йСдкО ФУФкФмж, кПгСиізіб, ФУФкПккя язжХ лСб'яеОкП е кПлТСлСТоіРкжйж бжмТОмОйж ОаС 
еОмТОмОйж пОУФ, кПгСиізіб, язі бжябжижУя кПСгкСТОеСбС пж е'ябжижУя екСбФ ліУия їХ 
ФУФкПккя) лСзФлПоь йОє лТОбС еО УбСїй бжаСТСй: 

1) бігйСбжмжУя біг гСвСбСТФ і бжйОвОмж лСбПТкПккя УлиОпПкСї еО мСбОТ вТСрСбСї УФйж; 
2) бжйОвОмж еОйікж мСбОТФ. 
3. ЯзсС лТСгОбПоь мСбОТФ кПкОиПдкСї язСУмі кП є РСвС бжвСмСбиюбОпПй, бжйСвж сСгС 

еОйікж, аПеСлиОмкСвС ФУФкПккя кПгСиізіб мСбОТФ і бігрзСгФбОккя еажмзіб йСдФмь аФмж 
лТПг'ябиПкі гС лТСгОбоя ОаС бжвСмСбиюбОпО мСбОТФ. 

4. ЙСиСдПккя оієї УмОммі еОУмСУСбФюмьУя, язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС ожй КСгПзУСй 
ОаС ікржй еОзСкСй. 

ЛмОммя 679. ЗПгСиізж мСбОТФ, еО язі біглСбігОє лТСгОбПоь 
1. ЙТСгОбПоь біглСбігОє еО кПгСиізж мСбОТФ, язсС лСзФлПоь гСбПгП, сС бСкж бжкжзиж 

гС лПТПгОккя мСбОТФ лСзФлоПбі ОаС е лТжпжк, язі іУкФбОиж гС оьСвС йСйПкмФ. 
2. ЯзсС лТСгОбоПй кОгОкі вОТОкмії сСгС язСУмі мСбОТФ, лТСгОбПоь біглСбігОє еО РСвС 

кПгСиізж, язсС бік кП гСбПгП, сС бСкж бжкжзиж ліУия РСвС лПТПгОккя лСзФлоПбі бкОУиігСз 
лСТФрПккя лСзФлоПй лТОбжи зСТжУмФбОккя пж еаПТівОккя мСбОТФ, гіР мТПміХ СУіа, бжлОгзФ 
ОаС кПлПТПаСТкСї Ужиж. 

ЛмОммя 680. ЛмТСзж бжябиПккя кПгСиізіб і лТПг'ябиПккя бжйСвж Ф еб'яезФ е 
кПгСиізОйж лТСгОкСвС мСбОТФ 

1. ЙСзФлПоь йОє лТОбС лТПг'ябжмж бжйСвФ Ф еб'яезФ е кПгСиізОйж мСбОТФ еО ФйСбж, сС 
кПгСиізж бжябиПкі б УмТСзж, бУмОкСбиПкі оією УмОммПю, язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС 
гСвСбСТСй ОаС еОзСкСй. 

2. ЯзсС кО мСбОТ кП бУмОкСбиПкжР вОТОкміРкжР УмТСз ОаС УмТСз лТжгОмкСУмі, бжйСвО Ф 
еб'яезФ е РСвС кПгСиізОйж йСдП аФмж лТПг'ябиПкО лСзФлоПй еО ФйСбж, сС кПгСиізж аФиж 
бжябиПкі лТСмявСй ТСеФйкСвС УмТСзФ, ОиП б йПдОХ гбСХ ТСзіб, О сСгС кПТФХСйСвС йОРкО - б 
йПдОХ мТьСХ ТСзіб біг гкя лПТПгОккя мСбОТФ лСзФлоПбі, язсС гСвСбСТСй ОаС еОзСкСй кП 
бУмОкСбиПкжР аіиьржР УмТСз. 

ЯзсС бУмОкСбжмж гПкь лПТПгОккя кПТФХСйСвС йОРкО кПйСдижбС ОаС язсС лСзФлПоь 
бСиСгіб кПТФХСйжй йОРкСй гС ФзиОгПккя гСвСбСТФ, еОекОпПкі УмТСзж СапжУиююмьУя біг 
гкя ФзиОгПккя гСвСбСТФ. 

ЛмТСз гия бжябиПккя кПгСиізіб мСбОТФ, сС лПТПбСежбУя ОаС аФб біглТОбиПкжР лСрмСю, 
СапжУиюємьУя біг гкя СгПТдОккя мСбОТФ б йіУоі лТжекОпПккя. 

3. ЯзсС кО мСбОТ бУмОкСбиПкС вОТОкміРкжР УмТСз, лСзФлПоь йОє лТОбС лТПг'ябжмж 
бжйСвФ Ф еб'яезФ е кПгСиізОйж мСбОТФ, язі аФиж бжябиПкі лТСмявСй оьСвС УмТСзФ. 

ЯзсС кО зСйлиПзмФюпжР бжТіа бУмОкСбиПкС вОТОкміРкжР УмТСз йПкрСї мТжбОиСУмі, кід 
кО СУкСбкжР бжТіа, лСзФлПоь йОє лТОбС лТПг'ябжмж бжйСвФ Ф еб'яезФ е кПгСиізОйж 
зСйлиПзмФюпСвС бжТСаФ, язсС оі кПгСиізж аФиж бжябиПкі лТСмявСй вОТОкміРкСвС УмТСзФ кО 
СУкСбкжР бжТіа. 
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ЯзсС кО зСйлиПзмФюпжР бжТіа бУмОкСбиПкС вОТОкміРкжР УмТСз аіиьрСї мТжбОиСУмі, кід 
вОТОкміРкжР УмТСз кО СУкСбкжР бжТіа, лСзФлПоь йОє лТОбС лТПг'ябжмж бжйСвФ Ф еб'яезФ е 
кПгСиізОйж мСбОТФ, язсС кПгСиізж Ф зСйлиПзмФюпСйФ бжТСаі бжябиПкі лТСмявСй 
вОТОкміРкСвС УмТСзФ кО кьСвС, кПеОиПдкС біг УлижбФ вОТОкміРкСвС УмТСзФ кО СУкСбкжР бжТіа. 

4. ЙСзФлПоь йОє лТОбС лТПг'ябжмж бжйСвФ Ф еб'яезФ е кПгСиізОйж мСбОТФ, кО язжР 
бУмОкСбиПкжР УмТСз лТжгОмкСУмі, язсС бСкж бжябиПкі лТСмявСй УмТСзФ лТжгОмкСУмі мСбОТФ. 

5. ЯзсС кПгСиізж мСбОТФ бжябиПкі лСзФлоПй ліУия УлижбФ вОТОкміРкСвС УмТСзФ ОаС 
УмТСзФ лТжгОмкСУмі, лТСгОбПоь кПУП біглСбігОиькіУмь, язсС лСзФлПоь гСбПгП, сС кПгСиізж 
мСбОТФ бжкжзиж гС лПТПгОккя РСйФ мСбОТФ ОаС е лТжпжк, язі іУкФбОиж гС оьСвС йСйПкмФ. 

ЛмОммя 681. ЙСеСбкО гОбкіУмь, сС еОУмСУСбФємьУя гС бжйСв Ф еб'яезФ е кПгСиізОйж 
лТСгОкСвС мСбОТФ 

1. ДС бжйСв Ф еб'яезФ е кПгСиізОйж лТСгОкСвС мСбОТФ еОУмСУСбФємьУя лСеСбкО гОбкіУмь 
б Сгжк Тіз, язО СапжУиюємьУя біг гкя бжябиПккя кПгСиізіб Ф йПдОХ УмТСзіб, бУмОкСбиПкжХ 
УмОммПю 680 оьСвС КСгПзУФ, О язсС кО мСбОТ бУмОкСбиПкС вОТОкміРкжР УмТСз (УмТСз 
лТжгОмкСУмі), - біг гкя бжябиПккя кПгСиізіб Ф йПдОХ вОТОкміРкСвС УмТСзФ (УмТСзФ 
лТжгОмкСУмі). 

ЛмОммя 6811. ЙТОбСбі кОУиігзж бігзижзОккя мСбОТФ Ф лСзФлоя 
1. К ТОеі язсС бжвСмСбиюбОп мСбОТФ біглСбігкС гС еОзСкФ бігзижзОє РСвС Ф лСзФлоя, 

лСзФлПоь йОє лТОбС бжйОвОмж біг лТСгОбоя ОаС бжвСмСбиюбОпО еО УбСїй бжаСТСй: 
1) аПеСлиОмкСвС ФУФкПккя кПгСиізіб мСбОТФ б ТСеФйкжР УмТСз; 
2) лСбПТкПккя УлиОпПкСї еО мСбОТ вТСрСбСї УФйж; 
3) еОйікж мСбОТФ кО мОзжР УОйжР мСбОТ ОаС кО ОкОиСвіпкжР мСбОТ е пжУиО кОябкжХ Ф 

лТСгОбоя (бжвСмСбиюбОпО). 
2. ЛлиОпПкО еО мСбОТ вТСрСбО УФйО, сС лігиявОє лСбПТкПккю лСзФлоПбі Ф ТОеі 

бігзижзОккя мСбОТФ, бжекОпОємьУя бжХСгяпж е оікж мОзСвС мСбОТФ кО пОУ бігзижзОккя, О б 
ТОеі екждПккя оікж - бжХСгяпж е оікж мСбОТФ кО пОУ РСвС лТжгаОккя лСзФлоПй. 

3. ВжвСмСбиюбОп лСбПТмОє лСзФлоПбі вТСрСбФ УФйФ, УлиОпПкФ кжй еО мСбОТ, Ф йСйПкм 
нОзмжпкСвС лСбПТкПккя лСзФлоПй мОзСвС мСбОТФ бжвСмСбиюбОпФ пж ікріР СУСаі, 
ФлСбкСбОдПкіР бжвСмСбиюбОпПй, ОаС б ікржР УмТСз еО гСйСбиПкіУмю е лСзФлоПй. 

4. ДС бігкСУжк, лСб'яеОкжХ е лТОбСбжйж кОУиігзОйж бігзижзОккя мСбОТФ Ф лСзФлоя, кП 
бТПвФиьСбОкжХ оією УмОммПю, еОУмСУСбФюмьУя лСиСдПккя оьСвС лОТОвТОнО мО 
еОзСкСгОбУмбО лТС еОХжУм лТОб УлСджбОпіб. 

ЛмОммя 682. КСйлиПзмкіУмь мСбОТФ 
1. ЙТСгОбПоь еСаСб'яеОкжР лПТПгОмж лСзФлоПбі мСбОТ, сС біглСбігОє ФйСбі гСвСбСТФ 

зФлібиі-лТСгОдФ сСгС зСйлиПзмкСУмі. 
2. ЯзсС гСвСбСТСй зФлібиі-лТСгОдФ кП бУмОкСбиПкС ФйСб сСгС зСйлиПзмкСУмі мСбОТФ, 

лТСгОбПоь еСаСб'яеОкжР лПТПгОмж лСзФлоПбі мСбОТ, зСйлиПзмкіУмь язСвС бжекОпОємьУя 
ебжпОяйж гіиСбСвС СаСТСмФ ОаС ікржйж бжйСвОйж, сС ебжпОРкС УмОбиямьУя. 

ЛмОммя 683. КСйлиПзм мСбОТФ 
1. ЯзсС гСвСбСТСй зФлібиі-лТСгОдФ бУмОкСбиПкжР СаСб'яеСз лТСгОбоя лПТПгОмж 

лСзФлоПбі лПбкжР кОаіТ мСбОТФ Ф зСйлиПзмі (зСйлиПзм мСбОТФ), еСаСб'яеОккя є бжзСкОкжй е 
йСйПкмФ лПТПгОккя лТСгОбоПй ФУьСвС мСбОТФ, бзиюпПкСвС гС зСйлиПзмФ. 

2. ЙТСгОбПоь еСаСб'яеОкжР лПТПгОмж бПУь мСбОТ, язжР бХСгжмь гС зСйлиПзмФ, 
СгкСпОУкС, язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС гСвСбСТСй ОаС кП бжлижбОє іе УФмі еСаСб'яеОккя. 

ЛмОммя 684. ЙТОбСбі кОУиігзж лПТПгОккя кПзСйлиПзмкСвС мСбОТФ 
1. К ТОеі лПТПгОккя кПзСйлиПзмкСвС мСбОТФ лСзФлПоь йОє лТОбС бжйОвОмж біг 

лТСгОбоя еО УбСїй бжаСТСй: 
1) лТСлСТоіРкСвС ейПкрПккя оікж; 
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2) гСФзСйлиПзмФбОккя мСбОТФ б ТСеФйкжР УмТСз. 
2. ЯзсС лТСгОбПоь Ф ТСеФйкжР УмТСз кП гСФзСйлиПзмФбОб мСбОТ, лСзФлПоь йОє лТОбС 

еО УбСїй бжаСТСй: 
1) бжйОвОмж еОйікж кПзСйлиПзмкСвС мСбОТФ кО зСйлиПзмкжР; 
2) бігйСбжмжУя біг гСвСбСТФ і бжйОвОмж лСбПТкПккя УлиОпПкСї вТСрСбСї УФйж. 
3. ЗОУиігзж, лПТПгаОпПкі пОУмжкОйж лПТрСю мО гТФвСю оієї УмОммі, еОУмСУСбФюмьУя 

мОзСд Ф ТОеі лСТФрПккя лТСгОбоПй СаСб'яезФ лПТПгОмж лСзФлоПбі зСйлиПзм мСбОТФ (УмОммя 
683 оьСвС КСгПзУФ), язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС гСвСбСТСй ОаС кП бжлижбОє іе УФмі 
еСаСб'яеОккя. 

ЛмОммя 685. МОТО мО ФлОзСбзО еО гСвСбСТСй зФлібиі-лТСгОдФ 
1. ЙТСгОбПоь еСаСб'яеОкжР лПТПгОмж лСзФлоПбі мСбОТ Ф мОТі мО (ОаС) б ФлОзСбоі, язсС 

ікрП кП бУмОкСбиПкС гСвСбСТСй зФлібиі-лТСгОдФ ОаС кП бжлижбОє іе УФмі еСаСб'яеОккя. 
ИаСб'яеСз лПТПгОккя мСбОТФ Ф мОТі мО (ОаС) б ФлОзСбоі кП лСржТюємьУя кО мСбОТж, язі 

еО УбСїй ХОТОзмПТСй кП лСмТПаФюмь еОУмСУФбОккя мОТж мО (ОаС) ФлОзФбОккя. 
2. МСбОТ лСбжкПк аФмж лПТПгОкжР Ф мОТі мО (ОаС) ФлОзСбОкжР ебжпОРкжй гия кьСвС 

УлСУСаСй б ФлОзСбзФ, О еО їХ бігУФмкСУмі - УлСУСаСй, язжР еОаПелПпФє УХСТСккіУмь мСбОТФ 
оьСвС ТСгФ еО ебжпОРкжХ ФйСб еаПТівОккя і мТОкУлСТмФбОккя, язсС гСвСбСТСй зФлібиі-
лТСгОдФ кП бУмОкСбиПкС бжйСв сСгС мОТж мО (ОаС) ФлОзСбзж. 

3. ЙТСгОбПоь, язжР егіРУкює ліглТжєйкжоьзФ гіяиькіУмь, еСаСб'яеОкжР лПТПгОмж 
лСзФлоПбі мСбОТ Ф мОТі мО (ОаС) б ФлОзСбоі, язі біглСбігОюмь бжйСвОй, бУмОкСбиПкжй ОзмОйж 
ожбіиькСвС еОзСкСгОбУмбО. 

ЛмОммя 686. ЙТОбСбі кОУиігзж лПТПгОккя мСбОТФ е лСТФрПккяй бжйСвж лТС мОТФ мО 
(ОаС) ФлОзСбзФ 

1. ЯзсС лТСгОбПоь лПТПгОб лСзФлоПбі мСбОТ аПе мОТж мО (ОаС) ФлОзСбзж пж б 
кПкОиПдкжХ мОТі мО (ОаС) ФлОзСбоі, лСзФлПоь йОє лТОбС бжйОвОмж біг лТСгОбоя лПТПгОккя 
мСбОТФ Ф кОиПдкжХ мОТі мО (ОаС) ФлОзСбоі ОаС еОйікж кПкОиПдкжХ мОТж мО (ОаС) ФлОзСбзж, 
язсС ікрП кП бжлижбОє іе УФмі еСаСб'яеОккя пж ХОТОзмПТФ мСбОТФ, ОаС лТПг'ябжмж гС кьСвС 
ікрі бжйСвж, сС бжлижбОюмь іе лПТПгОккя мСбОТФ кПкОиПдкСї язСУмі (УмОммя 678 оьСвС 
КСгПзУФ). 

ЛмОммя 687. ЙПТПбіТзО гСгПТдОккя лТСгОбоПй ФйСб гСвСбСТФ зФлібиі-лТСгОдФ 
1. ЙПТПбіТзО гСгПТдОккя лТСгОбоПй ФйСб гСвСбСТФ зФлібиі-лТСгОдФ сСгС зіиьзСУмі, 

ОУСТмжйПкмФ, язСУмі, зСйлиПзмкСУмі, мОТж мО (ОаС) ФлОзСбзж мСбОТФ мО ікржХ ФйСб 
егіРУкюємьУя Ф бжлОгзОХ мО б лСТягзФ, бУмОкСбиПкжХ гСвСбСТСй ОаС ОзмОйж ожбіиькСвС 
еОзСкСгОбУмбО. 

ЯзсС кСТйОмжбкС-лТОбСбжйж ОзмОйж бУмОкСбиПкС бжйСвж сСгС лСТягзФ лПТПбіТзж 
зіиьзСУмі, ОУСТмжйПкмФ, язСУмі, зСйлиПзмкСУмі, мОТж мО (ОаС) ФлОзСбзж мСбОТФ, лСТягСз 
лПТПбіТзж, бжекОпПкжР гСвСбСТСй, йОє біглСбігОмж ожй бжйСвОй. 

2. ЯзсС лСТягСз лПТПбіТзж гСгПТдОккя лТСгОбоПй ФйСб гСвСбСТФ зФлібиі-лТСгОдФ кП 
бУмОкСбиПкжР біглСбігкС гС пОУмжкж лПТрСї оієї УмОммі, лПТПбіТзО егіРУкюємьУя біглСбігкС 
гС ебжпОїб гіиСбСвС СаСТСмФ ОаС бжйСв, сС ебжпОРкС УмОбиямьУя б мОзжХ бжлОгзОХ. 

3. ИаСб'яеСз лПТПбіТямж зіиьзіУмь, ОУСТмжйПкм, язіУмь, зСйлиПзмкіУмь, мОТФ мО (ОаС) 
ФлОзСбзФ мСбОТФ (бжлТСаСбФбОккя, ОкОиіе, Свияг мСсС) йСдП аФмж лСзиОгПкжР кО лТСгОбоя 
біглСбігкС гС гСвСбСТФ зФлібиі-лТСгОдФ, Озміб ожбіиькСвС еОзСкСгОбУмбО мО кСТйОмжбкС-
лТОбСбжХ Озміб. К оьСйФ ТОеі лТСгОбПоь лСбжкПк кО бжйСвФ лСзФлоя кОгОмж РСйФ гСзОеж 
лТСбПгПккя мОзСї лПТПбіТзж. 

4. ЙПТПбіТзО гСгПТдОккя ФйСб гСвСбСТФ зФлібиі-лТСгОдФ сСгС лТПгйПмО гСвСбСТФ 
лТСгОбоПй і лСзФлоПй йОє егіРУкюбОмжУя кО СгкжХ і мжХ УОйжХ ФйСбОХ. 
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ЛмОммя 688. ЙСбігСйиПккя лТСгОбоя лТС лСТФрПккя ФйСб гСвСбСТФ зФлібиі-
лТСгОдФ 

1. ЙСзФлПоь еСаСб'яеОкжР лСбігСйжмж лТСгОбоя лТС лСТФрПккя ФйСб гСвСбСТФ зФлібиі-
лТСгОдФ сСгС зіиьзСУмі, ОУСТмжйПкмФ, язСУмі, зСйлиПзмкСУмі, мОТж мО (ОаС) ФлОзСбзж мСбОТФ 
Ф УмТСз, бУмОкСбиПкжР гСвСбСТСй ОаС ОзмОйж ожбіиькСвС еОзСкСгОбУмбО, О язсС мОзжР 
УмТСз кП бУмОкСбиПкжР, - б ТСеФйкжР УмТСз ліУия мСвС, яз лСТФрПккя йСвиС аФмж бжябиПкП 
біглСбігкС гС ХОТОзмПТФ і лТжекОпПккя мСбОТФ. 

К ТОеі кПбжзСкОккя лСзФлоПй оьСвС СаСб'яезФ лТСгОбПоь йОє лТОбС пОУмзСбС ОаС б 
лСбкСйФ СаУяеі бігйСбжмжУя біг еОгСбСиПккя біглСбігкжХ бжйСв лСзФлоя, язсС лТСгОбПоь 
гСбПгП, сС кПбжзСкОккя лСзФлоПй СаСб'яезФ лСбігСйжмж лТСгОбоя лТС лСТФрПккя ФйСб 
гСвСбСТФ зФлібиі-лТСгОдФ УлТжпжкжиС кПйСдижбіУмь еОгСбСиПккя РСвС бжйСв ОаС 
УлТжпжкжмь гия лТСгОбоя бжмТОмж, сС лПТПбжсФюмь РСвС бжмТОмж Ф ТОеі УбСєпОУкСвС 
лСбігСйиПккя лТС лСТФрПккя ФйСб гСвСбСТФ. 

2. ЯзсС лТСгОбПоь екОб ОаС йів екОмж лТС мП, сС лПТПгОкжР лСзФлоПбі мСбОТ кП 
біглСбігОє ФйСбОй гСвСбСТФ зФлібиі-лТСгОдФ, бік кП йОє лТОбО лСУжиОмжУя кО мП, сС кП 
СгПТдОб біг лСзФлоя лСбігСйиПккя лТС лСТФрПккя ФйСб гСвСбСТФ, мО кО кОУиігзж 
кПбжзСкОккя лСзФлоПй оьСвС СаСб'яезФ, бУмОкСбиПкі пОУмжкСю лПТрСю оієї УмОммі. 

ЛмОммя 689. ИаСб'яеСз лСзФлоя лТжРкямж мСбОТ 
1. ЙСзФлПоь еСаСб'яеОкжР лТжРкямж мСбОТ, зТій бжлОгзіб, зСиж бік йОє лТОбС бжйОвОмж 

еОйікж мСбОТФ ОаС йОє лТОбС бігйСбжмжУя біг гСвСбСТФ зФлібиі-лТСгОдФ. 
2. ЙСзФлПоь еСаСб'яеОкжР бпжкжмж гії, язі біглСбігкС гС бжйСв, сС ебжпОРкС 

УмОбиямьУя, кПСаХігкі е РСвС аСзФ гия еОаПелПпПккя лПТПгОккя мО СгПТдОккя мСбОТФ, язсС 
ікрП кП бУмОкСбиПкС гСвСбСТСй ОаС ОзмОйж ожбіиькСвС еОзСкСгОбУмбО. 

ЛмОммя 690. ЗаПТівОккя мСбОТФ, кП лТжРкямСвС лСзФлоПй 
1. ЯзсС лСзФлПоь (СгПТдФбОп) бігйСбжбУя біг лТжРкяммя мСбОТФ, лПТПгОкСвС 

лТСгОбоПй, бік еСаСб'яеОкжР еОаПелПпжмж УХСТСккіУмь оьСвС мСбОТФ, кПвОРкС лСбігСйжбрж 
лТС оП лТСгОбоя. 

2. ЙТСгОбПоь еСаСб'яеОкжР еОаТОмж (бжбПемж) мСбОТ, кП лТжРкямжР лСзФлоПй 
(СгПТдФбОпПй), ОаС ТСелСТягжмжУя кжй б ТСеФйкжР УмТСз. 

ЯзсС лТСгОбПоь Ф оПР УмТСз кП ТСелСТягжмьУя мСбОТСй, лСзФлПоь йОє лТОбС 
ТПОиіеФбОмж мСбОТ ОаС лСбПТкФмж РСвС лТСгОбоПбі. 

3. ВжмТОмж лСзФлоя Ф еб'яезФ іе еаПТівОккяй мСбОТФ, РСвС ТПОиіеОоією ОаС лСбПТкПккяй 
лТСгОбоПбі лігиявОюмь бігрзСгФбОккю лТСгОбоПй. ЙТж оьСйФ УФйж, СгПТдОкі біг 
ТПОиіеОоії мСбОТФ, лПТПгОюмьУя лТСгОбоПбі еО бжТОХФбОккяй УФй, сС кОиПдОмь лСзФлоПбі. 

4. ЯзсС лСзФлПоь аПе гСУмОмкіХ лігУмОб ебСиізОє е лТжРкяммяй мСбОТФ ОаС бігйСбжбУя 
РСвС лТжРкямж, лТСгОбПоь йОє лТОбС бжйОвОмж біг кьСвС лТжРкямж мО СлиОмжмж мСбОТ ОаС 
йОє лТОбС бігйСбжмжУя біг гСвСбСТФ зФлібиі-лТСгОдФ. 

ЛмОммя 691. МікО мСбОТФ 
1. ЙСзФлПоь еСаСб'яеОкжР СлиОмжмж мСбОТ еО оікСю, бУмОкСбиПкСю Ф гСвСбСТі зФлібиі-

лТСгОдФ, ОаС, язсС бСкО кП бУмОкСбиПкО Ф гСвСбСТі і кП йСдП аФмж бжекОпПкО бжХСгяпж е 
РСвС ФйСб, - еО оікСю, сС бжекОпОємьУя біглСбігкС гС УмОммі 632 оьСвС КСгПзУФ, О мОзСд 
бпжкжмж еО УбіР ТОХФкСз гії, язі біглСбігкС гС гСвСбСТФ, Озміб ожбіиькСвС еОзСкСгОбУмбО ОаС 
бжйСв, сС ебжпОРкС УмОбиямьУя, кПСаХігкі гия егіРУкПккя лиОмПдФ. 

2. ЯзсС оікФ бУмОкСбиПкС еОиПдкС біг бОвж мСбОТФ, бСкО бжекОпОємьУя еО бОвСю кПммС, 
язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС гСвСбСТСй зФлібиі-лТСгОдФ. 

3. ЯзсС гСвСбСТСй зФлібиі-лТСгОдФ бУмОкСбиПкС, сС оікО мСбОТФ лігиявОє ейікі 
еОиПдкС біг лСзОекжзіб, сС еФйСбиююмь оікФ мСбОТФ (УСаібОТміУмь, еОмТОмж мСсС), ОиП лТж 
оьСйФ кП бжекОпПкС УлСУСаФ її лПТПвиягФ, оікО бжекОпОємьУя бжХСгяпж іе УліббігкСрПккя 
ожХ лСзОекжзіб кО йСйПкм ФзиОгПккя гСвСбСТФ і кО йСйПкм лПТПгОккя мСбОТФ. 
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ЯзсС лТСгОбПоь лТСУмТСпжб бжзСкОккя СаСб'яезФ сСгС лПТПгОккя мСбОТФ, оікО 
бжекОпОємьУя бжХСгяпж іе УліббігкСрПккя ожХ лСзОекжзіб кО йСйПкм ФзиОгПккя гСвСбСТФ і 
кО гПкь лПТПгОккя мСбОТФ, бУмОкСбиПкжР Ф гСвСбСТі, О язсС мОзжР гПкь кП бУмОкСбиПкжР 
гСвСбСТСй, - кО гПкь, бжекОпПкжР біглСбігкС гС УмОммі 530 оьСвС КСгПзУФ. 

ЙСиСдПккя оієї пОУмжкж лТС бжекОпПккя оікж мСбОТФ еОУмСУСбФюмьУя, язсС ікрП кП 
бУмОкСбиПкС ОзмОйж ожбіиькСвС еОзСкСгОбУмбО ОаС кП бжлижбОє іе УФмі еСаСб'яеОккя. 

ЛмОммя 692. ИлиОмО мСбОТФ 
1. ЙСзФлПоь еСаСб'яеОкжР СлиОмжмж мСбОТ ліУия РСвС лТжРкяммя ОаС лТжРкяммя 

мСбОТСТСелСТягпжХ гСзФйПкміб кО кьСвС, язсС гСвСбСТСй ОаС ОзмОйж ожбіиькСвС 
еОзСкСгОбУмбО кП бУмОкСбиПкжР ікржР УмТСз СлиОмж мСбОТФ. 

2. ЙСзФлПоь еСаСб'яеОкжР УлиОмжмж лТСгОбоПбі лСбкФ оікФ лПТПгОкСвС мСбОТФ. 
ДСвСбСТСй зФлібиі-лТСгОдФ йСдП аФмж лПТПгаОпПкС ТСеУмТСпПккя лиОмПдФ. 

3. К ТОеі лТСУмТСпПккя СлиОмж мСбОТФ лТСгОбПоь йОє лТОбС бжйОвОмж СлиОмж мСбОТФ мО 
УлиОмж лТСоПкміб еО зСТжУмФбОккя пФджйж вТСрСбжйж зСрмОйж. 

4. ЯзсС лСзФлПоь бігйСбжбУя лТжРкямж мО СлиОмжмж мСбОТ, лТСгОбПоь йОє лТОбС еО 
УбСїй бжаСТСй бжйОвОмж СлиОмж мСбОТФ ОаС бігйСбжмжУя біг гСвСбСТФ зФлібиі-лТСгОдФ. 

5. ЯзсС лТСгОбПоь еСаСб'яеОкжР лПТПгОмж лСзФлоПбі зТій кПСлиОпПкСвС мОзСд ікржР 
мСбОТ, бік йОє лТОбС еФлжкжмж лПТПгОккя оьСвС мСбОТФ гС лСбкСї СлиОмж бУьСвС ТОкірП 
лПТПгОкСвС мСбОТФ, язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС гСвСбСТСй ОаС ОзмОйж ожбіиькСвС 
еОзСкСгОбУмбО. 

ЛмОммя 693. ЙСлПТПгкя СлиОмО мСбОТФ 
1. ЯзсС гСвСбСТСй бУмОкСбиПкжР СаСб'яеСз лСзФлоя пОУмзСбС ОаС лСбкіУмю СлиОмжмж 

мСбОТ гС РСвС лПТПгОккя лТСгОбоПй (лСлПТПгкя СлиОмО), лСзФлПоь лСбжкПк егіРУкжмж 
СлиОмФ б УмТСз, бУмОкСбиПкжР гСвСбСТСй зФлібиі-лТСгОдФ, О язсС мОзжР УмТСз кП 
бУмОкСбиПкжР гСвСбСТСй, - Ф УмТСз, бжекОпПкжР біглСбігкС гС УмОммі 530 оьСвС КСгПзУФ. 

К ТОеі кПбжзСкОккя лСзФлоПй СаСб'яезФ сСгС лСлПТПгкьСї СлиОмж мСбОТФ 
еОУмСУСбФюмьУя лСиСдПккя УмОммі 538 оьСвС КСгПзУФ. 

2. ЯзсС лТСгОбПоь, язжР СгПТдОб УФйФ лСлПТПгкьСї СлиОмж мСбОТФ, кП лПТПгОб мСбОТ Ф 
бУмОкСбиПкжР УмТСз, лСзФлПоь йОє лТОбС бжйОвОмж лПТПгОккя СлиОпПкСвС мСбОТФ ОаС 
лСбПТкПккя УФйж лСлПТПгкьСї СлиОмж. 

3. ЗО УФйФ лСлПТПгкьСї СлиОмж кОТОХСбФюмьУя лТСоПкмж біглСбігкС гС УмОммі 536 
оьСвС КСгПзУФ біг гкя, зСиж мСбОТ йОб аФмж лПТПгОкжР, гС гкя нОзмжпкСвС лПТПгОккя 
мСбОТФ лСзФлоПбі ОаС лСбПТкПккя РСйФ УФйж лСлПТПгкьСї СлиОмж. ДСвСбСТСй йСдП аФмж 
бУмОкСбиПкжР СаСб'яеСз лТСгОбоя УлиОпФбОмж лТСоПкмж кО УФйФ лСлПТПгкьСї СлиОмж біг 
гкя СгПТдОккя оієї УФйж біг лСзФлоя. 

ЛмОммя 694. ЙТСгОд мСбОТФ б зТПгжм 
1. ДСвСбСТСй зФлібиі-лТСгОдФ йСдП аФмж лПТПгаОпПкжР лТСгОд мСбОТФ б зТПгжм е 

бігУмТСпПккяй ОаС е ТСеУмТСпПккяй лиОмПдФ. 
2. МСбОТ лТСгОємьУя б зТПгжм еО оікОйж, сС гіюмь кО гПкь лТСгОдФ. ЗйікО оікж кО 

мСбОТ, лТСгОкжР б зТПгжм, кП є лігУмОбСю гия лТСбПгПккя лПТПТОХФкзФ, язсС ікрП кП 
бУмОкСбиПкС гСвСбСТСй ОаС еОзСкСй. 

3. К ТОеі кПбжзСкОккя лТСгОбоПй СаСб'яезФ сСгС лПТПгОккя мСбОТФ, лТСгОкСвС б 
зТПгжм, еОУмСУСбФюмьУя лСиСдПккя УмОммі 665 оьСвС КСгПзУФ. 

4. ЯзсС лСзФлПоь лТСУмТСпжб СлиОмФ мСбОТФ, лТСгОкСвС б зТПгжм, лТСгОбПоь йОє 
лТОбС бжйОвОмж лСбПТкПккя кПСлиОпПкСвС мСбОТФ. 

5. ЯзсС лСзФлПоь лТСУмТСпжб СлиОмФ мСбОТФ, кО лТСУмТСпПкФ УФйФ кОТОХСбФюмьУя 
лТСоПкмж біглСбігкС гС УмОммі 536 оьСвС КСгПзУФ біг гкя, зСиж мСбОТ йОб аФмж СлиОпПкжР, 
гС гкя РСвС нОзмжпкСї СлиОмж. 
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ДСвСбСТСй зФлібиі-лТСгОдФ йСдП аФмж лПТПгаОпПкжР СаСб'яеСз лСзФлоя УлиОпФбОмж 
лТСоПкмж кО УФйФ, сС біглСбігОє оікі мСбОТФ, лТСгОкСвС б зТПгжм, лСпжкОюпж біг гкя 
лПТПгОккя мСбОТФ лТСгОбоПй. 

6. З йСйПкмФ лПТПгОккя мСбОТФ, лТСгОкСвС б зТПгжм, і гС РСвС СлиОмж лТСгОбою 
кОиПджмь лТОбС еОУмОбж кО оПР мСбОТ. 

ЛмОммя 695. ИУСаижбСУмі СлиОмж мСбОТФ е ТСеУмТСпПккяй лиОмПдФ 
1. ДСвСбСТСй лТС лТСгОд мСбОТФ б зТПгжм йСдП аФмж лПТПгаОпПкС СлиОмФ мСбОТФ е 

ТСеУмТСпПккяй лиОмПдФ. 
ІУмСмкжйж ФйСбОйж гСвСбСТФ лТС лТСгОд мСбОТФ б зТПгжм е ФйСбСю лТС ТСеУмТСпПккя 

лиОмПдФ є оікО мСбОТФ, лСТягСз, УмТСзж і ТСейіТж лиОмПдіб. 
2. ЯзсС лСзФлПоь кП егіРУкжб Ф бУмОкСбиПкжР гСвСбСТСй УмТСз пПТвСбСвС лиОмПдФ еО 

лТСгОкжР е ТСеУмТСпПккяй лиОмПдФ і лПТПгОкжР РСйФ мСбОТ, лТСгОбПоь йОє лТОбС 
бігйСбжмжУя біг гСвСбСТФ і бжйОвОмж лСбПТкПккя лТСгОкСвС мСбОТФ. 

3. ДС гСвСбСТФ лТС лТСгОд мСбОТФ б зТПгжм е ФйСбСю лТС ТСеУмТСпПккя лиОмПдФ 
еОУмСУСбФюмьУя лСиСдПккя пОУмжк мТПмьСї, л'ямСї мО рСУмСї УмОммі 694 оьСвС КСгПзУФ. 

ЛмОммя 696. ЛмТОХФбОккя мСбОТФ 
1. ДСвСбСТСй йСдП аФмж бУмОкСбиПкжР СаСб'яеСз лТСгОбоя ОаС лСзФлоя УмТОХФбОмж 

мСбОТ. 
2. ЯзсС УмСТСкО, язО еСаСб'яеОкО УмТОХФбОмж мСбОТ, кП еОУмТОХФбОиО РСвС, гТФвО 

УмСТСкО йОє лТОбС еОУмТОХФбОмж мСбОТ і бжйОвОмж бігрзСгФбОккя бжмТОм кО УмТОХФбОккя 
ОаС бігйСбжмжУя біг гСвСбСТФ. 

ЛмОммя 697. ЗаПТПдПккя лТОбО биОУкСУмі еО лТСгОбоПй 
1. ДСвСбСТСй йСдП аФмж бУмОкСбиПкС, сС лТОбС биОУкСУмі кО лПТПгОкжР лСзФлоПбі 

мСбОТ еаПТівОємьУя еО лТСгОбоПй гС СлиОмж мСбОТФ ОаС кОУмОккя ікржХ СаУмОбжк. К оьСйФ 
ТОеі лСзФлПоь кП йОє лТОбО гС лПТПХСгФ гС кьСвС лТОбО биОУкСУмі ТСелСТягдОмжУя 
мСбОТСй, язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС гСвСбСТСй, еОзСкСй ОаС кП бжлижбОє іе лТжекОпПккя 
мО биОУмжбСУмПР мСбОТФ. 

2. ЯзсС лСзФлПоь лТСУмТСпжб СлиОмФ мСбОТФ, лТСгОбПоь йОє лТОбС бжйОвОмж біг кьСвС 
лСбПТкПккя мСбОТФ. 

ЙТСгОбПоь йОє лТОбС бжйОвОмж біг лСзФлоя лСбПТкПккя мСбОТФ мОзСд Ф ТОеі 
кПкОУмОккя СаУмОбжк, еО язжХ лТОбС биОУкСУмі кО мСбОТ йОиС лПТПРмж гС лСзФлоя. 

§ 2. РЧегШіакФ зЪлібия-лШЧгФд 

ЛмОммя 698. ДСвСбіТ ТСегТіакСї зФлібиі-лТСгОдФ 
1. ЗО гСвСбСТСй ТСегТіакСї зФлібиі-лТСгОдФ лТСгОбПоь, язжР егіРУкює 

ліглТжєйкжоьзФ гіяиькіУмь е лТСгОдФ мСбОТФ, еСаСб'яеФємьУя лПТПгОмж лСзФлоПбі мСбОТ, сС 
ебжпОРкС лТжекОпОємьУя гия СУСажУмСвС, гСйОркьСвС ОаС ікрСвС бжзСТжУмОккя, кП 
лСб'яеОкСвС е ліглТжєйкжоьзСю гіяиькіУмю, О лСзФлПоь еСаСб'яеФємьУя лТжРкямж мСбОТ і 
СлиОмжмж РСвС. 

2. ДСвСбіТ ТСегТіакСї зФлібиі-лТСгОдФ є лФаиіпкжй. 
3. ДС бігкСУжк еО гСвСбСТСй ТСегТіакСї зФлібиі-лТСгОдФ е ФпОУмю лСзФлоя - ніежпкСї 

СУСаж, кП бТПвФиьСбОкжХ ожй КСгПзУСй, еОУмСУСбФємьУя еОзСкСгОбУмбС лТС еОХжУм лТОб 
УлСджбОпіб. 

4. КйСбж гСвСбСТФ, сС СайПдФюмь лТОбО лСзФлоя - ніежпкСї СУСаж лСТібкякС е 
лТОбОйж, бУмОкСбиПкжйж ожй КСгПзУСй мО еОзСкСгОбУмбСй лТС еОХжУм лТОб УлСджбОпіб, є 
кізпПйкжйж. 

5. ЙСзФлПоь йОє лТОбС кО бігрзСгФбОккя еажмзіб, еОбгОкжХ РСйФ лТСгОбоПй 
бкОУиігСз бжзСТжУмОккя кжй лПТПбОв УбСвС УмОкСбжсО Ф бжТСакжпіР ОаС мСТвСбПиькіР 
гіяиькСУмі. 
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ЛмОммя 699. ЙФаиіпкО лТСлСежоія ФзиОУмж гСвСбіТ зФлібиі-лТСгОдФ 
1. ЙТСлСежоія мСбОТФ б ТПзиОйі, зОмОиСвОХ, О мОзСд ікржХ СлжУОХ мСбОТФ, ебПТкПкжХ гС 

кПбжекОпПкСвС зСиО СУіа, є лФаиіпкСю лТСлСежоією ФзиОУмж гСвСбіТ, язсС бСкО йіУмжмь ФУі 
іУмСмкі ФйСбж гСвСбСТФ. 

2. ВжУмОбиПккя мСбОТФ, гПйСкУмТОоія РСвС еТОезіб ОаС кОгОккя бігСйСУмПР лТС мСбОТ 
(СлжУіб, зОмОиСвіб, нСмСекійзіб мСсС) Ф йіУояХ РСвС лТСгОдФ є лФаиіпкСю лТСлСежоією 
ФзиОУмж гСвСбіТ кПеОиПдкС біг мСвС пж бзОеОкО оікО мО ікрі іУмСмкі ФйСбж гСвСбСТФ зФлібиі-
лТСгОдФ, зТій бжлОгзіб, зСиж лТСгОбПоь ябкС бжекОпжб, сС біглСбігкжР мСбОТ кП 
лТжекОпПкжР гия лТСгОдФ. 

ЛмОммя 700. ЗОгОккя лСзФлоПбі ікнСТйОоії лТС мСбОТ 
1. ЙТСгОбПоь еСаСб'яеОкжР кОгОмж лСзФлоПбі кПСаХігкФ і гСУмСбіТкФ ікнСТйОоію лТС 

мСбОТ, сС лТСлСкФємьУя гС лТСгОдФ. ІкнСТйОоія йОє біглСбігОмж бжйСвОй еОзСкФ мО 
лТОбжиОй ТСегТіакСї мСТвібиі сСгС її ейіУмФ і УлСУСаіб кОгОккя. 

2. ЙСзФлПоь йОє лТОбС гС ФзиОгПккя гСвСбСТФ зФлібиі-лТСгОдФ СвиякФмж мСбОТ, 
бжйОвОмж лТСбПгПккя б РСвС лТжУФмкСУмі лПТПбіТзж биОУмжбСУмПР мСбОТФ ОаС гПйСкУмТОоії 
зСТжУмФбОккя мСбОТСй, язсС оП кП бжзиюпПкС ХОТОзмПТСй мСбОТФ і кП УФлПТПпжмь 
лТОбжиОй ТСегТіакСї мСТвібиі. 

3. ЯзсС лСзФлоПбі кП кОгОкС йСдижбСУмі кПвОРкС СгПТдОмж лСбкФ і гСУмСбіТкФ 
ікнСТйОоію лТС мСбОТ Ф йіУоі РСвС лТСгОдФ, бік йОє лТОбС бжйОвОмж бігрзСгФбОккя 
еажмзіб, еОбгОкжХ кПСаґТФкмСбОкжй ФХжиПккяй біг ФзиОгПккя гСвСбСТФ, О язсС гСвСбіТ 
ФзиОгПкС, - б ТСеФйкжР УмТСз бігйСбжмжУя біг гСвСбСТФ, бжйОвОмж лСбПТкПккя УлиОпПкСї еО 
мСбОТ вТСрСбСї УФйж і бігрзСгФбОккя еажмзіб, О мОзСд йСТОиькСї рзСгж. 

4. ЙТСгОбПоь, язжР кП кОгОб лСзФлоПбі йСдижбСУмі СгПТдОмж лСбкФ і гСУмСбіТкФ 
ікнСТйОоію лТС мСбОТ, кПУП біглСбігОиькіУмь еО кПгСиізж мСбОТФ, язі бжкжзиж ліУия 
лПТПгОккя РСвС лСзФлоПбі, язсС лСзФлПоь гСбПгП, сС бСкж бжкжзиж Ф еб'яезФ е бігУФмкіУмю 
Ф кьСвС мОзСї ікнСТйОоії. 

ЛмОммя 701. ДСвСбіТ е ФйСбСю лТС лТжРкяммя лСзФлоПй мСбОТФ Ф бУмОкСбиПкжР 
УмТСз 

1. ЛмСТСкж йСдФмь ФзиОУмж гСвСбіТ зФлібиі-лТСгОдФ е ФйСбСю лТС лТжРкяммя лСзФлоПй 
мСбОТФ Ф УмТСз, бУмОкСбиПкжР гСвСбСТСй, і лТСмявСй оьСвС УмТСзФ мСбОТ кП йСдП аФмж 
лТСгОкжР лТСгОбоПй ікрСйФ лСзФлоПбі. 

2. ЯзсС лСзФлПоь кП е'ябжбУя ОаС кП бпжкжб ікржХ кПСаХігкжХ гіР гия лТжРкяммя 
мСбОТФ Ф бУмОкСбиПкжР УмТСз, ббОдОємьУя, сС лСзФлПоь бігйСбжбУя біг гСвСбСТФ, язсС 
ікрП кП бУмОкСбиПкС гСвСбСТСй. 

3. ДСгОмзСбі бжмТОмж лТСгОбоя кО еОаПелПпПккя лПТПгОккя мСбОТФ лСзФлоПбі Ф 
бУмОкСбиПкжР УмТСз бзиюпОюмьУя б оікФ мСбОТФ, язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС гСвСбСТСй ОаС 
ОзмОйж ожбіиькСвС еОзСкСгОбУмбО. 

ЛмОммя 702. ЙТСгОд мСбОТФ еО еТОезОйж 
1. ЛмСТСкж йСдФмь ФзиОУмж гСвСбіТ зФлібиі-лТСгОдФ мСбОТФ кО лігУмОбі СекОРСйиПккя 

лСзФлоя іе еТОезСй мСбОТФ (еО СлжУСй, зОмОиСвСй мСсС). 
2. ДСвСбіТ зФлібиі-лТСгОдФ мСбОТФ еО еТОезСй є бжзСкОкжй е йСйПкмФ гСУмОбзж мСбОТФ 

Ф йіУоП, бУмОкСбиПкП гСвСбСТСй, О язсС йіУоП лПТПгОккя мСбОТФ кП бУмОкСбиПкП 
гСвСбСТСй, - е йСйПкмФ гСУмОбзж мСбОТФ еО йіУоПй лТСджбОккя ніежпкСї СУСаж-лСзФлоя ОаС 
йіУоПекОХСгдПккяй юТжгжпкСї СУСаж-лСзФлоя, язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС гСвСбСТСй ОаС 
еОзСкСй. 

3. ЙСзФлПоь гС лПТПгОккя мСбОТФ йОє лТОбС бігйСбжмжУя біг гСвСбСТФ еО ФйСбж 
бігрзСгФбОккя лТСгОбоПбі бжмТОм, лСб'яеОкжХ іе бпжкПккяй гіР сСгС бжзСкОккя гСвСбСТФ. 
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ЛмОммя 703. ЙТСгОд мСбОТіб е бжзСТжУмОккяй ОбмСйОміб 
1. ЯзсС лТСгОд мСбОТФ егіРУкюємьУя е бжзСТжУмОккяй ОбмСйОміб, бСиСгіиПоь 

ОбмСйОміб еСаСб'яеОкжР гСбПУмж гС лСзФлоіб ікнСТйОоію лТС лТСгОбоя мСбОТФ рияХСй 
ТСейісПккя кО ОбмСйОмі ОаС кОгОккя лСзФлояй ікржй пжкСй бігСйСУмПР лТС 
кОРйПкФбОккя лТСгОбоя, РСвС йіУоПекОХСгдПккя, ТПджй ТСаСмж, О мОзСд лТС гії, язі 
кПСаХігкС бпжкжмж лСзФлоПбі гия СгПТдОккя мСбОТФ. 

2. ДСвСбіТ ТСегТіакСї зФлібиі-лТСгОдФ е бжзСТжУмОккяй ОбмСйОміб є ФзиОгПкжй е 
йСйПкмФ бпжкПккя лСзФлоПй гіР, кПСаХігкжХ гия СгПТдОккя мСбОТФ. 

3. ЯзсС лСзФлоПбі кП кОгОємьУя СлиОпПкжР мСбОТ, лТСгОбПоь лСбжкПк кО бжйСвФ 
лСзФлоя кПвОРкС кОгОмж лСзФлоПбі мСбОТ ОаС лСбПТкФмж УлиОпПкФ кжй вТСрСбФ УФйФ. 

4. ЯзсС ОбмСйОм бжзСТжУмСбФємьУя гия ТСейікФ вТСрПР, лТжгаОккя лиОмідкжХ еОУСаіб 
ОаС СайікФ бОиюмж, еОУмСУСбФюмьУя лСиСдПккя лТС ТСегТіакФ зФлібию-лТСгОд, язсС ікрП 
кП бжлижбОє іе УФмі еСаСб'яеОккя. 

ЛмОммя 704. ДСвСбіТ е ФйСбСю лТС гСУмОбзФ мСбОТФ лСзФлоПбі 
1. ЯзсС гСвСбіТ ТСегТіакСї зФлібиі-лТСгОдФ ФзиОгПкС е ФйСбСю лТС гСУмОбзФ мСбОТФ 

лСзФлоПбі, лТСгОбПоь еСаСб'яеОкжР Ф бУмОкСбиПкжР гСвСбСТСй УмТСз гСУмОбжмж мСбОТ еО 
йіУоПй, ФзОеОкжй лСзФлоПй, О язсС йіУоП лПТПгОккя мСбОТФ лСзФлоПй кП бзОеОкП, - еО 
йіУоПй лТСджбОккя ніежпкСї СУСаж - лСзФлоя ОаС йіУоПекОХСгдПккяй юТжгжпкСї СУСаж - 
лСзФлоя.  

2. ДСвСбіТ ТСегТіакСї зФлібиі-лТСгОдФ е ФйСбСю лТС гСУмОбзФ мСбОТФ лСзФлоПбі є 
бжзСкОкжй е йСйПкмФ бТФпПккя мСбОТФ лСзФлоПбі, О Ф ТОеі РСвС бігУФмкСУмі - СУСаі, язО 
лТПг'ябжиО збжмОкоію ОаС ікржР гСзФйПкм, сС еОУбігпФє ФзиОгПккя гСвСбСТФ ОаС 
СнСТйиПккя гСУмОбзж мСбОТФ, язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС гСвСбСТСй, ОзмОйж ожбіиькСвС 
еОзСкСгОбУмбО ОаС кП бжлижбОє іе УФмі еСаСб'яеОккя. 

3. ЯзсС гСвСбСТСй кП бУмОкСбиПкжР УмТСз гСУмОбзж мСбОТФ гия бТФпПккя РСвС 
лСзФлоПбі, мСбОТ йОє аФмж гСУмОбиПкжР Ф ТСеФйкжР УмТСз ліУия СгПТдОккя бжйСвж лСзФлоя. 

ЛмОммя 705. ДСвСбіТ кОРйФ-лТСгОдФ 
1. ЗО гСвСбСТСй кОРйФ-лТСгОдФ гС лПТПХСгФ гС лСзФлоя лТОбО биОУкСУмі кО 

лПТПгОкжР РСйФ лТСгОбоПй мСбОТ лСзФлПоь є кОРйОпПй (СТПкгОТПй) оьСвС мСбОТФ. 
2. ЙСзФлПоь УмОє биОУкжзСй мСбОТФ, лПТПгОкСвС РСйФ еО гСвСбСТСй кОРйФ-лТСгОдФ, е 

йСйПкмФ СлиОмж мСбОТФ, язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС гСвСбСТСй. 

ЛмОммя 706. МікО мО СлиОмО мСбОТФ 
1. ЙСзФлПоь еСаСб'яеОкжР СлиОмжмж мСбОТ еО оікСю, СвСиСрПкСю лТСгОбоПй Ф йСйПкм 

ФзиОгПккя гСвСбСТФ, язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС еОзСкСй ОаС кП бжлижбОє іе УФмі 
еСаСб'яеОккя. 

2. ЯзсС гСвСбСТСй бУмОкСбиПкС лСлПТПгкю СлиОмФ мСбОТФ (УмОммя 693 оьСвС КСгПзУФ), 
лТСУмТСпПккя лСзФлоПй СлиОмж мСбОТФ є бігйСбСю лСзФлоя біг гСвСбСТФ, язсС ікрП кП 
бУмОкСбиПкС гСвСбСТСй. 

3. ДС гСвСбСТФ ТСегТіакСї зФлібиі-лТСгОдФ мСбОТФ б зТПгжм, Ф мСйФ пжУиі е 
ТСеУмТСпПккяй лиОмПдФ, кП еОУмСУСбФюмьУя лСиСдПккя ОаеОоФ лПТрСвС пОУмжкж л'ямСї 
УмОммі 694 оьСвС КСгПзУФ. 

4. ЙСзФлПоь йОє лТОбС лСбкіУмю СлиОмжмж мСбОТ Ф аФгь-язжР пОУ Ф йПдОХ 
бУмОкСбиПкСвС гСвСбСТСй лПТіСгФ ТСеУмТСпПккя РСвС СлиОмж. 

ЛмОммя 707. Иайік мСбОТФ 
1. ЙСзФлПоь йОє лТОбС лТСмявСй пСмжТкОгоямж гкіб кП ТОХФюпж гкя зФлібиі 

кПлТСгСбСиьпСвС мСбОТФ кОиПдкСї язСУмі, язсС мТжбОиіржР УмТСз кП СвСиСрПкжР 
лТСгОбоПй, Сайікямж РСвС Ф йіУоі зФлібиі ОаС ікржХ йіУояХ, СвСиСрПкжХ лТСгОбоПй, кО 
ОкОиСвіпкжР мСбОТ ікржХ ТСейіТФ, нСТйж, вОаОТжмФ, нОУСкФ, зСйлиПзмОоії мСсС. К ТОеі 
бжябиПккя Тіекжоі б оікі лСзФлПоь лТСбСгжмь кПСаХігкжР лПТПТОХФкСз е лТСгОбоПй. 
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ЯзсС Ф лТСгОбоя кПйОє кПСаХігкСвС гия СайікФ мСбОТФ, лСзФлПоь йОє лТОбС лСбПТкФмж 
лТжгаОкжР мСбОТ лТСгОбоПбі мО СгПТдОмж УлиОпПкФ еО кьСвС вТСрСбФ УФйФ. 

ВжйСвО лСзФлоя лТС Сайік ОаС лСбПТкПккя мСбОТФ лігиявОє еОгСбСиПккю, язсС мСбОТ 
кП аФб Ф УлСджбОккі, еаПТПдПкС РСвС мСбОТкжР бжг, УлСджбпі биОУмжбСУмі мО еО кОябкСУмі 
гСзОеіб лТжгаОккя мСбОТФ Ф оьСвС лТСгОбоя. 

2. ЙПТПиіз мСбОТіб, язі кП лігиявОюмь СайікФ ОаС лСбПТкПккю кО лігУмОбОХ, 
лПТПгаОпПкжХ оією УмОммПю, бУмОкСбиюємьУя кСТйОмжбкС-лТОбСбжйж ОзмОйж. 

ЛмОммя 708. ЙТОбО лСзФлоя Ф ТОеі лТСгОдФ РСйФ мСбОТФ кПкОиПдкСї язСУмі 
1. К ТОеі бжябиПккя лСзФлоПй лТСмявСй вОТОкміРкСвС ОаС ікржХ УмТСзіб, бУмОкСбиПкжХ 

СаСб'яезСбжйж гия УмСТік лТОбжиОйж пж гСвСбСТСй, кПгСиізіб, кП еОУмПТПдПкжХ 
лТСгОбоПй, ОаС нОиьУжнізОоії мСбОТФ лСзФлПоь йОє лТОбС еО УбСїй бжаСТСй: 

1) бжйОвОмж біг лТСгОбоя ОаС бжвСмСбиюбОпО аПеСлиОмкСвС ФУФкПккя кПгСиізіб мСбОТФ 
ОаС бігрзСгФбОккя бжмТОм, егіРУкПкжХ лСзФлоПй пж мТПмьСю СУСаСю, кО їХ бжлТОбиПккя; 

2) бжйОвОмж біг лТСгОбоя ОаС бжвСмСбиюбОпО еОйікж мСбОТФ кО ОкОиСвіпкжР мСбОТ 
кОиПдкСї язСУмі ОаС кО мОзжР УОйжР мСбОТ ікрСї йСгПиі е біглСбігкжй лПТПТОХФкзСй Ф ТОеі 
Тіекжоі б оікі; 

3) бжйОвОмж біг лТСгОбоя ОаС бжвСмСбиюбОпО біглСбігкСвС ейПкрПккя оікж; 
4) бігйСбжмжУя біг гСвСбСТФ і бжйОвОмж лСбПТкПккя УлиОпПкСї еО мСбОТ вТСрСбСї УФйж. 
2. ЙСзФлПоь, язжР лТжгаОб кПлТСгСбСиьпі мСбОТж, сС бдП аФиж б зСТжУмФбОккі і 

ТПОиіеСбОкі пПТПе ТСегТіакі зСйіУіРкі мСТвСбПиькі ліглТжєйУмбО, лТС сС бік аФб 
лСікнСТйСбОкжР лТСгОбоПй, йОє лТОбС лТПг'ябжмж бжйСвж, лПТПгаОпПкі пОУмжкСю лПТрСю 
оієї УмОммі, язсС лТжгаОкі мСбОТж йіУмжиж іУмСмкі кПгСиізж, кП еОУмПТПдПкі лТСгОбоПй. 

ЛмОммя 709. ЙСТягСз і УмТСзж еОгСбСиПккя бжйСв лСзФлоя лТС еОйікФ мСбОТФ ОаС 
ФУФкПккя кПгСиізіб 

1. ЙТСгОбПоь ОаС бжвСмСбиюбОп (пж ФлСбкСбОдПкі кжйж лТПгУмОбкжзж) еСаСб'яеОкі 
лТжРкямж мСбОТ кПкОиПдкСї язСУмі біг лСзФлоя і еОгСбСиькжмж РСвС бжйСвж лТС еОйікФ 
мСбОТФ ОаС ФУФкПккя кПгСиізіб. ДСУмОбзО мСбОТФ лТСгОбоПбі мО РСвС лСбПТкПккя лСзФлоПбі 
егіРУкююмьУя лТСгОбоПй ОаС бжвСмСбиюбОпПй, О б ТОеі кПбжзСкОккя кжйж оьСвС СаСб'яезФ 
ОаС бігУФмкСУмі лТСгОбоя пж бжвСмСбиюбОпО б йіУоПекОХСгдПккі лСзФлоя лСбПТкПккя 
мСбОТФ йСдП аФмж егіРУкПкП лСзФлоПй еО їХкіР ТОХФкСз. 

2. ВжйСвО лСзФлоя лТС еОйікФ мСбОТФ лігиявОє кПвОРкСйФ еОгСбСиПккю, О б ТОеі 
кПСаХігкСУмі лПТПбіТзж язСУмі мСбОТФ - лТСмявСй пСмжТкОгоямж гкіб ОаС, еО гСйСбиПкіУмю 
УмСТік, б ікржР УмТСз. 

К ТОеі бігУФмкСУмі кПСаХігкСвС мСбОТФ бжйСвО лСзФлоя лТС еОйікФ мСбОТФ лігиявОє 
еОгСбСиПккю Ф гбСйіУяпкжР УмТСз е йСйПкмФ лСгОккя біглСбігкСї еОябж. 

ЯзсС еОгСбСиькжмж бжйСвФ лСзФлоя лТС еОйікФ мСбОТФ Ф бУмОкСбиПкі УмТСзж 
кПйСдижбС, лСзФлПоь кО УбіР бжаіТ йОє лТОбС лТПг'ябжмж лТСгОбоПбі ОаС бжвСмСбиюбОпФ 
ікрі бжйСвж біглСбігкС гС УмОммі 708 оьСвС КСгПзУФ. 

3. ВжйСвО лСзФлоя лТС аПеСлиОмкП ФУФкПккя кПгСиізіб мСбОТФ лігиявОє еОгСбСиПккю 
лТСгОбоПй ОаС бжвСмСбиюбОпПй лТСмявСй пСмжТкОгоямж гкіб ОаС, еО гСйСбиПкіУмю УмСТік, 
б ікржР УмТСз. ЗО бжйСвФ лСзФлоя кО пОУ ТПйСкмФ РСйФ йОє аФмж кОгОкжР Ф зСТжУмФбОккя 
ОкОиСвіпкжР мСбОТ, кПеОиПдкС біг йСгПиі, е гСУмОбзСю. 

4. К ТОеі ФУФкПккя кПгСиізіб мСбОТФ рияХСй еОйікж зСйлиПзмФюпСвС бжТСаФ ОаС 
УзиОгСбСї пОУмжкж мСбОТФ, кО язі бУмОкСбиПкС вОТОкміРкі УмТСзж, вОТОкміРкжР УмТСз кО 
кСбжР зСйлиПзмФюпжР бжТіа ОаС УзиОгСбФ пОУмжкФ СапжУиюємьУя біг гкя бжгОпі лСзФлоПбі 
мСбОТФ ліУия ФУФкПккя кПгСиізіб. 

5. ЗО зСдкжР гПкь лТСУмТСпПккя лТСгОбоПй ОаС бжвСмСбиюбОпПй ФУФкПккя кПгСиізіб 
мСбОТФ і кПбжзСкОккя бжйСвж лТС кОгОккя б зСТжУмФбОккя ОкОиСвіпкСвС мСбОТФ кО пОУ 
ФУФкПккя кПгСиізіб лТСгОбПоь УлиОпФє лСзФлоПбі кПФУмСРзФ б ТСейіТі СгкСвС бігУСмзО 
бОТмСУмі мСбОТФ. 
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ЛмОммя 710. ВігрзСгФбОккя Тіекжоі б оікі Ф ТОеі еОйікж мСбОТФ, ейПкрПккя оікж і 
лСбПТкПккя мСбОТФ кПкОиПдкСї язСУмі 

1. К ТОеі еОйікж мСбОТФ е кПгСиізОйж кО мСбОТ кОиПдкСї язСУмі лТСгОбПоь кП йОє лТОбО 
бжйОвОмж бігрзСгФбОккя Тіекжоі йід оікСю мСбОТФ, бУмОкСбиПкСю гСвСбСТСй зФлібиі-
лТСгОдФ, і оікСю мСбОТФ, язО іУкФє кО йСйПкм еОйікж мСбОТФ ОаС лСУмОкСбиПккя УФгСй 
ТірПккя лТС еОйікФ мСбОТФ. 

2. К ТОеі еОйікж мСбОТФ кПкОиПдкСї язСУмі кО ОкОиСвіпкжР, ОиП ікржР еО ТСейіТСй, 
нОУСкСй, УСТмСй мСсС мСбОТ кОиПдкСї язСУмі бігрзСгФбОккю лігиявОє Тіекжоя йід оікСю 
еОйікПкСвС мСбОТФ і оікСю мСбОТФ кОиПдкСї язСУмі, сС гіюмь кО йСйПкм еОйікж мСбОТФ ОаС 
лСУмОкСбиПккя УФгСй ТірПккя лТС еОйікФ мСбОТФ. 

3. К ТОеі лТПг'ябиПккя бжйСвж лТС біглСбігкП ейПкрПккя оікж мСбОТФ гия ТСеТОХФкзФ 
аПТПмьУя оікО мСбОТФ кО йСйПкм лТПг'ябиПккя бжйСвж лТС ейПкрПккя оікж, О язсС бжйСвФ 
лСзФлоя гСаТСбіиькС кП еОгСбСиПкС лТСгОбоПй, - кО йСйПкм лСУмОкСбиПккя УФгСй ТірПккя 
лТС біглСбігкП ейПкрПккя оікж мСбОТФ. 

4. К ТОеі бігйСбж лСзФлоя біг гСвСбСТФ мО лСбПТкПккя лТСгОбою мСбОТФ кПкОиПдкСї 
язСУмі лСзФлПоь йОє лТОбС бжйОвОмж бігрзСгФбОккя Тіекжоі йід оікСю мСбОТФ, 
бУмОкСбиПкСю гСвСбСТСй, і оікСю біглСбігкСвС мСбОТФ кО йСйПкм гСаТСбіиькСвС 
еОгСбСиПккя РСвС бжйСвж, О язсС бжйСвФ гСаТСбіиькС кП еОгСбСиПкС лТСгОбоПй, - кО 
йСйПкм лСУмОкСбиПккя УФгСй ТірПккя. 

5. ЯзсС кО пОУ бжзСкОккя ТірПккя УФгФ лТС бігрзСгФбОккя Тіекжоі б оікі Ф ТОеі еОйікж 
мСбОТФ, ейПкрПккя оікж ОаС лСбПТкПккя мСбОТФ кПкОиПдкСї язСУмі лігбжсжижУя оікж кО оПР 
мСбОТ, лСзФлПоь іе ожХ лігУмОб йСдП еОябжмж гСгОмзСбі бжйСвж гС лТСгОбоя. 

ЛмОммя 711. ВіглСбігОиькіУмь еО рзСгФ, еОбгОкФ бкОУиігСз кПгСиізіб мСбОТФ 
1. ОзСгО, еОбгОкО йОРкФ лСзФлоя, мО рзСгО, еОбгОкО зОиіомбСй, ікржй ФрзСгдПккяй 

егСТСб'я ОаС УйПТмю Ф еб'яезФ е лТжгаОккяй мСбОТФ, сС йОє кПгСиіз, бігрзСгСбФємьУя 
біглСбігкС гС лСиСдПкь виОбж 82 оьСвС КСгПзУФ. 

§ 3. ПЧЩмФбзФ 

ЛмОммя 712. ДСвСбіТ лСУмОбзж 
1. ЗО гСвСбСТСй лСУмОбзж лТСгОбПоь (лСУмОпОиькжз), язжР егіРУкює ліглТжєйкжоьзФ 

гіяиькіУмь, еСаСб'яеФємьУя лПТПгОмж Ф бУмОкСбиПкжР УмТСз (УмТСзж) мСбОТ Ф биОУкіУмь 
лСзФлоя гия бжзСТжУмОккя РСвС Ф ліглТжєйкжоьзіР гіяиькСУмі ОаС б ікржХ оіияХ, кП 
лСб'яеОкжХ е СУСажУмжй, УійПРкжй, гСйОркій ОаС ікржй лСгіакжй бжзСТжУмОккяй, О 
лСзФлПоь еСаСб'яеФємьУя лТжРкямж мСбОТ і УлиОмжмж еО кьСвС лПбкФ вТСрСбФ УФйФ. 

2. ДС гСвСбСТФ лСУмОбзж еОУмСУСбФюмьУя еОвОиькі лСиСдПккя лТС зФлібию-лТСгОд, 
язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС гСвСбСТСй, еОзСкСй ОаС кП бжлижбОє е ХОТОзмПТФ бігкСУжк 
УмСТік. 

3. ЗОзСкСй йСдФмь аФмж лПТПгаОпПкі СУСаижбСУмі ТПвФиюбОккя ФзиОгПккя мО 
бжзСкОккя гСвСбСТіб лСУмОбзж, Ф мСйФ пжУиі гСвСбСТФ лСУмОбзж мСбОТФ гия гПТдОбкжХ 
лСмТПа. 

§ 4. КЧкмШФзмФція ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзЧї лШЧгЪзції 

ЛмОммя 713. ДСвСбіТ зСкмТОзмОоії УіиьУьзСвСУлСгОТУьзСї лТСгФзоії 
1. ЗО гСвСбСТСй зСкмТОзмОоії УіиьУьзСвСУлСгОТУьзСї лТСгФзоії бжТСакжз 

УіиьУьзСвСУлСгОТУьзСї лТСгФзоії еСаСб'яеФємьУя бжТСажмж бжекОпПкФ гСвСбСТСй 
УіиьУьзСвСУлСгОТУьзФ лТСгФзоію і лПТПгОмж її Ф биОУкіУмь еОвСмібПиькжзСбі (зСкмТОзмОкмФ) 
ОаС бжекОпПкСйФ кжй СгПТдФбОпПбі, О еОвСмібПиькжз еСаСб'яеФємьУя лТжРкямж ою 
лТСгФзоію мО СлиОмжмж її еО бУмОкСбиПкжйж оікОйж біглСбігкС гС ФйСб гСвСбСТФ. 

2. ДС гСвСбСТФ зСкмТОзмОоії еОУмСУСбФюмьУя еОвОиькі лСиСдПккя лТС зФлібию-лТСгОд 
мО лСиСдПккя лТС гСвСбіТ лСУмОбзж, язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС гСвСбСТСй ОаС еОзСкСй. 



ГОеПмО "ВУП лТС аФХвОимПТУьзжР Саиіз" 166 gazeta.vobu.ua 
 

 

3. ЗОзСкСй йСдФмь аФмж лПТПгаОпПкі СУСаижбСУмі ФзиОгПккя мО бжзСкОккя гСвСбСТіб 
зСкмТОзмОоії УіиьУьзСвСУлСгОТУьзСї лТСгФзоії. 

§ 5. ПЧЩмФчФккя ХкХШвХмжчкжйж мФ ікшжйж ШХЩЪШЩФйж чХШХе лШжєгкФкЪ йХШХдЪ 

ЛмОммя 714. ДСвСбіТ лСУмОпОккя ПкПТвПмжпкжйж мО ікржйж ТПУФТУОйж пПТПе 
лТжєгкОкФ йПТПдФ 

1. ЗО гСвСбСТСй лСУмОпОккя ПкПТвПмжпкжйж мО ікржйж ТПУФТУОйж пПТПе лТжєгкОкФ 
йПТПдФ СгкО УмСТСкО (лСУмОпОиькжз) еСаСб'яеФємьУя кОгОбОмж гТФвіР УмСТСкі (УлСджбОпПбі, 
ОаСкПкмСбі) ПкПТвПмжпкі мО ікрі ТПУФТУж, лПТПгаОпПкі гСвСбСТСй, О УлСджбОп (ОаСкПкм) 
еСаСб'яеФємьУя СлиОпФбОмж бОТміУмь лТжРкямжХ ТПУФТУіб мО гСмТжйФбОмжУь лПТПгаОпПкСвС 
гСвСбСТСй ТПджйФ її бжзСТжУмОккя, О мОзСд еОаПелПпжмж аПелПпкФ ПзУлиФОмОоію 
ПкПТвПмжпкСвС мО ікрСвС СаиОгкОккя. 

2. ДС гСвСбСТФ лСУмОпОккя ПкПТвПмжпкжйж мО ікржйж ТПУФТУОйж пПТПе лТжєгкОкФ 
йПТПдФ еОУмСУСбФюмьУя еОвОиькі лСиСдПккя лТС зФлібию-лТСгОд, лСиСдПккя лТС гСвСбіТ 
лСУмОбзж, язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС еОзСкСй ОаС кП бжлижбОє іе УФмі бігкСУжк УмСТік. 

3. ЗОзСкСй йСдФмь аФмж лПТПгаОпПкі СУСаижбСУмі ФзиОгПккя мО бжзСкОккя гСвСбСТФ 
лСУмОпОккя ПкПТвПмжпкжйж мО ікржйж ТПУФТУОйж. 

§ 6. МікФ 

ЛмОммя 715. ДСвСбіТ йікж 
1. ЗО гСвСбСТСй йікж (аОТмПТФ) зСдкО іе УмСТік еСаСб'яеФємьУя лПТПгОмж гТФвіР УмСТСкі 

Ф биОУкіУмь Сгжк мСбОТ б Сайік кО ікржР мСбОТ. 
2. КСдкО іе УмСТік гСвСбСТФ йікж є лТСгОбоПй мСвС мСбОТФ, язжР бік лПТПгОє б Сайік, і 

лСзФлоПй мСбОТФ, язжР бік СгПТдФє беОйік. 
3. ДСвСбСТСй йСдП аФмж бУмОкСбиПкО гСлиОмО еО мСбОТ аіиьрСї бОТмСУмі, сС 

СайікюємьУя кО мСбОТ йПкрСї бОТмСУмі. 
4. ЙТОбС биОУкСУмі кО СайікюбОкі мСбОТж лПТПХСгжмь гС УмСТік СгкСпОУкС ліУия 

бжзСкОккя еСаСб'яеОкь сСгС лПТПгОккя йОРкО СаСйО УмСТСкОйж, язсС ікрП кП 
бУмОкСбиПкС гСвСбСТСй ОаС еОзСкСй. 

5. ДСвСбСТСй йСдП аФмж бУмОкСбиПкжР Сайік йОРкО кО ТСаСмж (лСУиФвж). 
6. ЗОзСкСй йСдФмь аФмж лПТПгаОпПкі СУСаижбСУмі ФзиОгПккя мО бжзСкОккя гСвСбСТФ 

йікж. 

ЛмОммя 716. ЙТОбСбП ТПвФиюбОккя йікж 
1. ДС гСвСбСТФ йікж еОУмСУСбФюмьУя еОвОиькі лСиСдПккя лТС зФлібию-лТСгОд, 

лСиСдПккя лТС гСвСбіТ лСУмОбзж, гСвСбіТ зСкмТОзмОоії ОаС ікрі гСвСбСТж, ПиПйПкмж язжХ 
йіУмямьУя б гСвСбСТі йікж, язсС оП кП УФлПТПпжмь УФмі еСаСб'яеОккя. 

ГиОбО 55 
ДАККВАЗЗЯ 

ЛмОммя 717. ДСвСбіТ гОТФбОккя 
1. ЗО гСвСбСТСй гОТФбОккя СгкО УмСТСкО (гОТФбОиькжз) лПТПгОє ОаС еСаСб'яеФємьУя 

лПТПгОмж б йОРаФмкьСйФ гТФвіР УмСТСкі (СагОТСбФбОкСйФ) аПеСлиОмкС йОРкС (гОТФкСз) Ф 
биОУкіУмь. 

2. ДСвСбіТ, сС бУмОкСбиює СаСб'яеСз СагОТСбФбОкСвС бпжкжмж кО зСТжУмь 
гОТФбОиькжзО аФгь-язФ гію йОРкСбСвС ОаС кПйОРкСбСвС ХОТОзмПТФ, кП є гСвСбСТСй 
гОТФбОккя. 
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ЛмОммя 718. ЙТПгйПм гСвСбСТФ гОТФбОккя 
1. ДОТФкзСй йСдФмь аФмж ТФХСйі ТПпі, б мСйФ пжУиі вТСрі мО оіккі лОлПТж, О мОзСд 

кПТФХСйі ТПпі. 
2. ДОТФкзСй йСдФмь аФмж йОРкСбі лТОбО, язжйж гОТФбОиькжз бСиСгіє ОаС язі йСдФмь 

бжкжзкФмж Ф кьСвС б йОРаФмкьСйФ. 

ЛмОммя 719. ЛСТйО гСвСбСТФ гОТФбОккя 
1. ДСвСбіТ гОТФбОккя лТПгйПміб СУСажУмСвС зСТжУмФбОккя мО лСаФмСбСвС лТжекОпПккя 

йСдП аФмж ФзиОгПкжР ФУкС. 
2. ДСвСбіТ гОТФбОккя кПТФХСйСї ТПпі ФзиОгОємьУя Ф лжУьйСбіР нСТйі і лігиявОє 

кСмОТіОиькСйФ лСУбігпПккю. 
3. ДСвСбіТ гОТФбОккя йОРкСбСвС лТОбО мО гСвСбіТ гОТФбОккя е СаСб'яезСй лПТПгОмж 

гОТФкСз Ф йОРаФмкьСйФ ФзиОгОємьУя Ф лжУьйСбіР нСТйі. К ТОеі кПгСгПТдОккя лжУьйСбСї 
нСТйж оПР гСвСбіТ є кізпПйкжй. 

4. ДСвСбіТ гОТФбОккя ТФХСйжХ ТПпПР, язі йОюмь СУСаижбФ оіккіУмь, ФзиОгОємьУя Ф 
лжУьйСбіР нСТйі. ЙПТПгОккя мОзСї ТПпі еО ФУкжй гСвСбСТСй є лТОбСйіТкжй, язсС УФг кП 
бУмОкСбжмь, сС СагОТСбФбОкжР еОбСиСгіб кПю кПеОзСккС. 

5. ДСвСбіТ гОТФбОккя бОиюмкжХ оіккСУмПР ніежпкжХ СУіа йід УСаСю кО УФйФ, язО 
лПТПбжсФє л'ямгПУямжзТОмкжР ТСейіТ кПСлСгОмзСбФбОкСвС йікійФйФ гСХСгіб вТСйОгяк, 
ФзиОгОємьУя Ф лжУьйСбіР нСТйі і лігиявОє кСмОТіОиькСйФ лСУбігпПккю. 

ЛмОммя 720. ЛмСТСкж Ф гСвСбСТі гОТФбОккя 
1. ЛмСТСкОйж Ф гСвСбСТі гОТФбОккя йСдФмь аФмж ніежпкі СУСаж, юТжгжпкі СУСаж, 

гПТдОбО КзТОїкО, АбмСкСйкО КПУлФаиізО КТжй, мПТжмСТіОиькО вТСйОгО. 
2. БОмьзж (ФУжкСбиюбОпі), СлізФкж кП йОюмь лТОбО гОТФбОмж йОРкС гімПР, лігСліпкжХ. 
3. ЙіглТжєйкжоьзі мСбОТжУмбО йСдФмь ФзиОгОмж гСвСбіТ гОТФбОккя йід УСаСю, язсС 

лТОбС егіРУкюбОмж гОТФбОккя лТяйС бУмОкСбиПкС ФУмОкСбпжй гСзФйПкмСй гОТФбОиькжзО. 
МП лСиСдПккя кП лСржТюємьУя кО лТОбС юТжгжпкСї СУСаж ФзиОгОмж гСвСбіТ лСдПТмбж. 

4. ДСвСбіТ гОТФбОккя біг ійПкі гОТФбОиькжзО йСдП ФзиОУмж РСвС лТПгУмОбкжз. 
ДСТФпПккя кО ФзиОгПккя гСвСбСТФ гОТФбОккя, б язСйФ кП бУмОкСбиПкС ійПкі 
СагОТСбФбОкСвС, є кізпПйкжй. 

ЛмОммя 721. ИаСб'яезж гОТФбОиькжзО 
1. ЯзсС гОТФбОиькжзСбі бігСйС лТС кПгСиізж ТПпі, сС є гОТФкзСй, ОаС її СУСаижбі 

биОУмжбСУмі, язі йСдФмь аФмж кПаПелПпкжйж гия джммя, егСТСб'я, йОРкО СагОТСбФбОкСвС ОаС 
ікржХ СУіа, бік еСаСб'яеОкжР лСбігСйжмж лТС кжХ СагОТСбФбОкСвС. 

2. ДОТФбОиькжз, язСйФ аФиС бігСйС лТС кПгСиізж ОаС СУСаижбі биОУмжбСУмі 
лСгОТСбОкСї ТПпі і язжР кП лСбігСйжб лТС кжХ СагОТСбФбОкСвС, еСаСб'яеОкжР бігрзСгФбОмж 
рзСгФ, еОбгОкФ йОРкФ, мО рзСгФ, еОбгОкФ зОиіомбСй, ікржй ФрзСгдПккяй егСТСб'я ОаС 
УйПТмю б ТПеФиьмОмі бСиСгіккя пж зСТжУмФбОккя гОТФкзСй. 

ЛмОммя 722. ЙТжРкяммя гОТФкзО 
1. ЙТОбС биОУкСУмі СагОТСбФбОкСвС кО гОТФкСз бжкжзОє е йСйПкмФ РСвС лТжРкяммя. 
2. ДОТФбОиькжз, язжР лПТПгОб Тіп ліглТжєйУмбФ, СТвОкіеОоії мТОкУлСТмФ, еб'яезФ ОаС 

ікріР СУСаі гия бТФпПккя її СагОТСбФбОкСйФ, йОє лТОбС бігйСбжмжУя біг гСвСбСТФ 
гОТФбОккя гС бТФпПккя ТПпі СагОТСбФбОкСйФ. 

3. ЯзсС гОТФкСз кОлТОбиПкС СагОТСбФбОкСйФ аПе РСвС лСлПТПгкьСї евСгж, гОТФкСз є 
лТжРкямжй, язсС СагОТСбФбОкжР кПвОРкС кП еОябжмь лТС бігйСбФ біг РСвС лТжРкяммя. 

4. ЙТжРкяммя СагОТСбФбОкжй гСзФйПкміб, язі лСУбігпФюмь лТОбС биОУкСУмі кО Тіп, 
ікржХ гСзФйПкміб, язі лСУбігпФюмь кОиПдкіУмь гОТФбОиькжзСбі лТПгйПмО гСвСбСТФ, ОаС 
УжйбСиіб ТПпі (зиюпіб, йОзПміб мСсС) є лТжРкяммяй гОТФкзО. 
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ЛмОммя 723. ДСвСбіТ гОТФбОккя е СаСб'яезСй лПТПгОмж гОТФкСз Ф йОРаФмкьСйФ 
1. ДСвСбСТСй гОТФбОккя йСдП аФмж бУмОкСбиПкжР СаСб'яеСз гОТФбОиькжзО лПТПгОмж 

гОТФкСз СагОТСбФбОкСйФ б йОРаФмкьСйФ пПТПе лПбкжР УмТСз (Ф лПбкжР мПТйік) ОаС Ф ТОеі 
кОУмОккя бігзиОгОиькСї СаУмОбжкж. 

2. К ТОеі кОУмОккя УмТСзФ (мПТйікФ) ОаС бігзиОгОиькСї СаУмОбжкж, бУмОкСбиПкжХ 
гСвСбСТСй гОТФбОккя е СаСб'яезСй лПТПгОмж гОТФкСз Ф йОРаФмкьСйФ, СагОТСбФбОкжР йОє 
лТОбС бжйОвОмж біг гОТФбОиькжзО лПТПгОккя гОТФкзО ОаС бігрзСгФбОккя РСвС бОТмСУмі. 

3. ЯзсС гС кОУмОккя УмТСзФ (мПТйікФ) ОаС бігзиОгОиькСї СаУмОбжкж, бУмОкСбиПкСї 
гСвСбСТСй гОТФбОккя е СаСб'яезСй лПТПгОмж гОТФкСз Ф йОРаФмкьСйФ, гОТФбОиькжз ОаС 
СагОТСбФбОкжР лСйТП, гСвСбіТ гОТФбОккя лТжлжкяємьУя. 

ЛмОммя 724. ИгкСУмСТСккя бігйСбО біг гСвСбСТФ гОТФбОккя е СаСб'яезСй лПТПгОмж 
гОТФкСз Ф йОРаФмкьСйФ 

1. ДОТФбОиькжз йОє лТОбС бігйСбжмжУя біг лПТПгОккя гОТФкзО Ф йОРаФмкьСйФ, язсС 
ліУия ФзиОгПккя гСвСбСТФ РСвС йОРкСбжР УмОк іУмСмкС лСвіТржбУя. 

2. ИагОТСбФбОкжР йОє лТОбС Ф аФгь-язжР пОУ гС лТжРкяммя гОТФкзО кО лігУмОбі 
гСвСбСТФ гОТФбОккя е СаСб'яезСй лПТПгОмж гОТФкСз Ф йОРаФмкьСйФ бігйСбжмжУя біг кьСвС. 

ЛмОммя 725. ИаСб'яеСз СагОТСбФбОкСвС кО зСТжУмь мТПмьСї СУСаж 
1. ДСвСбСТСй гОТФбОккя йСдП аФмж бУмОкСбиПкжР СаСб'яеСз СагОТСбФбОкСвС бпжкжмж 

лПбкФ гію йОРкСбСвС ХОТОзмПТФ кО зСТжУмь мТПмьСї СУСаж ОаС ФмТжйОмжУя біг її бпжкПккя 
(лПТПгОмж вТСрСбФ УФйФ пж ікрП йОРкС Ф биОУкіУмь, бжлиОпФбОмж вТСрСбФ ТПкмФ, кОгОмж 
лТОбС гСбіпкСвС зСТжУмФбОккя гОТФкзСй пж РСвС пОУмжкСю, кП лТПг'ябиямж бжйСв гС 
мТПмьСї СУСаж лТС бжУПиПккя мСсС). 

2. ДОТФбОиькжз йОє лТОбС бжйОвОмж біг СагОТСбФбОкСвС бжзСкОккя лСзиОгПкСвС кО 
кьСвС СаСб'яезФ кО зСТжУмь мТПмьСї СУСаж. 

К ТОеі УйПТмі гОТФбОиькжзО, СвСиСрПккя РСвС лСйПТижй, бжекОккя аПебіУкС бігУФмкій 
пж кПгієегОмкжй бжзСкОккя СаСб'яезФ кО зСТжУмь мТПмьСї СУСаж йОє лТОбС бжйОвОмж біг 
СагОТСбФбОкСвС СУСаО, кО зСТжУмь язСї бУмОкСбиПкжР оПР СаСб'яеСз. 

ЛмОммя 726. ЙТОбСбі кОУиігзж лСТФрПккя СагОТСбФбОкжй СаСб'яезФ кО зСТжУмь 
мТПмьСї СУСаж 

1. К ТОеі лСТФрПккя СагОТСбФбОкжй СаСб'яезФ кО зСТжУмь мТПмьСї СУСаж гОТФбОиькжз 
йОє лТОбС бжйОвОмж ТСеіТбОккя гСвСбСТФ і лСбПТкПккя гОТФкзО, О язсС мОзП лСбПТкПккя 
кПйСдижбП, - бігрзСгФбОккя РСвС бОТмСУмі. 

ЛмОммя 727. КСеіТбОккя гСвСбСТФ гОТФбОккя кО бжйСвФ гОТФбОиькжзО 
1. ДОТФбОиькжз йОє лТОбС бжйОвОмж ТСеіТбОккя гСвСбСТФ гОТФбОккя кПТФХСйжХ ТПпПР 

пж ікрСвС СУСаижбС оіккСвС йОРкО, язсС СагОТСбФбОкжР ФйжУкС бпжкжб зТжйікОиькП 
лТОбСлСТФрПккя лТСмж джммя, егСТСб'я, биОУкСУмі гОТФбОиькжзО, РСвС аОмьзіб, гТФджкж 
(пСиСбізО) ОаС гімПР. 

ЯзсС СагОТСбФбОкжР бпжкжб ФйжУкП бажбУмбС гОТФбОиькжзО, УлОгзСєйоі 
гОТФбОиькжзО йОюмь лТОбС бжйОвОмж ТСеіТбОккя гСвСбСТФ гОТФбОккя. 

2. ДОТФбОиькжз йОє лТОбС бжйОвОмж ТСеіТбОккя гСвСбСТФ гОТФбОккя, язсС 
СагОТСбФбОкжР УмбСТює еОвТСеФ аПелСбСТСмкСї бмТОмж гОТФкзО, сС йОє гия гОТФбОиькжзО 
бПижзФ кПйОРкСбФ оіккіУмь. 

3. ДОТФбОиькжз йОє лТОбС бжйОвОмж ТСеіТбОккя гСвСбСТФ гОТФбОккя, язсС бкОУиігСз 
кПгаОиСвС УмОбиПккя СагОТСбФбОкСвС гС ТПпі, сС УмОкСбжмь зФиьмФТкФ оіккіУмь, оя Тіп йСдП 
аФмж екжсПкО ОаС іУмСмкС лСрзСгдПкО. 

4. ДОТФбОиькжз йОє лТОбС бжйОвОмж ТСеіТбОккя гСвСбСТФ гОТФбОккя, язсС кО йСйПкм 
лТПг'ябиПккя бжйСвж гОТФкСз є еаПТПдПкжй. 
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5. К ТОеі ТСеіТбОккя гСвСбСТФ гОТФбОккя СагОТСбФбОкжР еСаСб'яеОкжР лСбПТкФмж 
гОТФкСз Ф кОмФТі. 

ЛмОммя 728. ЙСеСбкО гОбкіУмь, сС еОУмСУСбФємьУя гС бжйСв лТС ТСеіТбОккя 
гСвСбСТФ гОТФбОккя 

1. ДС бжйСв лТС ТСеіТбОккя гСвСбСТФ гОТФбОккя еОУмСУСбФємьУя лСеСбкО гОбкіУмь б 
Сгжк Тіз. 

ЛмОммя 729. ЙСдПТмбО 
1. ЙСдПТмбСю є гОТФбОккя кПТФХСйжХ мО ТФХСйжХ ТПпПР, еСзТПйО вТСрПР мО оіккжХ 

лОлПТіб, СУСаОй, бУмОкСбиПкжй пОУмжкСю лПТрСю УмОммі 720 оьСвС КСгПзУФ, гия 
гСУявкПккя кжйж лПбкСї, кОлПТПг СаФйСбиПкСї йПмж. 

2. ДСвСбіТ лТС лСдПТмбФ є ФзиОгПкжй е йСйПкмФ лТжРкяммя лСдПТмбж. 
3. ДС гСвСбСТФ лТС лСдПТмбФ еОУмСУСбФюмьУя лСиСдПккя лТС гСвСбіТ гОТФбОккя, язсС 

ікрП кП бУмОкСбиПкС еОзСкСй. 

ЛмОммя 730. ЙТОбО лСдПТмбФбОпО 
1. ЙСдПТмбФбОп йОє лТОбС егіРУкюбОмж зСкмТСиь еО бжзСТжУмОккяй лСдПТмбж 

біглСбігкС гС йПмж, бУмОкСбиПкСї гСвСбСТСй лТС лСдПТмбФ. 
2. ЯзсС бжзСТжУмОккя лСдПТмбж еО лТжекОпПккяй бжябжиСУя кПйСдижбжй, 

бжзСТжУмОккя її еО ікржй лТжекОпПккяй йСдижбП ижрП еО евСгСю лСдПТмбФбОпО, О б ТОеі 
РСвС УйПТмі пж иізбігОоії юТжгжпкСї СУСаж - еО ТірПккяй УФгФ. 

3. ЙСдПТмбФбОп ОаС РСвС лТОбСкОУмФлкжзж йОюмь лТОбС бжйОвОмж ТСеіТбОккя 
гСвСбСТФ лТС лСдПТмбФ, язсС лСдПТмбО бжзСТжУмСбФємьУя кП еО лТжекОпПккяй. 

ГиОбО 56 
КДЗМА 

ЛмОммя 731. ДСвСбіТ ТПкмж 
1. ЗО гСвСбСТСй ТПкмж СгкО УмСТСкО (СгПТдФбОп ТПкмж) лПТПгОє гТФвіР УмСТСкі 

(лиОмкжзСбі ТПкмж) Ф биОУкіУмь йОРкС, О лиОмкжз ТПкмж беОйік оьСвС еСаСб'яеФємьУя 
лПТіСгжпкС бжлиОпФбОмж СгПТдФбОпПбі ТПкмФ Ф нСТйі лПбкСї вТСрСбСї УФйж ОаС б ікріР 
нСТйі. 

2. ДСвСбСТСй ТПкмж йСдП аФмж бУмОкСбиПкжР СаСб'яеСз бжлиОпФбОмж ТПкмФ 
аПеУмТСзСбС (аПеУмТСзСбО ТПкмО) ОаС лТСмявСй лПбкСвС УмТСзФ. 

ЛмОммя 732. ЛСТйО гСвСбСТФ ТПкмж 
1. ДСвСбіТ ТПкмж ФзиОгОємьУя Ф лжУьйСбіР нСТйі. 
2. ДСвСбіТ ТПкмж мО гСвСбіТ лТС лПТПгОпФ кПТФХСйСвС йОРкО ліг бжлиОмФ ТПкмж 

лігиявОюмь кСмОТіОиькСйФ лСУбігпПккю. 

ЛмОммя 733. ЛмСТСкж Ф гСвСбСТі ТПкмж 
1. ЛмСТСкОйж Ф гСвСбСТі ТПкмж йСдФмь аФмж ніежпкі ОаС юТжгжпкі СУСаж. 

ЛмОммя 734. ЙПТПгОккя йОРкО ліг бжлиОмФ ТПкмж 
1. ДСвСбСТСй ТПкмж йСдП аФмж бУмОкСбиПкС, сС СгПТдФбОп ТПкмж лПТПгОє йОРкС Ф 

биОУкіУмь лиОмкжзО ТПкмж еО лиОмФ ОаС аПеСлиОмкС. 
2. ЯзсС гСвСбСТСй ТПкмж бУмОкСбиПкС, сС СгПТдФбОп ТПкмж лПТПгОє йОРкС Ф 

биОУкіУмь лиОмкжзО ТПкмж еО лиОмФ, гС бігкСУжк УмСТік сСгС лПТПгОккя йОРкО 
еОУмСУСбФюмьУя еОвОиькі лСиСдПккя лТС зФлібию-лТСгОд, О язсС йОРкС лПТПгОємьУя 
аПеСлиОмкС, - лСиСдПккя лТС гСвСбіТ гОТФбОккя, язсС оП кП УФлПТПпжмь УФмі гСвСбСТФ 
ТПкмж. 
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ЛмОммя 735. ЗОаПелПпПккя бжлиОмж ТПкмж 
1. К ТОеі лПТПгОккя ліг бжлиОмФ ТПкмж еПйПиькСї гіиякзж ОаС ікрСвС кПТФХСйСвС йОРкО 

СгПТдФбОп ТПкмж кОаФбОє лТОбС еОУмОбж кО оП йОРкС. 
2. ЙиОмкжз ТПкмж йОє лТОбС бігпФдФбОмж йОРкС, лПТПгОкП РСйФ ліг бжлиОмФ ТПкмж, 

ижрП еО евСгСю СгПТдФбОпО ТПкмж. 
К ТОеі бігпФдПккя кПТФХСйСвС йОРкО ікріР СУСаі гС кПї лПТПХСгямь СаСб'яезж лиОмкжзО 

ТПкмж. 
3. ВжлиОмО ТПкмж йСдП аФмж еОаПелПпПкО рияХСй бУмОкСбиПккя СаСб'яезФ лиОмкжзО 

ТПкмж еОУмТОХФбОмж Тжежз кПбжзСкОккя кжй УбСїХ СаСб'яезіб еО гСвСбСТСй ТПкмж. 

ЛмОммя 736. ВіглСбігОиькіУмь еО лТСУмТСпПккя бжлиОмж ТПкмж 
1. ЗО лТСУмТСпПккя бжлиОмж ТПкмж лиОмкжз ТПкмж УлиОпФє СгПТдФбОпПбі ТПкмж 

лТСоПкмж. 

ЛмОммя 737. ЛСТйО і ТСейіТ ТПкмж 
1. КПкмО йСдП бжлиОпФбОмжУя Ф вТСрСбіР нСТйі ОаС рияХСй лПТПгОккя ТПпПР, 

бжзСкОккя ТСаім ОаС кОгОккя лСУиФв. ЛСТйО бжлиОмж ТПкмж бУмОкСбиюємьУя гСвСбСТСй 
ТПкмж. 

2. КСейіТ ТПкмж бУмОкСбиюємьУя гСвСбСТСй. 
ЯзсС СгПТдФбОп ТПкмж лПТПгОб Ф биОУкіУмь лиОмкжзО ТПкмж вТСрСбФ УФйФ, ТСейіТ 

ТПкмж бУмОкСбиюємьУя Ф ТСейіТі СаиізСбСї УмОбзж ЗОоіСкОиькСвС аОкзФ КзТОїкж, язсС 
аіиьржР ТСейіТ кП бУмОкСбиПкжР гСвСбСТСй ТПкмж. 

КСейіТ ТПкмж ейікюємьУя біглСбігкС гС ейікж ТСейіТФ СаиізСбСї УмОбзж ЗОоіСкОиькСвС 
аОкзФ КзТОїкж, язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС гСвСбСТСй. 

ЛмОммя 738. ЛмТСз бжлиОмж ТПкмж 
1. КПкмО бжлиОпФємьУя ліУия еОзікпПккя зСдкСвС зОиПкгОТкСвС збОТмОиФ, язсС ікрП кП 

бУмОкСбиПкС гСвСбСТСй ТПкмж. 

ЛмОммя 739. ЙТОбС лиОмкжзО аПеУмТСзСбСї ТПкмж кО бігйСбФ біг гСвСбСТФ ТПкмж 
1. ЙиОмкжз аПеУмТСзСбСї ТПкмж йОє лТОбС бігйСбжмжУя біг гСвСбСТФ ТПкмж. 
КйСбО гСвСбСТФ, біглСбігкС гС язСї лиОмкжз аПеУмТСзСбСї ТПкмж кП йСдП бігйСбжмжУя 

біг гСвСбСТФ ТПкмж, є кізпПйкСю. 
2. ДСвСбСТСй ТПкмж йСдФмь аФмж бУмОкСбиПкі ФйСбж егіРУкПккя лиОмкжзСй 

аПеУмТСзСбСї ТПкмж бігйСбж біг гСвСбСТФ ТПкмж. 
3. ДСвСбіТ ТПкмж лТжлжкяємьУя ліУия УлижбФ мТьСХ йіУяоіб біг гкя СгПТдОккя 

СгПТдФбОпПй ТПкмж лжУьйСбСї бігйСбж лиОмкжзО аПеУмТСзСбСї ТПкмж біг гСвСбСТФ еО ФйСбж 
лСбкСвС ТСеТОХФкзФ йід кжйж. 

ЛмОммя 740. ЙТОбС СгПТдФбОпО аПеУмТСзСбСї ТПкмж кО ТСеіТбОккя гСвСбСТФ ТПкмж 
1. ИгПТдФбОп аПеУмТСзСбСї ТПкмж йОє лТОбС бжйОвОмж ТСеіТбОккя гСвСбСТФ ТПкмж Ф 

ТОеі, язсС: 
1) лиОмкжз аПеУмТСзСбСї ТПкмж лТСУмТСпжб її бжлиОмФ аіиьр яз кО Сгжк Тіз; 
2) лиОмкжз аПеУмТСзСбСї ТПкмж лСТФржб УбСї еСаСб'яеОккя сСгС еОаПелПпПккя 

бжлиОмж ТПкмж; 
3) лиОмкжз аПеУмТСзСбСї ТПкмж бжекОкжР кПлиОмСУлТСйСдкжй ОаС бжкжзиж ікрі 

СаУмОбжкж, язі ябкС УбігпОмь лТС кПйСдижбіУмь бжлиОмж кжй ТПкмж Ф ТСейіТі і б УмТСзж, сС 
бУмОкСбиПкі гСвСбСТСй. 

2. ИгПТдФбОп аПеУмТСзСбСї ТПкмж йОє лТОбС бжйОвОмж ТСеіТбОккя гСвСбСТФ ТПкмж 
мОзСд б ікржХ бжлОгзОХ, бУмОкСбиПкжХ гСвСбСТСй ТПкмж. 
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ЛмОммя 741. КСеТОХФкзж йід УмСТСкОйж Ф ТОеі ТСеіТбОккя гСвСбСТФ ТПкмж 
1. ЯзсС гСвСбСТСй ТПкмж кП бУмОкСбиПкі лТОбСбі кОУиігзж ТСеіТбОккя гСвСбСТФ ТПкмж, 

ТСеТОХФкзж лТСбОгямьУя еОиПдкС біг мСвС, пж йОРкС аФиС лПТПгОкС Ф биОУкіУмь лиОмкжзО 
ТПкмж еО лиОмФ пж аПеСлиОмкС. 

2. ЯзсС йОРкС аФиС лПТПгОкС Ф биОУкіУмь лиОмкжзО ТПкмж аПеСлиОмкС, Ф ТОеі 
ТСеіТбОккя гСвСбСТФ ТПкмж СгПТдФбОп ТПкмж йОє лТОбС бжйОвОмж біг лиОмкжзО ТПкмж 
бжлиОмж ТіпкСї УФйж ТПкмж. 

3. ЯзсС йОРкС аФиС лПТПгОкС Ф биОУкіУмь лиОмкжзО ТПкмж еО лиОмФ, СгПТдФбОп ТПкмж 
йОє лТОбС бжйОвОмж біг лиОмкжзО ТПкмж бжлиОмж ТіпкСї УФйж ТПкмж мО бОТмСУмі лПТПгОкСвС 
йОРкО. 

ЛмОммя 742. Кжежз бжлОгзСбСвС екжсПккя ОаС бжлОгзСбСвС лСрзСгдПккя йОРкО, 
лПТПгОкСвС ліг бжлиОмФ аПеУмТСзСбСї ТПкмж 

1. Кжежз бжлОгзСбСвС екжсПккя ОаС бжлОгзСбСвС лСрзСгдПккя йОРкО, лПТПгОкСвС 
аПеСлиОмкС ліг бжлиОмФ аПеУмТСзСбСї ТПкмж, кПУП лиОмкжз ТПкмж. 

2. К ТОеі бжлОгзСбСвС екжсПккя ОаС бжлОгзСбСвС лСрзСгдПккя йОРкО, лПТПгОкСвС еО 
лиОмФ ліг бжлиОмФ аПеУмТСзСбСї ТПкмж, лиОмкжз йОє лТОбС бжйОвОмж біглСбігкС лТжлжкПккя 
еСаСб'яеОккя сСгС бжлиОмж ТПкмж ОаС ейікж ФйСб її бжлиОмж. 

ЛмОммя 743. Кжежз бжлОгзСбСвС екжсПккя ОаС бжлОгзСбСвС лСрзСгдПккя йОРкО, 
лПТПгОкСвС ліг бжлиОмФ ТПкмж кО лПбкжР УмТСз 

1. К ТОеі бжлОгзСбСвС екжсПккя ОаС бжлОгзСбСвС лСрзСгдПккя йОРкО, лПТПгОкСвС ліг 
бжлиОмФ ТПкмж кО лПбкжР УмТСз, лиОмкжз ТПкмж кП ебіиькяємьУя біг СаСб'яезФ бжлиОпФбОмж її 
гС еОзікпПккя УмТСзФ бжлиОмж ТПкмж кО ФйСбОХ, бУмОкСбиПкжХ гСвСбСТСй ТПкмж. 

ГиОбО 57 
ДИВІНЗД КМКИЖАЗЗЯ (ДИГЙЯД) 

ЛмОммя 744. ЙСкяммя гСвСбСТФ гСбіпкСвС ФмТжйОккя (гСвиягФ) 
1. ЗО гСвСбСТСй гСбіпкСвС ФмТжйОккя (гСвиягФ) СгкО УмСТСкО (бігпФдФбОп) лПТПгОє 

гТФвіР УмСТСкі (кОаФбОпПбі) Ф биОУкіУмь джмиСбжР аФгжкСз, збОТмжТФ ОаС їХ пОУмжкФ, ікрП 
кПТФХСйП йОРкС ОаС ТФХСйП йОРкС, язП йОє екОпкФ оіккіУмь, беОйік пСвС кОаФбОп 
еСаСб'яеФємьУя еОаПелПпФбОмж бігпФдФбОпО ФмТжйОккяй мО (ОаС) гСвиягСй гСбіпкС. 

ЛмОммя 745. ЛСТйО гСвСбСТФ гСбіпкСвС ФмТжйОккя (гСвиягФ) 
1. ДСвСбіТ гСбіпкСвС ФмТжйОккя (гСвиягФ) ФзиОгОємьУя Ф лжУьйСбіР нСТйі мО лігиявОє 

кСмОТіОиькСйФ лСУбігпПккю. 
2. НОУмжкФ гТФвФ бжзиюпПкС 

ЛмОммя 746. ЛмСТСкж б гСвСбСТі гСбіпкСвС ФмТжйОккя (гСвиягФ) 
1. ВігпФдФбОпПй Ф гСвСбСТі гСбіпкСвС ФмТжйОккя (гСвиягФ) йСдП аФмж ніежпкО СУСаО 

кПеОиПдкС біг її бізФ мО УмОкФ егСТСб'я. 
2. ЗОаФбОпПй Ф гСвСбСТі гСбіпкСвС ФмТжйОккя (гСвиягФ) йСдП аФмж лСбкСиімкя 

гієегОмкО ніежпкО СУСаО ОаС юТжгжпкО СУСаО. 
3. ЯзсС кОаФбОпОйж є зіиьзО ніежпкжХ СУіа, бСкж УмОюмь УліббиОУкжзОйж йОРкО, 

лПТПгОкСвС їй еО гСвСбСТСй гСбіпкСвС ФмТжйОккя (гСвиягФ), кО лТОбі УліиькСї УФйіУкСї 
биОУкСУмі. 

ЯзсС кОаФбОпОйж є зіиьзО ніежпкжХ СУіа, їХ СаСб'яеСз лПТПг бігпФдФбОпПй є 
УСиігОТкжй. 

4. ДСвСбіТ гСбіпкСвС ФмТжйОккя (гСвиягФ) йСдП аФмж ФзиОгПкжР бігпФдФбОпПй кО 
зСТжУмь мТПмьСї СУСаж. 
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ЛмОммя 747. ИУСаижбСУмі ФзиОгПккя гСвСбСТФ гСбіпкСвС ФмТжйОккя (гСвиягФ) сСгС 
йОРкО, сС є Ф УліиькіР УФйіУкіР биОУкСУмі 

1. ЖОРкС, сС кОиПджмь УліббиОУкжзОй кО лТОбі УліиькСї УФйіУкСї биОУкСУмі, еСзТПйО 
йОРкС, сС кОиПджмь лСгТФддю, йСдП аФмж бігпФдПкП кжйж кО лігУмОбі гСвСбСТФ гСбіпкСвС 
ФмТжйОккя (гСвиягФ). 

К ТОеі УйПТмі СгкСвС іе УліббиОУкжзіб йОРкО, сС аФиС бігпФдПкП кжйж кО лігУмОбі 
гСвСбСТФ гСбіпкСвС ФмТжйОккя (гСвиягФ), СаУяв еСаСб'яеОккя кОаФбОпО біглСбігкС 
ейПкрФємьУя. 

2. ЯзсС бігпФдФбОпПй є Сгжк іе УліббиОУкжзіб йОРкО, сС кОиПджмь їй кО лТОбі УліиькСї 
УФйіУкСї биОУкСУмі, гСвСбіТ гСбіпкСвС ФмТжйОккя (гСвиягФ) йСдП аФмж ФзиОгПкжР ліУия 
бжекОпПккя пОУмзж оьСвС УліббиОУкжзО Ф УліиькСйФ йОРкі ОаС бжекОпПккя йід 
УліббиОУкжзОйж лСТягзФ зСТжУмФбОккя ожй йОРкСй. 

ЛмОммя 748. ЖСйПкм бжкжзкПккя Ф кОаФбОпО лТОбО биОУкСУмі кО йОРкС, лПТПгОкП еО 
гСвСбСТСй гСбіпкСвС ФмТжйОккя (гСвиягФ) 

1. ЗОаФбОп УмОє биОУкжзСй йОРкО, лПТПгОкСвС РСйФ еО гСвСбСТСй гСбіпкСвС 
ФмТжйОккя (гСвиягФ), біглСбігкС гС УмОммі 334 оьСвС КСгПзУФ. 

ЛмОммя 749. ИаСб'яезж кОаФбОпО еО гСвСбСТСй гСбіпкСвС ФмТжйОккя (гСвиягФ) 
1. К гСвСбСТі гСбіпкСвС ФмТжйОккя (гСвиягФ) йСдФмь аФмж бжекОпПкі бУі бжгж 

йОмПТіОиькСвС еОаПелПпПккя, О мОзСд ФУі бжгж гСвиягФ (СлізФбОккя), язжйж кОаФбОп йОє 
еОаПелПпФбОмж бігпФдФбОпО. 

2. ЯзсС СаСб'яезж кОаФбОпО кП аФиж зСкзТПмкС бжекОпПкі ОаС Ф ТОеі бжкжзкПккя 
лСмТПаж еОаПелПпжмж бігпФдФбОпО ікржйж бжгОйж йОмПТіОиькСвС еОаПелПпПккя мО гСвиягФ 
УліТ йОє бжТірФбОмжУя біглСбігкС гС еОУОг УлТОбПгижбСУмі мО ТСеФйкСУмі. 

3. ЗОаФбОп еСаСб'яеОкжР Ф ТОеі УйПТмі бігпФдФбОпО лСХСбОмж РСвС, кОбімь язсС оП кП 
аФиС лПТПгаОпПкС гСвСбСТСй гСбіпкСвС ФмТжйОккя (гСвиягФ). 

ЯзсС пОУмжкО йОРкО бігпФдФбОпО лПТПРриО гС РСвС УлОгзСєйоіб, бжмТОмж кО РСвС 
лСХСбОккя йОюмь аФмж УлТОбПгижбС ТСелСгіиПкі йід кжйж мО кОаФбОпПй. 

ЛмОммя 750. ИаСб'яеСз кОаФбОпО еОаПелПпжмж бігпФдФбОпО джмиСй 
1. ЗОаФбОп йСдП аФмж еСаСб'яеОкжР еОаПелПпжмж бігпФдФбОпО ОаС мТПмю СУСаФ джмиСй 

Ф аФгжкзФ (збОТмжТі), язжР РСйФ лПТПгОкжР еО гСвСбСТСй гСбіпкСвС ФмТжйОккя (гСвиягФ). 
К оьСйФ ТОеі б гСвСбСТі йОє аФмж зСкзТПмкС бжекОпПкО мО пОУмжкО лСйПрзОккя, б язіР 

бігпФдФбОп йОє лТОбС лТСджбОмж. 

ЛмОммя 751. ГТСрСбО СоікзО йОмПТіОиькСвС еОаПелПпПккя бігпФдФбОпО 
1. ЖОмПТіОиькП еОаПелПпПккя, язП сСйіУяпкС йОє кОгОбОмжУя бігпФдФбОпФ, лігиявОє 

вТСрСбіР Соікоі. МОзО СоікзО лігиявОє ікгПзУОоії Ф лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ еОзСкСй. 

ЛмОммя 752. ЗОйікО кОаФбОпО еО гСвСбСТСй гСбіпкСвС ФмТжйОккя (гСвиягФ) 
1. К ТОеі кПйСдижбСУмі лСгОиьрСвС бжзСкОккя ніежпкСю СУСаСю СаСб'яезіб кОаФбОпО 

еО гСвСбСТСй гСбіпкСвС ФмТжйОккя (гСвиягФ) е лігУмОб, сС йОюмь іУмСмкП екОпПккя, 
СаСб'яезж кОаФбОпО йСдФмь аФмж лПТПгОкі еО евСгСю бігпФдФбОпО пиПкФ Уій'ї кОаФбОпО ОаС 
ікріР СУСаі еО їХкьСю евСгСю. 

2. ВігйСбО бігпФдФбОпО Ф кОгОккі евСгж кО лПТПгОккя СаСб'яезіб кОаФбОпО еО 
гСвСбСТСй гСбіпкСвС ФмТжйОккя (гСвиягФ) ікріР СУСаі йСдП аФмж СУзОТдПкО гС УФгФ. К 
оьСйФ ТОеі УФг аПТП гС ФбОвж мТжбОиіУмь бжзСкОккя гСвСбСТФ мО ікрі СаУмОбжкж, язі йОюмь 
іУмСмкП екОпПккя. 
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ЛмОммя 753. ЗОйікО йОРкО, язП аФиС лПТПгОкП кОаФбОпПбі еО гСвСбСТСй гСбіпкСвС 
ФмТжйОккя (гСвиягФ) 

1. ЗОаФбОп мО бігпФдФбОп йСдФмь гСйСбжмжУя лТС еОйікФ ТПпі, язО аФиО лПТПгОкО еО 
гСвСбСТСй гСбіпкСвС ФмТжйОккя (гСвиягФ), кО ікрФ Тіп. 

К оьСйФ ТОеі СаУяв СаСб'яезіб кОаФбОпО йСдП аФмж еО гСйСбиПкіУмю УмСТік ейікПкжР 
ОаС еОижрПкжР кПейіккжй. 

ЛмОммя 754. ЗОаПелПпПккя бжзСкОккя гСвСбСТФ гСбіпкСвС ФмТжйОккя (гСвиягФ) 
1. ЗОаФбОп кП йОє лТОбО гС УйПТмі бігпФдФбОпО лТСгОбОмж, гОТФбОмж, йікямж йОРкС, 

лПТПгОкП еО гСвСбСТСй гСбіпкСвС ФмТжйОккя (гСвиягФ), ФзиОгОмж сСгС кьСвС гСвСбіТ 
еОУмОбж, лПТПгОбОмж РСвС Ф биОУкіУмь ікріР СУСаі кО лігУмОбі ікрСвС лТОбСпжкФ. 

2. ЗО йОРкС, лПТПгОкП кОаФбОпФ еО гСвСбСТСй гСбіпкСвС ФмТжйОккя (гСвиягФ), кП йСдП 
аФмж ебПТкПкП УмявкПккя лТСмявСй джммя бігпФдФбОпО. 

3. ВмТОмО (екжсПккя), лСрзСгдПккя йОРкО, язП аФиС лПТПгОкП кОаФбОпПбі, кП є 
лігУмОбСю гия лТжлжкПккя пж ейПкрПккя СаУявФ РСвС СаСб'яезіб лПТПг бігпФдФбОпПй. 

ЛмОммя 755. ЙТжлжкПккя гСвСбСТФ гСбіпкСвС ФмТжйОккя (гСвиягФ) 
1. ДСвСбіТ гСбіпкСвС ФмТжйОккя (гСвиягФ) йСдП аФмж ТСеіТбОкжР еО ТірПккяй УФгФ: 
1) кО бжйСвФ бігпФдФбОпО ОаС мТПмьСї СУСаж, кО зСТжУмь язСї бік аФб ФзиОгПкжР, Ф ТОеі 

кПбжзСкОккя ОаС кПкОиПдкСвС бжзСкОккя кОаФбОпПй УбСїХ СаСб'яезіб, кПеОиПдкС біг РСвС 
бжкж; 

2) кО бжйСвФ кОаФбОпО. 
2. ДСвСбіТ гСбіпкСвС ФмТжйОккя (гСвиягФ) лТжлжкяємьУя еі УйПТмю бігпФдФбОпО. 

ЛмОммя 756. ЙТОбСбі кОУиігзж ТСеіТбОккя гСвСбСТФ гСбіпкСвС ФмТжйОккя (гСвиягФ) 
1. К ТОеі ТСеіТбОккя гСвСбСТФ гСбіпкСвС ФмТжйОккя (гСвиягФ) Ф еб'яезФ е кПбжзСкОккяй 

ОаС кПкОиПдкжй бжзСкОккяй кОаФбОпПй СаСб'яезіб еО гСвСбСТСй, бігпФдФбОп кОаФбОє 
лТОбС биОУкСУмі кО йОРкС, язП аФиС кжй лПТПгОкП, і йОє лТОбС бжйОвОмж РСвС лСбПТкПккя. 

К оьСйФ ТОеі бжмТОмж, еТСаиПкі кОаФбОпПй кО ФмТжйОккя мО (ОаС) гСвияг бігпФдФбОпО, 
кП лігиявОюмь лСбПТкПккю. 

2. К ТОеі ТСеіТбОккя гСвСбСТФ Ф еб'яезФ е кПйСдижбіУмю РСвС лСгОиьрСвС бжзСкОккя 
кОаФбОпПй е лігУмОб, сС йОюмь іУмСмкП екОпПккя, УФг йСдП еОижржмж еО кОаФбОпПй лТОбС 
биОУкСУмі кО пОУмжкФ йОРкО, е ФТОХФбОккяй мТжбОиСУмі пОУФ, лТСмявСй язСвС бік кОиПдкС 
бжзСкФбОб УбСї СаСб'яезж еО гСвСбСТСй. 

ЛмОммя 757. ЙТОбСбі кОУиігзж УйПТмі кОаФбОпО 
1. ИаСб'яезж кОаФбОпО еО гСвСбСТСй гСбіпкСвС ФмТжйОккя (гСвиягФ) лПТПХСгямь гС мжХ 

УлОгзСєйоіб, гС язжХ лПТПРриС лТОбС биОУкСУмі кО йОРкС, сС аФиС лПТПгОкП 
бігпФдФбОпПй. 

ЯзсС УлОгзСєйПоь еО еОлСбімСй бігйСбжбУя біг лТжРкяммя йОРкО, сС аФиС лПТПгОкП 
бігпФдФбОпПй, лТОбС биОУкСУмі кО оП йОРкС йСдП лПТПРмж гС УлОгзСєйоя еО еОзСкСй. 

2. ЯзсС Ф кОаФбОпО кПйОє УлОгзСєйоіб ОаС бСкж бігйСбжижУя біг лТжРкяммя йОРкО, 
лПТПгОкСвС бігпФдФбОпПй, бігпФдФбОп кОаФбОє лТОбС биОУкСУмі кО оП йОРкС. К оьСйФ ТОеі 
гСвСбіТ гСбіпкСвС ФмТжйОккя (гСвиягФ) лТжлжкяємьУя. 

ЛмОммя 758. ЙТОбСбі кОУиігзж лТжлжкПккя юТжгжпкСї СУСаж - кОаФбОпО 
1. К ТОеі лТжлжкПккя юТжгжпкСї СУСаж - кОаФбОпО е бжекОпПккяй лТОбСкОУмФлкжзіб гС 

кжХ лПТПХСгямь лТОбО мО СаСб'яезж еО гСвСбСТСй гСбіпкСвС ФмТжйОккя (гСвиягФ). 
2. К ТОеі иізбігОоії юТжгжпкСї СУСаж - кОаФбОпО лТОбС биОУкСУмі кО йОРкС, лПТПгОкП еО 

гСвСбСТСй гСбіпкСвС ФмТжйОккя (гСвиягФ), лПТПХСгжмь гС бігпФдФбОпО. 
ЯзсС б ТПеФиьмОмі иізбігОоії юТжгжпкСї СУСаж - кОаФбОпО йОРкС, сС аФиС лПТПгОкП їР 

еО гСвСбСТСй гСбіпкСвС ФмТжйОккя (гСвиягФ), лПТПРриС гС її еОУкСбкжзО (ФпОУкжзО), гС 
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кьСвС лПТПХСгямь лТОбО мО СаСб'яезж кОаФбОпО еО гСвСбСТСй гСбіпкСвС ФмТжйОккя 
(гСвиягФ). 

ГиОбО 58 
ЗАЕЖ (ИКДЗДА) 

§ 1. ЗФвФиькі лЧиЧдХккя лШЧ кФЦй (ЧШХкгЪ) 

ЛмОммя 759. ДСвСбіТ кОРйФ 
1. ЗО гСвСбСТСй кОРйФ (СТПкгж) кОРйСгОбПоь лПТПгОє ОаС еСаСб'яеФємьУя лПТПгОмж 

кОРйОпПбі йОРкС Ф бСиСгіккя мО зСТжУмФбОккя еО лиОмФ кО лПбкжР УмТСз. 
2. ЗОзСкСй йСдФмь аФмж лПТПгаОпПкі СУСаижбСУмі ФзиОгПккя мО бжзСкОккя гСвСбСТФ 

кОРйФ (СТПкгж). 

ЛмОммя 760. ЙТПгйПм гСвСбСТФ кОРйФ 
1. ЙТПгйПмСй гСвСбСТФ кОРйФ йСдП аФмж Тіп, язО бжекОпПкО ікгжбігФОиькжйж 

СекОзОйж і язО еаПТівОє УбіР лПТбіУкжР бжвияг лТж кПСгкСТОеСбСйФ бжзСТжУмОккі 
(кПУлСджбкО Тіп). 

ЗОзСкСй йСдФмь аФмж бУмОкСбиПкі бжгж йОРкО, сС кП йСдФмь аФмж лТПгйПмСй 
гСвСбСТФ кОРйФ. 

2. ЙТПгйПмСй гСвСбСТФ кОРйФ йСдФмь аФмж йОРкСбі лТОбО. 
3. ИУСаижбСУмі кОРйФ СзТПйжХ бжгіб йОРкО бУмОкСбиююмьУя ожй КСгПзУСй мО ікржй 

еОзСкСй. 

ЛмОммя 761. ЙТОбС лПТПгОккя йОРкО Ф кОРй 
1. ЙТОбС лПТПгОккя йОРкО Ф кОРй йОє биОУкжз ТПпі ОаС СУСаО, язіР кОиПдОмь йОРкСбі 

лТОбО. 
2. ЗОРйСгОбоПй йСдП аФмж мОзСд СУСаО, ФлСбкСбОдПкО кО ФзиОгПккя гСвСбСТФ кОРйФ. 

ЛмОммя 762. ЙиОмО еО кОРй (СТПкгФ) йОРкО 
1. ЗО кОРй (СТПкгФ) йОРкО е кОРйОпО УлТОбияємьУя лиОмО, ТСейіТ язСї бУмОкСбиюємьУя 

гСвСбСТСй кОРйФ. 
ЯзсС ТСейіТ лиОмж кП бУмОкСбиПкжР гСвСбСТСй, бік бжекОпОємьУя е ФТОХФбОккяй 

УлСджбпСї язСУмі ТПпі мО ікржХ СаУмОбжк, язі йОюмь іУмСмкП екОпПккя. 
2. ЙиОмО еО кОРй (СТПкгФ) йОРкО йСдП бкСУжмжУя еО бжаСТСй УмСТік Ф вТСрСбіР ОаС 

кОмФТОиькіР нСТйі. ЛСТйО лиОмж еО кОРй (СТПкгФ) йОРкО бУмОкСбиюємьУя гСвСбСТСй 
кОРйФ. 

3. ДСвСбСТСй ОаС еОзСкСй йСдП аФмж бУмОкСбиПкС лПТіСгжпкжР лПТПвияг, ейікФ 
(ікгПзУОоію) ТСейіТФ лиОмж еО кОРй (СТПкгФ) йОРкО. 

4. ЗОРйОп йОє лТОбС бжйОвОмж ейПкрПккя лиОмж, язсС пПТПе СаУмОбжкж, еО язі бік кП 
біглСбігОє, йСдижбіУмь зСТжУмФбОккя йОРкСй іУмСмкС ейПкржиОУя. 

5. ЙиОмО еО кОРй (СТПкгФ) йОРкО бкСУжмьУя сСйіУяпкС, язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС 
гСвСбСТСй. 

6. ЗОРйОп ебіиькяємьУя біг лиОмж еО бПУь пОУ, лТСмявСй язСвС йОРкС кП йСвиС аФмж 
бжзСТжУмОкП кжй пПТПе СаУмОбжкж, еО язі бік кП біглСбігОє. 

ЛмОммя 763. ЛмТСз гСвСбСТФ кОРйФ 
1. ДСвСбіТ кОРйФ ФзиОгОємьУя кО УмТСз, бУмОкСбиПкжР гСвСбСТСй. 
2. ЯзсС УмТСз кОРйФ кП бУмОкСбиПкжР, гСвСбіТ кОРйФ ббОдОємьУя ФзиОгПкжй кО 

кПбжекОпПкжР УмТСз. 
КСдкО іе УмСТік гСвСбСТФ кОРйФ, ФзиОгПкСвС кО кПбжекОпПкжР УмТСз, йСдП 

бігйСбжмжУя біг гСвСбСТФ б аФгь-язжР пОУ, лжУьйСбС лСлПТПгжбрж лТС оП гТФвФ УмСТСкФ еО 
Сгжк йіУяоь, О Ф ТОеі кОРйФ кПТФХСйСвС йОРкО - еО мТж йіУяоі. ДСвСбСТСй ОаС еОзСкСй йСдП 
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аФмж бУмОкСбиПкжР ікржР УмТСз гия лСлПТПгдПккя лТС бігйСбФ біг гСвСбСТФ кОРйФ, 
ФзиОгПкСвС кО кПбжекОпПкжР УмТСз. 

3. ЗОзСкСй йСдФмь аФмж бУмОкСбиПкі йОзУжйОиькі (вТОкжпкі) УмТСзж гСвСбСТФ кОРйФ 
СзТПйжХ бжгіб йОРкО. 

ЯзсС гС УлижбФ бУмОкСбиПкСвС еОзСкСй йОзУжйОиькСвС УмТСзФ кОРйФ дСгкО іе УмСТік 
кП бігйСбжиОУя біг гСвСбСТФ, ФзиОгПкСвС кО кПбжекОпПкжР УмТСз, бік лТжлжкяємьУя еі 
УлижбСй йОзУжйОиькСвС УмТСзФ гСвСбСТФ. 

ДСвСбіТ кОРйФ, УмТСз язСвС лПТПбжсФє бУмОкСбиПкжР еОзСкСй йОзУжйОиькжР УмТСз, 
ббОдОємьУя ФзиОгПкжй кО УмТСз, сС біглСбігОє йОзУжйОиькСйФ УмТСзФ. 

ЛмОммя 764. ЙТОбСбі кОУиігзж лТСгСбдПккя бСиСгіккя мО/ОаС зСТжУмФбОккя йОРкСй 
ліУия еОзікпПккя УмТСзФ гСвСбСТФ кОРйФ 

1. ЯзсС кОРйОп лТСгСбдФє бСиСгімж мО/ОаС зСТжУмФбОмжУя йОРкСй ліУия еОзікпПккя 
УмТСзФ гСвСбСТФ кОРйФ, мС, еО бігУФмкСУмі еОлПТПпПкь кОРйСгОбоя лТСмявСй СгкСвС йіУяоя, 
гСвСбіТ ббОдОємьУя лСкСбиПкжй кО УмТСз, язжР аФб ТОкірП бУмОкСбиПкжР гСвСбСТСй. 

ЛмОммя 765. ЙПТПгОккя йОРкО кОРйОпПбі 
1. ЗОРйСгОбПоь еСаСб'яеОкжР лПТПгОмж кОРйОпПбі йОРкС кПвОРкС ОаС Ф УмТСз, 

бУмОкСбиПкжР гСвСбСТСй кОРйФ. 

ЛмОммя 766. ЙТОбСбі кОУиігзж кПлПТПгОккя йОРкО кОРйОпПбі 
1. ЯзсС кОРйСгОбПоь кП лПТПгОє кОРйОпПбі йОРкС, кОРйОп йОє лТОбС еО УбСїй 

бжаСТСй: 
1) бжйОвОмж біг кОРйСгОбоя лПТПгОккя йОРкО і бігрзСгФбОккя еажмзіб, еОбгОкжХ 

еОмТжйзСю; 
2) бігйСбжмжУя біг гСвСбСТФ кОРйФ і бжйОвОмж бігрзСгФбОккя еОбгОкжХ РСйФ еажмзіб. 

ЛмОммя 767. ЯзіУмь ТПпі, лПТПгОкСї Ф кОРй 
1. ЗОРйСгОбПоь еСаСб'яеОкжР лПТПгОмж кОРйОпПбі Тіп Ф зСйлиПзмі і Ф УмОкі, сС 

біглСбігОюмь ФйСбОй гСвСбСТФ кОРйФ мО її лТжекОпПккю. 
2. ЗОРйСгОбПоь еСаСб'яеОкжР лСлПТПгжмж кОРйОпО лТС СУСаижбі биОУмжбСУмі мО 

кПгСиізж ТПпі, язі РСйФ бігСйі і язі йСдФмь аФмж кПаПелПпкжйж гия джммя, егСТСб'я, йОРкО 
кОРйОпО ОаС ікржХ СУіа ОаС лТжебПУмж гС лСрзСгдПккя УОйСї ТПпі ліг пОУ бСиСгіккя мО/ОаС 
зСТжУмФбОккя кПю. 

3. ЗОРйОп еСаСб'яеОкжР Ф лТжУФмкСУмі кОРйСгОбоя лПТПбіТжмж УлТОбкіУмь ТПпі. ЯзсС 
кОРйОп Ф йСйПкм лПТПгОккя ТПпі б РСвС бСиСгіккя кП лПТПзСкОємьУя Ф її УлТОбкСУмі, Тіп 
ббОдОємьУя мОзСю, сС лПТПгОкО РСйФ б кОиПдкСйФ УмОкі. 

ЛмОммя 768. ГОТОкмія язСУмі ТПпі, лПТПгОкСї Ф кОРй 
1. ЗОРйСгОбПоь йСдП вОТОкмФбОмж язіУмь ТПпі лТСмявСй бУьСвС УмТСзФ кОРйФ. 
2. ЯзсС Ф ТПпі, язО аФиО лПТПгОкО кОРйОпПбі е вОТОкмією язСУмі, бжябиямьУя кПгСиізж, 

сС лПТПрзСгдОюмь її бжзСТжУмОккю біглСбігкС гС гСвСбСТФ, кОРйОп йОє лТОбС еО УбСїй 
бжаСТСй бжйОвОмж: 

1) еОйікж ТПпі, язсС оП йСдижбС; 
2) біглСбігкСвС ейПкрПккя ТСейіТФ лиОмж еО кОРй ТПпі; 
3) аПеСлиОмкСвС ФУФкПккя кПгСиізіб ТПпі ОаС бігрзСгФбОккя бжмТОм кО їХ ФУФкПккя; 
4) ТСеіТбОккя гСвСбСТФ і бігрзСгФбОккя еажмзіб, язі аФиж РСйФ еОбгОкі. 

ЛмОммя 769. ЙТОбО мТПміХ СУіа кО Тіп, лПТПгОкФ Ф кОРй 
1. ЙПТПгОккя ТПпі Ф кОРй кП лТжлжкяє мО кП ейікює лТОб кО кПї мТПміХ СУіа, еСзТПйО 

лТОбО еОУмОбж. 
2. ЙТж ФзиОгПккі гСвСбСТФ кОРйФ кОРйСгОбПоь еСаСб'яеОкжР лСбігСйжмж кОРйОпО лТС 

бУі лТОбО мТПміХ СУіа кО Тіп, сС лПТПгОємьУя Ф кОРй. ЯзсС кОРйСгОбПоь кП лСбігСйжб 
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кОРйОпО лТС бУі лТОбО мТПміХ СУіа кО Тіп, сС лПТПгОємьУя Ф кОРй, кОРйОп йОє лТОбС 
бжйОвОмж ейПкрПккя ТСейіТФ лиОмж еО кОРй ТПпі ОаС ТСеіТбОккя гСвСбСТФ мО 
бігрзСгФбОккя еажмзіб. 

ЛмОммя 770. ЙТОбСкОУмФлкжомбС Ф ТОеі ейікж биОУкжзО ТПпі, лПТПгОкСї Ф кОРй 
1. К ТОеі ейікж биОУкжзО ТПпі, лПТПгОкСї Ф кОРй, гС кСбСвС биОУкжзО лПТПХСгямь лТОбО 

мО СаСб'яезж кОРйСгОбоя. 
2. ЛмСТСкж йСдФмь бУмОкСбжмж Ф гСвСбСТі кОРйФ, сС Ф ТОеі бігпФдПккя кОРйСгОбоПй 

ТПпі гСвСбіТ кОРйФ лТжлжкяємьУя. 

ЛмОммя 771. ЛмТОХФбОккя ТПпі, лПТПгОкСї Ф кОРй 
1. ЙПТПгОккя Ф кОРй ТПпі, сС аФиО еОУмТОХСбОкО кОРйСгОбоПй, кП лТжлжкяє пжккСУмі 

гСвСбСТФ УмТОХФбОккя. 
2. ДСвСбСТСй ОаС еОзСкСй йСдП аФмж бУмОкСбиПкжР СаСб'яеСз кОРйОпО ФзиОУмж 

гСвСбіТ УмТОХФбОккя ТПпі, сС лПТПгОкО Ф кОРй. 

ЛмОммя 772. Кжежз бжлОгзСбСвС екжсПккя ОаС бжлОгзСбСвС лСрзСгдПккя ТПпі 
1. ЗОРйОп, язжР еОмТжйОб лСбПТкПккя ТПпі кОРйСгОбоПбі, кПУП Тжежз її бжлОгзСбСвС 

екжсПккя ОаС бжлОгзСбСвС лСрзСгдПккя. 

ЛмОммя 773. ВСиСгіккя мО/ОаС зСТжУмФбОккя Тіппю, лПТПгОкСю Ф кОРй 
1. ЗОРйОп еСаСб'яеОкжР бСиСгімж мО/ОаС зСТжУмФбОмжУя Тіппю біглСбігкС гС її 

лТжекОпПккя мО ФйСб гСвСбСТФ. 
2. ЯзсС кОРйОп бСиСгіє мО/ОаС зСТжУмФємьУя Тіппю, лПТПгОкСю РСйФ Ф кОРй, кП еО її 

лТжекОпПккяй ОаС е лСТФрПккяй ФйСб гСвСбСТФ кОРйФ, кОРйСгОбПоь йОє лТОбС бжйОвОмж 
ТСеіТбОккя гСвСбСТФ мО бігрзСгФбОккя еажмзіб. 

3. ЗОРйОп йОє лТОбС ейікюбОмж УмОк ТПпі, лПТПгОкСї РСйФ Ф кОРй, ижрП еО евСгСю 
кОРйСгОбоя. 

ЛмОммя 774. ЙігкОРй 
1. ЙПТПгОккя кОРйОпПй ТПпі Ф бСиСгіккя мО зСТжУмФбОккя ікріР СУСаі (лігкОРй) 

йСдижбП ижрП еО евСгСю кОРйСгОбоя, язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС гСвСбСТСй ОаС еОзСкСй. 
2. ЛмТСз гСвСбСТФ лігкОРйФ кП йСдП лПТПбжсФбОмж УмТСзФ гСвСбСТФ кОРйФ. 
3. ДС гСвСбСТФ лігкОРйФ еОУмСУСбФюмьУя лСиСдПккя лТС гСвСбіТ кОРйФ. 

ЛмОммя 775. ЙТОбС биОУкСУмі кО лиСгж, лТСгФзоію, гСХСгж, СгПТдОкі біг 
зСТжУмФбОккя Тіппю, лПТПгОкСю Ф кОРй 

1. ЗОРйОпПбі кОиПджмь лТОбС биОУкСУмі кО лиСгж, лТСгФзоію, гСХСгж, СгПТдОкі кжй Ф 
ТПеФиьмОмі зСТжУмФбОккя Тіппю, лПТПгОкСю Ф кОРй. 

ЛмОммя 776. КПйСкм ТПпі, лПТПгОкСї Ф кОРй 
1. ЙСмСпкжР ТПйСкм ТПпі, лПТПгОкСї Ф кОРй, лТСбОгжмьУя кОРйОпПй еО РСвС ТОХФкСз, 

язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС гСвСбСТСй ОаС еОзСкСй. 
2. КОлімОиькжР ТПйСкм ТПпі, лПТПгОкСї Ф кОРй, лТСбОгжмьУя кОРйСгОбоПй еО РСвС 

ТОХФкСз, язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС гСвСбСТСй ОаС еОзСкСй. 
КОлімОиькжР ТПйСкм лТСбОгжмьУя Ф УмТСз, бУмОкСбиПкжР гСвСбСТСй. ЯзсС УмТСз кП 

бУмОкСбиПкжР гСвСбСТСй ОаС ТПйСкм бжзижзОкжР кПбігзиОгкСю лСмТПаСю, зОлімОиькжР 
ТПйСкм йОє аФмж лТСбПгПкжР Ф ТСеФйкжР УмТСз. 

3. ЯзсС кОРйСгОбПоь кП лТСбіб зОлімОиькСвС ТПйСкмФ ТПпі, сС лПТПрзСгдОє її 
бжзСТжУмОккю біглСбігкС гС лТжекОпПккя мО ФйСб гСвСбСТФ, кОРйОп йОє лТОбС: 

1) бігТПйСкмФбОмж Тіп, еОТОХФбОбрж бОТміУмь ТПйСкмФ б ТОХФкСз лиОмж еО кОРй ТПпі, 
ОаС бжйОвОмж бігрзСгФбОккя бОТмСУмі ТПйСкмФ; 

2) бжйОвОмж ТСеіТбОккя гСвСбСТФ мО бігрзСгФбОккя еажмзіб. 
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ЛмОммя 777. ЙПТПбОдкі лТОбО кОРйОпО 
1. ЗОРйОп, язжР кОиПдкС бжзСкФє УбСї СаСб'яезж еО гСвСбСТСй кОРйФ, ліУия УлижбФ 

УмТСзФ гСвСбСТФ йОє лПТПбОдкП лТОбС лПТПг ікржйж СУСаОйж кО ФзиОгПккя гСвСбСТФ 
кОРйФ кО кСбжР УмТСз. 

ЗОРйОп, язжР йОє кОйіТ УзСТжУмОмжУя лПТПбОдкжй лТОбСй кО ФзиОгПккя гСвСбСТФ 
кОРйФ кО кСбжР УмТСз, еСаСб'яеОкжР лСбігСйжмж лТС оП кОРйСгОбоя гС УлижбФ УмТСзФ 
гСвСбСТФ кОРйФ Ф УмТСз, бУмОкСбиПкжР гСвСбСТСй, О язсС бік кП бУмОкСбиПкжР гСвСбСТСй, - 
б ТСеФйкжР УмТСз. 

КйСбж гСвСбСТФ кОРйФ кО кСбжР УмТСз бУмОкСбиююмьУя еО гСйСбиПкіУмю УмСТік. К 
ТОеі кПгСУявкПккя гСйСбиПкСУмі сСгС лиОмж мО ікржХ ФйСб гСвСбСТФ лПТПбОдкП лТОбС 
кОРйОпО кО ФзиОгПккя гСвСбСТФ лТжлжкяємьУя. 

2. ЗОРйОп, язжР кОиПдкС бжзСкФє УбСї СаСб'яезж еО гСвСбСТСй кОРйФ, Ф ТОеі лТСгОдФ 
ТПпі, лПТПгОкСї Ф кОРй, йОє лПТПбОдкП лТОбС лПТПг ікржйж СУСаОйж кО її лТжгаОккя. 

ЛмОммя 778. ЙСиілрПккя кОРйОпПй ТПпі, лПТПгОкСї Ф кОРй 
1. ЗОРйОп йСдП лСиілржмж Тіп, язО є лТПгйПмСй гСвСбСТФ кОРйФ, ижрП еО евСгСю 

кОРйСгОбоя. 
2. ЯзсС лСиілрПккя йСдФмь аФмж бігСзТПйиПкі біг ТПпі аПе її лСрзСгдПккя, кОРйОп 

йОє лТОбС кО їХ бжиФпПккя. 
3. ЯзсС лСиілрПккя ТПпі еТСаиПкС еО евСгСю кОРйСгОбоя, кОРйОп йОє лТОбС кО 

бігрзСгФбОккя бОТмСУмі кПСаХігкжХ бжмТОм ОаС кО еОТОХФбОккя їХ бОТмСУмі б ТОХФкСз лиОмж 
еО кОРй ТПпі. 

4. ЯзсС б ТПеФиьмОмі лСиілрПккя, еТСаиПкСвС еО евСгСю кОРйСгОбоя, УмбСТПкО кСбО 
Тіп, кОРйОп УмОє її УліббиОУкжзСй. НОУмзО кОРйОпО Ф лТОбі биОУкСУмі біглСбігОє бОТмСУмі 
РСвС бжмТОм кО лСиілрПккя ТПпі, язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС гСвСбСТСй ОаС еОзСкСй. 

5. ЯзсС кОРйОп аПе евСгж кОРйСгОбоя еТСажб лСиілрПккя, язі кП йСдкО бігСзТПйжмж 
аПе рзСгж гия ТПпі, бік кП йОє лТОбО кО бігрзСгФбОккя їХ бОТмСУмі. 

ЛмОммя 779. ЗОУиігзж лСвіТрПккя ТПпі, лПТПгОкСї Ф кОРй 
1. ЗОРйОп еСаСб'яеОкжР ФУФкФмж лСвіТрПккя ТПпі, язі УмОижУя е РСвС бжкж. 
2. К ТОеі кПйСдижбСУмі бігкСбиПккя ТПпі кОРйСгОбПоь йОє лТОбС бжйОвОмж 

бігрзСгФбОккя еОбгОкжХ РСйФ еажмзіб. 
3. ЗОРйОп кП біглСбігОє еО лСвіТрПккя ТПпі, язсС оП УмОиСУя бкОУиігСз кСТйОиькСвС її 

екСрПккя ОаС ФлФсПкь кОРйСгОбоя. 

ЛмОммя 780. ВіглСбігОиькіУмь еО рзСгФ, сС еОбгОкО Ф еб'яезФ е бСиСгіккяй мО/ОаС 
зСТжУмФбОккяй Тіппю, лПТПгОкСю Ф кОРй 

1. ОзСгО, еОбгОкО мТПмій СУСаОй Ф еб'яезФ е бСиСгіккяй мО/ОаС зСТжУмФбОккяй Тіппю, 
лПТПгОкСю Ф кОРй, бігрзСгСбФємьУя кОРйОпПй кО еОвОиькжХ лігУмОбОХ. 

2. ОзСгО, еОбгОкО Ф еб'яезФ е бСиСгіккяй мО/ОаС зСТжУмФбОккяй Тіппю, 
бігрзСгСбФємьУя кОРйСгОбоПй, язсС аФгП бУмОкСбиПкС, сС оП УмОиСУя бкОУиігСз 
СУСаижбжХ биОУмжбСУмПР ОаС кПгСиізіб ТПпі, лТС кОябкіУмь язжХ кОРйОп кП аФб 
лСлПТПгдПкжР кОРйСгОбоПй і лТС язі бік кП екОб і кП йів екОмж. 

КйСбО гСвСбСТФ кОРйФ лТС ебіиькПккя кОРйСгОбоя біг біглСбігОиькСУмі еО рзСгФ, 
еОбгОкФ бкОУиігСз СУСаижбжХ биОУмжбСУмПР пж кПгСиізіб ТПпі, лТС кОябкіУмь язжХ кОРйОп кП 
аФб лСлПТПгдПкжР кОРйСгОбоПй і лТС язі бік кП екОб і кП йів екОмж, є кізпПйкСю. 

ЛмОммя 781. ЙТжлжкПккя гСвСбСТФ кОРйФ 
1. ДСвСбіТ кОРйФ лТжлжкяємьУя Ф ТОеі УйПТмі ніежпкСї СУСаж - кОРйОпО, язсС ікрП кП 

бУмОкСбиПкС гСвСбСТСй ОаС еОзСкСй. 
2. ДСвСбіТ кОРйФ лТжлжкяємьУя Ф ТОеі иізбігОоії юТжгжпкСї СУСаж, язО аФиО кОРйОпПй 

ОаС кОРйСгОбоПй. 
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ЛмОммя 782. ЙТОбС кОРйСгОбоя бігйСбжмжУя біг гСвСбСТФ кОРйФ 
1. ЗОРйСгОбПоь йОє лТОбС бігйСбжмжУя біг гСвСбСТФ кОРйФ і бжйОвОмж лСбПТкПккя 

ТПпі, язсС кОРйОп кП бкСУжмь лиОмФ еО кОРй ТПпі лТСмявСй мТьСХ йіУяоіб лігТяг. 
2. К ТОеі бігйСбж кОРйСгОбоя біг гСвСбСТФ кОРйФ гСвСбіТ є ТСеіТбОкжй е йСйПкмФ 

СгПТдОккя кОРйОпПй лСбігСйиПккя кОРйСгОбоя лТС бігйСбФ біг гСвСбСТФ. 

ЛмОммя 783. КСеіТбОккя гСвСбСТФ кОРйФ кО бжйСвФ кОРйСгОбоя 
1. ЗОРйСгОбПоь йОє лТОбС бжйОвОмж ТСеіТбОккя гСвСбСТФ кОРйФ, язсС: 
1) кОРйОп бСиСгіє мО/ОаС зСТжУмФємьУя Тіппю бУФлПТПп гСвСбСТФ ОаС лТжекОпПккю 

ТПпі; 
2) кОРйОп аПе гСебСиФ кОРйСгОбоя лПТПгОб Тіп Ф бСиСгіккя мО/ОаС зСТжУмФбОккя ікріР 

СУСаі; 
3) кОРйОп УбСєю кПгаОиСю лСбПгікзСю УмбСТює еОвТСеФ лСрзСгдПккя ТПпі; 
4) кОРйОп кП лТжУмФлжб гС лТСбПгПккя зОлімОиькСвС ТПйСкмФ ТПпі, язсС СаСб'яеСз 

лТСбПгПккя зОлімОиькСвС ТПйСкмФ аФб лСзиОгПкжР кО кОРйОпО. 

ЛмОммя 784. КСеіТбОккя гСвСбСТФ кОРйФ кО бжйСвФ кОРйОпО 
1. ЗОРйОп йОє лТОбС бжйОвОмж ТСеіТбОккя гСвСбСТФ кОРйФ, язсС: 
1) кОРйСгОбПоь лПТПгОб Тіп, язіУмь язСї кП біглСбігОє ФйСбОй гСвСбСТФ мО 

лТжекОпПккю ТПпі; 
2) кОРйСгОбПоь кП бжзСкФє УбСвС СаСб'яезФ сСгС лТСбПгПккя зОлімОиькСвС ТПйСкмФ 

ТПпі. 

ЛмОммя 785. ИаСб'яезж кОРйОпО Ф ТОеі лТжлжкПккя гСвСбСТФ кОРйФ 
1. К ТОеі лТжлжкПккя гСвСбСТФ кОРйФ кОРйОп еСаСб'яеОкжР кПвОРкС лСбПТкФмж 

кОРйСгОбоПбі Тіп Ф УмОкі, б язСйФ бСкО аФиО СгПТдОкО, е ФТОХФбОккяй кСТйОиькСвС екСУФ, 
ОаС Ф УмОкі, язжР аФиС СаФйСбиПкС б гСвСбСТі. 

2. ЯзсС кОРйОп кП бжзСкФє СаСб'яезФ сСгС лСбПТкПккя ТПпі, кОРйСгОбПоь йОє лТОбС 
бжйОвОмж біг кОРйОпО УлиОмж кПФУмСРзж Ф ТСейіТі лСгбіРкСї лиОмж еО кОРй ТПпі еО пОУ 
лТСУмТСпПккя. 

ЛмОммя 786. ЙСеСбкО гОбкіУмь, сС еОУмСУСбФємьУя гС бжйСв, язі бжлижбОюмь іе 
гСвСбСТФ кОРйФ 

1. ДС бжйСв лТС бігрзСгФбОккя еажмзіб Ф еб'яезФ е лСрзСгдПккяй ТПпі, язО аФиО 
лПТПгОкО кОРйОпПбі, О мОзСд гС бжйСв лТС бігрзСгФбОккя бжмТОм кО лСиілрПккя ТПпі 
еОУмСУСбФємьУя лСеСбкО гОбкіУмь б Сгжк Тіз. 

2. ЙПТПаів лСеСбкСї гОбкСУмі сСгС бжйСв кОРйСгОбоя лСпжкОємьУя е йСйПкмФ 
лСбПТкПккя ТПпі кОРйОпПй, О сСгС бжйСв кОРйОпО - е йСйПкмФ лТжлжкПккя гСвСбСТФ 
кОРйФ. 

§ 2. ПШЧзФм 

ЛмОммя 787. ДСвСбіТ лТСзОмФ 
1. ЗО гСвСбСТСй лТСзОмФ кОРйСгОбПоь, язжР егіРУкює ліглТжєйкжоьзФ гіяиькіУмь е 

лПТПгОккя ТПпПР Ф кОРй, лПТПгОє ОаС еСаСб'яеФємьУя лПТПгОмж ТФХСйФ Тіп кОРйОпПбі Ф 
бСиСгіккя мО зСТжУмФбОккя еО лиОмФ кО лПбкжР УмТСз. 

2. ДСвСбіТ лТСзОмФ є гСвСбСТСй лТжєгкОккя. ЗОРйСгОбПоь йСдП бУмОкСбиюбОмж 
мжлСбі ФйСбж гСвСбСТФ лТСзОмФ. МжлСбі ФйСбж гСвСбСТФ лТСзОмФ кП йСдФмь лСТФрФбОмж 
лТОб кОРйОпіб, бУмОкСбиПкжХ еОзСкСй. 

КйСбж гСвСбСТФ лТСзОмФ, язі лСвіТрФюмь УмОкСбжсП кОРйОпО лСТібкякС е мжй, сС 
бУмОкСбиПкС мжлСбжйж ФйСбОйж гСвСбСТФ, є кізпПйкжйж. 

3. ДСвСбіТ лТСзОмФ є лФаиіпкжй гСвСбСТСй. 
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ЛмОммя 788. ЙТПгйПм гСвСбСТФ лТСзОмФ 
1. ЙТПгйПмСй гСвСбСТФ лТСзОмФ є ТФХСйО Тіп, язО бжзСТжУмСбФємьУя гия еОгСбСиПккя 

лСаФмСбжХ кПбжТСакжпжХ лСмТПа. 
2. ЙТПгйПм гСвСбСТФ лТСзОмФ йСдП бжзСТжУмСбФбОмжУя гия бжТСакжпжХ лСмТПа, язсС 

оП бУмОкСбиПкС гСвСбСТСй. 

ЛмОммя 789. ЙиОмО еО лТСзОм ТПпі 
1. ЙиОмО еО лТСзОм ТПпі бУмОкСбиюємьУя еО мОТжнОйж кОРйСгОбоя. 

ЛмОммя 790. ЙТОбС кОРйОпО кО бігйСбФ біг гСвСбСТФ лТСзОмФ 
1. ЗОРйОп йОє лТОбС бігйСбжмжУя біг гСвСбСТФ лТСзОмФ і лСбПТкФмж Тіп кОРйСгОбоПбі 

Ф аФгь-язжР пОУ. 
2. ЙиОмО еО лТСзОм ТПпі, сС УлиОпПкО кОРйОпПй еО бПУь УмТСз гСвСбСТФ, ейПкрФємьУя 

біглСбігкС гС мТжбОиСУмі нОзмжпкСвС бСиСгіккя мО/ОаС зСТжУмФбОккя Тіппю. 

ЛмОммя 791. ИУСаижбСУмі гСвСбСТФ лТСзОмФ 
1. ЗОРйОп кП йОє лТОбО кО ФзиОгПккя гСвСбСТФ лігкОРйФ. 
2. ЗОРйОп кП йОє лПТПбОдкСвС лТОбО кО зФлібию ТПпі Ф ТОеі її лТСгОдФ кОРйСгОбоПй. 
3. КОлімОиькжР і лСмСпкжР ТПйСкм ТПпі егіРУкює кОРйСгОбПоь еО УбіР ТОХФкСз, язсС 

бік кП гСбПгП, сС лСрзСгдПккя ТПпі УмОиСУя е бжкж кОРйОпО. 

§ 3. НФЦй (ЧШХкгФ) еХйХиькЧї гіиякзж 

ЛмОммя 792. ДСвСбіТ кОРйФ еПйПиькСї гіиякзж 
1. ЗО гСвСбСТСй кОРйФ (СТПкгж) еПйПиькСї гіиякзж кОРйСгОбПоь еСаСб'яеФємьУя 

лПТПгОмж кОРйОпПбі еПйПиькФ гіиякзФ кО бУмОкСбиПкжР гСвСбСТСй УмТСз Ф бСиСгіккя мО 
зСТжУмФбОккя еО лиОмФ. 

ЗПйПиькО гіиякзО йСдП лПТПгОбОмжУь Ф кОРй ТОеСй е кОУОгдПккяйж, аФгібияйж, 
УлСТФгОйж, бСгСРйОйж, язі екОХСгямьУя кО кіР, ОаС аПе кжХ. 

2. ВігкСУжкж сСгС кОРйФ (СТПкгж) еПйПиькСї гіиякзж ТПвФиююмьУя еОзСкСй. 

§ 4. НФЦй аЪгібиі ФаЧ ікшЧї зФлімФиькЧї ЩлЧШЪгж 

ЛмОммя 793. ЛСТйО гСвСбСТФ кОРйФ аФгібиі ОаС ікрСї зОлімОиькСї УлСТФгж 
1. ДСвСбіТ кОРйФ аФгібиі ОаС ікрСї зОлімОиькСї УлСТФгж (їХ СзТПйСї пОУмжкж) 

ФзиОгОємьУя Ф лжУьйСбіР нСТйі. 
2. ДСвСбіТ кОРйФ аФгібиі ОаС ікрСї зОлімОиькСї УлСТФгж (їХ СзТПйСї пОУмжкж) УмТСзСй кО 

мТж ТСзж і аіиьрП лігиявОє кСмОТіОиькСйФ лСУбігпПккю, зТій гСвСбСТФ, лТПгйПмСй язСвС є 
йОРкС гПТдОбкСї ОаС зСйФкОиькСї биОУкСУмі, язжР лігиявОє кСмОТіОиькСйФ лСУбігпПккю Ф 
ТОеі, язсС бік ФзиОгПкжР еО ТПеФиьмОмОйж ПиПзмТСккСвС ОФзоіСкФ УмТСзСй аіиьрП кід кО 
л'ямь ТСзіб. 

ЛмОммя 794. ДПТдОбкО ТПєУмТОоія лТОбО зСТжУмФбОккя кПТФХСйжй йОРкСй, язП 
бжкжзОє кО лігУмОбі гСвСбСТФ кОРйФ аФгібиі ОаС ікрСї зОлімОиькСї УлСТФгж 

1. ЙТОбС зСТжУмФбОккя кПТФХСйжй йОРкСй, язП бжкжзОє кО лігУмОбі гСвСбСТФ кОРйФ 
аФгібиі ОаС ікрСї зОлімОиькСї УлСТФгж (їХ СзТПйСї пОУмжкж), ФзиОгПкСвС кО УмТСз кП йПкр яз 
мТж ТСзж, лігиявОє гПТдОбкіР ТПєУмТОоії біглСбігкС гС еОзСкФ, зТій бжлОгзФ, лПТПгаОпПкСвС 
пОУмжкСю гТФвСю УмОммі 793 оьСвС КСгПзУФ, язсС гСвСбіТ, ФзиОгПкжР еО ТПеФиьмОмОйж 
ПиПзмТСккСвС ОФзоіСкФ, лТПгйПмСй язСвС є йОРкС гПТдОбкСї ОаС зСйФкОиькСї биОУкСУмі. 

ЛмОммя 795. ЙПТПгОккя аФгібиі ОаС ікрСї зОлімОиькСї УлСТФгж Ф кОРй 
1. ЙПТПгОккя кОРйОпПбі аФгібиі ОаС ікрСї зОлімОиькСї УлСТФгж (їХ СзТПйСї пОУмжкж) 

СнСТйияємьУя біглСбігкжй гСзФйПкмСй (ОзмСй), язжР ліглжУФємьУя УмСТСкОйж гСвСбСТФ. З 
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оьСвС йСйПкмФ лСпжкОємьУя СапжУиПккя УмТСзФ гСвСбСТФ кОРйФ, язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС 
гСвСбСТСй. 

2. ЙСбПТкПккя кОРйОпПй лТПгйПмО гСвСбСТФ кОРйФ СнСТйияємьУя біглСбігкжй 
гСзФйПкмСй (ОзмСй), язжР ліглжУФємьУя УмСТСкОйж гСвСбСТФ. З оьСвС йСйПкмФ гСвСбіТ 
кОРйФ лТжлжкяємьУя. 

ЛмОммя 796. ЗОгОккя кОРйОпПбі лТОбО зСТжУмФбОккя еПйПиькСю гіиякзСю 
1. ИгкСпОУкС е лТОбСй кОРйФ аФгібиі ОаС ікрСї зОлімОиькСї УлСТФгж (їХ СзТПйСї 

пОУмжкж) кОРйОпПбі кОгОємьУя лТОбС зСТжУмФбОккя еПйПиькСю гіиякзСю, кО язіР бСкж 
екОХСгямьУя, О мОзСд лТОбС зСТжУмФбОккя еПйПиькСю гіиякзСю, язО лТжиявОє гС аФгібиі 
ОаС УлСТФгж, Ф ТСейіТі, кПСаХігкСйФ гия гСУявкПккя йПмж кОРйФ. 

2. К гСвСбСТі кОРйФ УмСТСкж йСдФмь бжекОпжмж ТСейіТ еПйПиькСї гіиякзж, язО 
лПТПгОємьУя кОРйОпПбі. ЯзсС ТСейіТ еПйПиькСї гіиякзж Ф гСвСбСТі кП бжекОпПкжР, 
кОРйОпПбі кОгОємьУя лТОбС зСТжУмФбОккя ФУією еПйПиькСю гіиякзСю, язСю бСиСгіб 
кОРйСгОбПоь. 

3. ЯзсС кОРйСгОбПоь кП є биОУкжзСй еПйПиькСї гіиякзж, ббОдОємьУя, сС биОУкжз 
еПйПиькСї гіиякзж лСвСгдФємьУя кО кОгОккя кОРйОпПбі лТОбО зСТжУмФбОккя еПйПиькСю 
гіиякзСю, язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС гСвСбСТСй кОРйСгОбоя е биОУкжзСй еПйПиькСї 
гіиякзж. 

ЛмОммя 797. ЙиОмО еО зСТжУмФбОккя 
1. ЙиОмО, язО УлТОбияємьУя е кОРйОпО аФгібиі ОаС ікрСї зОлімОиькСї УлСТФгж (їХ СзТПйСї 

пОУмжкж), УзиОгОємьУя е лиОмж еО зСТжУмФбОккя кПю і лиОмж еО зСТжУмФбОккя еПйПиькСю 
гіиякзСю. 

§ 5. НФЦй (ЧШХкгФ) мШФкЩлЧШмкЧвЧ еФЩЧаЪ 

ЛмОммя 798. ЙТПгйПм гСвСбСТФ кОРйФ 
1. ЙТПгйПмСй гСвСбСТФ кОРйФ мТОкУлСТмкСвС еОУСаФ йСдФмь аФмж лСбімТякі, йСТУьзі, 

ТіпзСбі УФгкО, О мОзСд кОеПйкі УОйСХігкі мТОкУлСТмкі еОУСаж мСсС. 
2. ДСвСбСТСй кОРйФ мТОкУлСТмкСвС еОУСаФ йСдП аФмж бУмОкСбиПкС, сС бік 

лПТПгОємьУя Ф кОРй е ПзілОдПй, язжР РСвС СаУиФвСбФє. 
3. ЛмСТСкж йСдФмь гСйСбжмжУя лТС кОгОккя кОРйСгОбоПй кОРйОпПбі зСйлиПзУФ 

лСУиФв гия еОаПелПпПккя кСТйОиькСвС бжзСТжУмОккя мТОкУлСТмкСвС еОУСаФ. 

ЛмОммя 799. ЛСТйО гСвСбСТФ кОРйФ мТОкУлСТмкСвС еОУСаФ 
1. ДСвСбіТ кОРйФ мТОкУлСТмкСвС еОУСаФ ФзиОгОємьУя Ф лжУьйСбіР нСТйі. 
2. ДСвСбіТ кОРйФ мТОкУлСТмкСвС еОУСаФ еО ФпОУмю ніежпкСї СУСаж лігиявОє 

кСмОТіОиькСйФ лСУбігпПккю. 

ЛмОммя 800. ДіяиькіУмь кОРйОпО мТОкУлСТмкСвС еОУСаФ 
1. ЗОРйОп УОйСУміРкС егіРУкює бжзСТжУмОккя мТОкУлСТмкСвС еОУСаФ Ф УбСїР гіяиькСУмі 

і йОє лТОбС аПе евСгж кОРйСгОбоя ФзиОгОмж біг УбСвС ійПкі гСвСбСТж лПТПбПеПккя, О мОзСд 
ікрі гСвСбСТж біглСбігкС гС лТжекОпПккя мТОкУлСТмкСвС еОУСаФ. 

ЛмОммя 801. ВжмТОмж, лСб'яеОкі е бжзСТжУмОккяй мТОкУлСТмкСвС еОУСаФ 
1. ЗОРйОп еСаСб'яеОкжР лігмТжйФбОмж мТОкУлСТмкжР еОУіа Ф кОиПдкСйФ мПХкіпкСйФ 

УмОкі. 
2. ВжмТОмж, лСб'яеОкі е бжзСТжУмОккяй мТОкУлСТмкСвС еОУСаФ, б мСйФ пжУиі еі УлиОмСю 

лСгОмзіб мО ікржХ лиОмПдіб, кПУП кОРйОп. 

ЛмОммя 802. ЛмТОХФбОккя мТОкУлСТмкСвС еОУСаФ 
1. ЛмТОХФбОккя мТОкУлСТмкСвС еОУСаФ егіРУкюємьУя кОРйСгОбоПй. 
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2. ЙСТягСз УмТОХФбОккя біглСбігОиькСУмі кОРйОпО еО рзСгФ, язО йСдП аФмж еОбгОкО 
ікріР СУСаі Ф еб'яезФ е бжзСТжУмОккяй мТОкУлСТмкСвС еОУСаФ, бУмОкСбиюємьУя еОзСкСй. 

ЛмОммя 803. ЙТОбСбі кОУиігзж лСрзСгдПккя мТОкУлСТмкСвС еОУСаФ 
1. ЗОРйОп еСаСб'яеОкжР бігрзСгФбОмж еажмзж, еОбгОкі Ф еб'яезФ іе бмТОмСю ОаС 

лСрзСгдПккяй мТОкУлСТмкСвС еОУСаФ, язсС бік кП гСбПгП, сС оП УмОиСУя кП е РСвС бжкж. 

ЛмОммя 804. ЙТОбСбі кОУиігзж еОбгОккя рзСгж ікріР СУСаі Ф еб'яезФ е 
бжзСТжУмОккяй мТОкУлСТмкСвС еОУСаФ 

1. ЗОРйОп еСаСб'яеОкжР бігрзСгФбОмж рзСгФ, еОбгОкФ ікріР СУСаі Ф еб'яезФ е 
бжзСТжУмОккяй мТОкУлСТмкСвС еОУСаФ, біглСбігкС гС виОбж 82 оьСвС КСгПзУФ. 

ЛмОммя 805. ИУСаижбСУмі кОРйФ мТОкУлСТмкСвС еОУСаФ е ПзілОдПй, язжР РСвС 
СаУиФвСбФє 

1. КлТОбиіккя мО мПХкіпкО ПзУлиФОмОоія мТОкУлСТмкСвС еОУСаФ, лПТПгОкСвС Ф кОРй е 
ПзілОдПй, лТСбОгямьУя РСвС ПзілОдПй. ДзілОд кП лТжлжкяє мТФгСбжХ бігкСУжк е 
кОРйСгОбоПй. ВжмТОмж кО ФмТжйОккя ПзілОдФ кПУП кОРйСгОбПоь. 

2. ДзілОд мТОкУлСТмкСвС еОУСаФ еСаСб'яеОкжР бігйСбжмжУя біг бжзСкОккя 
ТСелСТягдПкь кОРйОпО, язсС бСкж УФлПТПпОмь ФйСбОй гСвСбСТФ кОРйФ, ФйСбОй 
бжзСТжУмОккя мТОкУлСТмкСвС еОУСаФ, О мОзСд язсС бСкж йСдФмь аФмж кПаПелПпкжйж гия 
ПзілОдФ, мТОкУлСТмкСвС еОУСаФ, лТОб ікржХ СУіа. 

3. ЗОзСкСй йСдФмь бУмОкСбиюбОмжУя мОзСд ікрі СУСаижбСУмі гСвСбСТФ кОРйФ 
мТОкУлСТмкСвС еОУСаФ е ПзілОдПй. 

§ 6. Йіежкв 

ЛмОммя 806. ДСвСбіТ иіежквФ 
1. ЗО гСвСбСТСй иіежквФ СгкО УмСТСкО (иіежквСгОбПоь) лПТПгОє ОаС еСаСб'яеФємьУя 

лПТПгОмж гТФвіР УмСТСкі (иіежквССгПТдФбОпПбі) Ф бСиСгіккя мО зСТжУмФбОккя йОРкС, сС 
кОиПджмь иіежквСгОбою кО лТОбі биОУкСУмі і аФиС кОаФмП кжй аПе лСлПТПгкьСї 
гСйСбиПкСУмі іе иіежквССгПТдФбОпПй (лТяйжР иіежкв), ОаС йОРкС, УлПоіОиькС лТжгаОкП 
иіежквСгОбоПй Ф лТСгОбоя (лСУмОпОиькжзО) біглСбігкС гС бУмОкСбиПкжХ 
иіежквССгПТдФбОпПй УлПожнізОоіР мО ФйСб (кПлТяйжР иіежкв), кО лПбкжР УмТСз і еО 
бУмОкСбиПкФ лиОмФ (иіежквСбі лиОмПді). 

2. ДС гСвСбСТФ иіежквФ еОУмСУСбФюмьУя еОвОиькі лСиСдПккя лТС кОРй (СТПкгФ) е 
ФТОХФбОккяй СУСаижбСУмПР, бУмОкСбиПкжХ ожй лОТОвТОнСй мО еОзСкСй. 

ДС бігкСУжк, лСб'яеОкжХ е иіежквСй, еОУмСУСбФюмьУя еОвОиькі лСиСдПккя лТС зФлібию-
лТСгОд мО лСиСдПккя лТС гСвСбіТ лСУмОбзж, язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС еОзСкСй. 

3. ИУСаижбСУмі СзТПйжХ бжгіб і нСТй иіежквФ бУмОкСбиююмьУя еОзСкСй. 

ЛмОммя 807. ЙТПгйПм гСвСбСТФ иіежквФ 
1. ЙТПгйПмСй гСвСбСТФ иіежквФ йСдП аФмж йОРкС, бжекОпПкП ікгжбігФОиькжйж 

СекОзОйж, язП біглСбігОє зТжмПТіяй СУкСбкжХ еОУСаіб біглСбігкС гС еОзСкСгОбУмбО. 
2. ЗП йСдФмь аФмж лТПгйПмСй гСвСбСТФ иіежквФ еПйПиькі гіиякзж мО ікрі лТжТСгкі 

Са'єзмж, О мОзСд ікрі ТПпі, бУмОкСбиПкі еОзСкСй. 

ЛмОммя 808. ВіглСбігОиькіУмь лТСгОбоя (лСУмОпОиькжзО) лТПгйПмО гСвСбСТФ иіежквФ 
1. ЯзсС біглСбігкС гС гСвСбСТФ кПлТяйСвС иіежквФ бжаіТ лТСгОбоя (лСУмОпОиькжзО) 

лТПгйПмО гСвСбСТФ иіежквФ аФб егіРУкПкжР иіежквССгПТдФбОпПй, лТСгОбПоь (лСУмОпОиькжз) 
кПУП біглСбігОиькіУмь лПТПг иіежквССгПТдФбОпПй еО лСТФрПккя еСаСб'яеОккя сСгС язСУмі, 
зСйлиПзмкСУмі, УлТОбкСУмі лТПгйПмО гСвСбСТФ иіежквФ, РСвС гСУмОбзж, еОйікж, аПеСлиОмкСвС 
ФУФкПккя кПгСиізіб, йСкмОдФ мО еОлФУзФ б ПзУлиФОмОоію мСсС. ЯзсС бжаіТ лТСгОбоя 
(лСУмОпОиькжзО) лТПгйПмО гСвСбСТФ иіежквФ аФб егіРУкПкжР иіежквСгОбоПй, лТСгОбПоь 
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(лСУмОпОиькжз) мО иіежквСгОбПоь кПУФмь лПТПг иіежквССгПТдФбОпПй УСиігОТкФ 
біглСбігОиькіУмь еО еСаСб'яеОккяй сСгС лТСгОдФ (лСУмОбзж) лТПгйПмО гСвСбСТФ иіежквФ. 

2. КПйСкм і мПХкіпкП СаУиФвСбФбОккя лТПгйПмО гСвСбСТФ иіежквФ егіРУкююмьУя 
лТСгОбоПй (лСУмОпОиькжзСй) кО лігУмОбі гСвСбСТФ йід иіежквССгПТдФбОпПй мО лТСгОбоПй 
(лСУмОпОиькжзСй). 

ЛмОммя 809. Кжежз бжлОгзСбСвС екжсПккя ОаС бжлОгзСбСвС лСрзСгдПккя 
лТПгйПмО гСвСбСТФ иіежквФ 

1. Кжежз бжлОгзСбСвС екжсПккя ОаС бжлОгзСбСвС лСрзСгдПккя лТПгйПмО гСвСбСТФ 
иіежквФ кПУП иіежквССгПТдФбОп, язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС гСвСбСТСй ОаС еОзСкСй. 

2. ЯзсС иіежквСгОбПоь ОаС лТСгОбПоь (лСУмОпОиькжз) лТСУмТСпжиж лПТПгОккя 
лТПгйПмО гСвСбСТФ иіежквФ иіежквССгПТдФбОпФ ОаС иіежквССгПТдФбОп лТСУмТСпжб 
лСбПТкПккя лТПгйПмО гСвСбСТФ иіежквФ иіежквСгОбою, Тжежз бжлОгзСбСвС екжсПккя ОаС 
бжлОгзСбСвС лСрзСгдПккя кПУП УмСТСкО, язО лТСУмТСпжиО. 

ЛмОммя 8091. ЗОУиігзж бжекОккя гСвСбСТФ иіежквФ кПгіРУкжй 
1. К ТОеі бжекОккя гСвСбСТФ иіежквФ кПгіРУкжй ОаС бігкПУПккя гС кізпПйкСвС 

иіежквССгПТдФбОп еСаСб'яеОкжР кПвОРкС лСбПТкФмж иіежквСгОбою лТПгйПм гСвСбСТФ 
иіежквФ Ф УмОкі, б язСйФ бік аФб СгПТдОкжР, е ФТОХФбОккяй кСТйОиькСвС екСУФ, ОаС Ф УмОкі, 
язжР аФиС СаФйСбиПкС б гСвСбСТі. ЙТж оьСйФ иіежквСбі лиОмПді, УлиОпПкі кО йСйПкм 
бжекОккя гСвСбСТФ иіежквФ кПгіРУкжй ОаС бігкПУПккя гС кізпПйкСвС, лСбПТкПккю кП 
лігиявОюмь. 

ЛФг, бжекОюпж гСвСбіТ иіежквФ кПгіРУкжй ОаС бУмОкСбиююпж РСвС кізпПйкіУмь, еО 
еОябСю иіежквСгОбоя кОзиОгОє ОТПрм кО лТПгйПм мОзСвС гСвСбСТФ. 

2. ЯзсС иіежквССгПТдФбОп зСТжУмФбОбУя ОаС лТСгСбдФє зСТжУмФбОмжУя лТПгйПмСй 
гСвСбСТФ иіежквФ гС мО/ОаС ліУия гОмж бжекОккя гСвСбСТФ иіежквФ кПгіРУкжй, 
иіежквССгПТдФбОп еСаСб'яеОкжР бігрзСгФбОмж иіежквСгОбою УФйж иіежквСбжХ лиОмПдіб еО 
бПУь біглСбігкжР лПТіСг зСТжУмФбОккя. 

ГиОбО 59 
ЗАЕЖ (ИКДЗДА) ЖИМЙА 

ЛмОммя 810. ДСвСбіТ кОРйФ джмиО 
1. ЗО гСвСбСТСй кОРйФ (СТПкгж) джмиО СгкО УмСТСкО - биОУкжз джмиО (кОРйСгОбПоь) 

лПТПгОє ОаС еСаСб'яеФємьУя лПТПгОмж гТФвіР УмСТСкі (кОРйОпПбі) джмиС гия лТСджбОккя Ф 
кьСйФ кО лПбкжР УмТСз еО лиОмФ. 

2. ЙігУмОбж, ФйСбж, лСТягСз ФзиОгПккя мО лТжлжкПккя гСвСбСТФ кОРйФ джмиО, сС є 
Са'єзмСй лТОбО гПТдОбкСї ОаС зСйФкОиькСї биОУкСУмі, бУмОкСбиююмьУя еОзСкСй. 

3. ДС гСвСбСТФ кОРйФ джмиО, зТій кОРйФ джмиО, сС є Са'єзмСй лТОбО гПТдОбкСї ОаС 
зСйФкОиькСї биОУкСУмі, еОУмСУСбФюмьУя лСиСдПккя оьСвС КСгПзУФ, язсС ікрП кП 
бУмОкСбиПкС еОзСкСй. 

ЛмОммя 8101. ИТПкгО джмиО е бжзФлСй 
1. ИТПкгО джмиО е бжзФлСй є СУСаижбжй бжгСй кОРйФ (СТПкгж) джмиО, сС йСдП 

лПТПгаОпОмж бігУмФлиПккя СТПкгСгОбоПй лТОбО бжйСвж аСТвФ ікріР СУСаі - бжвСгСкОаФбОпФ. 
2. ЗО гСвСбСТСй СТПкгж джмиО е бжзФлСй СгкО УмСТСкО ліглТжєйУмбС-СТПкгСгОбПоь 

лПТПгОє гТФвіР УмСТСкі - ніежпкіР СУСаі (СУСаі-СТПкгОТю) джмиС еО лиОмФ кО гСбвСмТжбОижР 
(гС 30 ТСзіб) УмТСз, ліУия еОзікпПккя язСвС ОаС гСУмТСзСбС, еО ФйСбж лСбкСї УлиОмж 
СТПкгкжХ лиОмПдіб, джмиС лПТПХСгжмь Ф биОУкіУмь СТПкгОТя. 

3. ЙіглТжєйУмбС-СТПкгСгОбПоь кОаФбОє лТОбС биОУкСУмі кО лСлПТПгкьС СаТОкП 
СУСаСю-СТПкгОТПй джмиС е йПмСю лСгОиьрСї лПТПгОпі мОзСвС джмиО Ф гСбвСУмТСзСбФ 
СТПкгФ е бжзФлСй мОзіР СУСаі мО егіРУкює ТСелСТягдПккя мОзжй джмиСй гС РСвС лСбкСвС 
бжзФлФ. 
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4. КзиОгПккя мО лТжлжкПккя гСвСбСТФ СТПкгж джмиО е бжзФлСй егіРУкююмьУя кО 
ФйСбОХ мО Ф лСТягзФ, бжекОпПкжХ еОзСкСй. 

5. ІУмСмкжйж ФйСбОйж гСвСбСТФ СТПкгж джмиО е бжзФлСй є: 
1) кОРйПкФбОккя УмСТік; 
2) ХОТОзмПТжУмжзж джмиО, сСгС язСвС бУмОкСбиююмьУя бігкСУжкж СТПкгж е бжзФлСй; 
3) УмТСз, кО язжР ФзиОгОємьУя гСвСбіТ; 
4) ТСейіТж, лСТягСз нСТйФбОккя, УлСУіа, нСТйО і УмТСзж бкПУПккя СТПкгкжХ лиОмПдіб 

мО ФйСбж їХ лПТПвиягФ; 
5) ФйСбж гСУмТСзСбСвС ТСеіТбОккя гСвСбСТФ; 
6) лСТягСз лСбПТкПккя зСрміб Ф ТОеі гСУмТСзСбСвС ТСеіТбОккя ОаС лТжлжкПккя 

гСвСбСТФ; 
7) лТОбО мО еСаСб'яеОккя УмСТік; 
8) біглСбігОиькіУмь УмСТік; 
9) ікрі ФйСбж, бжекОпПкі еОзСкСй. 
6. ДС гСвСбСТФ СТПкгж джмиО е бжзФлСй еОУмСУСбФюмьУя лСиСдПккя УмОмПР 811, 813 - 

820, 823, пОУмжкж гТФвСї УмОммі 825, УмОмПР 826, 12321 оьСвС КСгПзУФ е ФТОХФбОккяй 
СУСаижбСУмПР, бУмОкСбиПкжХ еОзСкСй. 

7. ДСвСбіТ СТПкгж джмиО е бжзФлСй є гСзФйПкмСй, сС Убігпжмь лТС лПТПХіг лТОбО 
биОУкСУмі кО кПТФХСйП йОРкС біг ліглТжєйУмбО-СТПкгСгОбоя гС СУСаж-СТПкгОТя е 
бігзиОгОиькжйж СаУмОбжкОйж, бжекОпПкжйж еОзСкСй. 

ЛмОммя 811. ЛСТйО гСвСбСТФ кОРйФ джмиО 
1. ДСвСбіТ кОРйФ джмиО ФзиОгОємьУя Ф лжУьйСбіР нСТйі. 
2. ДСвСбіТ СТПкгж джмиО е бжзФлСй лігиявОє СаСб'яезСбСйФ кСмОТіОиькСйФ 

лСУбігпПккю. 
3. НОУмжкФ мТПмю бжзиюпПкС. 

ЛмОммя 812. ЙТПгйПм гСвСбСТФ кОРйФ джмиО 
1. ЙТПгйПмСй гСвСбСТФ кОРйФ джмиО йСдФмь аФмж лСйПрзОккя, еСзТПйО збОТмжТО ОаС 

її пОУмжкО, джмиСбжР аФгжкСз ОаС РСвС пОУмжкО. 
2. ЙСйПрзОккя йОє аФмж лТжгОмкжй гия лСУміРкСвС лТСджбОккя Ф кьСйФ. 
3. ЗОРйОп джмиО Ф аОвОмСзбОТмжТкСйФ аФгжкзФ йОє лТОбС зСТжУмФбОккя йОРкСй, сС 

СаУиФвСбФє аФгжкСз. 

ЛмОммя 813. ЛмСТСкж Ф гСвСбСТі кОРйФ джмиО 
1. ЛмСТСкОйж Ф гСвСбСТі кОРйФ джмиО йСдФмь аФмж ніежпкі мО юТжгжпкі СУСаж. 
2. ЯзсС кОРйОпПй є юТжгжпкО СУСаО, бСкО йСдП бжзСТжУмСбФбОмж джмиС ижрП гия 

лТСджбОккя Ф кьСйФ ніежпкжХ СУіа. 

ЛмОммя 814. ЙТОбСкОУмФлкжомбС Ф ТОеі ейікж биОУкжзО джмиО, лПТПгОкСвС Ф кОРй 
1. К ТОеі ейікж биОУкжзО джмиО, лПТПгОкСвС Ф кОРй, гС кСбСвС биОУкжзО лПТПХСгямь 

лТОбО мО СаСб'яезж кОРйСгОбоя. 

ЛмОммя 815. ИаСб'яезж кОРйОпО джмиО 
1. ЗОРйОп еСаСб'яеОкжР бжзСТжУмСбФбОмж джмиС ижрП гия лТСджбОккя Ф кьСйФ, 

еОаПелПпФбОмж еаПТПдПккя джмиО мО лігмТжйФбОмж РСвС б кОиПдкСйФ УмОкі. 
2. ЗОРйОп кП йОє лТОбО лТСбОгжмж лПТПбиОрмФбОккя мО ТПзСкУмТФзоію джмиО аПе 

евСгж кОРйСгОбоя. 
3. ЗОРйОп еСаСб'яеОкжР УбСєпОУкС бкСУжмж лиОмФ еО кОРй джмиО. ЗОРйОп 

еСаСб'яеОкжР УОйСУміРкС бкСУжмж лиОмФ еО зСйФкОиькі лСУиФвж, язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС 
гСвСбСТСй кОРйФ. 
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ЛмОммя 816. ЗОРйОп мО СУСаж, язі лСУміРкС лТСджбОюмь ТОеСй е кжй 
1. К гСвСбСТі кОРйФ джмиО йОюмь аФмж бзОеОкі СУСаж, язі лТСджбОмжйФмь ТОеСй іе 

кОРйОпПй. Мі СУСаж кОаФбОюмь ТібкжХ е кОРйОпПй лТОб мО СаСб'яезіб сСгС бСиСгіккя мО 
зСТжУмФбОккя джмиСй. 

2. ЗОРйОп кПУП біглСбігОиькіУмь лПТПг кОРйСгОбоПй еО лСТФрПккя ФйСб гСвСбСТФ 
СУСаОйж, язі лТСджбОюмь ТОеСй е кжй. 

3. ЯзсС кОРйОпОйж джмиО є зіиьзО СУіа, їХкі СаСб'яезж еО гСвСбСТСй кОРйФ джмиО є 
УСиігОТкжйж. 

4. ЙСТягСз бСиСгіккя мО зСТжУмФбОккя джмиСй кОРйОпПй мО СУСаОйж, язі лСУміРкС 
лТСджбОюмь ТОеСй е кжй, бжекОпОємьУя еО гСйСбиПкіУмю йід кжйж, О Ф ТОеі УлСТФ - 
бУмОкСбиюємьУя еО ТірПккяй УФгФ. 

ЛмОммя 817. ЙТОбС кОРйОпО мО СУіа, язі лСУміРкС лТСджбОюмь ТОеСй е кжй, кО 
бУПиПккя ікржХ СУіа Ф джмиС 

1. ЗОРйОп мО СУСаж, язі лСУміРкС лТСджбОюмь ТОеСй е кжй, йОюмь лТОбС еО їХкьСю 
беОєйкСю евСгСю мО еО евСгСю кОРйСгОбоя бУПижмж Ф джмиС ікржХ СУіа гия лСУміРкСвС 
лТСджбОккя Ф кьСйФ. 

2. ИУСаж, язі бУПижижУя Ф джмиС біглСбігкС гС пОУмжкж лПТрСї оієї УмОммі, кОаФбОюмь 
ТібкжХ е ікржйж СУСаОйж лТОб бСиСгіккя мО зСТжУмФбОккя джмиСй, язсС ікрП кП аФиС 
лПТПгаОпПкС лТж їХ бУПиПккі. 

ЛмОммя 818. МжйпОУСбі йПрзОкоі 
1. ЗОРйОп мО СУСаж, язі лСУміРкС лТСджбОюмь ТОеСй е кжй, еО їХкьСю беОєйкСю 

евСгСю мО е лСлПТПгкій лСбігСйиПккяй кОРйСгОбоя йСдФмь гСебСижмж мжйпОУСбП 
лТСджбОккя Ф лСйПрзОккі ікрСї СУСаж (СУіа) аПе УмявкПккя лиОмж еО кОРй джмиО 
(мжйпОУСбжХ йПрзОкоіб). 

2. МжйпОУСбі йПрзОкоі кП йОюмь УОйСУміРкСвС лТОбО бСиСгіккя мО зСТжУмФбОккя 
джмиСй. 

3. МжйпОУСбі йПрзОкоі лСбжккі ебіиькжмж джмиС ліУия УлижбФ лСвСгдПкСвС е кжйж 
УмТСзФ лТСджбОккя ОаС кП ліекірП УПйж гкіб біг гкя лТПг'ябиПккя гС кжХ кОРйОпПй ОаС 
кОРйСгОбоПй бжйСвж лТС ебіиькПккя лСйПрзОккя. 

ЛмОммя 819. КПйСкм джмиО, лПТПгОкСвС Ф кОРй 
1. ЙСмСпкжР ТПйСкм джмиО, лПТПгОкСвС Ф кОРй, еСаСб'яеОкжР егіРУкюбОмж кОРйОп, 

язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС гСвСбСТСй. 
2. КОлімОиькжР ТПйСкм джмиО, лПТПгОкСвС Ф кОРй, еСаСб'яеОкжР егіРУкюбОмж 

кОРйСгОбПоь, язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС гСвСбСТСй. 
3. ЙПТПСаиОгкОккя джмиСбСвС аФгжкзФ, б язСйФ екОХСгжмьУя джмиС, лПТПгОкП Ф кОРй, 

язсС мОзП лПТПСаиОгкОккя іУмСмкС ейікжмь ФйСбж бСиСгіккя мО/ОаС зСТжУмФбОккя джмиСй, 
кП гСлФУзОємьУя аПе евСгж кОРйОпО. 

ЛмОммя 820. ЙиОмО еО кОРй джмиО 
1. КСейіТ лиОмж еО кОРй джмиО бУмОкСбиюємьУя Ф гСвСбСТі кОРйФ джмиО. 
ЯзсС еОзСкСй бУмОкСбиПкжР йОзУжйОиькжР ТСейіТ лиОмж еО кОРй джмиО, лиОмО, 

бУмОкСбиПкО Ф гСвСбСТі, кП йСдП лПТПбжсФбОмж оьСвС ТСейіТФ. 
2. ИгкСУмСТСккя ейікО ТСейіТФ лиОмж еО кОРй джмиО кП гСлФУзОємьУя, язсС ікрП кП 

бУмОкСбиПкС гСвСбСТСй ОаС еОзСкСй. 
3. ЗОРйОп бкСУжмь лиОмФ еО кОРй джмиО Ф УмТСз, бУмОкСбиПкжР гСвСбСТСй кОРйФ 

джмиО. 
ЯзсС УмТСз бкПУПккя лиОмж еО кОРй джмиО кП бУмОкСбиПкжР гСвСбСТСй, кОРйОп 

бкСУжмь її сСйіУяоя. 
4. ИТПкгкі лиОмПді еО гСвСбСТСй СТПкгж джмиО е бжзФлСй - лПТіСгжпкі лиОмПді, язі 

СУСаО-СТПкгОТ УлиОпФє ліглТжєйУмбФ-СТПкгСгОбою біглСбігкС гС ФйСб гСвСбСТФ СТПкгж 
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джмиО е бжзФлСй лТСмявСй ФУьСвС УмТСзФ гії гСвСбСТФ. ИТПкгкі лиОмПді бзиюпОюмь лиОмПді 
кО бжзФл СаТОкСвС СУСаСю-СТПкгОТПй джмиО, бжкОвСТСгФ (гСХіг) СТПкгСгОбоя. ИУСаО-
СТПкгОТ мОзСд еСаСб'яеОкО зСйлПкУФбОмж ліглТжєйУмбФ-СТПкгСгОбою бжмТОмж, бжекОпПкі 
еОзСкСй. 

ЛмОммя 821. ЛмТСз гСвСбСТФ кОРйФ джмиО 
1. ДСвСбіТ кОРйФ джмиО ФзиОгОємьУя кО УмТСз, бУмОкСбиПкжР гСвСбСТСй. ЯзсС Ф 

гСвСбСТі УмТСз кП бУмОкСбиПкжР, гСвСбіТ ббОдОємьУя ФзиОгПкжй кО л'ямь ТСзіб. 
2. ДС гСвСбСТФ кОРйФ джмиО, ФзиОгПкСвС кО УмТСз гС СгкСвС ТСзФ (зСТСмзСУмТСзСбжР 

кОРй), кП еОУмСУСбФюмьУя лСиСдПккя пОУмжкж лПТрСї УмОммі 816, лСиСдПккя УмОммі 818 мО 
УмОмПР 822 - 824 оьСвС КСгПзУФ. 

ЛмОммя 822. ЙПТПбОдкі лТОбО кОРйОпО джмиО 
1. К ТОеі УлижбФ УмТСзФ гСвСбСТФ кОРйФ джмиО кОРйОп йОє лПТПбОдкП лТОбС кО 

ФзиОгПккя гСвСбСТФ кОРйФ джмиО кО кСбжР УмТСз. 
ЗП ліекірП кід еО мТж йіУяоі гС УлижбФ УмТСзФ гСвСбСТФ кОРйФ джмиО кОРйСгОбПоь 

йСдП еОлТСлСкФбОмж кОРйОпПбі ФзиОУмж гСвСбіТ кО мОзжХ УОйжХ ОаС ікржХ ФйСбОХ пж 
лСлПТПгжмж кОРйОпО лТС бігйСбФ біг ФзиОгПккя гСвСбСТФ кО кСбжР УмТСз. ЯзсС 
кОРйСгОбПоь кП лСлПТПгжб кОРйОпО, О кОРйОп кП ебіиькжб лСйПрзОккя, гСвСбіТ 
ббОдОємьУя ФзиОгПкжй кО мОзжХ УОйжХ ФйСбОХ і кО мОзжР УОйжР УмТСз. 

ЯзсС кОРйСгОбПоь бігйСбжбУя біг ФзиОгПккя гСвСбСТФ кО кСбжР УмТСз, ОиП лТСмявСй 
СгкСвС ТСзФ ФзиОб гСвСбіТ кОРйФ джмиО е ікрСю СУСаСю, кОРйОп йОє лТОбС бжйОвОмж 
лПТПбПгПккя кО кьСвС лТОб кОРйОпО мО (ОаС) бігрзСгФбОккя еажмзіб, еОбгОкжХ бігйСбСю 
ФзиОУмж е кжй гСвСбіТ кО кСбжР УмТСз. 

2. К ТОеі лТСгОдФ джмиО, язП аФиС лТПгйПмСй гСвСбСТФ кОРйФ, кОРйОп йОє лПТПбОдкП 
лПТПг ікржйж СУСаОйж лТОбС кО РСвС лТжгаОккя. 

ЛмОммя 823. ДСвСбіТ лігкОРйФ джмиО 
1. ЗО гСвСбСТСй лігкОРйФ джмиО кОРйОп еО евСгСю кОРйСгОбоя лПТПгОє кО лПбкжР 

УмТСз пОУмжкФ ОаС бУП кОРкямП кжй лСйПрзОккя Ф бСиСгіккя мО зСТжУмФбОккя лігкОРйОпПбі. 
ЙігкОРйОп кП кОаФбОє УОйСУміРкСвС лТОбО бСиСгіккя мО УОйСУміРкСвС лТОбО зСТжУмФбОккя 
джмиСй. 

2. ДСвСбіТ лігкОРйФ джмиО є СлиОмкжй. КСейіТ лиОмж еО лігкОРй джмиО 
бУмОкСбиюємьУя гСвСбСТСй лігкОРйФ. 

3. ЛмТСз гСвСбСТФ лігкОРйФ кП йСдП лПТПбжсФбОмж УмТСзФ гСвСбСТФ кОРйФ джмиО. 
4. К ТОеі гСУмТСзСбСвС лТжлжкПккя гСвСбСТФ кОРйФ джмиО СгкСпОУкС е кжй 

лТжлжкяємьУя гСвСбіТ лігкОРйФ. 
5. ДС гСвСбСТФ лігкОРйФ кП еОУмСУСбФємьУя лСиСдПккя лТС лПТПбОдкП лТОбС кО 

ФзиОгПккя гСвСбСТФ кО кСбжР УмТСз. 

ЛмОммя 824. ЗОйікО кОРйОпО Ф гСвСбСТі кОРйФ джмиО 
1. ЗО бжйСвФ кОРйОпО мО ікржХ СУіа, язі лСУміРкС лТСджбОюмь ТОеСй е кжй, мО еО 

евСгСю кОРйСгОбоя кОРйОп Ф гСвСбСТі кОРйФ джмиО йСдП аФмж еОйікПкжР Сгкією е 
лСбкСиімкіХ СУіа, язО лСУміРкС лТСджбОє ТОеСй е кОРйОпПй. 

2. К ТОеі УйПТмі кОРйОпО ОаС бжаФммя РСвС е джмиО кОРйОпОйж йСдФмь УмОмж ФУі ікрі 
лСбкСиімкі СУСаж, язі лСУміРкС лТСджбОиж е зСижркій кОРйОпПй, ОаС, еО лСвСгдПккяй е 
кОРйСгОбоПй, СгкО ОаС зіиьзО іе ожХ СУіа. К оьСйФ ТОеі гСвСбіТ кОРйФ джмиО еОижрОємьУя 
пжккжй кО лСлПТПгкіХ ФйСбОХ. 

ЛмОммя 825. КСеіТбОккя гСвСбСТФ кОРйФ джмиО 
1. ЗОРйОп джмиО йОє лТОбС еО евСгСю ікржХ СУіа, язі лСУміРкС лТСджбОюмь ТОеСй е 

кжй, Ф аФгь-язжР пОУ бігйСбжмжУя біг гСвСбСТФ кОРйФ, лжУьйСбС лСлПТПгжбрж лТС оП 
кОРйСгОбоя еО мТж йіУяоі. 
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ЯзсС кОРйОп ебіиькжб лСйПрзОккя аПе лСлПТПгдПккя, кОРйСгОбПоь йОє лТОбС 
бжйОвОмж біг кьСвС лиОмФ еО кОРй джмиО еО мТж йіУяоі, язсС кОРйСгОбПоь гСбПгП, сС бік кП 
йів ФзиОУмж гСвСбіТ кОРйФ джмиО кО мОзжХ УОйжХ ФйСбОХ е ікрСю СУСаСю. 

ЗОРйОп йОє лТОбС бігйСбжмжУя біг гСвСбСТФ кОРйФ джмиО, язсС джмиС УмОиС 
кПлТжгОмкжй гия лСУміРкСвС лТСджбОккя Ф кьСйФ. 

ДСУмТСзСбП ТСеіТбОккя гСвСбСТФ СТПкгж джмиО е бжзФлСй гС йСйПкмФ кОаФммя 
СТПкгСгОбоПй лТОбО кО джмиС егіРУкюємьУя Ф лСТягзФ, бжекОпПкСйФ еОзСкСй. ДСвСбіТ 
СТПкгж джмиО е бжзФлСй йСдП аФмж ТСеіТбОкС Ф бжлОгзОХ, бжекОпПкжХ еОзСкСй. 

2. ДСвСбіТ кОРйФ джмиО йСдП аФмж ТСеіТбОкжР еО ТірПккяй УФгФ кО бжйСвФ 
кОРйСгОбоя Ф ТОеі: 

1) кПбкПУПккя кОРйОпПй лиОмж еО кОРй джмиО еО ріУмь йіУяоіб, язсС гСвСбСТСй кП 
бУмОкСбиПкжР аіиьр мТжбОижР УмТСз, О лТж зСТСмзСУмТСзСбСйФ кОРйі - лСкОг гбО ТОеж; 

2) ТФРкФбОккя ОаС лУФбОккя джмиО кОРйОпПй ОаС ікржйж СУСаОйж, еО гії язжХ бік 
біглСбігОє. 

ЗО ТірПккяй УФгФ кОРйОпПбі йСдП аФмж кОгОкжР УмТСз кП аіиьрП СгкСвС ТСзФ гия 
бігкСбиПккя джмиО. 

ЯзсС лТСмявСй УмТСзФ, бжекОпПкСвС УФгСй, кОРйОп кП ФУФкП гСлФсПкжХ лСТФрПкь, УФг 
еО лСбмСТкжй лСеСбСй кОРйСгОбоя лСУмОкСбияє ТірПккя лТС ТСеіТбОккя гСвСбСТФ кОРйФ 
джмиО. ЗО лТСХОккя кОРйОпО УФг йСдП бігУмТСпжмж бжзСкОккя ТірПккя кП аіиьрП кід кО 
Сгжк Тіз. 

3. ДСвСбіТ кОРйФ пОУмжкж аФгжкзФ, збОТмжТж, зійкОмж (пОУмжкж зійкОмж) йСдП аФмж 
ТСеіТбОкжР кО бжйСвФ кОРйСгОбоя Ф ТОеі кПСаХігкСУмі бжзСТжУмОккя джмиО гия лТСджбОккя 
УОйСвС кОРйСгОбоя мО пиПкіб РСвС Уій'ї. 

ЗОРйСгОбПоь лСбжкПк лСлПТПгжмж кОРйОпО лТС ТСеіТбОккя гСвСбСТФ кП ліекірП кід еО 
гбО йіУяоі. 

4. ЯзсС кОРйОп джмиО ОаС ікрі СУСаж, еО гії язжХ бік біглСбігОє, бжзСТжУмСбФюмь 
джмиС кП еО лТжекОпПккяй ОаС УжУмПйОмжпкС лСТФрФюмь лТОбО мО ікмПТПУж УФУігіб, 
кОРйСгОбПоь йСдП лСлПТПгжмж кОРйОпО лТС кПСаХігкіУмь ФУФкПккя ожХ лСТФрПкь. 

ЯзсС кОРйОп ОаС ікрі СУСаж, еО гії язжХ бік біглСбігОє, ліУия лСлПТПгдПккя 
лТСгСбдФюмь бжзСТжУмСбФбОмж джмиС кП еО лТжекОпПккяй ОаС лСТФрФбОмж лТОбО мО 
ікмПТПУж УФУігіб, кОРйСгОбПоь йОє лТОбС бжйОвОмж ТСеіТбОккя гСвСбСТФ кОРйФ джмиО. 

ЛмОммя 826. ЙТОбСбі кОУиігзж ТСеіТбОккя гСвСбСТФ кОРйФ джмиО 
1. К ТОеі ТСеіТбОккя гСвСбСТФ кОРйФ джмиО кОРйОп мО ікрі СУСаж, язі лТСджбОиж Ф 

лСйПрзОккі, лігиявОюмь бжУПиПккю е джмиО кО лігУмОбі ТірПккя УФгФ, аПе кОгОккя їй 
ікрСвС джмиО. 

ГиОбО 60 
ЙИЗИНКА 

ЛмОммя 827. ДСвСбіТ лСежпзж 
1. ЗО гСвСбСТСй лСежпзж СгкО УмСТСкО (лСежпзСгОбПоь) аПеСлиОмкС лПТПгОє ОаС 

еСаСб'яеФємьУя лПТПгОмж гТФвіР УмСТСкі (зСТжУмФбОпПбі) Тіп гия зСТжУмФбОккя лТСмявСй 
бУмОкСбиПкСвС УмТСзФ. 

2. КСТжУмФбОккя Тіппю ббОдОємьУя аПеСлиОмкжй, язсС УмСТСкж лТяйС гСйСбжижУя 
лТС оП ОаС язсС оП бжлижбОє іе УФмі бігкСУжк йід кжйж. 

3. ДС гСвСбСТФ лСежпзж еОУмСУСбФюмьУя лСиСдПккя виОбж 58 оьСвС КСгПзУФ. 

ЛмОммя 828. ЛСТйО гСвСбСТФ лСежпзж 
1. ДСвСбіТ лСежпзж ТПпі лСаФмСбСвС лТжекОпПккя йід ніежпкжйж СУСаОйж йСдП 

ФзиОгОмжУя ФУкС. 
2. ДСвСбіТ лСежпзж йід юТжгжпкжйж СУСаОйж, О мОзСд йід юТжгжпкСю мО ніежпкСю 

СУСаСю ФзиОгОємьУя Ф лжУьйСбіР нСТйі. 
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3. ДСвСбіТ лСежпзж аФгібиі, ікрСї зОлімОиькСї УлСТФгж (їХ СзТПйСї пОУмжкж) ФзиОгОємьУя 
Ф нСТйі, язО бжекОпПкО біглСбігкС гС УмОммі 793 оьСвС КСгПзУФ. 

4. ДСвСбіТ лСежпзж мТОкУлСТмкСвС еОУСаФ (зТій кОеПйкжХ УОйСХігкжХ мТОкУлСТмкжХ 
еОУСаіб), б язСйФ ХСпО а Сгкією УмСТСкСю є ніежпкО СУСаО, ФзиОгОємьУя Ф лжУьйСбіР нСТйі і 
лігиявОє кСмОТіОиькСйФ лСУбігпПккю. 

ЛмОммя 829. ЙСежпзСгОбПоь 
1. ЙСежпзСгОбоПй йСдП аФмж ніежпкО ОаС юТжгжпкО СУСаО. 
ИУСаО, язО егіРУкює ФлТОбиіккя йОРкСй, йСдП аФмж лСежпзСгОбоПй еО евСгСю 

биОУкжзО. 
2. ЮТжгжпкО СУСаО, язО егіРУкює ліглТжєйкжоьзФ гіяиькіУмь, кП йСдП лПТПгОбОмж ТПпі 

Ф аПеСлиОмкП зСТжУмФбОккя СУСаі, язО є її еОУкСбкжзСй, ФпОУкжзСй, зПТібкжзСй, пиПкСй її 
СТвОкФ ФлТОбиіккя ОаС зСкмТСию. 

ЛмОммя 830. ЙТОбСбі кОУиігзж кПбжзСкОккя СаСб'яезФ лПТПгОмж Тіп Ф зСТжУмФбОккя 
1. ЯзсС лСежпзСгОбПоь кП бжзСкФє СаСб'яезФ лПТПгОмж Тіп Ф зСТжУмФбОккя, гТФвО 

УмСТСкО йОє лТОбС бжйОвОмж ТСеіТбОккя гСвСбСТФ лСежпзж мО бігрзСгФбОккя еОбгОкжХ 
еажмзіб. 

ЛмОммя 831. ЛмТСз гСвСбСТФ лСежпзж 
1. ЯзсС УмСТСкж кП бУмОкСбжиж УмТСзФ зСТжУмФбОккя Тіппю, бік бжекОпОємьУя 

біглСбігкС гС йПмж зСТжУмФбОккя кПю. 

ЛмОммя 832. ЙТОбС лСежпзСгОбоя кО бігпФдПккя ТПпі 
1. ЙСежпзСгОбПоь йОє лТОбС кО бігпФдПккя ТПпі, язО лПТПгОкО кжй Ф зСТжУмФбОккя. ДС 

кОаФбОпО ТПпі лПТПХСгямь лТОбО мО СаСб'яезж лСежпзСгОбоя. 
2. КСТжУмФбОп кП йОє лПТПбОдкСвС лТОбО лПТПг ікржйж СУСаОйж кО зФлібию ТПпі, 

лПТПгОкСї РСйФ Ф зСТжУмФбОккя. 

ЛмОммя 833. ИаСб'яезж зСТжУмФбОпО 
1. КСТжУмФбОп кПУП ебжпОРкі бжмТОмж сСгС лігмТжйОккя кОиПдкСвС УмОкФ ТПпі, 

лПТПгОкСї РСйФ б зСТжУмФбОккя. 
2. КСТжУмФбОп еСаСб'яеОкжР: 
1) зСТжУмФбОмжУя Тіппю еО її лТжекОпПккяй ОаС біглСбігкС гС йПмж, бжекОпПкСї Ф 

гСвСбСТі; 
2) зСТжУмФбОмжУя Тіппю СУСажУмС, язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС гСвСбСТСй; 
3) лСбПТкФмж Тіп ліУия еОзікпПккя УмТСзФ гСвСбСТФ б мОзСйФ УОйСйФ УмОкі, б язСйФ 

бСкО аФиО кО йСйПкм її лПТПгОккя. 

ЛмОммя 834. КСеіТбОккя гСвСбСТФ лСежпзж 
1. КСТжУмФбОп йОє лТОбС лСбПТкФмж Тіп, лПТПгОкФ РСйФ Ф зСТжУмФбОккя, б аФгь-язжР пОУ 

гС УлижбФ УмТСзФ гСвСбСТФ. ЯзсС Тіп лСмТПаФє СУСаижбСвС гСвиягФ ОаС еаПТівОккя, 
зСТжУмФбОп еСаСб'яеОкжР лСбігСйжмж лСежпзСгОбоя лТС бігйСбФ біг гСвСбСТФ (лСежпзж) кП 
ліекір яз еО Уій гкіб гС лСбПТкПккя ТПпі. 

2. ЙСежпзСгОбПоь йОє лТОбС бжйОвОмж ТСеіТбОккя гСвСбСТФ і лСбПТкПккя ТПпі Ф ТОеі, 
язсС: 

1) Ф еб'яезФ е кПлПТПгаОпПкжйж СаУмОбжкОйж Тіп УмОиО лСмТіакСю РСйФ УОйСйФ; 
2) зСТжУмФбОккя Тіппю кП біглСбігОє її лТжекОпПккю мО ФйСбОй гСвСбСТФ; 
3) Тіп УОйСпжккС лПТПгОкО Ф зСТжУмФбОккя ікріР СУСаі; 
4) б ТПеФиьмОмі кПгаОиСвС лСбСгдПккя е Тіппю бСкО йСдП аФмж екжсПкО ОаС 

лСрзСгдПкО. 
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3. ИУСаО, язО УмОиО биОУкжзСй ТПпі, лПТПгОкСї Ф зСТжУмФбОккя, йОє лТОбС бжйОвОмж 
ТСеіТбОккя гСвСбСТФ, язжР ФзиОгПкС аПе бжекОпПккя УмТСзФ. ЙТС ТСеіТбОккя гСвСбСТФ 
зСТжУмФбОп йОє аФмж лСбігСйиПкжР еОегОиПвігь, Ф УмТСз, сС біглСбігОє йПмі лСежпзж. 

ЛмОммя 835. ЙТжлжкПккя гСвСбСТФ лСежпзж 
1. ДСвСбіТ лСежпзж лТжлжкяємьУя Ф ТОеі УйПТмі ніежпкСї СУСаж ОаС иізбігОоії юТжгжпкСї 

СУСаж, язіР Тіп аФиС лПТПгОкС б зСТжУмФбОккя, язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС гСвСбСТСй. 

ЛмОммя 836. ЙТОбСбі кОУиігзж кПлСбПТкПккя ТПпі ліУия еОзікпПккя УмТСзФ 
зСТжУмФбОккя кПю 

1. ЯзсС ліУия лТжлжкПккя гСвСбСТФ зСТжУмФбОп кП лСбПТмОє Тіп, лСежпзСгОбПоь йОє 
лТОбС бжйОвОмж її лТжйФУСбСвС лСбПТкПккя, О мОзСд бігрзСгФбОккя еОбгОкжХ еажмзіб. 

ГиОбО 61 
ЙІДКЯД 

§ 1. ЗФвФиькі лЧиЧдХккя лШЧ лігШяг 

ЛмОммя 837. ДСвСбіТ лігТягФ 
1. ЗО гСвСбСТСй лігТягФ СгкО УмСТСкО (лігТягкжз) еСаСб'яеФємьУя кО УбіР Тжежз 

бжзСкОмж лПбкФ ТСаСмФ еО еОбгОккяй гТФвСї УмСТСкж (еОйСбкжзО), О еОйСбкжз 
еСаСб'яеФємьУя лТжРкямж мО СлиОмжмж бжзСкОкФ ТСаСмФ. 

2. ДСвСбіТ лігТягФ йСдП ФзиОгОмжУя кО бжвСмСбиПккя, СаТСазФ, лПТПТСазФ, ТПйСкм ТПпі 
ОаС кО бжзСкОккя ікрСї ТСаСмж е лПТПгОккяй її ТПеФиьмОмФ еОйСбкжзСбі. 

3. Дия бжзСкОккя СзТПйжХ бжгіб ТСаім, бУмОкСбиПкжХ еОзСкСй, лігТягкжз 
(УФалігТягкжз) еСаСб'яеОкжР СгПТдОмж УлПоіОиькжР гСебіи. 

4. ДС СзТПйжХ бжгіб гСвСбСТіб лігТягФ, бУмОкСбиПкжХ лОТОвТОнОйж 2 - 4 оієї виОбж, 
лСиСдПккя оьСвС лОТОвТОнО еОУмСУСбФюмьУя, язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС лСиСдПккяйж 
оьСвС КСгПзУФ лТС оі бжгж гСвСбСТіб. 

ЛмОммя 838. ГПкПТОиькжР лігТягкжз і УФалігТягкжз 
1. ЙігТягкжз йОє лТОбС, язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС гСвСбСТСй, еОиФпжмж гС бжзСкОккя 

ТСаСмж ікржХ СУіа (УФалігТягкжзіб), еОижрОюпжУь біглСбігОиькжй лПТПг еОйСбкжзСй еО 
ТПеФиьмОм їХкьСї ТСаСмж. К оьСйФ ТОеі лігТягкжз бжУмФлОє лПТПг еОйСбкжзСй яз 
вПкПТОиькжР лігТягкжз, О лПТПг УФалігТягкжзСй - яз еОйСбкжз. 

2. ГПкПТОиькжР лігТягкжз біглСбігОє лПТПг УФалігТягкжзСй еО кПбжзСкОккя ОаС 
кПкОиПдкП бжзСкОккя еОйСбкжзСй УбСїХ СаСб'яезіб еО гСвСбСТСй лігТягФ, О лПТПг 
еОйСбкжзСй - еО лСТФрПккя УФалігТягкжзСй УбСвС СаСб'яезФ. 

ЗОйСбкжз і УФалігТягкжз кП йОюмь лТОбО лТПг'ябиямж Сгжк СгкСйФ бжйСвж, лСб'яеОкі е 
лСТФрПккяй гСвСбСТіб, ФзиОгПкжХ зСдкжй е кжХ е вПкПТОиькжй лігТягкжзСй, язсС ікрП кП 
бУмОкСбиПкС гСвСбСТСй ОаС еОзСкСй. 

ЛмОммя 839. ВжзСкОккя ТСаСмж е йОмПТіОиФ лігТягкжзО мО РСвС еОУСаОйж 
1. ЙігТягкжз еСаСб'яеОкжР бжзСкОмж ТСаСмФ, бжекОпПкФ гСвСбСТСй лігТягФ, іе УбСвС 

йОмПТіОиФ і УбСїйж еОУСаОйж, язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС гСвСбСТСй. 
2. ЙігТягкжз біглСбігОє еО кПкОиПдкФ язіУмь кОгОкжХ кжй йОмПТіОиФ і ФУмОмзФбОккя, О 

мОзСд еО кОгОккя йОмПТіОиФ ОаС ФУмОмзФбОккя, СамядПкСвС лТОбОйж мТПміХ СУіа. 

ЛмОммя 840. ВжзСкОккя ТСаСмж е йОмПТіОиФ еОйСбкжзО 
1. ЯзсС ТСаСмО бжзСкФємьУя пОУмзСбС ОаС б лСбкСйФ СаУяеі е йОмПТіОиФ еОйСбкжзО, 

лігТягкжз біглСбігОє еО кПлТОбжиькП бжзСТжУмОккя оьСвС йОмПТіОиФ. ЙігТягкжз 
еСаСб'яеОкжР кОгОмж еОйСбкжзСбі ебім лТС бжзСТжУмОккя йОмПТіОиФ мО лСбПТкФмж РСвС 
еОижрСз. 
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2. ЯзсС ТСаСмО бжзСкФємьУя е йОмПТіОиФ еОйСбкжзО, Ф гСвСбСТі лігТягФ йОюмь аФмж 
бУмОкСбиПкі кСТйж бжмТОм йОмПТіОиФ, УмТСзж лСбПТкПккя РСвС еОижрзФ мО СУкСбкжХ 
бігХСгіб, О мОзСд біглСбігОиькіУмь лігТягкжзО еО кПбжзСкОккя ОаС кПкОиПдкП бжзСкОккя 
УбСїХ СаСб'яезіб. 

3. ЙігТягкжз біглСбігОє еО кПбжзСкОккя ОаС кПкОиПдкП бжзСкОккя ТСаСмж, 
УлТжпжкПкП кПгСиізОйж йОмПТіОиФ, кОгОкСвС еОйСбкжзСй, язсС кП гСбПгП, сС оі кПгСиізж 
кП йСвиж аФмж кжй бжябиПкі лТж кОиПдкСйФ лТжРйОккі йОмПТіОиФ. 

ЛмОммя 841. ИаСб'яеСз лігТягкжзО еаПТівОмж кОгОкП РСйФ йОРкС 
1. ЙігТягкжз еСаСб'яеОкжР бджбОмж ФУіХ еОХСгіб сСгС еаПТПдПккя йОРкО, лПТПгОкСвС 

РСйФ еОйСбкжзСй, мО біглСбігОє еО бмТОмФ ОаС лСрзСгдПккя оьСвС йОРкО. 

ЛмОммя 842. Кжежз бжлОгзСбСвС екжсПккя ОаС бжлОгзСбСвС лСрзСгдПккя 
йОмПТіОиФ 

1. Кжежз бжлОгзСбСвС екжсПккя ОаС бжлОгзСбСвС лСрзСгдПккя (лУФбОккя) йОмПТіОиФ 
гС кОУмОккя УмТСзФ егОпі лігТягкжзСй бжекОпПкСї гСвСбСТСй лігТягФ ТСаСмж кПУП УмСТСкО, 
язО кОгОиО йОмПТіОи, О ліУия кОУмОккя оьСвС УмТСзФ - УмСТСкО, язО лТСлФУмжиО УмТСз, язсС 
ікрП кП бУмОкСбиПкС гСвСбСТСй ОаС еОзСкСй. 

ЛмОммя 843. МікО ТСаСмж 
1. К гСвСбСТі лігТягФ бжекОпОємьУя оікО ТСаСмж ОаС УлСУСаж її бжекОпПккя. 
2. ЯзсС Ф гСвСбСТі лігТягФ кП бУмОкСбиПкС оікФ ТСаСмж ОаС УлСУСаж її бжекОпПккя, оікО 

бУмОкСбиюємьУя еО ТірПккяй УФгФ кО СУкСбі оік, сС ебжпОРкС еОУмСУСбФюмьУя еО ОкОиСвіпкі 
ТСаСмж е ФТОХФбОккяй кПСаХігкжХ бжмТОм, бжекОпПкжХ УмСТСкОйж. 

3. МікО ТСаСмж Ф гСвСбСТі лігТягФ бзиюпОє бігрзСгФбОккя бжмТОм лігТягкжзО мО лиОмФ 
еО бжзСкОкФ кжй ТСаСмФ. 

ЛмОммя 844. КСрмСТжУ 
1. МікО Ф гСвСбСТі лігТягФ йСдП аФмж бжекОпПкО Ф зСрмСТжУі. 
ЯзсС ТСаСмО бжзСкФємьУя біглСбігкС гС зСрмСТжУФ, УзиОгПкСвС лігТягкжзСй, 

зСрмСТжУ кОажТОє пжккСУмі мО УмОє пОУмжкСю гСвСбСТФ лігТягФ е йСйПкмФ лігмбПТгдПккя 
РСвС еОйСбкжзСй. 

2. КСрмСТжУ кО бжзСкОккя ТСаім йСдП аФмж лТжаижекжй ОаС мбПТгжй. КСрмСТжУ є 
мбПТгжй, язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС гСвСбСТСй. 

3. Зйікж гС мбПТгСвС зСрмСТжУФ йСдФмь бкСУжмжУя ижрП еО лСвСгдПккяй УмСТік. 
К ТОеі лПТПбжсПккя мбПТгСвС зСрмСТжУФ ФУі лСб'яеОкі е ожй бжмТОмж кПУП лігТягкжз, 

язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС еОзСкСй. 
4. ЯзсС бжкжзиО кПСаХігкіУмь лТСбПгПккя гСгОмзСбжХ ТСаім і Ф еб'яезФ е ожй іУмСмкСвС 

лПТПбжсПккя бжекОпПкСвС лТжаижекСвС зСрмСТжУФ, лігТягкжз еСаСб'яеОкжР УбСєпОУкС 
лСлПТПгжмж лТС оП еОйСбкжзО. ЗОйСбкжз, язжР кП лСвСгжбУя кО лПТПбжсПккя зСрмСТжУФ, 
йОє лТОбС бігйСбжмжУя біг гСвСбСТФ лігТягФ. К оьСйФ ТОеі лігТягкжз йСдП бжйОвОмж біг 
еОйСбкжзО СлиОмж бжзСкОкСї пОУмжкж ТСаСмж. 

ЙігТягкжз, язжР УбСєпОУкС кП лСлПТПгжб еОйСбкжзО лТС кПСаХігкіУмь лПТПбжсПккя 
лТжаижекСвС зСрмСТжУФ, еСаСб'яеОкжР бжзСкОмж гСвСбіТ лігТягФ еО оікСю, бУмОкСбиПкСю 
гСвСбСТСй. 

5. ЙігТягкжз кП йОє лТОбО бжйОвОмж еаіиьрПккя мбПТгСвС зСрмСТжУФ, О еОйСбкжз - 
РСвС ейПкрПккя б ТОеі, язсС кО йСйПкм ФзиОгПккя гСвСбСТФ лігТягФ кП йСдкО аФиС 
лПТПгаОпжмж лСбкжР СаУяв ТСаСмж ОаС кПСаХігкі гия оьСвС бжмТОмж. 

К ТОеі іУмСмкСвС еТСУмОккя ліУия ФзиОгПккя гСвСбСТФ бОТмСУмі йОмПТіОиФ, ФУмОмзФбОккя, 
язі йОиж аФмж кОгОкі лігТягкжзСй, О мОзСд бОТмСУмі лСУиФв, сС кОгОбОижУя РСйФ ікржйж 
СУСаОйж, лігТягкжз йОє лТОбС бжйОвОмж еаіиьрПккя зСрмСТжУФ. К ТОеі бігйСбж еОйСбкжзО 
біг еаіиьрПккя зСрмСТжУФ лігТягкжз йОє лТОбС бжйОвОмж ТСеіТбОккя гСвСбСТФ. 
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ЛмОммя 845. ИсОгижбіУмь лігТягкжзО 
1. ЙігТягкжз йОє лТОбС кО СсОгижбП бПгПккя ТСаім еО ФйСбж еОаПелПпПккя кОиПдкСї 

їХ язСУмі. 
2. ЯзсС нОзмжпкі бжмТОмж лігТягкжзО бжябжижУя йПкржйж біг мжХ, язі лПТПгаОпОижУя 

лТж бжекОпПккі оікж (зСрмСТжУФ), лігТягкжз йОє лТОбС кО СлиОмФ ТСаСмж еО оікСю, 
бУмОкСбиПкСю гСвСбСТСй лігТягФ, язсС еОйСбкжз кП гСбПгП, сС СмТжйОкП лігТягкжзСй 
еОСсОгдПккя еФйСбжиС лСвіТрПккя язСУмі ТСаСмж. 

3. ЛмСТСкж йСдФмь гСйСбжмжУя лТС ТСелСгіи йід кжйж еОСсОгдПккя, СмТжйОкСвС 
лігТягкжзСй. 

ЛмОммя 846. ЛмТСзж бжзСкОккя ТСаСмж 
1. ЛмТСзж бжзСкОккя ТСаСмж ОаС її СзТПйжХ ПмОліб бУмОкСбиююмьУя Ф гСвСбСТі лігТягФ. 
2. ЯзсС Ф гСвСбСТі лігТягФ кП бУмОкСбиПкі УмТСзж бжзСкОккя ТСаСмж, лігТягкжз 

еСаСб'яеОкжР бжзСкОмж ТСаСмФ, О еОйСбкжз йОє лТОбС бжйОвОмж її бжзСкОккя Ф ТСеФйкі 
УмТСзж, біглСбігкС гС УФмі еСаСб'яеОккя, ХОТОзмПТФ мО СаУявіб ТСаСмж мО ебжпОїб гіиСбСвС 
СаСТСмФ. 

ЛмОммя 847. ИаУмОбжкж, лТС язі лігТягкжз еСаСб'яеОкжР лСлПТПгжмж еОйСбкжзО 
1. ЙігТягкжз еСаСб'яеОкжР УбСєпОУкС лСлПТПгжмж еОйСбкжзО: 
1) лТС кПгСаТСязіУкіУмь ОаС кПлТжгОмкіУмь йОмПТіОиФ, СгПТдОкСвС біг еОйСбкжзО; 
2) лТС мП, сС гСгПТдОккя бзОеібСз еОйСбкжзО еОвТСдФє язСУмі ОаС лТжгОмкСУмі 

ТПеФиьмОмФ ТСаСмж; 
3) лТС кОябкіУмь ікржХ СаУмОбжк, сС кП еОиПдОмь біг лігТягкжзО, язі еОвТСдФюмь 

язСУмі ОаС лТжгОмкСУмі ТПеФиьмОмФ ТСаСмж. 

ЛмОммя 848. ЙТОбСбі кОУиігзж кПбжзСкОккя еОйСбкжзСй бжйСв лігТягкжзО 
1. ЯзсС еОйСбкжз, кПебОдОюпж кО УбСєпОУкП лСлПТПгдПккя е аСзФ лігТягкжзО, Ф 

біглСбігкжР УмТСз кП еОйікжмь кПгСаТСязіУкжР ОаС кПлТжгОмкжР йОмПТіОи, кП ейікжмь 
бзОеібСз лТС УлСУіа бжзСкОккя ТСаСмж ОаС кП ФУФкП ікржХ СаУмОбжк, сС еОвТСдФюмь язСУмі 
ОаС лТжгОмкСУмі ТПеФиьмОмФ ТСаСмж, лігТягкжз йОє лТОбС бігйСбжмжУя біг гСвСбСТФ лігТягФ 
мО лТОбС кО бігрзСгФбОккя еажмзіб. 

2. ЯзсС бжзСТжУмОккя кПгСаТСязіУкСвС ОаС кПлТжгОмкСвС йОмПТіОиФ пж гСгПТдОккя 
бзОеібСз еОйСбкжзО еОвТСдФє джммю мО егСТСб'ю июгПР пж лТжебСгжмь гС лСТФрПккя 
ПзСиСвіпкжХ, УОкімОТкжХ лТОбжи, лТОбжи аПелПзж июгПР мО ікржХ бжйСв, лігТягкжз 
еСаСб'яеОкжР бігйСбжмжУя біг гСвСбСТФ лігТягФ, йОюпж лТОбС кО бігрзСгФбОккя еажмзіб. 

ЛмОммя 849. ЙТОбО еОйСбкжзО ліг пОУ бжзСкОккя ТСаСмж 
1. ЗОйСбкжз йОє лТОбС Ф аФгь-язжР пОУ лПТПбіТжмж Хіг і язіУмь ТСаСмж, кП бмТФпОюпжУь 

Ф гіяиькіУмь лігТягкжзО. 
2. ЯзсС лігТягкжз УбСєпОУкС кП ТСелСпОб ТСаСмФ ОаС бжзСкФє її кОУміиьзж лСбіиькС, 

сС еОзікпПккя її Ф УмТСз УмОє ябкС кПйСдижбжй, еОйСбкжз йОє лТОбС бігйСбжмжУя біг 
гСвСбСТФ лігТягФ мО бжйОвОмж бігрзСгФбОккя еажмзіб. 

3. ЯзсС ліг пОУ бжзСкОккя ТСаСмж УмОкП СпПбжгкжй, сС бСкО кП аФгП бжзСкОкО 
кОиПдкжй пжкСй, еОйСбкжз йОє лТОбС лТжекОпжмж лігТягкжзСбі УмТСз гия ФУФкПккя 
кПгСиізіб, О б ТОеі кПбжзСкОккя лігТягкжзСй оієї бжйСвж - бігйСбжмжУя біг гСвСбСТФ 
лігТягФ мО бжйОвОмж бігрзСгФбОккя еажмзіб ОаС гСТФпжмж бжлТОбиПккя ТСаСмж ікріР СУСаі 
еО ТОХФкСз лігТягкжзО. 

4. ЗОйСбкжз йОє лТОбС Ф аФгь-язжР пОУ гС еОзікпПккя ТСаСмж бігйСбжмжУя біг 
гСвСбСТФ лігТягФ, бжлиОмжбрж лігТягкжзСбі лиОмФ еО бжзСкОкФ пОУмжкФ ТСаСмж мО 
бігрзСгФбОбрж РСйФ еажмзж, еОбгОкі ТСеіТбОккяй гСвСбСТФ. 
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ЛмОммя 850. ЛлТжяккя еОйСбкжзО 
1. ЗОйСбкжз еСаСб'яеОкжР УлТжямж лігТягкжзСбі Ф бжзСкОккі ТСаСмж Ф бжлОгзОХ, б 

СаУяеі мО б лСТягзФ, бУмОкСбиПкжХ гСвСбСТСй лігТягФ. 
К ТОеі кПбжзСкОккя еОйСбкжзСй оьСвС СаСб'яезФ лігТягкжз йОє лТОбС бжйОвОмж 

бігрзСгФбОккя еОбгОкжХ еажмзіб, бзиюпОюпж гСгОмзСбі бжмТОмж, бжзижзОкі лТСУмСєй, 
лПТПкПУПккяй УмТСзіб бжзСкОккя ТСаСмж, ОаС лігбжсПккя оікж ТСаСмж. 

2. ЯзсС бжзСкОккя ТСаСмж еО гСвСбСТСй лігТягФ УмОиС кПйСдижбжй бкОУиігСз гіР ОаС 
кПгСвиягФ еОйСбкжзО, лігТягкжз йОє лТОбС кО УлиОмФ РСйФ бУмОкСбиПкСї оікж е 
ФТОХФбОккяй лиОмж еО бжзСкОкФ пОУмжкФ ТСаСмж, еО бжТОХФбОккяй УФй, язі лігТягкжз 
СгПТдОб ОаС йів СгПТдОмж Ф еб'яезФ е кПбжзСкОккяй еОйСбкжзСй гСвСбСТФ. 

ЛмОммя 851. ЗПбжзСкОккя еОйСбкжзСй СаСб'яезіб еО гСвСбСТСй лігТягФ 
1. ЙігТягкжз йОє лТОбС кП ТСелСпжкОмж ТСаСмФ, О ТСелСпОмФ ТСаСмФ еФлжкжмж, язсС 

еОйСбкжз кП кОгОб йОмПТіОиФ, ФУмОмзФбОккя ОаС Тіп, сС лігиявОє лПТПТСаоі, і ожй УмбСТжб 
кПйСдижбіУмь бжзСкОккя гСвСбСТФ лігТягкжзСй. 

ЛмОммя 852. ЙТОбО еОйСбкжзО Ф ТОеі лСТФрПккя лігТягкжзСй гСвСбСТФ лігТягФ 
1. ЯзсС лігТягкжз бігУмФлжб біг ФйСб гСвСбСТФ лігТягФ, сС лСвіТржиС ТСаСмФ, ОаС 

гСлФУмжб ікрі кПгСиізж б ТСаСмі, еОйСбкжз йОє лТОбС еО УбСїй бжаСТСй бжйОвОмж 
аПеСлиОмкСвС бжлТОбиПккя ожХ кПгСиізіб Ф ТСеФйкжР УмТСз ОаС бжлТОбжмж їХ еО УбіР 
ТОХФкСз е лТОбСй кО бігрзСгФбОккя УбСїХ бжмТОм кО бжлТОбиПккя кПгСиізіб пж біглСбігкСвС 
ейПкрПккя лиОмж еО ТСаСмФ, язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС гСвСбСТСй. 

2. ЗО кОябкСУмі Ф ТСаСмі іУмСмкжХ бігУмФліб біг ФйСб гСвСбСТФ лігТягФ ОаС ікржХ 
іУмСмкжХ кПгСиізіб еОйСбкжз йОє лТОбС бжйОвОмж ТСеіТбОккя гСвСбСТФ мО бігрзСгФбОккя 
еажмзіб. 

ЛмОммя 853. ИаСб'яеСз еОйСбкжзО лТжРкямж ТСаСмФ, бжзСкОкФ лігТягкжзСй 
1. ЗОйСбкжз еСаСб'яеОкжР лТжРкямж ТСаСмФ, бжзСкОкФ лігТягкжзСй біглСбігкС гС 

гСвСбСТФ лігТягФ, СвиякФмж її і б ТОеі бжябиПккя гСлФсПкжХ Ф ТСаСмі бігУмФліб біг ФйСб 
гСвСбСТФ ОаС ікржХ кПгСиізіб кПвОРкС еОябжмж лТС кжХ лігТягкжзСбі. 

ЯзсС еОйСбкжз кП еТСажмь мОзСї еОябж, бік бмТОпОє лТОбС Ф лСгОиьрСйФ лСУжиОмжУя 
кО оі бігУмФлж біг ФйСб гСвСбСТФ ОаС кПгСиізж Ф бжзСкОкіР ТСаСмі. 

2. ЗОйСбкжз, язжР лТжРкяб ТСаСмФ аПе лПТПбіТзж, лСеаОбияємьУя лТОбО лСУжиОмжУя кО 
кПгСиізж ТСаСмж, язі йСвиж аФмж бУмОкСбиПкі лТж ебжпОРкСйФ УлСУСаі її лТжРкяммя (ябкі 
кПгСиізж). 

3. ЯзсС ліУия лТжРкяммя ТСаСмж еОйСбкжз бжябжб бігУмФлж біг ФйСб гСвСбСТФ лігТягФ 
ОаС ікрі кПгСиізж, язі кП йСвиж аФмж бУмОкСбиПкі лТж ебжпОРкСйФ УлСУСаі її лТжРкяммя 
(лТжХСбОкі кПгСиізж), Ф мСйФ пжУиі мОзі, сС аФиж ФйжУкС лТжХСбОкі лігТягкжзСй, бік 
еСаСб'яеОкжР кПвОРкС лСбігСйжмж лТС оП лігТягкжзО. 

4. К ТОеі бжкжзкПккя йід еОйСбкжзСй і лігТягкжзСй УлСТФ е лТжбСгФ кПгСиізіб 
бжзСкОкСї ТСаСмж ОаС їХ лТжпжк кО бжйСвФ аФгь-зСвС е кжХ йОє аФмж лТжекОпПкО ПзУлПТмжеО. 
ВжмТОмж кО лТСбПгПккя ПзУлПТмжеж кПУП лігТягкжз, зТій бжлОгзіб, зСиж ПзУлПТмжеСю 
бУмОкСбиПкО бігУФмкіУмь лСТФрПкь гСвСбСТФ лігТягФ ОаС лТжпжккСвС еб'яезФ йід гіяйж 
лігТягкжзО мО бжябиПкжйж кПгСиізОйж. К ожХ бжлОгзОХ бжмТОмж кО лТСбПгПккя ПзУлПТмжеж 
кПУП УмСТСкО, язО бжйОвОиО її лТжекОпПккя, О язсС ПзУлПТмжеФ лТжекОпПкС еО лСвСгдПккяй 
УмСТік, - Сажгбі УмСТСкж лСТібкФ. 

5. ЯзсС еОйСбкжз лТСмявСй СгкСвС йіУяоя ФХжияємьУя біг лТжРкяммя бжзСкОкСї 
ТСаСмж, лігТягкжз йОє лТОбС ліУия гбСТОеСбСвС лСлПТПгдПккя лТСгОмж ТПеФиьмОм ТСаСмж, О 
УФйФ бжмСТвФ, е бжТОХФбОккяй ФУіХ кОиПдкжХ лігТягкжзСбі лиОмПдіб, бкПУмж б гПлСежм 
кСмОТіФУО, кСмОТіОиькСї зСкмСТж кО ій'я еОйСбкжзО, язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС гСвСбСТСй. 



ГОеПмО "ВУП лТС аФХвОимПТУьзжР Саиіз" 192 gazeta.vobu.ua 
 

 

6. ЯзсС ФХжиПккя еОйСбкжзО біг лТжРкяммя бжзСкОкСї ТСаСмж УлТжпжкжиС ейікФ УмТСзФ 
егОпі ТСаСмж, ббОдОємьУя, сС лТОбС биОУкСУмі кО бжвСмСбиПкФ (лПТПТСаиПкФ) Тіп лПТПРриС 
гС еОйСбкжзО Ф йСйПкм, зСиж йОиС бігаФмжУя її лПТПгОккя. 

ЛмОммя 854. ЙСТягСз СлиОмж ТСаСмж 
1. ЯзсС гСвСбСТСй лігТягФ кП лПТПгаОпПкО лСлПТПгкя СлиОмО бжзСкОкСї ТСаСмж ОаС 

СзТПйжХ її ПмОліб, еОйСбкжз еСаСб'яеОкжР УлиОмжмж лігТягкжзСбі СаФйСбиПкФ оікФ ліУия 
СУмОмСпкСї егОпі ТСаСмж еО ФйСбж, сС ТСаСмФ бжзСкОкС кОиПдкжй пжкСй і б лСвСгдПкжР 
УмТСз ОаС, еО евСгСю еОйСбкжзО, - гСУмТСзСбС. 

2. ЙігТягкжз йОє лТОбС бжйОвОмж бжлиОмж РСйФ ОбОкУФ ижрП Ф бжлОгзФ мО б ТСейіТі, 
бУмОкСбиПкжХ гСвСбСТСй. 

ЛмОммя 855. КСеТОХФкзж йід УмСТСкОйж Ф ТОеі бжлОгзСбСвС екжсПккя лТПгйПмО 
гСвСбСТФ лігТягФ ОаС кПйСдижбСУмі еОзікпПккя ТСаСмж 

1. ЯзсС лТПгйПм гСвСбСТФ лігТягФ гС егОпі РСвС еОйСбкжзСбі аФб бжлОгзСбС 
екжсПкжР ОаС еОзікпПккя ТСаСмж УмОиС кПйСдижбжй аПе бжкж УмСТік, лігТягкжз кП йОє 
лТОбО бжйОвОмж лиОмж еО ТСаСмФ. 

ЙігТягкжз йОє лТОбС кО лиОмФ, язсС екжсПккя лТПгйПмО гСвСбСТФ лігТягФ ОаС 
кПйСдижбіУмь еОзікпПккя ТСаСмж УмОижУя пПТПе кПгСиізж йОмПТіОиФ, лПТПгОкСвС 
еОйСбкжзСй, пж бкОУиігСз РСвС бзОеібСз лТС УлСУіа бжзСкОккя ТСаСмж ОаС язсС мОзП 
екжсПккя пж кПйСдижбіУмь еОзікпПккя ТСаСмж УмОижУя ліУия лТСлФсПккя еОйСбкжзСй 
УмТСзФ лТжРкяммя бжзСкОкСї ТСаСмж. 

ЛмОммя 856. ЙТОбС лігТягкжзО кО лТжмТжйФбОккя 
1. ЯзсС еОйСбкжз кП УлиОмжб бУмОкСбиПкСї оікж ТСаСмж ОаС ікрСї УФйж, кОиПдкСї 

лігТягкжзСбі Ф еб'яезФ е бжзСкОккяй гСвСбСТФ лігТягФ, лігТягкжз йОє лТОбС лТжмТжйОмж 
ТПеФиьмОм ТСаСмж, О мОзСд ФУмОмзФбОккя, еОижрСз кПбжзСТжУмОкСвС йОмПТіОиФ мО ікрП 
йОРкС еОйСбкжзО, сС є Ф лігТягкжзО. 

ЛмОммя 857. ЯзіУмь ТСаСмж 
1. КСаСмО, бжзСкОкО лігТягкжзСй, йОє біглСбігОмж ФйСбОй гСвСбСТФ лігТягФ, О б ТОеі їХ 

бігУФмкСУмі ОаС кПлСбкСмж - бжйСвОй, сС ебжпОРкС УмОбиямьУя гС ТСаСмж біглСбігкСвС 
ХОТОзмПТФ. 

2. ВжзСкОкО ТСаСмО йОє біглСбігОмж язСУмі, бжекОпПкіР Ф гСвСбСТі лігТягФ, ОаС 
бжйСвОй, сС ебжпОРкС УмОбиямьУя, кО йСйПкм лПТПгОккя її еОйСбкжзСбі. 

3. КПеФиьмОм ТСаСмж б йПдОХ ТСеФйкСвС УмТСзФ йОє аФмж лТжгОмкжй гия бжзСТжУмОккя 
біглСбігкС гС гСвСбСТФ лігТягФ ОаС гия ебжпОРкСвС бжзСТжУмОккя ТСаСмж мОзСвС 
ХОТОзмПТФ. 

ЛмОммя 858. ВіглСбігОиькіУмь лігТягкжзО еО кПкОиПдкФ язіУмь ТСаСмж 
1. ЯзсС ТСаСмО бжзСкОкО лігТягкжзСй е бігУмФлОйж біг ФйСб гСвСбСТФ лігТягФ, язі 

лСвіТржиж ТСаСмФ, ОаС е ікржйж кПгСиізОйж, язі ТСаиямь її кПлТжгОмкСю гия бжзСТжУмОккя 
біглСбігкС гС гСвСбСТФ ОаС гия ебжпОРкСвС бжзСТжУмОккя ТСаСмж мОзСвС ХОТОзмПТФ, 
еОйСбкжз йОє лТОбС, язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС гСвСбСТСй ОаС еОзСкСй, еО УбСїй бжаСТСй 
бжйОвОмж біг лігТягкжзО: 

1) аПеСлиОмкСвС ФУФкПккя кПгСиізіб Ф ТСаСмі б ТСеФйкжР УмТСз; 
2) лТСлСТоіРкСвС ейПкрПккя оікж ТСаСмж; 
3) бігрзСгФбОккя УбСїХ бжмТОм кО ФУФкПккя кПгСиізіб, язсС лТОбС еОйСбкжзО ФУФбОмж 

їХ бУмОкСбиПкС гСвСбСТСй. 
2. ЙігТягкжз йОє лТОбС еОйіУмь ФУФкПккя кПгСиізіб ТСаСмж, еО язі бік біглСбігОє, 

аПеСлиОмкС бжзСкОмж ТСаСмФ еОкСбС е бігрзСгФбОккяй еОйСбкжзСбі еажмзіб, еОбгОкжХ 
лТСУмТСпПккяй бжзСкОккя. К оьСйФ ТОеі еОйСбкжз еСаСб'яеОкжР лСбПТкФмж ТОкірП 
лПТПгОкФ РСйФ ТСаСмФ лігТягкжзСбі, язсС еО ХОТОзмПТСй ТСаСмж мОзП лСбПТкПккя йСдижбП. 
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3. ЯзсС бігУмФлж Ф ТСаСмі біг ФйСб гСвСбСТФ лігТягФ ОаС ікрі кПгСиізж Ф ТСаСмі є 
іУмСмкжйж мО мОзжйж, сС кП йСдФмь аФмж ФУФкПкі, ОаС кП аФиж ФУФкПкі Ф бУмОкСбиПкжР 
еОйСбкжзСй ТСеФйкжР УмТСз, еОйСбкжз йОє лТОбС бігйСбжмжУя біг гСвСбСТФ мО бжйОвОмж 
бігрзСгФбОккя еажмзіб. 

4. КйСбО гСвСбСТФ лігТягФ лТС ебіиькПккя лігТягкжзО біг біглСбігОиькСУмі еО лПбкі 
кПгСиізж ТСаСмж кП ебіиькяє РСвС біг біглСбігОиькСУмі еО кПгСиізж, язі бжкжзиж бкОУиігСз 
ФйжУкжХ гіР ОаС аПегіяиькСУмі лігТягкжзО. 

5. ЙігТягкжз, язжР кОгОб йОмПТіОи гия бжзСкОккя ТСаСмж, біглСбігОє еО РСвС язіУмь 
біглСбігкС гС лСиСдПкь лТС біглСбігОиькіУмь лТСгОбоя еО мСбОТж кПкОиПдкСї язСУмі. 

ЛмОммя 859. ГОТОкмія язСУмі ТСаСмж 
1. ЯзсС гСвСбСТСй ОаС еОзСкСй лПТПгаОпПкС кОгОккя лігТягкжзСй еОйСбкжзСбі 

вОТОкмії язСУмі ТСаСмж, лігТягкжз еСаСб'яеОкжР лПТПгОмж еОйСбкжзСбі ТПеФиьмОм ТСаСмж, 
язжР йОє біглСбігОмж бжйСвОй УмОммі 857 оьСвС КСгПзУФ лТСмявСй ФУьСвС вОТОкміРкСвС 
УмТСзФ. 

2. ГОТОкмія язСУмі ТСаСмж лСржТюємьУя кО бУП, сС УмОкСбжмь ТПеФиьмОм ТСаСмж, язсС 
ікрП кП бУмОкСбиПкС гСвСбСТСй лігТягФ. 

ЛмОммя 860. ЙСТягСз СапжУиПккя вОТОкміРкСвС УмТСзФ 
1. ЙПТПаів вОТОкміРкСвС УмТСзФ лСпжкОємьУя е йСйПкмФ, зСиж бжзСкОкО ТСаСмО аФиО 

лТжРкямО ОаС йОиО аФмж лТжРкямО еОйСбкжзСй, язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС гСвСбСТСй 
лігТягФ. 

2. ДС СапжУиПккя вОТОкміРкСвС УмТСзФ еО гСвСбСТСй лігТягФ еОУмСУСбФюмьУя 
лСиСдПккя УмОммі 676 оьСвС КСгПзУФ, язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС гСвСбСТСй ОаС еОзСкСй. 

ЛмОммя 861. ИаСб'яеСз лігТягкжзО лПТПгОмж ікнСТйОоію еОйСбкжзСбі 
1. ЙігТягкжз еСаСб'яеОкжР лПТПгОмж еОйСбкжзСбі ТОеСй е ТПеФиьмОмСй ТСаСмж 

ікнСТйОоію сСгС ПзУлиФОмОоії ОаС ікрСвС бжзСТжУмОккя лТПгйПмО гСвСбСТФ лігТягФ, язсС 
оП лПТПгаОпПкС гСвСбСТСй ОаС язсС аПе мОзСї ікнСТйОоії бжзСТжУмОккя ТПеФиьмОмФ ТСаСмж 
гия оіиПР, бжекОпПкжХ гСвСбСТСй, є кПйСдижбжй. 

ЛмОммя 862. КСкнігПкоіРкіУмь СгПТдОкСї УмСТСкОйж ікнСТйОоії 
1. ЯзсС УмСТСкО Ф гСвСбСТі лігТягФ бкОУиігСз бжзСкОккя гСвСбСТФ СгПТдОиО біг 

гТФвСї УмСТСкж ікнСТйОоію лТС кСбі ТірПккя і мПХкіпкі екОккя, Ф мСйФ пжУиі Р мОзі, сС кП 
еОХжсОюмьУя еОзСкСй, О мОзСд бігСйСУмі, сС йСдФмь ТСевиягОмжУя яз зСйПТоіРкО 
мОєйкжоя, бСкО кП йОє лТОбО лСбігСйиямж їХ ікржй СУСаОй аПе евСгж гТФвСї УмСТСкж. 

ЛмОммя 863. ЙСеСбкО гОбкіУмь, сС еОУмСУСбФємьУя гС бжйСв сСгС кПкОиПдкСї 
язСУмі ТСаСмж 

1. ДС бжйСв сСгС кПкОиПдкСї язСУмі ТСаСмж, бжзСкОкСї еО гСвСбСТСй лігТягФ, 
еОУмСУСбФємьУя лСеСбкО гОбкіУмь б Сгжк Тіз, О сСгС аФгібПиь і УлСТФг - мТж ТСзж біг гкя 
лТжРкяммя ТСаСмж еОйСбкжзСй. 

ЛмОммя 864. ЙСпОмСз лПТПаівФ лСеСбкСї гОбкСУмі б СзТПйжХ бжлОгзОХ 
1. ЯзсС гСвСбСТСй лігТягФ ОаС еОзСкСй бУмОкСбиПкжР вОТОкміРкжР УмТСз і еОябО е 

лТжбСгФ кПгСиізіб ТСаСмж еТСаиПкО Ф йПдОХ вОТОкміРкСвС УмТСзФ, лПТПаів лСеСбкСї гОбкСУмі 
лСпжкОємьУя біг гкя еОябиПккя лТС кПгСиізж. 

2. ЯзсС біглСбігкС гС гСвСбСТФ лігТягФ ТСаСмФ аФиС лТжРкямС еОйСбкжзСй пОУмжкОйж, 
лПТПаів лСеСбкСї гОбкСУмі лСпжкОємьУя біг гкя лТжРкяммя ТСаСмж б оіиСйФ. 
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§ 2. ПЧаЪмЧбжЦ лігШяг 

ЛмОммя 865. ДСвСбіТ лСаФмСбСвС лігТягФ 
1. ЗО гСвСбСТСй лСаФмСбСвС лігТягФ лігТягкжз, язжР егіРУкює ліглТжєйкжоьзФ 

гіяиькіУмь, еСаСб'яеФємьУя бжзСкОмж еО еОбгОккяй ніежпкСї СУСаж (еОйСбкжзО) лПбкФ 
ТСаСмФ, лТжекОпПкФ гия еОгСбСиПккя лСаФмСбжХ мО ікржХ СУСажУмжХ лСмТПа, О еОйСбкжз 
еСаСб'яеФємьУя лТжРкямж мО СлиОмжмж бжзСкОкФ ТСаСмФ. 

2. ДСвСбіТ лСаФмСбСвС лігТягФ є лФаиіпкжй гСвСбСТСй. 
3. ДС бігкСУжк еО гСвСбСТСй лСаФмСбСвС лігТягФ, кП бТПвФиьСбОкжХ ожй КСгПзУСй, 

еОУмСУСбФємьУя еОзСкСгОбУмбС лТС еОХжУм лТОб УлСджбОпіб. 

ЛмОммя 866. ЛСТйО гСвСбСТФ лСаФмСбСвС лігТягФ 
1. ДСвСбіТ лСаФмСбСвС лігТягФ ббОдОємьУя ФзиОгПкжй Ф кОиПдкіР нСТйі, язсС 

лігТягкжз бжгОб еОйСбкжзСбі збжмОкоію ОаС ікржР гСзФйПкм, сС лігмбПТгдФє ФзиОгПккя 
гСвСбСТФ. 

ВігУФмкіУмь Ф еОйСбкжзО оьСвС гСзФйПкмО кП лСеаОбияє РСвС лТОбО еОиФпОмж Убігзіб 
гия лігмбПТгдПккя нОзмФ ФзиОгПккя гСвСбСТФ ОаС РСвС ФйСб. 

ЛмОммя 867. ГОТОкмії лТОб еОйСбкжзО 
1. ЙігТягкжз кП йОє лТОбО кОб'яеФбОмж еОйСбкжзСбі бзиюпПккя гС гСвСбСТФ 

лСаФмСбСвС лігТягФ гСгОмзСбжХ СлиОмкжХ ТСаім ОаС лСУиФв. К ТОеі лСТФрПккя оієї бжйСвж 
еОйСбкжз йОє лТОбС бігйСбжмжУя біг СлиОмж біглСбігкжХ ТСаім ОаС лСУиФв. 

2. ЗОйСбкжз йОє лТОбС Ф аФгь-язжР пОУ гС егОпі РСйФ ТСаСмж бігйСбжмжУя біг гСвСбСТФ 
лСаФмСбСвС лігТягФ, УлиОмжбрж лігТягкжзСбі пОУмжкФ бУмОкСбиПкСї оікж ТСаСмж 
лТСлСТоіРкС ТСаСмі, нОзмжпкС бжзСкОкіР гС лСбігСйиПккя лТС бігйСбФ біг гСвСбСТФ, мО 
бігрзСгФбОбрж РСйФ бжмТОмж, егіРУкПкі гС оьСвС йСйПкмФ е йПмСю бжзСкОккя гСвСбСТФ, 
язсС бСкж кП бХСгямь гС пОУмжкж оікж ТСаСмж, язО лігиявОє УлиОмі. КйСбж гСвСбСТФ, сС 
лСеаОбияюмь еОйСбкжзО оьСвС лТОбО, є кізпПйкжйж. 

ЛмОммя 868. ЗОгОккя еОйСбкжзСбі ікнСТйОоії лТС ТСаСмФ 
1. ЙігТягкжз еСаСб'яеОкжР гС ФзиОгПккя гСвСбСТФ лСаФмСбСвС лігТягФ кОгОмж 

еОйСбкжзСбі кПСаХігкФ мО гСУмСбіТкФ ікнСТйОоію лТС еОлТСлСкСбОкі ТСаСмж, їХ бжгж мО 
СУСаижбСУмі, лТС оікФ мО нСТйФ СлиОмж ТСаСмж, О мОзСд лСбігСйжмж еОйСбкжзСбі кО РСвС 
лТСХОккя ікрі бігСйСУмі, сС УмСУФюмьУя гСвСбСТФ. ЙігТягкжз еСаСб'яеОкжР кОебОмж 
еОйСбкжзСбі зСкзТПмкФ СУСаФ, язО аФгП бжзСкФбОмж ТСаСмФ, язсС еО ХОТОзмПТСй ТСаСмж оП 
йОє екОпПккя. 

ЛмОммя 869. ЙФаиіпкО лТСлСежоія ТСаСмж 
1. ДС ТПзиОйж мО ікржХ лТСлСежоіР сСгС ТСаСмж, язО бжзСкФємьУя еО гСвСбСТСй 

лСаФмСбСвС лігТягФ, еОУмСУСбФюмьУя лСиСдПккя УмОммі 641 оьСвС КСгПзУФ. 
2. ЙТж егОпі ТСаім еОйСбкжзСбі лігТягкжз еСаСб'яеОкжР лСбігСйжмж РСвС лТС бжйСвж, 

язжХ кПСаХігкС гСгПТдФбОмж гия ПнПзмжбкСвС мО аПелПпкСвС бжзСТжУмОккя бжвСмСбиПкСї 
ОаС лПТПТСаиПкСї ТПпі ОаС ікрСї бжзСкОкСї ТСаСмж, О мОзСд лТС йСдижбі гия еОйСбкжзО ОаС 
ікржХ СУіа кОУиігзж кПгСгПТдОккя біглСбігкжХ бжйСв. 

3. ЗОйСбкжз йОє лТОбС бжйОвОмж ТСеіТбОккя гСвСбСТФ лСаФмСбСвС лігТягФ мО 
бігрзСгФбОккя еажмзіб, язсС бкОУиігСз кПлСбкСмж ОаС кПгСУмСбіТкСУмі ікнСТйОоії, 
СмТжйОкСї біг лігТягкжзО, аФб ФзиОгПкжР гСвСбіТ кО бжзСкОккя ТСаім, язі кП йОюмь мжХ 
биОУмжбСУмПР, язі йОб кО ФбОеі еОйСбкжз. 

ЛмОммя 870. ВжзСкОккя ТСаСмж еО гСвСбСТСй лСаФмСбСвС лігТягФ е йОмПТіОиФ 
лігТягкжзО 

1. ЗО гСвСбСТСй лСаФмСбСвС лігТягФ лігТягкжз бжзСкФє ТСаСмФ еі УбСвС йОмПТіОиФ, О еО 
аОдОккяй еОйСбкжзО - е РСвС йОмПТіОиФ. 
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2. ЯзсС ТСаСмО бжзСкФємьУя е йОмПТіОиФ лігТягкжзО, бОТміУмь йОмПТіОиФ СлиОпФємьУя 
еОйСбкжзСй пОУмзСбС ОаС б лСбкСйФ СаУяеі, еО лСвСгдПккяй УмСТік, е СУмОмСпкжй 
ТСеТОХФкзСй лТж СгПТдОккі еОйСбкжзСй бжзСкОкСї лігТягкжзСй ТСаСмж. К бжлОгзОХ, 
лПТПгаОпПкжХ гСвСбСТСй, йОмПТіОи йСдП аФмж кОгОкжР лігТягкжзСй Ф зТПгжм (іе 
ТСеУмТСпПккяй лиОмПдФ). ЙСгОиьрО ейікО оікж кОгОкСвС б зТПгжм йОмПТіОиФ кП лТжебСгжмь 
гС лПТПТОХФкзФ, язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС гСвСбСТСй. 

ЛмОммя 871. ВжзСкОккя ТСаСмж еО гСвСбСТСй лСаФмСбСвС лігТягФ е йОмПТіОиФ 
еОйСбкжзО 

1. ЯзсС ТСаСмО бжзСкФємьУя е йОмПТіОиФ еОйСбкжзО, Ф збжмОкоії ОаС ікрСйФ гСзФйПкмі, 
сС бжгОємьУя лігТягкжзСй лТж ФзиОгПккі гСвСбСТФ лСаФмСбСвС лігТягФ, бзОеФюмьУя мСпкП 
кОРйПкФбОккя йОмПТіОиФ, РСвС зіиьзіУмь і СоікзО, егіРУкПкО еО лСвСгдПккяй УмСТік. 

ЛмОммя 872. ЙТОбО еОйСбкжзО Ф ТОеі іУмСмкСвС лСТФрПккя лігТягкжзСй гСвСбСТФ 
лСаФмСбСвС лігТягФ 

1. ЯзсС лігТягкжзСй аФиж гСлФсПкі іУмСмкі бігУмФлж біг ФйСб гСвСбСТФ лСаФмСбСвС 
лігТягФ ОаС ікрі іУмСмкі кПгСиізж б ТСаСмі, бжзСкОкіР іе йОмПТіОиФ еОйСбкжзО, бік йОє лТОбС 
бжйОвОмж еО УбСїй бжаСТСй: 

1) бжвСмСбиПккя ікрСї ТПпі е СгкСТігкСвС йОмПТіОиФ мОзСї УОйСї язСУмі; 
2) ТСеіТбОккя гСвСбСТФ мО бігрзСгФбОккя еажмзіб. 
2. К ТОеі бжябиПккя ікржХ бігУмФліб біг ФйСб гСвСбСТФ ОаС ікржХ кПгСиізіб Ф ТСаСмі 

еОйСбкжз йОє лТОбС еО УбСїй бжаСТСй бжйОвОмж аПеСлиОмкСвС ФУФкПккя ожХ кПгСиізіб Ф 
ТСеФйкжР УмТСз ОаС бігрзСгФбОккя РСвС бжмТОм кО ФУФкПккя кПгСиізіб пж біглСбігкСвС 
ейПкрПккя лиОмж. 

3. ВжйСвО лТС аПеСлиОмкП ФУФкПккя кПгСиізіб ТСаСмж, бжзСкОкСї еО гСвСбСТСй 
лСаФмСбСвС лігТягФ, язі йСдФмь УмОкСбжмж кПаПелПзФ гия джммя ОаС егСТСб'я еОйСбкжзО мО 
ікржХ СУіа, йСдП аФмж лТПг'ябиПкО еОйСбкжзСй ОаС РСвС лТОбСкОУмФлкжзСй лТСмявСй 
гПУямж ТСзіб е йСйПкмФ лТжРкяммя ТСаСмж, язсС Ф бУмОкСбиПкСйФ еОзСкСй лСТягзФ кП 
лПТПгаОпПкі аіиьр мТжбОиі УмТСзж (УмТСзж УиФдаж). МОзО бжйСвО йСдП аФмж лТПг'ябиПкО 
кПеОиПдкС біг мСвС, зСиж бжябиПкС оі кПгСиізж, Ф мСйФ пжУиі Р лТж бжябиПккі їХ ліУия 
еОзікпПккя вОТОкміРкСвС УмТСзФ. 

К ТОеі кПбжзСкОккя лігТягкжзСй оієї бжйСвж еОйСбкжз йОє лТОбС лТСмявСй оьСвС д 
УмТСзФ бжйОвОмж лСбПТкПккя пОУмжкж оікж, УлиОпПкСї еО ТСаСмФ, ОаС бігрзСгФбОккя РСвС 
бжмТОм кО ФУФкПккя кПгСиізіб. 

ЛмОммя 873. КСейіТ лиОмж еО гСвСбСТСй лСаФмСбСвС лігТягФ 
1. ВОТміУмь ТСаім, бжзСкОкжХ еО гСвСбСТСй лСаФмСбСвС лігТягФ, бжекОпОємьУя еО 

лСвСгдПккяй УмСТік, язсС ікрП кП лПТПгаОпПкС Ф бУмОкСбиПкСйФ лСТягзФ лТПРУзФТОкмОйж 
(оіккжзОйж), мОТжнОйж мСсС. 

2. КСаСмО СлиОпФємьУя еОйСбкжзСй ліУия її СУмОмСпкСвС лПТПгОккя лігТягкжзСй. ЗО 
евСгСю еОйСбкжзО ТСаСмО йСдП аФмж кжй СлиОпПкО лТж ФзиОгПккі гСвСбСТФ лСаФмСбСвС 
лігТягФ рияХСй бжгОпі ОбОкУФ ОаС Ф лСбкСйФ СаУяеі. 

ЛмОммя 874. ЙТОбСбі кОУиігзж кПе'ябиПккя еОйСбкжзО еО СгПТдОккяй ТСаСмж 
1. К ТОеі кПе'ябиПккя еОйСбкжзО еО СгПТдОккяй бжзСкОкСї ТСаСмж ОаС ікрСвС 

ФХжиПккя еОйСбкжзО біг її лТжРкяммя лігТягкжз йОє лТОбС, лжУьйСбС лСлПТПгжбрж 
еОйСбкжзО, еі УлижбСй гбСХ йіУяоіб біг гкя мОзСвС лСлПТПгдПккя лТСгОмж лТПгйПм 
гСвСбСТФ лСаФмСбСвС лігТягФ еО ТСеФйкФ оікФ, О УФйФ бжмСТвФ, е бжТОХФбОккяй ФУіХ кОиПдкжХ 
лігТягкжзСбі лиОмПдіб, бкПУмж Ф гПлСежм кСмОТіФУО, кСмОТіОиькСї зСкмСТж кО ій'я 
еОйСбкжзО. 

2. ЙігТягкжз йОє лТОбС Ф бжлОгзОХ, бжекОпПкжХ пОУмжкСю лПТрСю оієї УмОммі, еОйіУмь 
лТСгОдФ лТПгйПмО гСвСбСТФ лСаФмСбСвС лігТягФ лТжмТжйОмж РСвС ОаС бжйОвОмж 
бігрзСгФбОккя. 
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§ 3. БЪгібХиькжЦ лігШяг 

ЛмОммя 875. ДСвСбіТ аФгібПиькСвС лігТягФ 
1. ЗО гСвСбСТСй аФгібПиькСвС лігТягФ лігТягкжз еСаСб'яеФємьУя еаФгФбОмж і егОмж Ф 

бУмОкСбиПкжР УмТСз Са'єзм ОаС бжзСкОмж ікрі аФгібПиькі ТСаСмж біглСбігкС гС лТСПзмкС-
зСрмСТжУкСї гСзФйПкмОоії, О еОйСбкжз еСаСб'яеФємьУя кОгОмж лігТягкжзСбі аФгібПиькжР 
йОРгОкпжз (нТСкм ТСаім), лПТПгОмж еОмбПТгдПкФ лТСПзмкС-зСрмСТжУкФ гСзФйПкмОоію, язсС 
оПР СаСб'яеСз кП лСзиОгОємьУя кО лігТягкжзО, лТжРкямж Са'єзм ОаС еОзікпПкі аФгібПиькі 
ТСаСмж мО СлиОмжмж їХ. 

2. ДСвСбіТ аФгібПиькСвС лігТягФ ФзиОгОємьУя кО лТСбПгПккя кСбСвС аФгібкжомбО, 
зОлімОиькСвС ТПйСкмФ, ТПзСкУмТФзоії (мПХкіпкСвС лПТПСУкОсПккя) ліглТжєйУмб, аФгібПиь 
(еСзТПйО джмиСбжХ аФгжкзіб), УлСТФг, бжзСкОккя йСкмОдкжХ, лФУзСкОиОвСгдФбОиькжХ мО 
ікржХ ТСаім, кПТСеТжбкС лСб'яеОкжХ е йіУоПекОХСгдПккяй Са'єзмО. 

3. ДС гСвСбСТФ аФгібПиькСвС лігТягФ еОУмСУСбФюмьУя лСиСдПккя оьСвС КСгПзУФ, язсС 
ікрП кП бУмОкСбиПкС еОзСкСй. 

ЛмОммя 876. ЙТОбС биОУкСУмі кО Са'єзм аФгібкжомбО 
1. ВиОУкжзСй Са'єзмО аФгібкжомбО ОаС ТПеФиьмОмФ ікржХ аФгібПиькжХ ТСаім є еОйСбкжз, 

язсС ікрП кП лПТПгаОпПкС гСвСбСТСй. 

ЛмОммя 877. ЙТСПзмкС-зСрмСТжУкО гСзФйПкмОоія 
1. ЙігТягкжз еСаСб'яеОкжР егіРУкюбОмж аФгібкжомбС мО лСб'яеОкі е кжй аФгібПиькі 

ТСаСмж біглСбігкС гС лТСПзмкСї гСзФйПкмОоії, сС бжекОпОє СаУяв і ейіУм ТСаім мО ікрі 
бжйСвж, язі УмОбиямьУя гС ТСаім мО гС зСрмСТжУФ, сС бжекОпОє оікФ ТСаім. 

ЙігТягкжз еСаСб'яеОкжР бжзСкОмж ФУі ТСаСмж, бжекОпПкі Ф лТСПзмкіР гСзФйПкмОоії мО б 
зСрмСТжУі (лТСПзмкС-зСрмСТжУкіР гСзФйПкмОоії), язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС гСвСбСТСй 
аФгібПиькСвС лігТягФ. 

2. ДСвСбСТСй аФгібПиькСвС лігТягФ йОюмь аФмж бжекОпПкі УзиОг і ейіУм лТСПзмкС-
зСрмСТжУкСї гСзФйПкмОоії, О мОзСд йОє аФмж бжекОпПкС, язО іе УмСТік і б язжР УмТСз 
еСаСб'яеОкО кОгОмж біглСбігкФ гСзФйПкмОоію. 

3. ЙігТягкжз, язжР бжябжб Ф ХСгі аФгібкжомбО кП бТОХСбОкі лТСПзмкСю гСзФйПкмОоією 
ТСаСмж і кПСаХігкіУмь Ф еб'яезФ е ожй лТСбПгПккя гСгОмзСбжХ ТСаім і еаіиьрПккя зСрмСТжУФ, 
еСаСб'яеОкжР лСбігСйжмж лТС оП еОйСбкжзО. 

К ТОеі кПСгПТдОккя біг еОйСбкжзО б ТСеФйкжР УмТСз біглСбігі кО УбСє лСбігСйиПккя 
лігТягкжз еСаСб'яеОкжР еФлжкжмж біглСбігкі ТСаСмж е бігкПУПккяй еажмзіб, еОбгОкжХ ожй 
еФлжкПккяй, кО еОйСбкжзО. ЗОйСбкжз ебіиькяємьУя біг бігрзСгФбОккя ожХ еажмзіб, язсС 
гСбПгП, сС Ф лТСбПгПккі гСгОмзСбжХ ТСаім кПйОє кПСаХігкСУмі. 

4. ЯзсС лігТягкжз кП бжзСкОб СаСб'яезФ, бУмОкСбиПкСвС пОУмжкСю мТПмьСю оієї УмОммі, 
бік лСеаОбияємьУя лТОбО бжйОвОмж біг еОйСбкжзО лиОмФ еО бжзСкОкі гСгОмзСбі ТСаСмж і 
лТОбО кО бігрзСгФбОккя еОбгОкжХ ожй еажмзіб, язсС кП гСбПгП, сС РСвС кПвОРкі гії аФиж 
кПСаХігкжйж б ікмПТПУОХ еОйСбкжзО, еСзТПйО Ф еб'яезФ е мжй, сС еФлжкПккя ТСаСмж йСвиС 
лТжебПУмж гС екжсПккя ОаС лСрзСгдПккя Са'єзмО аФгібкжомбО. 

ЛмОммя 878. ВкПУПккя ейік гС лТСПзмкС-зСрмСТжУкСї гСзФйПкмОоії 
1. ЗОйСбкжз йОє лТОбС бкСУжмж ейікж гС лТСПзмкС-зСрмСТжУкСї гСзФйПкмОоії гС 

лСпОмзФ ТСаім ОаС ліг пОУ їХ бжзСкОккя еО ФйСбж, сС гСгОмзСбі ТСаСмж, бжзижзОкі мОзжйж 
ейікОйж, еО бОТміУмю кП лПТПбжсФюмь гПУямж бігУСмзіб бжекОпПкСї Ф зСрмСТжУі оікж і кП 
ейікююмь ХОТОзмПТФ ТСаім, бжекОпПкжХ гСвСбСТСй. 

2. ВкПУПккя гС лТСПзмкС-зСрмСТжУкСї гСзФйПкмОоії ейік, сС лСмТПаФюмь гСгОмзСбжХ 
ТСаім, бОТміУмь язжХ лПТПбжсФє гПУямь бігУСмзіб бжекОпПкСї Ф зСрмСТжУі оікж, гСлФУзОємьУя 
ижрП еО евСгСю лігТягкжзО. К оьСйФ ТОеі лігТягкжз йОє лТОбС бігйСбжмжУя біг гСвСбСТФ мО 
бжйОвОмж бігрзСгФбОккя еажмзіб. 
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ЛмОммя 879. ЗОаПелПпПккя аФгібкжомбО мО СлиОмО ТСаім 
1. ЖОмПТіОиькС-мПХкіпкП еОаПелПпПккя аФгібкжомбО лСзиОгОємьУя кО лігТягкжзО, язсС 

ікрП кП бУмОкСбиПкС гСвСбСТСй аФгібПиькСвС лігТягФ. 
ДСвСбСТСй кО еОйСбкжзО йСдП аФмж лСзиОгПкжР СаСб'яеСз УлТжямж лігТягкжзСбі Ф 

еОаПелПпПккі аФгібкжомбО бСгСлСУмОпОккяй, ПиПзмТСПкПТвією мСсС, О мОзСд Ф кОгОккі 
ікржХ лСУиФв. 

2. ЙігТягкжз, язжР еСаСб'яеОкжР егіРУкюбОмж йОмПТіОиькС-мПХкіпкП еОаПелПпПккя 
аФгібкжомбО, кПУП Тжежз кПйСдижбСУмі бжзСТжУмОккя кОгОкСвС кжй йОмПТіОиФ (гПмОиПР, 
зСкУмТФзоіР) ОаС ФУмОмзФбОккя аПе лСвіТрПккя язСУмі ТСаім. 

3. К ТОеі кПйСдижбСУмі бжзСТжУмОккя йОмПТіОиФ (гПмОиПР, зСкУмТФзоіР) ОаС 
ФУмОмзФбОккя, кОгОкСвС еОйСбкжзСй, аПе лСвіТрПккя язСУмі бжзСкФбОкжХ ТСаім лігТягкжз 
йОє лТОбС бігйСбжмжУя біг гСвСбСТФ мО бжйОвОмж біг еОйСбкжзО УлиОмж оікж ТСаім 
лТСлСТоіРкС їХ бжзСкОкіР пОУмжкі, О мОзСд бігрзСгФбОккя еажмзіб, кП лСзТжмжХ оією УФйСю. 

4. ИлиОмО ТСаім лТСбОгжмьУя ліУия лТжРкяммя еОйСбкжзСй еаФгСбОкСвС Са'єзмО 
(бжзСкОкжХ ТСаім), язсС ікржР лСТягСз ТСеТОХФкзіб кП бУмОкСбиПкжР еО лСвСгдПккяй 
УмСТік. 

5. К ТОеі ТФРкФбОккя ОаС лСрзСгдПккя Са'єзмО аФгібкжомбО бкОУиігСз кПлПТПаСТкСї 
Ужиж гС УлижбФ бУмОкСбиПкСвС гСвСбСТСй аФгібПиькСвС лігТягФ УмТСзФ егОпі Са'єзмО, О 
мОзСд Ф ТОеі кПйСдижбСУмі еОбПТржмж аФгібкжомбС (аФгібПиькі ТСаСмж) е ікржХ лТжпжк, сС 
кП еОиПдОмь біг еОйСбкжзО, лігТягкжз кП йОє лТОбО бжйОвОмж біг еОйСбкжзО лиОмФ еО 
ТСаСмФ ОаС СлиОмФ бжмТОм, язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС гСвСбСТСй. 

6. К ТОеі кПСаХігкСУмі зСкУПТбОоії аФгібкжомбО е кПеОиПдкжХ біг УмСТік СаУмОбжк 
еОйСбкжз еСаСб'яеОкжР СлиОмжмж лігТягкжзСбі бжзСкОкі гС зСкУПТбОоії ТСаСмж мО 
бігрзСгФбОмж РСйФ бжмТОмж, лСб'яеОкі е зСкУПТбОоією. 

ЛмОммя 880. Кжежз бжлОгзСбСвС екжсПккя ОаС бжлОгзСбСвС лСрзСгдПккя Са'єзмО 
1. ВігкПУПккя ТжежзФ бжлОгзСбСвС екжсПккя ОаС бжлОгзСбСвС лСрзСгдПккя Са'єзмО 

аФгібкжомбО кО еОйСбкжзО ОаС лігТягкжзО гС РСвС лТжРкяммя еОйСбкжзСй бУмОкСбиюємьУя 
біглСбігкС гС бжйСв еОзСкФ, зТій бжлОгзіб, зСиж оП УмОиСУя бкОУиігСз СаУмОбжк, сС 
еОиПдОиж біг еОйСбкжзО. 

ЛмОммя 881. ЛмТОХФбОккя Са'єзмО аФгібкжомбО 
1. ЛмТОХФбОккя Са'єзмО аФгібкжомбО ОаС зСйлиПзУФ ТСаім егіРУкюємьУя лігТягкжзСй 

ОаС еОйСбкжзСй біглСбігкС гС еОзСкСгОбУмбО. 
ЛмСТСкО, кО язФ лСзиОгОємьУя СаСб'яеСз сСгС УмТОХФбОккя, йОє кОгОмж гТФвіР УмСТСкі 

б лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ гСвСбСТСй, гСзОеж ФзиОгПккя кПю гСвСбСТФ УмТОХФбОккя, 
бзиюпОюпж бігСйСУмі лТС УмТОХФбОиькжзО, ТСейіТ УмТОХСбСї УФйж мО еОУмТОХСбОкі Тжежзж. 

2. ЗПгСиізж ТСаім ОаС бжзСТжУмСбФбОкСвС гия ТСаім йОмПТіОиФ, гСлФсПкі е бжкж 
лігТягкжзО (ОаС УФалігТягкжзО), йОюмь аФмж ФУФкПкі лігТягкжзСй еО РСвС ТОХФкСз. 

3. ЗОйСбкжз йОє лТОбС е йПмСю егіРУкПккя зСкмТСию мО кОвиягФ еО аФгібкжомбСй і 
лТжРкяммя біг УбСвС ійПкі біглСбігкжХ ТірПкь ФзиОУмж гСвСбіТ лТС кОгОккя мОзСвС бжгФ 
лСУиФв іе УлПоіОиіеСбОкСю СТвОкіеОоією ОаС УлПоіОиіУмСй. К оьСйФ ТОеі б гСвСбСТі 
аФгібПиькСвС лігТягФ бжекОпОюмьУя нФкзоії мО лСбкСбОдПккя мОзСвС УлПоіОиіУмО. 

ЛмОммя 882. ЙПТПгОккя мО лТжРкяммя ТСаім 
1. ЗОйСбкжз, язжР СгПТдОб лСбігСйиПккя лігТягкжзО лТС вСмСбкіУмь гС лПТПгОккя 

ТСаім, бжзСкОкжХ еО гСвСбСТСй аФгібПиькСвС лігТягФ, ОаС, язсС оП лПТПгаОпПкС гСвСбСТСй, 
- ПмОлФ ТСаім, еСаСб'яеОкжР кПвОРкС ТСелСпОмж їХ лТжРкяммя. 

2. ЗОйСбкжз СТвОкіеСбФє мО егіРУкює лТжРкяммя ТСаім еО УбіР ТОХФкСз, язсС ікрП кП 
бУмОкСбиПкС гСвСбСТСй. К лТжРкяммі ТСаім йОюмь аТОмж ФпОУмь лТПгУмОбкжзж СТвОкіб 
гПТдОбкСї биОгж мО СТвОкіб йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя Ф бжлОгзОХ, бУмОкСбиПкжХ еОзСкСй 
ОаС ікржйж кСТйОмжбкС-лТОбСбжйж ОзмОйж. 
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3. ЗОйСбкжз, язжР лСлПТПгкьС лТжРкяб СзТПйі ПмОлж ТСаім, кПУП Тжежз їХ екжсПккя ОаС 
лСрзСгдПккя кП е бжкж лігТягкжзО, Ф мСйФ пжУиі Р Ф бжлОгзОХ, зСиж гСвСбСТСй 
аФгібПиькСвС лігТягФ лПТПгаОпПкС бжзСкОккя ТСаім кО Тжежз лігТягкжзО. 

4. ЙПТПгОккя ТСаім лігТягкжзСй і лТжРкяммя їХ еОйСбкжзСй СнСТйияємьУя ОзмСй, 
ліглжУОкжй СаСйО УмСТСкОйж. К ТОеі бігйСбж Сгкієї іе УмСТік біг ліглжУОккя ОзмО лТС оП 
бзОеФємьУя б Озмі і бік ліглжУФємьУя гТФвСю УмСТСкСю. 

Азм, ліглжУОкжР Сгкією УмСТСкСю, йСдП аФмж бжекОкжР УФгСй кПгіРУкжй ижрП Ф ТОеі, 
язсС йСмжбж бігйСбж гТФвСї УмСТСкж біг ліглжУОккя ОзмО бжекОкі УФгСй СаґТФкмСбОкжйж. 

5. ЙТжРкяммя ТСаім йСдП егіРУкюбОмжУя ліУия лСлПТПгкьСвС бжлТСаФбОккя, язсС оП 
лПТПгаОпПкС гСвСбСТСй аФгібПиькСвС лігТягФ ОаС бжлижбОє е ХОТОзмПТФ ТСаім. К оьСйФ 
бжлОгзФ лТжРкяммя ТСаім йСдП егіРУкюбОмжУя ижрП Ф ТОеі лСежмжбкСвС ТПеФиьмОмФ 
лСлПТПгкьСвС бжлТСаФбОккя. 

6. ЗОйСбкжз йОє лТОбС бігйСбжмжУя біг лТжРкяммя ТСаім Ф ТОеі бжябиПккя кПгСиізіб, 
язі бжзиюпОюмь йСдижбіУмь бжзСТжУмОккя Са'єзмО гия бзОеОкСї б гСвСбСТі йПмж мО кП 
йСдФмь аФмж ФУФкПкі лігТягкжзСй, еОйСбкжзСй ОаС мТПмьСю СУСаСю. 

ЛмОммя 883. ВіглСбігОиькіУмь лігТягкжзО 
1. ЙігТягкжз біглСбігОє еО кПгСиізж еаФгСбОкСвС Са'єзмО, еО лТСУмТСпПккя лПТПгОккя 

РСвС еОйСбкжзСбі мО еО ікрі лСТФрПккя гСвСбСТФ (еО кПгСУявкПккя лТСПзмкСї лСмФдкСУмі, 
ікржХ еОлТСПзмСбОкжХ лСзОекжзіб мСсС), язсС кП гСбПгП, сС оі лСТФрПккя УмОижУя кП е 
РСвС бжкж. 

2. ЗО кПбжзСкОккя ОаС кПкОиПдкП бжзСкОккя СаСб'яезіб еО гСвСбСТСй аФгібПиькСвС 
лігТягФ лігТягкжз УлиОпФє кПФУмСРзФ, бУмОкСбиПкФ гСвСбСТСй ОаС еОзСкСй, мО бігрзСгСбФє 
еажмзж б лСбкСйФ СаУяеі. 

3. ЛФйж кПФУмСРзж (лПкі), УлиОпПкі лігТягкжзСй еО лСТФрПккя УмТСзіб бжзСкОккя 
СзТПйжХ ТСаім, лСбПТмОюмьУя лігТягкжзСбі Ф ТОеі еОзікпПккя бУіХ ТСаім гС бУмОкСбиПкСвС 
гСвСбСТСй вТОкжпкСвС мПТйікФ. 

ЛмОммя 884. ГОТОкмії язСУмі Ф гСвСбСТі аФгібПиькСвС лігТягФ 
1. ЙігТягкжз вОТОкмФє гСУявкПккя Са'єзмСй аФгібкжомбО бжекОпПкжХ Ф лТСПзмкС-

зСрмСТжУкіР гСзФйПкмОоії лСзОекжзіб і йСдижбіУмь ПзУлиФОмОоії Са'єзмО біглСбігкС гС 
гСвСбСТФ лТСмявСй вОТОкміРкСвС УмТСзФ, язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС гСвСбСТСй 
аФгібПиькСвС лігТягФ. ГОТОкміРкжР УмТСз УмОкСбжмь гПУямь ТСзіб біг гкя лТжРкяммя Са'єзмО 
еОйСбкжзСй, язсС аіиьржР вОТОкміРкжР УмТСз кП бУмОкСбиПкжР гСвСбСТСй ОаС еОзСкСй. 

2. ЙігТягкжз біглСбігОє еО гПнПзмж, бжябиПкі Ф йПдОХ вОТОкміРкСвС УмТСзФ, язсС бік кП 
гСбПгП, сС бСкж УмОижУя бкОУиігСз: лТжТСгкСвС екСУФ Са'єзмО ОаС РСвС пОУмжк; 
кПлТОбжиькСї РСвС ПзУлиФОмОоії ОаС кПлТОбжиькСУмі ікУмТФзоіР сСгС РСвС ПзУлиФОмОоії, 
ТСеТСаиПкжХ УОйжй еОйСбкжзСй ОаС еОиФпПкжйж кжй ікржйж СУСаОйж; кПкОиПдкСвС 
ТПйСкмФ Са'єзмО, язжР егіРУкПкС УОйжй еОйСбкжзСй ОаС еОиФпПкжйж кжй мТПмійж СУСаОйж. 

3. ГОТОкміРкжР УмТСз лТСгСбдФємьУя кО пОУ, лТСмявСй язСвС Са'єзм кП йів 
ПзУлиФОмФбОмжУя бкОУиігСз кПгСиізіб, еО язі біглСбігОє лігТягкжз. 

4. К ТОеі бжябиПккя лТСмявСй вОТОкміРкСвС УмТСзФ кПгСиізіб еОйСбкжз лСбжкПк 
еОябжмж лТС кжХ лігТягкжзСбі б ТСеФйкжР УмТСз ліУия їХ бжябиПккя. 

5. ДСвСбСТСй аФгібПиькСвС лігТягФ йСдП аФмж бУмОкСбиПкС лТОбС еОйСбкжзО 
УлиОмжмж лПТПгаОпПкФ гСвСбСТСй пОУмжкФ оікж ТСаім, бжекОпПкСї Ф зСрмСТжУі, ліУия 
еОзікпПккя вОТОкміРкСвС УмТСзФ. 

ЛмОммя 885. КУФкПккя кПгСиізіб еО ТОХФкСз еОйСбкжзО 
1. ДСвСбСТСй аФгібПиькСвС лігТягФ йСдП аФмж лПТПгаОпПкжР СаСб'яеСз лігТягкжзО 

ФУФбОмж кО бжйСвФ еОйСбкжзО мО еО РСвС ТОХФкСз кПгСиізж, еО язі лігТягкжз кП біглСбігОє. 
ЙігТягкжз йОє лТОбС бігйСбжмжУя біг бжзСкОккя оьСвС СаСб'яезФ, язсС ФУФкПккя 

кПгСиізіб кП лСб'яеОкП аПелСУПТПгкьС е лТПгйПмСй гСвСбСТФ ОаС кП йСдП аФмж егіРУкПкП 
лігТягкжзСй е кПеОиПдкжХ біг кьСвС лТжпжк. 
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ЛмОммя 886. ВіглСбігОиькіУмь еОйСбкжзО 
1. К ТОеі кПбжзСкОккя ОаС кПкОиПдкСвС бжзСкОккя еОйСбкжзСй СаСб'яезіб еО 

гСвСбСТСй аФгібПиькСвС лігТягФ бік УлиОпФє лігТягкжзСбі кПФУмСРзФ, бУмОкСбиПкФ 
гСвСбСТСй ОаС еОзСкСй, мО бігрзСгСбФє еажмзж Ф лСбкСйФ СаУяеі, язсС кП гСбПгП, сС 
лСТФрПккя гСвСбСТФ УмОиСУя кП е РСвС бжкж. 

§ 4. ПігШяг кФ лШЧХзмкі мФ лЧшЪзЧбі ШЧаЧмж 

ЛмОммя 887. ДСвСбіТ лігТягФ кО лТСбПгПккя лТСПзмкжХ мО лСрФзСбжХ ТСаім 
1. ЗО гСвСбСТСй лігТягФ кО лТСбПгПккя лТСПзмкжХ мО лСрФзСбжХ ТСаім лігТягкжз 

еСаСб'яеФємьУя ТСеТСажмж еО еОбгОккяй еОйСбкжзО лТСПзмкФ ОаС ікрФ мПХкіпкФ 
гСзФйПкмОоію мО (ОаС) бжзСкОмж лСрФзСбі ТСаСмж, О еОйСбкжз еСаСб'яеФємьУя лТжРкямж мО 
СлиОмжмж їХ. 

2. ДС гСвСбСТФ лігТягФ кО лТСбПгПккя лТСПзмкжХ і лСрФзСбжХ ТСаім еОУмСУСбФюмьУя 
лСиСдПккя оьСвС КСгПзУФ, язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС еОзСкСй. 

ЛмОммя 888. ВжХігкі гОкі гия лТСбПгПккя лТСПзмкжХ мО лСрФзСбжХ ТСаім 
1. ЗО гСвСбСТСй лігТягФ кО лТСбПгПккя лТСПзмкжХ мО лСрФзСбжХ ТСаім еОйСбкжз 

еСаСб'яеОкжР лПТПгОмж лігТягкжзСбі еОбгОккя кО лТСПзмФбОккя, О мОзСд ікрі бжХігкі гОкі, 
кПСаХігкі гия УзиОгОккя лТСПзмкС-зСрмСТжУкСї гСзФйПкмОоії. ЗОбгОккя кО лТСПзмФбОккя 
йСдП аФмж лігвСмСбиПкП еО гСТФпПккяй еОйСбкжзО лігТягкжзСй. К оьСйФ ТОеі еОбгОккя 
УмОє СаСб'яезСбжй гия УмСТік е йСйПкмФ РСвС еОмбПТгдПккя еОйСбкжзСй. 

2. ЙігТягкжз еСаСб'яеОкжР гСгПТдФбОмж бжйСв, сС йіУмямьУя Ф еОбгОккі мО ікржХ 
бжХігкжХ гОкжХ гия лТСПзмФбОккя мО бжзСкОккя лСрФзСбжХ ТСаім, і йОє лТОбС бігУмФлжмж біг 
кжХ ижрП еО евСгСю еОйСбкжзО. 

ЛмОммя 889. ИаСб'яезж еОйСбкжзО 
1. ЗОйСбкжз еСаСб'яеОкжР, язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС гСвСбСТСй лігТягФ кО 

лТСбПгПккя лТСПзмкжХ мО лСрФзСбжХ ТСаім: 
1) УлиОмжмж лігТягкжзСбі бУмОкСбиПкФ оікФ ліУия еОбПТрПккя ФУіХ ТСаім пж УлиОмжмж її 

пОУмжкОйж ліУия еОбПТрПккя СзТПйжХ ПмОліб ТСаім ОаС б ікрСйФ лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ 
гСвСбСТСй ОаС еОзСкСй; 

2) бжзСТжУмСбФбОмж лТСПзмкС-зСрмСТжУкФ гСзФйПкмОоію, СгПТдОкФ біг лігТягкжзО, 
ижрП гия оіиПР, бУмОкСбиПкжХ гСвСбСТСй, кП лПТПгОбОмж лТСПзмкС-зСрмСТжУкФ 
гСзФйПкмОоію ікржй СУСаОй і кП ТСевСиСрФбОмж гОкі, сС йіУмямьУя Ф кіР, аПе евСгж 
лігТягкжзО; 

3) кОгОбОмж лСУиФвж лігТягкжзСбі Ф бжзСкОккі лТСПзмкжХ мО лСрФзСбжХ ТСаім б СаУяеі 
мО кО ФйСбОХ, бУмОкСбиПкжХ гСвСбСТСй; 

4) аТОмж ФпОУмь ТОеСй е лігТягкжзСй Ф лСвСгдПккі вСмСбСї лТСПзмкС-зСрмСТжУкСї 
гСзФйПкмОоії е ФлСбкСбОдПкжйж СТвОкОйж гПТдОбкСї биОгж мО СТвОкОйж йіУоПбСвС 
УОйСбТягФбОккя; 

5) бігрзСгФбОмж лігТягкжзСбі гСгОмзСбі бжмТОмж, лСб'яеОкі іе ейікСю бжХігкжХ гОкжХ 
гия лТСбПгПккя лТСПзмкжХ мО лСрФзСбжХ ТСаім бкОУиігСз СаУмОбжк, сС кП еОиПдОмь біг 
лігТягкжзО; 

6) еОиФпжмж лігТягкжзО гС ФпОУмі Ф УлТОбі еО лСеСбСй, лТПг'ябиПкжй гС еОйСбкжзО 
ікрСю СУСаСю Ф еб'яезФ е кПгСиізОйж УзиОгПкСї лТСПзмкСї гСзФйПкмОоії ОаС бжзСкОкжХ 
лСрФзСбжХ ТСаім. 

ЛмОммя 890. ИаСб'яезж лігТягкжзО 
1. ЙігТягкжз еСаСб'яеОкжР: 
1) бжзСкФбОмж ТСаСмж біглСбігкС гС бжХігкжХ гОкжХ гия лТСбПгПккя лТСПзмФбОккя мО 

евігкС е гСвСбСТСй; 
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2) лСвСгдФбОмж вСмСбФ лТСПзмкС-зСрмСТжУкФ гСзФйПкмОоію іе еОйСбкжзСй, О б ТОеі 
кПСаХігкСУмі - мОзСд е ФлСбкСбОдПкжйж СТвОкОйж гПТдОбкСї биОгж мО СТвОкОйж йіУоПбСвС 
УОйСбТягФбОккя; 

3) лПТПгОмж еОйСбкжзСбі вСмСбФ лТСПзмкС-зСрмСТжУкФ гСзФйПкмОоію мО ТПеФиьмОмж 
лСрФзСбжХ ТСаім; 

4) кП лПТПгОбОмж аПе евСгж еОйСбкжзО лТСПзмкС-зСрмСТжУкФ гСзФйПкмОоію ікржй 
СУСаОй; 

5) вОТОкмФбОмж еОйСбкжзСбі бігУФмкіУмь Ф ікржХ СУіа лТОбО лПТПрзСгжмж ОаС СайПджмж 
бжзСкОккя ТСаім кО СУкСбі лігвСмСбиПкСї еО гСвСбСТСй лТСПзмкС-зСрмСТжУкСї гСзФйПкмОоії. 

ЛмОммя 891. ВіглСбігОиькіУмь лігТягкжзО еО кПгСиізж гСзФйПкмОоії мО ТСаім 
1. ЙігТягкжз біглСбігОє еО кПгСиізж лТСПзмкС-зСрмСТжУкСї гСзФйПкмОоії мО лСрФзСбжХ 

ТСаім, бзиюпОюпж кПгСиізж, бжябиПкі евСгСй Ф ХСгі аФгібкжомбО, О мОзСд Ф лТСоПУі 
ПзУлиФОмОоії Са'єзмО, УмбСТПкСвС кО СУкСбі бжзСкОкСї лТСПзмкС-зСрмСТжУкСї гСзФйПкмОоії і 
ТПеФиьмОміб лСрФзСбжХ ТСаім. 

2. К ТОеі бжябиПккя кПгСиізіб Ф лТСПзмкС-зСрмСТжУкіР гСзФйПкмОоії ОаС б лСрФзСбжХ 
ТСаСмОХ лігТягкжз кО бжйСвФ еОйСбкжзО еСаСб'яеОкжР аПеСлиОмкС лПТПТСажмж лТСПзмкС-
зСрмСТжУкФ гСзФйПкмОоію ОаС егіРУкжмж кПСаХігкі гСгОмзСбі лСрФзСбі ТСаСмж, О мОзСд 
бігрзСгФбОмж еОбгОкі еажмзж, язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС гСвСбСТСй ОаС еОзСкСй. 

ГиОбО 62 
ВИКИЗАЗЗЯ ЗАККИВИ-ДИЛЙІДЗИН АБИ ДИЛЙІДЗИ-КИЗЛМКККМИКЛЬКИН МА 

МДНЗИЙИГІНЗИН КИБІМ 

ЛмОммя 892. ДСвСбіТ кО бжзСкОккя кОФзСбС-гСУиігкжХ ОаС гСУиігкС-
зСкУмТФзмСТУьзжХ мО мПХкСиСвіпкжХ ТСаім 

1. ЗО гСвСбСТСй кО бжзСкОккя кОФзСбС-гСУиігкжХ ОаС гСУиігкС-зСкУмТФзмСТУьзжХ мО 
мПХкСиСвіпкжХ ТСаім лігТягкжз (бжзСкОбПоь) еСаСб'яеФємьУя лТСбПУмж еО еОбгОккяй 
еОйСбкжзО кОФзСбі гСУиігдПккя, ТСеТСажмж еТОеСз кСбСвС бжТСаФ мО зСкУмТФзмСТУьзФ 
гСзФйПкмОоію кО кьСвС, кСбФ мПХкСиСвію мСсС, О еОйСбкжз еСаСб'яеФємьУя лТжРкямж 
бжзСкОкФ ТСаСмФ мО СлиОмжмж її. 

ДСвСбіТ йСдП СХСлиюбОмж бПУь ожзи лТСбПгПккя кОФзСбжХ гСУиігдПкь, ТСеТСаиПккя 
мО бжвСмСбиПккя еТОезіб ОаС РСвС СзТПйі ПмОлж. 

ЛмОммя 893. ВжзСкОккя ТСаім 
1. ВжзСкОбПоь еСаСб'яеОкжР лТСбПУмж кОФзСбі гСУиігдПккя СУСажУмС, язсС ікрП кП 

бУмОкСбиПкС гСвСбСТСй кО бжзСкОккя кОФзСбС-гСУиігкжХ ОаС гСУиігкС-зСкУмТФзмСТУьзжХ 
мО мПХкСиСвіпкжХ ТСаім. 

ВжзСкОбПоь йОє лТОбС еОиФпОмж гС бжзСкОккя кОФзСбС-гСУиігкжХ ТСаім ікржХ СУіа 
ижрП еО евСгСю еОйСбкжзО. 

ВжзСкОбПоь йОє лТОбС еОиФпОмж ікржХ СУіа (УФабжзСкОбоіб) гС бжзСкОккя гСУиігкС-
зСкУмТФзмСТУьзжХ мО мПХкСиСвіпкжХ ТСаім, язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС гСвСбСТСй. 

ЛмОммя 894. ЙПТПгОккя, лТжРкяммя мО СлиОмО ТСаім 
1. ВжзСкОбПоь еСаСб'яеОкжР лПТПгОмж, О еОйСбкжз лТжРкямж мО СлиОмжмж лСбкіУмю 

еОбПТрПкі кОФзСбС-гСУиігкі ОаС гСУиігкС-зСкУмТФзмСТУьзі мО мПХкСиСвіпкі ТСаСмж. 
ДСвСбСТСй йСдФмь аФмж лПТПгаОпПкі лТжРкяммя мО СлиОмО СзТПйжХ ПмОліб ТСаім ОаС ікржР 
УлСУіа СлиОмж. 

2. ЙиОмО еО бжзСкОккя кОФзСбС-гСУиігкжХ ОаС гСУиігкС-зСкУмТФзмСТУьзжХ ТСаім мО 
мПХкСиСвіпкжХ ТСаім, бУмОкСбиПкО гСвСбСТСй, йСдП аФмж ейПкрПкО еОйСбкжзСй еОиПдкС 
біг нОзмжпкС СгПТдОкжХ ТПеФиьмОміб лСТібкякС е ТПеФиьмОмОйж, лПТПгаОпПкжйж гСвСбСТСй, 
язсС оП кП еОиПдОиС біг еОйСбкжзО, О йСдижбіУмь мОзСвС ейПкрПккя мО РСвС йПді аФиж 
лПТПгаОпПкі гСйСбиПкіУмю УмСТік. 
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ЛмОммя 895. КСкнігПкоіРкіУмь бігСйСУмПР лТС гСвСбіТ 
1. ВжзСкОбПоь і еОйСбкжз еСаСб'яеОкі еОаПелПпжмж зСкнігПкоіРкіУмь бігСйСУмПР сСгС 

лТПгйПмО гСвСбСТФ кО бжзСкОккя кОФзСбС-гСУиігкжХ ОаС гСУиігкС-зСкУмТФзмСТУьзжХ мО 
мПХкСиСвіпкжХ ТСаім, ХСгФ РСвС бжзСкОккя мО СгПТдОкжХ ТПеФиьмОміб, язсС ікрП кП 
бУмОкСбиПкС гСвСбСТСй. ИаУяв бігСйСУмПР, сС кОиПдОмь гС зСкнігПкоіРкжХ, 
бУмОкСбиюємьУя гСвСбСТСй. 

ЛмОммя 896. ЙТОбО УмСТік кО ТПеФиьмОмж ТСаім 
1. ЗОйСбкжз еО гСвСбСТСй кО бжзСкОккя кОФзСбС-гСУиігкжХ ОаС гСУиігкС-

зСкУмТФзмСТУьзжХ мО мПХкСиСвіпкжХ ТСаім йОє лТОбС бжзСТжУмСбФбОмж лПТПгОкі РСйФ 
ТПеФиьмОмж ТСаім Ф йПдОХ і кО ФйСбОХ, бУмОкСбиПкжХ гСвСбСТСй. 

2. ВжзСкОбПоь йОє лТОбС бжзСТжУмОмж СгПТдОкжР кжй ТПеФиьмОм ТСаім мОзСд гия УПаП, 
язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС гСвСбСТСй. 

ДСвСбСТСй йСдП аФмж лПТПгаОпПкС лТОбС бжзСкОбоя лПТПгОбОмж ТПеФиьмОмж ТСаім 
ікржй СУСаОй. 

ЛмОммя 897. ИаСб'яезж бжзСкОбоя 
1. ВжзСкОбПоь еО гСвСбСТСй кО бжзСкОккя кОФзСбС-гСУиігкжХ ОаС гСУиігкС-

зСкУмТФзмСТУьзжХ мО мПХкСиСвіпкжХ ТСаім еСаСб'яеОкжР: 
1) бжзСкОмж ТСаСмж біглСбігкС гС лСвСгдПкСї іе еОйСбкжзСй лТСвТОйж (мПХкізС-

ПзСкСйіпкжХ лСзОекжзіб) ОаС мПйОмжзж і лПТПгОмж еОйСбкжзСбі ТПеФиьмОм Ф УмТСз, 
бУмОкСбиПкжР гСвСбСТСй; 

2) гСгПТдФбОмж бжйСв, лСб'яеОкжХ е СХСТСкСю лТОб ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі; 
3) ФмТжйФбОмжУя біг лФаиізОоії аПе евСгж еОйСбкжзО кОФзСбС-мПХкіпкжХ ТПеФиьмОміб, 

СгПТдОкжХ лТж бжзСкОккі ТСаім; 
4) бджбОмж еОХСгіб гия еОХжУмФ СгПТдОкжХ лТж бжзСкОккі ТСаім ТПеФиьмОміб, сС 

лігиявОюмь лТОбСбіР СХСТСкі, мО ікнСТйФбОмж лТС оП еОйСбкжзО; 
5) УбСїйж УжиОйж мО еО УбіР ТОХФкСз ФУФбОмж гСлФсПкі е РСвС бжкж кПгСиізж Ф мПХкіпкіР 

гСзФйПкмОоії, язі йСдФмь УлТжпжкжмж бігУмФлж біг мПХкізС-ПзСкСйіпкжХ лСзОекжзіб, 
лПТПгаОпПкжХ Ф мПХкіпкСйФ еОбгОккі еОйСбкжзО ОаС б гСвСбСТі; 

6) кПвОРкС ікнСТйФбОмж еОйСбкжзО лТС бжябиПкФ кПйСдижбіУмь СгПТдОмж СпізФбОкі 
ТПеФиьмОмж ОаС кПгСоіиькіУмь лТСгСбдФбОмж ТСаСмФ. 

ЛмОммя 898. ИаСб'яезж еОйСбкжзО 
1. ЗОйСбкжз еО гСвСбСТСй кО бжзСкОккя кОФзСбС-гСУиігкжХ ОаС гСУиігкС-

зСкУмТФзмСТУьзжХ мО мПХкСиСвіпкжХ ТСаім еСаСб'яеОкжР: 
1) бжгОмж бжзСкОбоПбі мПХкіпкП еОбгОккя мО лСвСгжмж е кжй лТСвТОйФ (мПХкізС-

ПзСкСйіпкі лСзОекжзж) ОаС мПйОмжзФ ТСаім; 
2) лПТПгОмж бжзСкОбоПбі кПСаХігкФ гия бжзСкОккя ТСаім ікнСТйОоію; 
3) лТжРкямж бжзСкОкі ТСаСмж мО СлиОмжмж їХ. 

ЛмОммя 899. ЗОУиігзж кПйСдижбСУмі гСУявкПккя ТПеФиьмОмФ 
1. ЯзсС Ф ХСгі кОФзСбС-гСУиігкжХ ТСаім бжябияємьУя кПйСдижбіУмь гСУявкПккя 

ТПеФиьмОмФ бкОУиігСз СаУмОбжк, сС кП еОиПдОмь біг бжзСкОбоя, еОйСбкжз еСаСб'яеОкжР 
СлиОмжмж ТСаСмж, лТСбПгПкі гС бжябиПккя кПйСдижбСУмі СмТжйОмж лПТПгаОпПкі гСвСбСТСй 
ТПеФиьмОмж, ОиП кП бжсП біглСбігкСї пОУмжкж оікж ТСаім, бжекОпПкСї гСвСбСТСй. 

2. ЯзсС Ф ХСгі бжзСкОккя гСУиігкС-зСкУмТФзмСТУьзжХ мО мПХкСиСвіпкжХ ТСаім 
бжябияємьУя кПйСдижбіУмь гСУявкПккя ТПеФиьмОмФ бкОУиігСз СаУмОбжк, сС бжкжзиж кП е 
бжкж бжзСкОбоя, еОйСбкжз еСаСб'яеОкжР бігрзСгФбОмж бжмТОмж бжзСкОбоя. 
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ЛмОммя 900. ВіглСбігОиькіУмь бжзСкОбоя еО лСТФрПккя гСвСбСТФ 
1. ВжзСкОбПоь біглСбігОє лПТПг еОйСбкжзСй еО лСТФрПккя гСвСбСТФ кО бжзСкОккя 

кОФзСбС-гСУиігкжХ ОаС гСУиігкС-зСкУмТФзмСТУьзжХ мО мПХкСиСвіпкжХ ТСаім, язсС кП гСбПгП, 
сС лСТФрПккя гСвСбСТФ УмОиСУя кП е РСвС бжкж. 

2. ВжзСкОбПоь еСаСб'яеОкжР бігрзСгФбОмж еОйСбкжзФ ТПОиькі еажмзж Ф йПдОХ оікж 
ТСаім, б язжХ бжябиПкС кПгСиізж, язсС гСвСбСТСй бУмОкСбиПкС, сС бСкж лігиявОюмь 
бігрзСгФбОккю б йПдОХ еОвОиькСї оікж ТСаім еО гСвСбСТСй. 

КлФсПкО бжвСгО лігиявОє бігрзСгФбОккю Ф бжлОгзОХ, бУмОкСбиПкжХ еОзСкСй. 

ГиОбО 63 
ЙИЛЙКГИ. ЗАГАЙЬЗІ ЙИЙИЖДЗЗЯ 

ЛмОммя 901. ДСвСбіТ лТС кОгОккя лСУиФв 
1. ЗО гСвСбСТСй лТС кОгОккя лСУиФв СгкО УмСТСкО (бжзСкОбПоь) еСаСб'яеФємьУя еО 

еОбгОккяй гТФвСї УмСТСкж (еОйСбкжзО) кОгОмж лСУиФвФ, язО УлСджбОємьУя б лТСоПУі 
бпжкПккя лПбкСї гії ОаС егіРУкПккя лПбкСї гіяиькСУмі, О еОйСбкжз еСаСб'яеФємьУя СлиОмжмж 
бжзСкОбоПбі еОекОпПкФ лСУиФвФ, язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС гСвСбСТСй. 

2. ЙСиСдПккя оієї виОбж йСдФмь еОУмСУСбФбОмжУя гС бУіХ гСвСбСТіб лТС кОгОккя 
лСУиФв, язсС оП кП УФлПТПпжмь УФмі еСаСб'яеОккя. 

ЛмОммя 902. ВжзСкОккя гСвСбСТФ лТС кОгОккя лСУиФв 
1. ВжзСкОбПоь лСбжкПк кОгОмж лСУиФвФ СУСажУмС. 
2. К бжлОгзОХ, бУмОкСбиПкжХ гСвСбСТСй, бжзСкОбПоь йОє лТОбС лСзиОУмж бжзСкОккя 

гСвСбСТФ лТС кОгОккя лСУиФв кО ікрФ СУСаФ, еОижрОюпжУь біглСбігОиькжй б лСбкСйФ 
СаУяеі лПТПг еОйСбкжзСй еО лСТФрПккя гСвСбСТФ. 

ЛмОммя 903. ЙиОмО еО гСвСбСТСй лТС кОгОккя лСУиФв 
1. ЯзсС гСвСбСТСй лПТПгаОпПкС кОгОккя лСУиФв еО лиОмФ, еОйСбкжз еСаСб'яеОкжР 

СлиОмжмж кОгОкФ РСйФ лСУиФвФ б ТСейіТі, Ф УмТСзж мО б лСТягзФ, сС бУмОкСбиПкі гСвСбСТСй. 
2. К ТОеі кПйСдижбСУмі бжзСкОмж гСвСбіТ лТС кОгОккя лСУиФв, сС бжкжзиО кП е бжкж 

бжзСкОбоя, еОйСбкжз еСаСб'яеОкжР бжлиОмжмж бжзСкОбоПбі ТСеФйкФ лиОмФ. ЯзсС 
кПйСдижбіУмь бжзСкОмж гСвСбіТ бжкжзиО е бжкж еОйСбкжзО, бік еСаСб'яеОкжР бжлиОмжмж 
бжзСкОбоПбі лиОмФ б лСбкСйФ СаУяеі, язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС гСвСбСТСй ОаС еОзСкСй. 

ЛмОммя 904. ВігрзСгФбОккя бжзСкОбоПбі нОзмжпкжХ бжмТОм еО гСвСбСТСй лТС 
аПеСлиОмкП кОгОккя лСУиФв 

1. ЗО гСвСбСТСй лТС аПеСлиОмкП кОгОккя лСУиФв еОйСбкжз еСаСб'яеОкжР бігрзСгФбОмж 
бжзСкОбоПбі ФУі нОзмжпкі бжмТОмж, кПСаХігкі гия бжзСкОккя гСвСбСТФ. 

2. ЙСиСдПккя пОУмжкж лПТрСї оієї УмОммі еОУмСУСбФюмьУя мОзСд Ф бжлОгзОХ, зСиж 
кПйСдижбіУмь бжзСкОмж гСвСбіТ лТС аПеСлиОмкП кОгОккя лСУиФв бжкжзиО е бжкж еОйСбкжзО 
ОаС бкОУиігСз кПлПТПаСТкСї Ужиж. 

ЛмОммя 905. ЛмТСз гСвСбСТФ лТС кОгОккя лСУиФв 
1. ЛмТСз гСвСбСТФ лТС кОгОккя лСУиФв бУмОкСбиюємьУя еО гСйСбиПкіУмю УмСТік, язсС 

ікрП кП бУмОкСбиПкС еОзСкСй ОаС ікржйж кСТйОмжбкС-лТОбСбжйж ОзмОйж. 

ЛмОммя 906. ВіглСбігОиькіУмь бжзСкОбоя еО лСТФрПккя гСвСбСТФ лТС кОгОккя 
лСУиФв 

1. Зажмзж, еОбгОкі еОйСбкжзФ кПбжзСкОккяй ОаС кПкОиПдкжй бжзСкОккяй гСвСбСТФ 
лТС кОгОккя лСУиФв еО лиОмФ, лігиявОюмь бігрзСгФбОккю бжзСкОбоПй, Ф ТОеі кОябкСУмі РСвС 
бжкж, Ф лСбкСйФ СаУяеі, язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС гСвСбСТСй. ВжзСкОбПоь, язжР лСТФржб 
гСвСбіТ лТС кОгОккя лСУиФв еО лиОмФ лТж егіРУкПккі кжй ліглТжєйкжоьзСї гіяиькСУмі, 
біглСбігОє еО оП лСТФрПккя, язсС кП гСбПгП, сС кОиПдкП бжзСкОккя бжябжиСУя 
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кПйСдижбжй бкОУиігСз кПлПТПаСТкСї Ужиж, язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС гСвСбСТСй ОаС 
еОзСкСй. 

2. Зажмзж, еОбгОкі кПбжзСкОккяй ОаС кПкОиПдкжй бжзСкОккяй гСвСбСТФ лТС 
аПеСлиОмкП кОгОккя лСУиФв, лігиявОюмь бігрзСгФбОккю бжзСкОбоПй Ф ТСейіТі, сС кП 
лПТПбжсФє гбСХ кПСлСгОмзСбФбОкжХ йікійФйіб гСХСгіб вТСйОгяк, язсС ікржР ТСейіТ 
біглСбігОиькСУмі бжзСкОбоя кП бУмОкСбиПкжР гСвСбСТСй. 

ЛмОммя 907. КСеіТбОккя гСвСбСТФ лТС кОгОккя лСУиФв 
1. ДСвСбіТ лТС кОгОккя лСУиФв йСдП аФмж ТСеіТбОкжР, Ф мСйФ пжУиі рияХСй 

СгкСУмСТСккьСї бігйСбж біг гСвСбСТФ, б лСТягзФ мО кО лігУмОбОХ, бУмОкСбиПкжХ ожй 
КСгПзУСй, ікржй еОзСкСй ОаС еО гСйСбиПкіУмю УмСТік. 

ЙСТягСз і кОУиігзж ТСеіТбОккя гСвСбСТФ лТС кОгОккя лСУиФв бжекОпОюмьУя 
гСйСбиПкіУмю УмСТік ОаС еОзСкСй. 

ГиОбО 64 
ЙДКДВДЗДЗЗЯ 

ЛмОммя 908. ЗОвОиькі лСиСдПккя лТС лПТПбПеПккя 
1. ЙПТПбПеПккя бОкмОдФ, лОУОджТіб, аОвОдФ, лСрмж егіРУкюємьУя еО гСвСбСТСй 

лПТПбПеПккя. 
2. ЗОвОиькі ФйСбж лПТПбПеПккя бжекОпОюмьУя ожй КСгПзУСй, ікржйж еОзСкОйж, 

мТОкУлСТмкжйж зСгПзУОйж (УмОмФмОйж), ікржйж кСТйОмжбкС-лТОбСбжйж ОзмОйж мО 
лТОбжиОйж, сС бжгОюмьУя біглСбігкС гС кжХ. 

КйСбж лПТПбПеПккя бОкмОдФ, лОУОджТіб і аОвОдФ СзТПйжйж бжгОйж мТОкУлСТмФ, О 
мОзСд біглСбігОиькіУмь УмСТік сСгС ожХ лПТПбПеПкь бУмОкСбиююмьУя гСвСбСТСй, язсС 
ікрП кП бУмОкСбиПкС ожй КСгПзУСй, ікржйж еОзСкОйж, мТОкУлСТмкжйж зСгПзУОйж 
(УмОмФмОйж), ікржйж кСТйОмжбкС-лТОбСбжйж ОзмОйж мО лТОбжиОйж, сС бжгОюмьУя 
біглСбігкС гС кжХ. 

ЛмОммя 909. ДСвСбіТ лПТПбПеПккя бОкмОдФ 
1. ЗО гСвСбСТСй лПТПбПеПккя бОкмОдФ СгкО УмСТСкО (лПТПбіекжз) еСаСб'яеФємьУя 

гСУмОбжмж гСбіТПкжР їР гТФвСю УмСТСкСю (біглТОбкжзСй) бОкмОд гС лФкзмФ лТжекОпПккя мО 
бжгОмж РСвС СУСаі, язО йОє лТОбС кО СгПТдОккя бОкмОдФ (СгПТдФбОпПбі), О біглТОбкжз 
еСаСб'яеФємьУя УлиОмжмж еО лПТПбПеПккя бОкмОдФ бУмОкСбиПкФ лиОмФ. 

2. ДСвСбіТ лПТПбПеПккя бОкмОдФ ФзиОгОємьУя Ф лжУьйСбіР нСТйі. 
3. КзиОгПккя гСвСбСТФ лПТПбПеПккя бОкмОдФ лігмбПТгдФємьУя УзиОгПккяй 

мТОкУлСТмкСї кОзиОгкСї (зСкСУОйПкмО ОаС ікрСвС гСзФйПкмО, бУмОкСбиПкСвС 
мТОкУлСТмкжйж зСгПзУОйж (УмОмФмОйж). 

4. ЗОзСкСй йСдФмь аФмж лПТПгаОпПкі СУСаижбСУмі ФзиОгПккя мО бжзСкОккя гСвСбСТФ 
лПТПбПеПккя бОкмОдФ. 

ЛмОммя 910. ДСвСбіТ лПТПбПеПккя лОУОджТО мО аОвОдФ 
1. ЗО гСвСбСТСй лПТПбПеПккя лОУОджТО СгкО УмСТСкО (лПТПбіекжз) еСаСб'яеФємьУя 

лПТПбПемж гТФвФ УмСТСкФ (лОУОджТО) гС лФкзмФ лТжекОпПккя, О б ТОеі егОбОккя аОвОдФ - 
мОзСд гСУмОбжмж аОвОд гС лФкзмФ лТжекОпПккя мО бжгОмж РСвС СУСаі, язО йОє лТОбС кО 
СгПТдОккя аОвОдФ, О лОУОджТ еСаСб'яеФємьУя УлиОмжмж бУмОкСбиПкФ лиОмФ еО лТСїег, О Ф 
ТОеі егОбОккя аОвОдФ - мОзСд еО РСвС лТСбПеПккя. 

2. КзиОгПккя гСвСбСТФ лПТПбПеПккя лОУОджТО мО аОвОдФ лігмбПТгдФємьУя бжгОпПю 
біглСбігкС збжмзО мО аОвОдкСї збжмОкоії, нСТйж язжХ бУмОкСбиююмьУя біглСбігкС гС 
мТОкУлСТмкжХ зСгПзУіб (УмОмФміб). 

ЛмОммя 911. ЙТОбО лОУОджТО 
1. ЙОУОджТ йОє лТОбС: 
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1) СгПТдОмж йіУоП Ф мТОкУлСТмкСйФ еОУСаі евігкС е лТжгаОкжй збжмзСй; 
2) лТСбСежмж е УСаСю аПеСлиОмкС СгкФ гжмжкФ бізСй гС рПУмж ТСзіб аПе лТОбО 

еОРкяммя кПю СзТПйСвС йіУоя; 
3) зФлФбОмж гия гімПР бізСй біг рПУмж гС пСмжТкОгоямж ТСзіб гжмяпі збжмзж еО 

ліиьвСбСю оікСю; 
4) лПТПбСежмж е УСаСю аПеСлиОмкС ТФпкФ лСзиОдФ Ф йПдОХ кСТй, бУмОкСбиПкжХ 

мТОкУлСТмкжйж зСгПзУОйж (УмОмФмОйж); 
5) еТСажмж кП аіиьрП Сгкієї еФлжкзж б гСТСеі е лСгСбдПккяй УмТСзФ пжккСУмі лТСїекжХ 

гСзФйПкміб (збжмзО) кП аіиьрП кід кО гПУямь гіа, О б ТОеі ХбСТСаж - кО бПУь пОУ ХбСТСаж; 
6) бігйСбжмжУя біг лСїегзж, лСбПТкФмж збжмСз і СгПТдОмж кОеОг лСбкФ ОаС пОУмзСбФ 

бОТміУмь збжмзО - еОиПдкС біг УмТСзФ егОбОккя збжмзО евігкС е лТОбжиОйж, бУмОкСбиПкжйж 
мТОкУлСТмкжйж зСгПзУОйж (УмОмФмОйж); 

7) СмТжйФбОмж лСбкФ мО УбСєпОУкФ ікнСТйОоію лТС пОУ мО йіУоП біглТОбиПккя 
мТОкУлСТмкСвС еОУСаФ еО бзОеОкжй Ф мТОкУлСТмкСйФ гСзФйПкмі (збжмзФ) йОТрТФмСй. 

2. ЙОУОджТ йСдП йОмж мОзСд ікрі лТОбО, бУмОкСбиПкі ожй КСгПзУСй, ікржйж 
еОзСкОйж, мТОкУлСТмкжйж зСгПзУОйж (УмОмФмОйж), ікржйж кСТйОмжбкС-лТОбСбжйж ОзмОйж 
мО лТОбжиОйж, сС бжгОюмьУя біглСбігкС гС кжХ. 

ЛмОммя 912. ДСвСбіТ пОТмПТФ (нТОХмФбОккя) 
1. ЗО гСвСбСТСй пОТмПТФ (нТОХмФбОккя) СгкО УмСТСкО (нТОХмібкжз) еСаСб'яеФємьУя 

кОгОмж гТФвіР УмСТСкі (нТОХмФбОиькжзСбі) еО лиОмФ бУю ОаС пОУмжкФ йіУмзСУмі б СгкСйФ пж 
зіиьзСХ мТОкУлСТмкжХ еОУСаОХ кО Сгжк ОаС зіиьзО ТПРУіб гия лПТПбПеПккя бОкмОдФ, 
лОУОджТіб, аОвОдФ, лСрмж ОаС е ікрСю йПмСю, язсС оП кП УФлПТПпжмь еОзСкФ мО ікржй 
кСТйОмжбкС-лТОбСбжй ОзмОй. 

2. ЙСТягСз ФзиОгПккя гСвСбСТФ пОТмПТФ (нТОХмФбОккя), О мОзСд нСТйО оьСвС гСвСбСТФ 
бУмОкСбиююмьУя мТОкУлСТмкжйж зСгПзУОйж (УмОмФмОйж). 

ЛмОммя 913. ЖФиьмжйСгОиькі лПТПбПеПккя 
1. ЙПТПбПеПккя бОкмОдФ, аОвОдФ, лСрмж егіРУкююмьУя зіиьзСйО бжгОйж мТОкУлСТмФ е 

бжзСТжУмОккяй гСзФйПкмО йФиьмжйСгОиькСвС лПТПбПеПккя. 
2. ЙПТПбПеПккя лОУОджТіб йСдП егіРУкюбОмжУя зіиьзСйО бжгОйж мТОкУлСТмФ еО 

єгжкжй мТОкУлСТмкжй гСзФйПкмСй ОаС еО гСзФйПкмСй йФиьмжйСгОиькСвС лПТПбПеПккя. 
ВігкСУжкж СТвОкіеОоіР, ліглТжєйУмб мТОкУлСТмФ, сС егіРУкююмь йФиьмжйСгОиькі 
лПТПбПеПккя, бжекОпОюмьУя еО гСйСбиПкіУмю йід кжйж. 

3. ВігкСУжкж СТвОкіеОоіР, ліглТжєйУмб мТОкУлСТмФ, сС егіРУкююмь йФиьмжйСгОиькі 
лПТПбПеПккя, лПТПбПеПккя лОУОджТіб, бжекОпОюмьУя ЗОзСкСй КзТОїкж "ЙТС 
йФиьмжйСгОиькі лПТПбПеПккя" мО ікржйж ОзмОйж ожбіиькСвС еОзСкСгОбУмбО. 

ЛмОммя 914. ДСбвСУмТСзСбжР гСвСбіТ 
1. ЙПТПбіекжз і биОУкжз (бСиСгіиПоь) бОкмОдФ б ТОеі кПСаХігкСУмі егіРУкПккя 

УжУмПйОмжпкжХ лПТПбПеПкь йСдФмь ФзиОУмж гСбвСУмТСзСбжР гСвСбіТ. 
2. ЗО гСбвСУмТСзСбжй гСвСбСТСй лПТПбіекжз еСаСб'яеФємьУя Ф бУмОкСбиПкі УмТСзж 

лТжРйОмж, О биОУкжз (бСиСгіиПоь) бОкмОдФ - лПТПгОбОмж гия лПТПбПеПккя бОкмОд Ф 
бУмОкСбиПкСйФ СаУяеі. К гСбвСУмТСзСбСйФ гСвСбСТі лПТПбПеПккя бОкмОдФ бУмОкСбиююмьУя 
СаУяв, УмТСзж мО ікрі ФйСбж кОгОккя мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб і лПТПгОккя бОкмОдФ гия 
лПТПбПеПккя, лСТягСз ТСеТОХФкзіб, О мОзСд ікрі ФйСбж лПТПбПеПккя. 

ЛмОммя 915. ЙПТПбПеПккя мТОкУлСТмСй еОвОиькСвС зСТжУмФбОккя 
1. ЙПТПбПеПккя, сС егіРУкюємьУя юТжгжпкСю СУСаСю, ббОдОємьУя лПТПбПеПккяй 

мТОкУлСТмСй еОвОиькСвС зСТжУмФбОккя, язсС іе еОзСкФ, ікржХ кСТйОмжбкС-лТОбСбжХ Озміб 
ОаС иіоПкеії, бжгОкСї оіР СТвОкіеОоії, бжлижбОє, сС бСкО йОє егіРУкюбОмж лПТПбПеПккя 
бОкмОдФ, лОУОджТіб, аОвОдФ, лСрмж еО ебПТкПккяй аФгь-язСї СУСаж. 



ГОеПмО "ВУП лТС аФХвОимПТУьзжР Саиіз" 205 gazeta.vobu.ua 
 

 

2. ДСвСбіТ лПТПбПеПккя мТОкУлСТмСй еОвОиькСвС зСТжУмФбОккя є лФаиіпкжй 
гСвСбСТСй. 

ЛмОммя 916. ЙТСбіекО лиОмО 
1. ЗО лПТПбПеПккя бОкмОдФ, лОУОджТіб, аОвОдФ, лСрмж УмявФємьУя лТСбіекО лиОмО Ф 

ТСейіТі, сС бжекОпОємьУя еО гСйСбиПкіУмю УмСТік, язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС еОзСкСй ОаС 
ікржйж кСТйОмжбкС-лТОбСбжйж ОзмОйж. ЯзсС ТСейіТ лТСбіекСї лиОмж кП бжекОпПкжР, 
УмявФємьУя ТСеФйкО лиОмО. 

2. ЙиОмО еО лПТПбПеПккя бОкмОдФ, лОУОджТіб, аОвОдФ, лСрмж, сС егіРУкюємьУя 
мТОкУлСТмСй еОвОиькСвС зСТжУмФбОккя, бжекОпОємьУя еО гСйСбиПкіУмю УмСТік, язсС бСкО 
кП бУмОкСбиПкО мОТжнОйж, еОмбПТгдПкжйж Ф бУмОкСбиПкСйФ лСТягзФ. 

ЙіиьвСбі ФйСбж лПТПбПеПккя бОкмОдФ, лОУОджТіб, аОвОдФ, лСрмж мТОкУлСТмСй 
еОвОиькСвС зСТжУмФбОккя йСдФмь бУмОкСбиюбОмжУя СТвОкіеОоією, ліглТжєйУмбСй 
мТОкУлСТмФ еО їХ ТОХФкСз ОаС еО ТОХФкСз біглСбігкСвС аюгдПмФ Ф бжлОгзОХ, бУмОкСбиПкжХ 
еОзСкСй мО ікржйж кСТйОмжбкС-лТОбСбжйж ОзмОйж. 

3. КСаСмО мО лСУиФвж, сС бжзСкФюмьУя кО бжйСвФ биОУкжзО (бСиСгіиьоя) бОкмОдФ і кП 
лПТПгаОпПкі мОТжнОйж, СлиОпФюмьУя гСгОмзСбС еО гСйСбиПкіУмю УмСТік. 

4. ЙПТПбіекжз йОє лТОбС лТжмТжйОмж лПТПгОкжР РСйФ гия лПТПбПеПккя бОкмОд гия 
еОаПелПпПккя бкПУПккя лТСбіекСї лиОмж мО ікржХ лиОмПдіб, язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС 
еОзСкСй, ікржйж кСТйОмжбкС-лТОбСбжйж ОзмОйж ОаС кП бжлижбОє іе УФмі еСаСб'яеОккя. 

ЛмОммя 917. ЗОгОккя мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб і лТПг'ябиПккя бОкмОдФ гС лПТПбПеПккя 
1. ЙПТПбіекжз еСаСб'яеОкжР кОгОмж мТОкУлСТмкі еОУСаж ліг еОбОкмОдПккя Ф УмТСз, 

бУмОкСбиПкжР гСвСбСТСй. 
ВіглТОбкжз бОкмОдФ йОє лТОбС бігйСбжмжУя біг кОгОкСвС мТОкУлСТмкСвС еОУСаФ, язсС 

бік є кПлТжгОмкжй гия лПТПбПеПккя оьСвС бОкмОдФ. 
2. ВіглТОбкжз лСбжкПк лТПг'ябжмж Ф бУмОкСбиПкжР УмТСз бОкмОд, язжР лігиявОє 

лПТПбПеПккю, б кОиПдкіР мОТі мО (ОаС) ФлОзСбоі; бОкмОд йОє аФмж мОзСд еОйОТзСбОкжР 
біглСбігкС гС бУмОкСбиПкжХ бжйСв. 

3. ЙПТПбіекжз йОє лТОбС бігйСбжмжУя біг лТжРкяммя бОкмОдФ, сС лСгОкжР Ф мОТі мО 
(ОаС) ФлОзСбоі, язі кП біглСбігОюмь бУмОкСбиПкжй бжйСвОй, О мОзСд Ф ТОеі бігУФмкСУмі ОаС 
кПкОиПдкСвС йОТзФбОккя бОкмОдФ. 

ЛмОммя 918. ЗОбОкмОдПккя мО бжбОкмОдПккя бОкмОдФ 
1. ЗОбОкмОдПккя (бжбОкмОдПккя) бОкмОдФ егіРУкюємьУя СТвОкіеОоією, ліглТжєйУмбСй 

мТОкУлСТмФ ОаС біглТОбкжзСй (СгПТдФбОпПй) Ф лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ гСвСбСТСй, іе 
гСгПТдОккяй лТОбжи, бУмОкСбиПкжХ мТОкУлСТмкжйж зСгПзУОйж (УмОмФмОйж), ікржйж 
кСТйОмжбкС-лТОбСбжйж ОзмОйж мО лТОбжиОйж, сС бжгОюмьУя біглСбігкС гС кжХ. 

2. ЗОбОкмОдПккя (бжбОкмОдПккя) бОкмОдФ, сС егіРУкюємьУя біглТОбкжзСй 
(СгПТдФбОпПй) бОкмОдФ, йОє лТСбОгжмжУя Ф УмТСзж, бУмОкСбиПкі гСвСбСТСй, язсС мОзі 
УмТСзж кП бУмОкСбиПкі мТОкУлСТмкжйж зСгПзУОйж (УмОмФмОйж), ікржйж кСТйОмжбкС-
лТОбСбжйж ОзмОйж мО лТОбжиОйж, сС бжгОюмьУя біглСбігкС гС кжХ. 

ЛмОммя 919. ЛмТСз гСУмОбзж бОкмОдФ, лОУОджТО, аОвОдФ, лСрмж 
1. ЙПТПбіекжз еСаСб'яеОкжР гСУмОбжмж бОкмОд, лОУОджТО, аОвОд, лСрмФ гС лФкзмФ 

лТжекОпПккя Ф УмТСз, бУмОкСбиПкжР гСвСбСТСй, язсС ікржР УмТСз кП бУмОкСбиПкжР 
мТОкУлСТмкжйж зСгПзУОйж (УмОмФмОйж), ікржйж кСТйОмжбкС-лТОбСбжйж ОзмОйж мО 
лТОбжиОйж, сС бжгОюмьУя біглСбігкС гС кжХ, О б ТОеі бігУФмкСУмі мОзжХ УмТСзіб - Ф ТСеФйкжР 
УмТСз. 

2. ВОкмОд, кП бжгОкжР СгПТдФбОпПбі кО РСвС бжйСвФ лТСмявСй мТжгоямж гкіб ліУия 
УлижбФ УмТСзФ РСвС гСУмОбзж, язсС аіиьр мТжбОижР УмТСз кП бУмОкСбиПкжР гСвСбСТСй, 
мТОкУлСТмкжйж зСгПзУОйж (УмОмФмОйж), ббОдОємьУя бмТОпПкжй. 
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ИгПТдФбОп бОкмОдФ лСбжкПк лТжРкямж бОкмОд, сС лТжаФб ліУия УлижбФ еОекОпПкжХ 
бжсП УмТСзіб, і лСбПТкФмж УФйФ, бжлиОпПкФ РСйФ лПТПбіекжзСй еО бмТОмФ бОкмОдФ, язсС ікрП 
кП бУмОкСбиПкС гСвСбСТСй, мТОкУлСТмкжйж зСгПзУОйж (УмОмФмОйж). 

ЛмОммя 920. ВіглСбігОиькіУмь еО еСаСб'яеОккяйж, сС бжлижбОюмь іе гСвСбСТФ 
лПТПбПеПккя 

1. К ТОеі лСТФрПккя еСаСб'яеОкь, сС бжлижбОюмь іе гСвСбСТФ лПТПбПеПккя, УмСТСкж 
кПУФмь біглСбігОиькіУмь, бУмОкСбиПкФ еО гСйСбиПкіУмю УмСТік, язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС 
ожй КСгПзУСй, ікржйж еОзСкОйж, мТОкУлСТмкжйж зСгПзУОйж (УмОмФмОйж). 

ЛмОммя 921. ВіглСбігОиькіУмь лПТПбіекжзО еО кПкОгОккя мТОкУлСТмкСвС еОУСаФ і 
біглСбігОиькіУмь біглТОбкжзО еО кПбжзСТжУмОккя кОгОкСвС мТОкУлСТмкСвС еОУСаФ 

1. ЙПТПбіекжз еО кПкОгОккя мТОкУлСТмкСвС еОУСаФ гия лПТПбПеПккя бОкмОдФ, О 
біглТОбкжз еО кПкОгОккя бОкмОдФ ОаС кПбжзСТжУмОккя кОгОкСвС мТОкУлСТмкСвС еОУСаФ е 
ікржХ лТжпжк кПУФмь біглСбігОиькіУмь, бУмОкСбиПкФ гСвСбСТСй, язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС 
мТОкУлСТмкжйж зСгПзУОйж (УмОмФмОйж). 

2. ЙПТПбіекжз і біглТОбкжз бОкмОдФ ебіиькяюмьУя біг біглСбігОиькСУмі, язсС 
кПкОгОккя мТОкУлСТмкСвС еОУСаФ ОаС кПбжзСТжУмОккя кОгОкСвС мТОкУлСТмкСвС еОУСаФ 
УмОиСУя кП е їХкьСї бжкж, еСзТПйО Ф ТОеі лТжлжкПккя (СайПдПккя) лПТПбПеПккя бОкмОдФ Ф 
лПбкжХ кОлТяйзОХ, бУмОкСбиПкСвС Ф бжлОгзОХ і лСТягзФ, лПТПгаОпПкжХ мТОкУлСТмкжйж 
зСгПзУОйж (УмОмФмОйж). 

ЛмОммя 922. ВіглСбігОиькіУмь лПТПбіекжзО еО еОмТжйзФ біглТОбиПккя лОУОджТО мО 
лСТФрПккя УмТСзФ гСУмОбиПккя лОУОджТО гС лФкзмФ лТжекОпПккя 

1. ЗО еОмТжйзФ Ф біглТОбиПккі мТОкУлСТмкСвС еОУСаФ, сС лПТПбСежмь лОУОджТО, ОаС 
еОліекПккя Ф лТжаФммі мОзСвС мТОкУлСТмкСвС еОУСаФ гС лФкзмФ лТжекОпПккя лПТПбіекжз 
УлиОпФє лОУОджТСбі рмТОн Ф ТСейіТі, бУмОкСбиПкСйФ еО гСйСбиПкіУмю УмСТік, 
мТОкУлСТмкжйж зСгПзУОйж (УмОмФмОйж), язсС лПТПбіекжз кП гСбПгП, сС оі лСТФрПккя 
УмОижУя бкОУиігСз кПлПТПаСТкСї Ужиж, ФУФкПккя кПУлТОбкСУмі мТОкУлСТмкСвС еОУСаФ, язО 
еОвТСдФбОиО джммю ОаС егСТСб'ю лОУОджТіб, ОаС ікржХ СаУмОбжк, сС кП еОиПдОиж біг 
лПТПбіекжзО. 

2. К ТОеі бігйСбж лОУОджТО біг лПТПбПеПккя е лТжпжкж еОмТжйзж біглТОбиПккя 
мТОкУлСТмкСвС еОУСаФ лПТПбіекжз еСаСб'яеОкжР лСбПТкФмж лОУОджТФ лТСбіекФ лиОмФ. 

3. ЯзсС лСїегзО лОУОджТО е лФкзмФ лПТПУОгзж кП бігаФиОУя бкОУиігСз еОліекПккя 
мТОкУлСТмкСвС еОУСаФ, язжР гСУмОбжб РСвС Ф оПР лФкзм, лПТПбіекжз еСаСб'яеОкжР 
бігрзСгФбОмж лОУОджТСбі еОбгОкі еажмзж. 

ЛмОммя 923. ВіглСбігОиькіУмь лПТПбіекжзО еО лТСУмТСпПккя гСУмОбзж бОкмОдФ 
1. К ТОеі лТСУмТСпПккя гСУмОбзж бОкмОдФ лПТПбіекжз еСаСб'яеОкжР бігрзСгФбОмж 

гТФвіР УмСТСкі еажмзж, еОбгОкі лСТФрПккяй УмТСзФ лПТПбПеПккя, язсС ікрі нСТйж 
біглСбігОиькСУмі кП бУмОкСбиПкі гСвСбСТСй, мТОкУлСТмкжйж зСгПзУОйж (УмОмФмОйж). 

ЛмОммя 924. ВіглСбігОиькіУмь лПТПбіекжзО еО бмТОмФ, кПУмОпФ, лУФбОккя ОаС 
лСрзСгдПккя бОкмОдФ, аОвОдФ, лСрмж 

1. ЙПТПбіекжз біглСбігОє еО еаПТПдПккя бОкмОдФ, аОвОдФ, лСрмж е йСйПкмФ лТжРкяммя 
їХ гС лПТПбПеПккя мО гС бжгОпі СгПТдФбОпПбі, язсС кП гСбПгП, сС бмТОмО, кПУмОпО, лУФбОккя 
ОаС лСрзСгдПккя бОкмОдФ, аОвОдФ, лСрмж УмОижУя бкОУиігСз СаУмОбжк, язжй лПТПбіекжз кП 
йів еОлСаівмж мО ФУФкПккя язжХ біг кьСвС кП еОиПдОиС. 

2. ЙПТПбіекжз біглСбігОє еО бмТОмФ, кПУмОпФ, лУФбОккя ОаС лСрзСгдПккя лТжРкямжХ гС 
лПТПбПеПккя бОкмОдФ, аОвОдФ, лСрмж Ф ТСейіТі нОзмжпкСї рзСгж, язсС кП гСбПгП, сС оП 
УмОиСУя кП е РСвС бжкж. 

3. ГТОкжпкО йПдО біглСбігОиькСУмі СлПТОмСТО йФиьмжйСгОиькжХ лПТПбПеПкь 
бжекОпОємьУя ЗОзСкСй КзТОїкж "ЙТС йФиьмжйСгОиькі лПТПбПеПккя". 
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ЛмОммя 925. ЙТПг'ябиПккя лТПмПкеіР і лСеСбіб, сС бжлижбОюмь іе гСвСбСТФ 
лПТПбПеПккя 

1. ДС лТПг'ябиПккя лПТПбіекжзСбі лСеСбФ, сС бжлижбОє іе гСвСбСТФ лПТПбПеПккя 
бОкмОдФ, лСрмж йСдижбжй є лТПг'ябиПккя РСйФ лТПмПкеії Ф лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ 
еОзСкСй, мТОкУлСТмкжйж зСгПзУОйж (УмОмФмОйж). 

2. ЙСеСб гС лПТПбіекжзО йСдП аФмж лТПг'ябиПкжР біглТОбкжзСй бОкмОдФ ОаС РСвС 
СгПТдФбОпПй Ф ТОеі лСбкСї ОаС пОУмзСбСї бігйСбж лПТПбіекжзО еОгСбСиькжмж лТПмПкеію ОаС 
кПСгПТдОккя біг лПТПбіекжзО біглСбігі Ф йіУяпкжР УмТСз. 

3. ДС бжйСв, сС бжлижбОюмь іе гСвСбСТФ лПТПбПеПккя бОкмОдФ, лСрмж, еОУмСУСбФємьУя 
лСеСбкО гОбкіУмь б Сгжк Тіз е йСйПкмФ, сС бжекОпОємьУя біглСбігкС гС мТОкУлСТмкжХ 
зСгПзУіб (УмОмФміб). 

ЛмОммя 926. ЙСеСбж сСгС лПТПбПеПккя Ф еОзСТгСккСйФ УлСиФпПккі 
1. ЙСеСбкО гОбкіУмь, лСТягСз лТПг'ябиПккя лСеСбіб Ф УлСТОХ, лСб'яеОкжХ е 

лПТПбПеПккяйж Ф еОзСТгСккСйФ УлСиФпПккі, бУмОкСбиююмьУя йідкОТСгкжйж гСвСбСТОйж 
КзТОїкж, мТОкУлСТмкжйж зСгПзУОйж (УмОмФмОйж). 

ЛмОммя 927. ЛмТОХФбОккя бОкмОдіб, лОУОджТіб і аОвОдФ 
1. ЛмТОХФбОккя бОкмОдіб, лОУОджТіб і аОвОдФ лТСбСгжмьУя біглСбігкС гС еОзСкФ. 

ЛмОммя 928. ВіглСбігОиькіУмь лПТПбіекжзО еО рзСгФ, еОбгОкФ зОиіомбСй, ікржй 
ФрзСгдПккяй егСТСб'я ОаС УйПТмю лОУОджТО 

1. ВіглСбігОиькіУмь лПТПбіекжзО еО рзСгФ, еОбгОкФ зОиіомбСй, ікржй ФрзСгдПккяй 
егСТСб'я ОаС УйПТмю лОУОджТО, бжекОпОємьУя біглСбігкС гС виОбж 82 оьСвС КСгПзУФ, язсС 
гСвСбСТСй ОаС еОзСкСй кП бУмОкСбиПкО біглСбігОиькіУмь лПТПбіекжзО аПе бжкж. 

ГиОбО 65 
МКАЗЛЙИКМЗД ДКЛЙДДИККВАЗЗЯ 

ЛмОммя 929. ДСвСбіТ мТОкУлСТмкСвС ПзУлПгжТФбОккя 
1. ЗО гСвСбСТСй мТОкУлСТмкСвС ПзУлПгжТФбОккя СгкО УмСТСкО (ПзУлПгжмСТ) 

еСаСб'яеФємьУя еО лиОмФ і еО ТОХФкСз гТФвСї УмСТСкж (зиієкмО) бжзСкОмж ОаС СТвОкіеФбОмж 
бжзСкОккя бжекОпПкжХ гСвСбСТСй лСУиФв, лСб'яеОкжХ е лПТПбПеПккяй бОкмОдФ. 

ДСвСбСТСй мТОкУлСТмкСвС ПзУлПгжТФбОккя йСдП аФмж бУмОкСбиПкС СаСб'яеСз 
ПзУлПгжмСТО СТвОкіеФбОмж лПТПбПеПккя бОкмОдФ мТОкУлСТмСй і еО йОТрТФмСй, бжаТОкжй 
ПзУлПгжмСТСй ОаС зиієкмСй, еСаСб'яеОккя ПзУлПгжмСТО ФзиОУмж біг УбСвС ійПкі ОаС біг ійПкі 
зиієкмО гСвСбіТ лПТПбПеПккя бОкмОдФ, еОаПелПпжмж біглТОбзФ і СгПТдОккя бОкмОдФ, О мОзСд 
ікрі еСаСб'яеОккя, лСб'яеОкі е лПТПбПеПккяй. 

ДСвСбСТСй мТОкУлСТмкСвС ПзУлПгжТФбОккя йСдП аФмж лПТПгаОпПкС кОгОккя 
гСгОмзСбжХ лСУиФв, кПСаХігкжХ гия гСУмОбзж бОкмОдФ (лПТПбіТзО зіиьзСУмі мО УмОкФ 
бОкмОдФ, РСвС еОбОкмОдПккя мО бжбОкмОдПккя, УлиОмО йжмО, еаСТіб і бжмТОм, лСзиОгПкжХ кО 
зиієкмО, еаПТівОккя бОкмОдФ гС РСвС СгПТдОккя Ф лФкзмі лТжекОпПккя, СгПТдОккя 
кПСаХігкжХ гия ПзУлСТмФ мО ійлСТмФ гСзФйПкміб, бжзСкОккя йжмкжХ нСТйОиькСУмПР мСсС). 

2. ЙСиСдПккя оієї виОбж лСржТююмьУя мОзСд кО бжлОгзж, зСиж СаСб'яезж ПзУлПгжмСТО 
бжзСкФюмьУя лПТПбіекжзСй. 

3. КйСбж гСвСбСТФ мТОкУлСТмкСвС ПзУлПгжТФбОккя бжекОпОюмьУя еО гСйСбиПкіУмю 
УмСТік, язсС ікрП кО бУмОкСбиПкС еОзСкСй, ікржйж кСТйОмжбкС-лТОбСбжйж ОзмОйж. 

ЛмОммя 930. ЛСТйО гСвСбСТФ мТОкУлСТмкСвС ПзУлПгжТФбОккя 
1. ДСвСбіТ мТОкУлСТмкСвС ПзУлПгжТФбОккя ФзиОгОємьУя Ф лжУьйСбіР нСТйі. 
2. Киієкм лСбжкПк бжгОмж ПзУлПгжмСТСбі гСбіТПкіУмь, язсС бСкО є кПСаХігкСю гия 

бжзСкОккя РСвС СаСб'яезіб. 



ГОеПмО "ВУП лТС аФХвОимПТУьзжР Саиіз" 208 gazeta.vobu.ua 
 

 

ЛмОммя 931. ЙиОмО еО гСвСбСТСй мТОкУлСТмкСвС ПзУлПгжТФбОккя 
1. КСейіТ лиОмж ПзУлПгжмСТСбі бУмОкСбиюємьУя гСвСбСТСй мТОкУлСТмкСвС 

ПзУлПгжТФбОккя, язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС еОзСкСй. ЯзсС ТСейіТ лиОмж кП бУмОкСбиПкжР, 
зиієкм лСбжкПк бжлиОмжмж ПзУлПгжмСТФ ТСеФйкФ лиОмФ. 

ЛмОммя 932. ВжзСкОккя гСвСбСТФ мТОкУлСТмкСвС ПзУлПгжТФбОккя 
1. ДзУлПгжмСТ йОє лТОбС еОиФпжмж гС бжзСкОккя УбСїХ СаСб'яезіб ікржХ СУіа. 
2. К ТОеі еОиФпПккя ПзУлПгжмСТСй гС бжзСкОккя УбСїХ СаСб'яезіб еО гСвСбСТСй 

мТОкУлСТмкСвС ПзУлПгжТФбОккя ікржХ СУіа ПзУлПгжмСТ біглСбігОє лПТПг зиієкмСй еО 
лСТФрПккя гСвСбСТФ. 

ЛмОммя 933. ДСзФйПкмж мО ікрО ікнСТйОоія, сС кОгОюмьУя ПзУлПгжмСТСбі 
1. Киієкм еСаСб'яеОкжР кОгОмж ПзУлПгжмСТСбі гСзФйПкмж мО ікрФ ікнСТйОоію лТС 

биОУмжбСУмі бОкмОдФ, ФйСбж РСвС лПТПбПеПккя, О мОзСд ікнСТйОоію, кПСаХігкФ гия 
бжзСкОккя ПзУлПгжмСТСй СаСб'яезіб, бУмОкСбиПкжХ гСвСбСТСй. 

2. ДзУлПгжмСТ лСбжкПк лСбігСйжмж зиієкмО лТС бжябиПкі кПгСиізж СгПТдОкСї 
ікнСТйОоії, О б ТОеі її кПлСбкСмж - бжйОвОмж Ф зиієкмО кПСаХігкФ гСгОмзСбФ ікнСТйОоію. 

3. К ТОеі кПкОгОккя зиієкмСй гСзФйПкміб мО кПСаХігкСї ікнСТйОоії ПзУлПгжмСТ йОє 
лТОбС бігзиОУмж бжзСкОккя УбСїХ СаСб'яезіб еО гСвСбСТСй мТОкУлСТмкСвС ПзУлПгжТФбОккя 
гС кОгОккя гСзФйПкміб мО ікнСТйОоії б лСбкСйФ СаУяеі. 

4. Киієкм біглСбігОє еО еажмзж, еОбгОкі ПзУлПгжмСТСбі Ф еб'яезФ е лСТФрПккяй 
СаСб'яезФ сСгС кОгОккя гСзФйПкміб мО ікнСТйОоії, бжекОпПкжХ пОУмжкСю лПТрСю оієї 
УмОммі. 

ЛмОммя 934. ВіглСбігОиькіУмь ПзУлПгжмСТО еО гСвСбСТСй мТОкУлСТмкСвС 
ПзУлПгжТФбОккя 

1. ЗО лСТФрПккя СаСб'яезіб еО гСвСбСТСй мТОкУлСТмкСвС ПзУлПгжТФбОккя ПзУлПгжмСТ 
біглСбігОє лПТПг зиієкмСй біглСбігкС гС виОбж 51 оьСвС КСгПзУФ. 

ЛмОммя 935. ВігйСбО біг гСвСбСТФ мТОкУлСТмкСвС ПзУлПгжТФбОккя 
1. Киієкм ОаС ПзУлПгжмСТ йОє лТОбС бігйСбжмжУя біг гСвСбСТФ мТОкУлСТмкСвС 

ПзУлПгжТФбОккя, лСлПТПгжбрж лТС оП гТФвФ УмСТСкФ б ТСеФйкжР УмТСз. ЛмСТСкО, язО 
еОябжиО лТС мОзФ бігйСбФ, еСаСб'яеОкО бігрзСгФбОмж гТФвіР УмСТСкі еажмзж, еОбгОкі їР Ф 
еб'яезФ іе ТСеіТбОккяй гСвСбСТФ. 

ГиОбО 66 
ЗБДКІГАЗЗЯ 

§ 1. ЗФвФиькі лЧиЧдХккя лШЧ еаХШівФккя 

ЛмОммя 936. ДСвСбіТ еаПТівОккя 
1. ЗО гСвСбСТСй еаПТівОккя СгкО УмСТСкО (еаПТівОп) еСаСб'яеФємьУя еаПТівОмж Тіп, язО 

лПТПгОкО їР гТФвСю УмСТСкСю (лСзиОдСгОбоПй), і лСбПТкФмж її лСзиОдСгОбоПбі Ф 
УХСТСккСУмі. 

2. ДСвСбСТСй еаПТівОккя, б язСйФ еаПТівОпПй є СУСаО, сС егіРУкює еаПТівОккя кО 
еОУОгОХ ліглТжєйкжоьзСї гіяиькСУмі (лТСнПУіРкжР еаПТівОп), йСдП аФмж бУмОкСбиПкжР 
СаСб'яеСз еаПТівОпО еаПТівОмж Тіп, язО аФгП лПТПгОкО еаПТівОпПбі б йОРаФмкьСйФ. 

3. ДСвСбіТ еаПТівОккя є лФаиіпкжй, язсС еаПТівОккя ТПпПР егіРУкюємьУя УФа'єзмСй 
ліглТжєйкжоьзСї гіяиькСУмі кО УзиОгОХ (Ф зОйПТОХ, лТжйісПккяХ) еОвОиькСвС зСТжУмФбОккя. 

ЛмОммя 937. ЛСТйО гСвСбСТФ еаПТівОккя 
1. ДСвСбіТ еаПТівОккя ФзиОгОємьУя Ф лжУьйСбіР нСТйі Ф бжлОгзОХ, бУмОкСбиПкжХ 

УмОммПю 208 оьСвС КСгПзУФ. 



ГОеПмО "ВУП лТС аФХвОимПТУьзжР Саиіз" 209 gazeta.vobu.ua 
 

 

ДСвСбіТ еаПТівОккя, еО язжй еаПТівОп еСаСб'яеФємьУя лТжРкямж Тіп кО еаПТівОккя б 
йОРаФмкьСйФ, йОє аФмж ФзиОгПкжР Ф лжУьйСбіР нСТйі, кПеОиПдкС біг бОТмСУмі ТПпі, язО аФгП 
лПТПгОкО кО еаПТівОккя. 

ЙжУьйСбО нСТйО гСвСбСТФ ббОдОємьУя гСмТжйОкСю, язсС лТжРкяммя ТПпі кО 
еаПТівОккя лСУбігпПкП ТСелжУзСю, збжмОкоією ОаС ікржй гСзФйПкмСй, ліглжУОкжй 
еаПТівОпПй. 

2. ЙТжРкяммя ТПпі кО еаПТівОккя лТж лСдПді, лСбПкі, ТОлмСбСйФ еОХбСТюбОккі ОаС еО 
ікржХ кОгебжпОРкжХ СаУмОбжк йСдП лігмбПТгдФбОмжУя УбігпПккяй Убігзіб. 

3. ЙТжРкяммя ТПпі кО еаПТівОккя йСдП лігмбПТгдФбОмжУя бжгОпПю лСзиОдСгОбоПбі 
кСйПТкСвС дПмСкО, ікрСвС екОзО, сС лСУбігпФє лТжРкяммя ТПпі кО еаПТівОккя, язсС оП 
бУмОкСбиПкС еОзСкСй, ікржйж ОзмОйж ожбіиькСвС еОзСкСгОбУмбО ОаС є ебжпкжй гия оьСвС 
бжгФ еаПТівОккя. 

ЛмОммя 938. ЛмТСз еаПТівОккя 
1. ЗаПТівОп еСаСб'яеОкжР еаПТівОмж Тіп лТСмявСй УмТСзФ, бУмОкСбиПкСвС Ф гСвСбСТі 

еаПТівОккя. 
2. ЯзсС УмТСз еаПТівОккя Ф гСвСбСТі еаПТівОккя кП бУмОкСбиПкжР і кП йСдП аФмж 

бжекОпПкжР бжХСгяпж е РСвС ФйСб, еаПТівОп еСаСб'яеОкжР еаПТівОмж Тіп гС лТПг'ябиПккя 
лСзиОдСгОбоПй бжйСвж лТС її лСбПТкПккя. 

3. ЯзсС УмТСз еаПТівОккя ТПпі бжекОпПкжР йСйПкмСй лТПг'ябиПккя лСзиОдСгОбоПй 
бжйСвж лТС її лСбПТкПккя, еаПТівОп йОє лТОбС еі УлижбСй ебжпОРкСвС еО ожХ СаУмОбжк 
УмТСзФ еаПТівОккя бжйОвОмж біг лСзиОдСгОбоя еОаТОмж ою Тіп б ТСеФйкжР УмТСз. 

ЛмОммя 939. ЙТОбСбі кОУиігзж бігйСбж лСзиОдСгОбоя біг лПТПгОккя ТПпі кО 
еаПТівОккя 

1. ЗаПТівОп, язжР еСаСб'яеОбУя лТжРкямж б йОРаФмкьСйФ Тіп кО еаПТівОккя, кП йОє лТОбО 
бжйОвОмж її лПТПгОккя кО еаПТівОккя. 

2. ЙСзиОдСгОбПоь, язжР кП лПТПгОб Тіп кО еаПТівОккя, еСаСб'яеОкжР бігрзСгФбОмж 
еаПТівОпПбі еажмзж, еОбгОкі РСйФ Ф еб'яезФ е мжй, сС еаПТівОккя кП бігаФиСУя, язсС бік б 
ТСеФйкжР УмТСз кП лСлПТПгжб еаПТівОпО лТС бігйСбФ біг гСвСбСТФ еаПТівОккя. 

ЛмОммя 940. ИаСб'яеСз лТжРкямж Тіп кО еаПТівОккя 
1. ЙТСнПУіРкжР еаПТівОп, язжР еаПТівОє ТПпі кО УзиОгОХ (Ф зОйПТОХ, лТжйісПккяХ) 

еОвОиькСвС зСТжУмФбОккя, кП йОє лТОбО бігйСбжмжУя біг ФзиОгПккя гСвСбСТФ еаПТівОккя еО 
кОябкСУмі Ф кьСвС мОзСї йСдижбСУмі. 

2. ЗаПТівОп ебіиькяємьУя біг СаСб'яезФ лТжРкямж Тіп кО еаПТівОккя, язсС Ф еб'яезФ е 
СаУмОбжкОйж, язі йОюмь іУмСмкП екОпПккя, бік кП йСдП еОаПелПпжмж її УХСТСккСУмі. 

ЯзсС Тіп йОиО аФмж лПТПгОкО кО еаПТівОккя б йОРаФмкьСйФ, еаПТівОп ебіиькяємьУя біг 
СаСб'яезФ лТжРкямж Тіп кО еаПТівОккя, язсС Ф еб'яезФ е СаУмОбжкОйж, язі йОюмь іУмСмкП 
екОпПккя, бік кП йСдП еОаПелПпжмж її УХСТСккСУмі. 

ЛмОммя 941. ЗаПТівОккя ТПпПР, бжекОпПкжХ ТСгСбжйж СекОзОйж 
1. ЗО евСгСю лСзиОдСгОбоя еаПТівОп йОє лТОбС ейірОмж ТПпі СгкСвС ТСгФ мО Сгкієї 

язСУмі, язі лПТПгОкі кО еаПТівОккя. 

ЛмОммя 942. ИаСб'яеСз еаПТівОпО сСгС еОаПелПпПккя УХСТСккСУмі ТПпі 
1. ЗаПТівОп еСаСб'яеОкжР бджбОмж ФУіХ еОХСгіб, бУмОкСбиПкжХ гСвСбСТСй, еОзСкСй, 

ікржйж ОзмОйж ожбіиькСвС еОзСкСгОбУмбО, гия еОаПелПпПккя УХСТСккСУмі ТПпі. 
2. ЯзсС еаПТівОккя егіРУкюємьУя аПеСлиОмкС, еаПТівОп еСаСб'яеОкжР лізиФбОмжУя лТС 

Тіп, яз лТС УбСю биОУкФ. 

ЛмОммя 943. ВжзСкОккя гСвСбСТФ еаПТівОккя 
1. ЗаПТівОп еСаСб'яеОкжР бжзСкФбОмж УбСї СаСб'яезж еО гСвСбСТСй еаПТівОккя СУСажУмС. 
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2. ЗаПТівОп йОє лТОбС лПТПгОмж Тіп кО еаПТівОккя ікріР СУСаі Ф ТОеі, язсС бік 
бжйФрПкжР оП еТСажмж б ікмПТПУОХ лСзиОдСгОбоя і кП йОє йСдижбСУмі СмТжйОмж РСвС 
евСгФ. 

ЙТС лПТПгОккя ТПпі кО еаПТівОккя ікріР СУСаі еаПТівОп еСаСб'яеОкжР УбСєпОУкС 
лСбігСйжмж лСзиОдСгОбоя. 

3. К ТОеі лПТПгОккя еаПТівОпПй ТПпі кО еаПТівОккя ікріР СУСаі ФйСбж гСвСбСТФ 
еаПТівОккя є пжккжйж і лПТбіУкжР еаПТівОп біглСбігОє еО гії СУСаж, язіР бік лПТПгОб Тіп кО 
еаПТівОккя. 

ЛмОммя 944. КСТжУмФбОккя Тіппю, лПТПгОкСю кО еаПТівОккя 
1. ЗаПТівОп кП йОє лТОбО аПе евСгж лСзиОдСгОбоя зСТжУмФбОмжУя Тіппю, лПТПгОкСю 

РСйФ кО еаПТівОккя, О мОзСд лПТПгОбОмж її Ф зСТжУмФбОккя ікріР СУСаі. 

ЛмОммя 945. ЗйікО ФйСб еаПТівОккя 
1. ЗаПТівОп еСаСб'яеОкжР кПвОРкС лСбігСйжмж лСзиОдСгОбоя лТС кПСаХігкіУмь ейікж 

ФйСб еаПТівОккя ТПпі і СмТжйОмж РСвС біглСбігь. 
К ТОеі кПаПелПзж бмТОмж, кПУмОпі ОаС лСрзСгдПккя ТПпі еаПТівОп еСаСб'яеОкжР ейікжмж 

УлСУіа, йіУоП мО ікрі ФйСбж її еаПТівОккя, кП пПзОюпж біглСбігі лСзиОдСгОбоя. 
2. ЯзсС Тіп лСрзСгдПкО ОаС бжкжзиж ТПОиькО еОвТСеО її лСрзСгдПккя пж ікрі 

СаУмОбжкж, сС кП гОюмь ейСвж еОаПелПпжмж її УХСТСккіУмь, О бджммя еОХСгіб е аСзФ 
лСзиОдСгОбоя СпізФбОмж кПйСдижбС, еаПТівОп йОє лТОбС лТСгОмж Тіп ОаС її пОУмжкФ. 

ЯзсС еОекОпПкі СаУмОбжкж бжкжзиж е лТжпжк, еО язі еаПТівОп кП біглСбігОє, бік йОє 
лТОбС бігрзСгФбОмж УбСї бжмТОмж е УФйж бжмСТвФ, СгПТдОкСї біг лТСгОдФ ТПпі. ЗОябкіУмь 
еОекОпПкжХ СаУмОбжк гСбСгжмьУя еаПТівОпПй. 

ЛмОммя 946. ЙиОмО еО еаПТівОккя 
1. ЙиОмО еО еаПТівОккя мО УмТСзж її бкПУПккя бУмОкСбиююмьУя гСвСбСТСй еаПТівОккя. 
2. ЯзсС еаПТівОккя лТжлжкжиСУя гСУмТСзСбС пПТПе СаУмОбжкж, еО язі еаПТівОп кП 

біглСбігОє, бік йОє лТОбС кО лТСлСТоіРкФ пОУмжкФ лиОмж. 
3. ЯзсС лСзиОдСгОбПоь ліУия еОзікпПккя УмТСзФ гСвСбСТФ еаПТівОккя кП еОаТОб Тіп, бік 

еСаСб'яеОкжР бкПУмж лиОмФ еО бПУь нОзмжпкжР пОУ її еаПТівОккя. 
4. КУмОкСбпжй гСзФйПкмСй юТжгжпкСї СУСаж ОаС гСвСбСТСй йСдП аФмж лПТПгаОпПкС 

аПеСлиОмкП еаПТівОккя ТПпі. 

ЛмОммя 947. ВігрзСгФбОккя бжмТОм кО еаПТівОккя 
1. ВжмТОмж еаПТівОпО кО еаПТівОккя ТПпі йСдФмь аФмж бзиюпПкі гС лиОмж еО еаПТівОккя. 
2. ВжмТОмж, язі УмСТСкж кП йСвиж лПТПгаОпжмж лТж ФзиОгПккі гСвСбСТФ еаПТівОккя 

(кОгебжпОРкі бжмТОмж), бігрзСгСбФюмьУя лСкОг лиОмФ, язО кОиПджмь еаПТівОпПбі. 
3. ЙТж аПеСлиОмкСйФ еаПТівОккі лСзиОдСгОбПоь еСаСб'яеОкжР бігрзСгФбОмж 

еаПТівОпПбі егіРУкПкі кжй бжмТОмж кО еаПТівОккя ТПпі, язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС гСвСбСТСй 
ОаС еОзСкСй. 

ЛмОммя 948. ИаСб'яеСз лСзиОдСгОбоя еОаТОмж Тіп ліУия еОзікпПккя УмТСзФ 
еаПТівОккя 

1. ЙСзиОдСгОбПоь еСаСб'яеОкжР еОаТОмж Тіп біг еаПТівОпО ліУия еОзікпПккя УмТСзФ 
еаПТівОккя. 

ЛмОммя 949. ИаСб'яеСз еаПТівОпО лСбПТкФмж Тіп 
1. ЗаПТівОп еСаСб'яеОкжР лСбПТкФмж лСзиОдСгОбоПбі Тіп, язО аФиО лПТПгОкО кО 

еаПТівОккя, ОаС біглСбігкФ зіиьзіУмь ТПпПР мОзСвС УОйСвС ТСгФ мО мОзСї УОйСї язСУмі. 
2. Кіп йОє аФмж лСбПТкПкО лСзиОдСгОбою б мОзСйФ УмОкі, б язСйФ бСкО аФиО лТжРкямО 

кО еаПТівОккя, е ФТОХФбОккяй ейікж її лТжТСгкжХ биОУмжбСУмПР. 
ЗаПТівОп еСаСб'яеОкжР лПТПгОмж лиСгж мО гСХСгж, язі аФиж кжй СгПТдОкі біг ТПпі. 
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3. МСмСдкіУмь ТПпі, язО аФиО лТжРкямО кО еаПТівОккя, і ТПпі, язО аФиО лСбПТкФмО 
лСзиОдСгОбоПбі, йСдП лігмбПТгдФбОмжУя УбігпПккяй Убігзіб. 

ЛмОммя 950. ВіглСбігОиькіУмь еаПТівОпО еО бмТОмФ (кПУмОпФ) ОаС лСрзСгдПккя ТПпі 
1. ЗО бмТОмФ (кПУмОпФ) ОаС лСрзСгдПккя ТПпі, лТжРкямСї кО еаПТівОккя, еаПТівОп 

біглСбігОє кО еОвОиькжХ лігУмОбОХ. 
2. ЙТСнПУіРкжР еаПТівОп біглСбігОє еО бмТОмФ (кПУмОпФ) ОаС лСрзСгдПккя ТПпі, язсС кП 

гСбПгП, сС оП УмОиСУя бкОУиігСз кПлПТПаСТкСї Ужиж, ОаС пПТПе мОзі биОУмжбСУмі ТПпі, лТС 
язі еаПТівОп, лТжРйОюпж її кО еаПТівОккя, кП екОб і кП йів екОмж, ОаС бкОУиігСз ФйжУиФ пж 
вТФаСї кПСаПТПдкСУмі лСзиОдСгОбоя. 

3. ЗаПТівОп біглСбігОє еО бмТОмФ (кПУмОпФ) ОаС лСрзСгдПккя ТПпі ліУия еОзікпПккя 
УмТСзФ еаПТівОккя ижрП еО кОябкСУмі РСвС ФйжУиФ ОаС вТФаСї кПСаПТПдкСУмі. 

ЛмОммя 951. ВігрзСгФбОккя еажмзіб, еОбгОкжХ лСзиОдСгОбоПбі 
1. Зажмзж, еОбгОкі лСзиОдСгОбоПбі бмТОмСю (кПУмОпПю) ОаС лСрзСгдПккяй ТПпі, 

бігрзСгСбФюмьУя еаПТівОпПй: 
1) Ф ТОеі бмТОмж (кПУмОпі) ТПпі - Ф ТСейіТі її бОТмСУмі; 
2) Ф ТОеі лСрзСгдПккя ТПпі - Ф ТСейіТі УФйж, кО язФ екжежиОУя її бОТміУмь. 
2. ЯзсС бкОУиігСз лСрзСгдПккя ТПпі її язіУмь ейікжиОУя кОУміиьзж, сС бСкО кП йСдП 

аФмж бжзСТжУмОкО еО лПТбіУкжй лТжекОпПккяй, лСзиОдСгОбПоь йОє лТОбС бігйСбжмжУя біг 
оієї ТПпі і бжйОвОмж біг еаПТівОпО бігрзСгФбОккя її бОТмСУмі. 

ЛмОммя 952. ВігрзСгФбОккя еажмзіб, еОбгОкжХ еаПТівОпПбі 
1. ЙСзиОдСгОбПоь еСаСб'яеОкжР бігрзСгФбОмж еаПТівОпПбі еажмзж, еОбгОкі 

биОУмжбСУмяйж ТПпі, лПТПгОкСї кО еаПТівОккя, язсС еаПТівОп, лТжРйОюпж її кО еаПТівОккя, кП 
екОб і кП йів екОмж лТС оі биОУмжбСУмі. 

ЛмОммя 953. ЙСбПТкПккя ТПпі кО бжйСвФ лСзиОдСгОбоя 
1. ЗаПТівОп еСаСб'яеОкжР кО лПТрФ бжйСвФ лСзиОдСгОбоя лСбПТкФмж Тіп, кОбімь язсС 

УмТСз її еаПТівОккя кП еОзікпжбУя. 

ЛмОммя 954. ЗаПТівОккя еО еОзСкСй 
1. ЙСиСдПккя оієї виОбж еОУмСУСбФюмьУя гС еаПТівОккя, язП егіРУкюємьУя кО лігУмОбі 

еОзСкФ, язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС еОзСкСй. 

ЛмОммя 955. ЗОУмСУФбОккя еОвОиькжХ лСиСдПкь лТС еаПТівОккя гС СзТПйжХ РСвС 
бжгіб 

1. ЙСиСдПккя лОТОвТОнО 1 оієї виОбж еОУмСУСбФюмьУя гС СзТПйжХ бжгіб еаПТівОккя, 
язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС лСиСдПккяйж оьСвС КСгПзУФ лТС СзТПйі бжгж еаПТівОккя ОаС 
еОзСкСй. 

§ 2. ЗаХШівФккя кФ мЧбФШкЧйЪ ЩзиФгі 

ЛмОммя 956. ЙСкяммя мСбОТкСвС УзиОгФ 
1. МСбОТкжй УзиОгСй є СТвОкіеОоія, язО еаПТівОє мСбОТ мО кОгОє лСУиФвж, лСб'яеОкі еі 

еаПТівОккяй, кО еОУОгОХ ліглТжєйкжоьзСї гіяиькСУмі. 
2. МСбОТкжР УзиОг є УзиОгСй еОвОиькСвС зСТжУмФбОккя, язсС біглСбігкС гС еОзСкФ, 

ікржХ кСТйОмжбкС-лТОбСбжХ Озміб ОаС гСебСиФ (иіоПкеії) бік еСаСб'яеОкжР лТжРйОмж кО 
еаПТівОккя мСбОТж біг аФгь-язСї СУСаж. 

ЛмОммя 957. ДСвСбіТ УзиОгУьзСвС еаПТівОккя 
1. ЗО гСвСбСТСй УзиОгУьзСвС еаПТівОккя мСбОТкжР УзиОг еСаСб'яеФємьУя еО лиОмФ 

еаПТівОмж мСбОТ, лПТПгОкжР РСйФ лСзиОдСгОбоПй, і лСбПТкФмж оПР мСбОТ Ф УХСТСккСУмі. 
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2. ДСвСбіТ УзиОгУьзСвС еаПТівОккя, ФзиОгПкжР УзиОгСй еОвОиькСвС зСТжУмФбОккя, є 
лФаиіпкжй гСвСбСТСй. 

3. ДСвСбіТ УзиОгУьзСвС еаПТівОккя ФзиОгОємьУя Ф лжУьйСбіР нСТйі. ЙжУьйСбО нСТйО 
гСвСбСТФ УзиОгУьзСвС еаПТівОккя ббОдОємьУя гСмТжйОкСю, язсС лТжРкяммя мСбОТФ кО 
мСбОТкжР УзиОг лСУбігпПкП УзиОгУьзжй гСзФйПкмСй. 

ЛмОммя 958. ЗаПТівОккя ТПпПР, бжекОпПкжХ ТСгСбжйж СекОзОйж, е лТОбСй 
ТСелСТягдОккя кжйж 

1. ЯзсС мСбОТкжР УзиОг йОє лТОбС ТСелСТягдОмжУя ТПпОйж, бжекОпПкжйж ТСгСбжйж 
СекОзОйж, гС бігкСУжк УмСТік еОУмСУСбФюмьУя лСиСдПккя лТС гСвСбіТ лСежзж, О пОУ мО 
йіУоП лСбПТкПккя мСбОТіб бжекОпОюмьУя еОвОиькжйж лСиСдПккяйж лТС еаПТівОккя. 

ЛмОммя 959. Ивияг мСбОТФ 
1. МСбОТкжР УзиОг еСаСб'яеОкжР еО УбіР ТОХФкСз СвиякФмж мСбОТ лТж лТжРкяммі РСвС кО 

еаПТівОккя гия бжекОпПккя РСвС зіиьзСУмі мО еСбкіркьСвС УмОкФ. 
2. МСбОТкжР УзиОг еСаСб'яеОкжР кОгОбОмж лСзиОдСгОбоПбі йСдижбіУмь СвиякФмж мСбОТ 

ОаС РСвС еТОезж лТСмявСй ФУьСвС пОУФ еаПТівОккя, О язсС лТПгйПмСй еаПТівОккя є ТПпі, 
бжекОпПкі ТСгСбжйж СекОзОйж, - беямж лТСаж мО бджмж еОХСгіб, кПСаХігкжХ гия 
еОаПелПпПккя РСвС УХСТСккСУмі. 

3. МСбОТкжР УзиОг ОаС лСзиОдСгОбПоь лТж лСбПТкПккі мСбОТФ йОє лТОбС бжйОвОмж 
РСвС СвиягФ мО лПТПбіТзж язСУмі. ВжмТОмж, лСб'яеОкі е СвиягСй ТПпПР, кПУП УмСТСкО, язО 
бжйОвОиО СвиягФ мО лПТПбіТзж. 

ЯзсС лТж лСбПТкПккі мСбОТФ бік кП аФб УліиькС СвиякФмжР ОаС лПТПбіТПкжР мСбОТкжй 
УзиОгСй мО лСзиОдСгОбоПй, лСзиОдСгОбПоь йОє еОябжмж лТС кПУмОпФ ОаС лСрзСгдПккя 
мСбОТФ Ф лжУьйСбіР нСТйі СгкСпОУкС е РСвС СгПТдОккяй, О сСгС кПУмОпі мО лСрзСгдПккя, 
язі кП йСвиж аФмж бжябиПкі лТж ебжпОРкСйФ УлСУСаі лТжРкяммя мСбОТФ, - лТСмявСй мТьСХ гкіб 
ліУия РСвС СгПТдОккя. К ТОеі бігУФмкСУмі еОябж лСзиОдСгОбоя ббОдОємьУя, сС мСбОТкжР 
УзиОг лСбПТкФб мСбОТ біглСбігкС гС ФйСб гСвСбСТФ. 

ЛмОммя 960. ЗйікО ФйСб еаПТівОккя мО УмОк мСбОТФ 
1. ЯзсС гия еОаПелПпПккя УХСТСккСУмі мСбОТФ лСмТіакО кПвОРкО ейікО ФйСб РСвС 

еаПТівОккя, мСбОТкжР УзиОг еСаСб'яеОкжР УОйСУміРкС бджмж біглСбігкжХ кПбігзиОгкжХ 
еОХСгіб мО лСбігСйжмж лТС кжХ лСзиОдСгОбоя. 

2. К ТОеі бжябиПккя лСрзСгдПкь мСбОТФ УзиОг еСаСб'яеОкжР кПвОРкС УзиОУмж Озм і мСвС 
д гкя лСбігСйжмж лТС оП лСзиОдСгОбоя. 

ЛмОммя 961. ЛзиОгУьзі гСзФйПкмж 
1. МСбОТкжР УзиОг кО лігмбПТгдПккя лТжРкяммя мСбОТФ бжгОє Сгжк іе мОзжХ 

УзиОгУьзжХ гСзФйПкміб: 
УзиОгУьзФ збжмОкоію; 
лТСУмП УзиОгУьзП УбігСомбС; 
лСгбіРкП УзиОгУьзП УбігСомбС. 
2. МСбОТ, лТжРкямжР кО еаПТівОккя еО лТСУмжй ОаС лСгбіРкжй УзиОгУьзжй УбігСомбСй, 

йСдП аФмж лТПгйПмСй еОУмОбж лТСмявСй УмТСзФ еаПТівОккя мСбОТФ кО лігУмОбі еОУмОбж 
оьСвС УбігСомбО. 

ЛмОммя 962. ЙСгбіРкП УзиОгУьзП УбігСомбС 
1. ЙСгбіРкП УзиОгУьзП УбігСомбС УзиОгОємьУя е гбСХ пОУмжк УзиОгУьзСвС УбігСомбО мО 

еОУмОбкСвС УбігСомбО (бОТОкмО), язі йСдФмь аФмж бігСзТПйиПкі СгкП біг СгкСвС. 
2. К зСдкіР е гбСХ пОУмжк лСгбіРкСвС УзиОгУьзСвС УбігСомбО йОюмь аФмж СгкОзСбС 

еОекОпПкі: 
1) кОРйПкФбОккя мО йіУоПекОХСгдПккя мСбОТкСвС УзиОгФ, сС лТжРкяб мСбОТ кО 

еаПТівОккя; 



ГОеПмО "ВУП лТС аФХвОимПТУьзжР Саиіз" 213 gazeta.vobu.ua 
 

 

2) кСйПТ УбігСомбО еО ТПєУмТСй мСбОТкСвС УзиОгФ; 
3) кОРйПкФбОккя юТжгжпкСї СУСаж ОаС ій'я ніежпкСї СУСаж, біг язСї лТжРкямС мСбОТ кО 

еаПТівОккя, її йіУоПекОХСгдПккя ОаС йіУоП лТСджбОккя; 
4) кОРйПкФбОккя і зіиьзіУмь лТжРкямСвС кО еаПТівОккя мСбОТФ - пжУиС Сгжкжоь мО (ОаС) 

мСбОТкжХ йіУоь мО (ОаС) йіТО (бОвО, Са'єй) мСбОТФ; 
5) УмТСз, кО язжР лТжРкямС мСбОТ кО еаПТівОккя, ОаС бзОеібзО кО мП, сС мСбОТ лТжРкямС 

кО еаПТівОккя гС еОлжмОккя; 
6) ТСейіТ лиОмж еО еаПТівОккя ОаС мОТжнж, кО лігУмОбі язжХ бСкО СапжУиюємьУя, мО 

лСТягСз її УлиОмж; 
7) гОмО бжгОпі УбігСомбО. 
КСдкО е гбСХ пОУмжк лСгбіРкСвС УзиОгУьзСвС УбігСомбО лСбжккО мОзСд йіУмжмж 

ігПкмжпкі ліглжУж ФлСбкСбОдПкСї СУСаж мСбОТкСвС УзиОгФ. 
3. ДСзФйПкм, сС кП біглСбігОє бжйСвОй оієї УмОммі, кП є лСгбіРкжй УзиОгУьзжй 

УбігСомбСй. 

ЛмОммя 963. ЙТОбО бСиСгіиьоя УзиОгУьзСвС мО еОУмОбкСвС УбігСомбО 
1. ВСиСгіиПоь УзиОгУьзСвС мО еОУмОбкСвС УбігСомбО йОє лТОбС ТСелСТягдОмжУя 

мСбОТСй, сС еаПТівОємьУя кО мСбОТкСйФ УзиОгі. 
2. ВСиСгіиПоь ижрП УзиОгУьзСвС УбігСомбО йОє лТОбС ТСелСТягдОмжУя мСбОТСй, ОиП 

оПР мСбОТ кП йСдП аФмж беямжР еі УзиОгФ гС лСвОрПккя зТПгжмФ, бжгОкСвС еО еОУмОбкжй 
УбігСомбСй. 

3. ВСиСгіиПоь ижрП еОУмОбкСвС УбігСомбО йОє лТОбС еОУмОбж кО мСбОТ кО УФйФ 
біглСбігкС гС УФйж зТПгжмФ мО лТСоПкміб еО зСТжУмФбОккя кжй. К ТОеі еОУмОбж мСбОТФ 
бігйімзО лТС оП ТСажмьУя кО УзиОгУьзСйФ УбігСомбі. 

ЛмОммя 964. ЙПТПгОккя УзиОгУьзСвС мО еОУмОбкСвС УбігСомбО 
1. ЛзиОгУьзП мО еОУмОбкП УбігСомбО йСдФмь лПТПгОбОмжУя ТОеСй ОаС СзТПйС еО 

лПТПгОбОиькжйж кОлжУОйж. 

ЛмОммя 965. ЙТСУмП УзиОгУьзП УбігСомбС 
1. ЙТСУмП УзиОгУьзП УбігСомбС бжгОємьУя кО лТПг'ябкжзО. 
2. ЙТСУмП УзиОгУьзП УбігСомбС йОє йіУмжмж бігСйСУмі, бУмОкСбиПкі лФкзмОйж 1, 2, 4, 7 

мО ОаеОоСй гПб'ямжй пОУмжкж гТФвСї УмОммі 962 оьСвС КСгПзУФ, О мОзСд бзОеібзФ кО мП, сС 
бСкС бжгОкП кО лТПг'ябкжзО. 

3. ДСзФйПкм, сС кП біглСбігОє бжйСвОй оієї УмОммі, кП є лТСУмжй УзиОгУьзжй 
УбігСомбСй. 

ЛмОммя 966. ВжгОпО мСбОТФ еО лСгбіРкжй УзиОгУьзжй УбігСомбСй 
1. МСбОТкжР УзиОг бжгОє мСбОТж бСиСгіиьоПбі УзиОгУьзСвС мО еОУмОбкСвС УбігСомбО 

(лСгбіРкСвС УзиОгУьзСвС УбігСомбО) ижрП б Сайік кО СажгбО УбігСомбО ТОеСй. 
2. ВСиСгіиьоПбі УзиОгУьзСвС УбігСомбО, язжР кП йОє еОУмОбкСвС УбігСомбО, ОиП 

УлиОмжб УФйФ аСТвФ еО кжй, УзиОг бжгОє мСбОТ ижрП б Сайік кО УзиОгУьзП УбігСомбС мО еО 
ФйСбж кОгОккя ТОеСй е кжй збжмОкоії лТС УлиОмФ бУієї УФйж аСТвФ еО еОУмОбкжй УбігСомбСй. 

МСбОТкжР УзиОг, сС бжгОб мСбОТ бСиСгіиьоПбі УзиОгУьзСвС УбігСомбО, язжР кП йОє 
еОУмОбкСвС УбігСомбО мО кП УлиОмжб УФйФ аСТвФ еО кжй, біглСбігОє лПТПг бСиСгіиьоПй 
еОУмОбкСвС УбігСомбО еО лиОмід ФУієї УФйж, еОаПелПпПкСї еО кжй. 

3. ВСиСгіиПоь УзиОгУьзСвС мО еОУмОбкСвС УбігСомбО йОє лТОбС бжйОвОмж бжгОпі мСбОТФ 
пОУмжкОйж. ЙТж оьСйФ б Сайік кО лПТбіУкі УбігСомбО РСйФ бжгОюмьУя кСбі УбігСомбО кО 
мСбОТ, сС еОижржбУя кО УзиОгі. 
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§ 3. СлХціФиькі бжгж еаХШівФккя 

ЛмОммя 967. ЗаПТівОккя ТПпі Ф иСйаОТгі 
1. ДСвСбіТ еаПТівОккя ТПпі, лТжРкямСї иСйаОТгСй біг ніежпкСї СУСаж, СнСТйияємьУя 

бжгОпПю ійПккСї збжмОкоії. 
2. МікО ТПпі бжекОпОємьУя еО гСйСбиПкіУмю УмСТік. 
3. ЙСйаОТг еСаСб'яеОкжР УмТОХФбОмж кО зСТжУмь лСзиОдСгОбоя еО УбіР ТОХФкСз ТПпі, 

лТжРкямі кО еаПТівОккя, бжХСгяпж е лСбкСї УФйж їХ Соікзж. 

ЛмОммя 968. ЙТСгОд ТПпі, язФ лСзиОдСгОбПоь кП еОаТОб е иСйаОТгФ 
1. Кіп, язФ лСзиОдСгОбПоь кП еОаТОб іе иСйаОТгФ ліУия УлижбФ мТьСХ йіУяоіб біг гкя 

еОзікпПккя УмТСзФ гСвСбСТФ еаПТівОккя, йСдП аФмж лТСгОкО иСйаОТгСй Ф лСТягзФ, 
бУмОкСбиПкСйФ еОзСкСй. 

2. Іе УФйж бжмСТвФ, СгПТдОкСї біг лТСгОдФ ТПпі, бжТОХСбФюмьУя лиОмО еО еаПТівОккя мО 
ікрі лиОмПді, язі кОиПджмь еТСажмж иСйаОТгСбі. ЗОижрСз УФйж бжмСТвФ лСбПТмОємьУя 
лСзиОдСгОбоПбі. 

ЛмОммя 969. ЗаПТівОккя оіккСУмПР Ф аОкзФ 
1. БОкз йСдП лТжРкямж кО еаПТівОккя гСзФйПкмж, оіккі лОлПТж, гСТСвСоіккі йПмОиж, 

зОйіккя, ікрі зСрмСбкСУмі мО оіккСУмі. 
2. НОУмжкФ гТФвФ бжзиюпПкС. 
3. КзиОгПккя гСвСбСТФ еаПТівОккя оіккСУмПР Ф аОкзФ еОУбігпФємьУя бжгОпПю аОкзСй 

лСзиОдСгОбоПбі ійПккСвС гСзФйПкмО, лТПг'ябиПккя язСвС є лігУмОбСю гия лСбПТкПккя 
оіккСУмПР лСзиОдСгОбоПбі. 

ЛмОммя 970. ДСвСбіТ лТС кОгОккя ікгжбігФОиькСвС аОкзібУьзСвС УПРнО, сС 
СХСТСкяємьУя аОкзСй 

1. БОкз йСдП лПТПгОмж лСзиОдСгОбоПбі ікгжбігФОиькжР аОкзібУьзжР УПРн (РСвС 
пОУмжкФ ОаС УлПоіОиькП лТжйісПккя) гия еаПТівОккя Ф кьСйФ оіккСУмПР мО ТСаСмж е кжйж. 

2. БОкз бжгОє лСзиОдСгОбоПбі зиюп біг УПРнО, зОТмзФ, сС ігПкмжнізФє лСзиОдСгОбоя, 
ікржР екОз ОаС гСзФйПкм, сС лСУбігпФє лТОбС РСвС лТПг'ябкжзО кО гСУмФл гС УПРнО мО 
СгПТдОккя е кьСвС оіккСУмПР. 

3. БОкз лТжРйОє біг лСзиОдСгОбоя оіккСУмі, зСкмТСиює їХ лСйісПккя Ф УПРн мО 
СгПТдОккя їХ іе УПРнО. 

ЛмОммя 971. ДСвСбіТ лТС кОгОккя ікгжбігФОиькСвС аОкзібУьзСвС УПРнО, сС кП 
СХСТСкяємьУя аОкзСй 

1. ДС гСвСбСТФ лТС кОгОккя СУСаі аОкзібУьзСвС УПРнО аПе біглСбігОиькСУмі аОкзФ еО 
бйіУм УПРнО еОУмСУСбФюмьУя лСиСдПккя оьСвС КСгПзУФ лТС йОРкСбжР кОРй (СТПкгФ). 

ЛмОммя 972. ЗаПТівОккя ТПпПР Ф зОйПТОХ УХСбФ СТвОкіеОоіР, ліглТжєйУмб мТОкУлСТмФ 
1. КОйПТж УХСбФ еОвОиькСвС зСТжУмФбОккя, сС лПТПаФбОюмь Ф бігОккі СТвОкіеОоіР, 

ліглТжєйУмб мТОкУлСТмФ, еСаСб'яеОкі лТжРйОмж кО еаПТівОккя ТПпі лОУОджТіб мО ікржХ СУіа 
кПеОиПдкС біг кОябкСУмі Ф кжХ лТСїекжХ гСзФйПкміб. 

2. ЗО лігмбПТгдПккя лТжРкяммя ТПпі кО еаПТівОккя гС зОйПТж УХСбФ (зТій 
ОбмСйОмжпкжХ зОйПТ) лСзиОдСгОбоПбі бжгОємьУя збжмОкоія ОаС кСйПТкжР дПмСк. 

3. Зажмзж, еОбгОкі лСзиОдСгОбоПбі бкОУиігСз бмТОмж, кПУмОпі ОаС лСрзСгдПккя ТПпі, 
егОкСї гС зОйПТж УХСбФ, бігрзСгСбФюмьУя лТСмявСй гСаж е йСйПкмФ лТПг'ябиПккя бжйСвж 
лТС їХ бігрзСгФбОккя Ф ТСейіТі УФйж Соікзж ТПпі, егіРУкПкСї лТж лПТПгОккі її кО еаПТівОккя. 

4. ЛмТСз, лТСмявСй язСвС зОйПТО УХСбФ еСаСб'яеОкО еаПТівОмж Тіп, бУмОкСбиюємьУя 
лТОбжиОйж, сС бжгОюмьУя біглСбігкС гС мТОкУлСТмкжХ зСгПзУіб (УмОмФміб), ОаС еО 
гСйСбиПкіУмю УмСТік. ЯзсС УмСТСкО кП еОаТОиО Тіп Ф бУмОкСбиПкі УмТСзж, зОйПТО УХСбФ 
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еСаСб'яеОкО еаПТівОмж її лТСмявСй мТьСХ йіУяоіб. Зі УлижбСй оьСвС УмТСзФ Тіп йСдП аФмж 
лТСгОкО Ф лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ еОзСкСй. 

5. К ТОеі бмТОмж збжмОкоії ОаС кСйПТкСвС дПмСкО Тіп, егОкО гС зОйПТж УХСбФ, бжгОємьУя 
лСзиОдСгОбоПбі ліУия кОгОккя гСзОеіб кОиПдкСУмі РСйФ оієї ТПпі. 

6. ДС гСвСбСТФ лТС еаПТівОккя ТПпі б ОбмСйОмжпкжХ зОйПТОХ УХСбФ еОУмСУСбФюмьУя 
лСиСдПккя оьСвС КСгПзУФ лТС йОРкСбжР кОРй (СТПкгФ). 

ЛмОммя 973. ЗаПТівОккя ТПпПР Ф вОТгПТСаі СТвОкіеОоії 
1. ЯзсС Тіп егОкО Ф вОТгПТСа СТвОкіеОоії, еаПТівОпПй є оя СТвОкіеОоія. 
ЗаПТівОп ТПпі, егОкСї гС вОТгПТСаФ, кПеОиПдкС біг мСвС, пж егіРУкюємьУя еаПТівОккя еО 

лиОмФ пж аПеСлиОмкС, еСаСб'яеОкжР бджмж ФУіХ кПСаХігкжХ еОХСгіб сСгС еОаПелПпПккя 
УХСТСккСУмі ТПпі. 

2. ЙСиСдПккя оієї УмОммі еОУмСУСбФюмьУя Ф ТОеі еаПТівОккя бПТХкьСвС СгявФ, вСиСбкжХ 
ФаСТіб Ф йіУояХ, УлПоіОиькС бігбПгПкжХ гия оьСвС, б еОзиОгОХ СХСТСкж егСТСб'я мО ікржХ 
еОзиОгОХ. 

ЛмОммя 974. ЗаПТівОккя ТПпПР лОУОджТО ліг пОУ РСвС лПТПбПеПккя 
1. ЙПТПбіекжз еСаСб'яеОкжР еОаПелПпжмж УХСТСккіУмь бОиіеж (УФйзж), СУСажУмжХ ТПпПР 

лОУОджТО (зТій гСТСвСоіккСУмПР мО вТСрПР), язі лОУОджТ лПТПбСежмь Ф бігбПгПкСйФ йіУоі. 

ЛмОммя 975. ЗаПТівОккя ТПпПР Ф вСмПиі 
1. ГСмПиь біглСбігОє еО УХСТСккіУмь ТПпПР, бкПУПкжХ гС вСмПию СУСаСю, язО лТСджбОє 

Ф кьСйФ. Кіп ббОдОємьУя мОзСю, сС бкПУПкО гС вСмПию, язсС бСкО лПТПгОкО лТОоібкжзОй 
вСмПию ОаС екОХСгжмьУя Ф бігбПгПкСйФ гия СУСаж лТжйісПккі. 

2. ГСмПиь біглСбігОє еО бмТОмФ вТСрПР, ікржХ оіккСУмПР (оіккжХ лОлПТіб, зСрмСбкСУмПР) 
ижрП еО ФйСбж, сС бСкж аФиж СзТПйС лПТПгОкі вСмПию кО еаПТівОккя. 

3. К ТОеі бмТОмж пж лСрзСгдПккя ТПпі СУСаО еСаСб'яеОкО кПвОРкС лСбігСйжмж лТС оП 
вСмПиь. 

ЯзсС гС еОзікпПккя УмТСзФ лТСджбОккя СУСаО кП лТПг'ябжиО УбСї бжйСвж гС вСмПию, 
ббОдОємьУя, сС її ТПпі кП аФиж бмТОпПкі пж лСрзСгдПкі. 

4. ЙСиСдПккя оієї УмОммі еОУмСУСбФюмьУя гС еаПТівОккя ТПпПР ніежпкжХ СУіа Ф 
вФТмСджмзОХ, йСмПияХ, аФгжкзОХ біглСпжкзФ, лОкУіСкОмОХ, УОкОмСТіяХ мО ікржХ СТвОкіеОоіяХ, Ф 
лТжйісПккяХ язжХ СУСаО мжйпОУСбС лТСджбОє. 

ЛмОммя 976. ЗаПТівОккя ТПпПР, сС є лТПгйПмСй УлСТФ 
1. Дбі ОаС аіиьрП СУіа, йід язжйж бжкжз УліТ лТС лТОбС кО Тіп, йСдФмь лПТПгОмж ою Тіп 

мТПміР СУСаі, язО аПТП кО УПаП СаСб'яеСз ліУия бжТірПккя УлСТФ лСбПТкФмж Тіп СУСаі, 
бжекОпПкіР еО ТірПккяй УФгФ ОаС еО лСвСгдПккяй ФУіХ СУіа, йід язжйж є УліТ. 

2. Кіп, язО є лТПгйПмСй УлСТФ, йСдП аФмж лПТПгОкО кО еаПТівОккя еО ТірПккяй УФгФ. 
ЗаПТівОпПй Ф оьСйФ ТОеі йСдП аФмж СУСаО, лТжекОпПкО УФгСй, ОаС СУСаО, бжекОпПкО еО 

гСйСбиПкіУмю УмСТік, йід язжйж є УліТ. Кіп лПТПгОємьУя кО еаПТівОккя ікріР СУСаі еО її 
евСгСю, язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС еОзСкСй. ЗаПТівОп йОє лТОбС кО лиОмФ еО ТОХФкСз УмСТік, 
йід язжйж є УліТ. 

ЛмОммя 977. ЗаПТівОккя ОбмСмТОкУлСТмкжХ еОУСаіб 
1. ЯзсС еаПТівОккя ОбмСмТОкУлСТмкжХ еОУСаіб егіРУкюємьУя УФа'єзмСй 

ліглТжєйкжоьзСї гіяиькСУмі, мОзжР гСвСбіТ є лФаиіпкжй. 
2. ЗО гСвСбСТСй еаПТівОккя мТОкУлСТмкСвС еОУСаФ б аСзУОХ мО вОТОдОХ, кО УлПоіОиькжХ 

УмСякзОХ еаПТівОп еСаСб'яеФємьУя кП гСлФУзОмж лТСкжзкПккя б кжХ УмСТСккіХ СУіа і бжгОмж 
мТОкУлСТмкжР еОУіа еО лПТрСю бжйСвСю лСзиОдСгОбоя. 

ДСвСбіТ еаПТівОккя мТОкУлСТмкСвС еОУСаФ лСржТюємьУя мОзСд кО бігкСУжкж йід 
вОТОдкС-аФгібПиькжй пж вОТОдкжй зССлПТОмжбСй мО їХ пиПкОйж, язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС 
еОзСкСй ОаС УмОмФмСй зССлПТОмжбФ. 
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ЙТжРкяммя ОбмСмТОкУлСТмкСвС еОУСаФ кО еаПТівОккя лСУбігпФємьУя збжмОкоією 
(кСйПТСй, дПмСкСй). 

ЛмОммя 978. ДСвСбіТ СХСТСкж 
1. ЗО гСвСбСТСй СХСТСкж СХСТСкПоь, язжР є УФа'єзмСй ліглТжєйкжоьзСї гіяиькСУмі, 

еСаСб'яеФємьУя еОаПелПпжмж кПгСмСТзОккіУмь СУСаж пж йОРкО, язі СХСТСкяюмьУя. 
ВСиСгіиПоь мОзСвС йОРкО ОаС СУСаО, язФ СХСТСкяюмь, еСаСб'яеОкі бжзСкФбОмж лПТПгаОпПкі 
гСвСбСТСй лТОбжиО СУСажУмСї мО йОРкСбСї аПелПзж і сСйіУяпкС УлиОпФбОмж СХСТСкою 
бУмОкСбиПкФ лиОмФ. 

ГиОбО 67 
ЛМКАНКВАЗЗЯ 

ЛмОммя 979. ДСвСбіТ УмТОХФбОккя 
1. ЗО гСвСбСТСй УмТОХФбОккя СгкО УмСТСкО (УмТОХСбжз) еСаСб'яеФємьУя Ф ТОеі кОУмОккя 

лПбкСї лСгії (УмТОХСбСвС бжлОгзФ) бжлиОмжмж гТФвіР УмСТСкі (УмТОХФбОиькжзСбі) ОаС ікріР 
СУСаі, бжекОпПкіР Ф гСвСбСТі, вТСрСбФ УФйФ (УмТОХСбФ бжлиОмФ), О УмТОХФбОиькжз 
еСаСб'яеФємьУя УлиОпФбОмж УмТОХСбі лиОмПді мО бжзСкФбОмж ікрі ФйСбж гСвСбСТФ. 

ЛмОммя 980. ЙТПгйПм гСвСбСТФ УмТОХФбОккя 
1. ЙТПгйПмСй гСвСбСТФ УмТОХФбОккя йСдФмь аФмж йОРкСбі ікмПТПУж, язі кП УФлПТПпОмь 

еОзСкФ і лСб'яеОкі е: 
1) джммяй, егСТСб'яй, лТОоПегОмкіУмю мО лПкУіРкжй еОаПелПпПккяй (СУСажУмП 

УмТОХФбОккя); 
2) бСиСгіккяй, зСТжУмФбОккяй і ТСелСТягдОккяй йОРкСй (йОРкСбП УмТОХФбОккя); 
3) бігрзСгФбОккяй рзСгж, еОбгОкСї УмТОХФбОиькжзСй (УмТОХФбОккя біглСбігОиькСУмі). 

ЛмОммя 981. ЛСТйО гСвСбСТФ УмТОХФбОккя 
1. ДСвСбіТ УмТОХФбОккя ФзиОгОємьУя б лжУьйСбіР нСТйі. 
ДСвСбіТ УмТОХФбОккя йСдП ФзиОгОмжУь рияХСй бжгОпі УмТОХСбжзСй УмТОХФбОиькжзСбі 

УмТОХСбСвС УбігСомбО (лСиіУО, УПТмжнізОмО). 
2. К ТОеі кПгСгПТдОккя лжУьйСбСї нСТйж гСвСбСТФ УмТОХФбОккя мОзжР гСвСбіТ є 

кізпПйкжй. 

ЛмОммя 982. ІУмСмкі ФйСбж гСвСбСТФ УмТОХФбОккя 
1. ІУмСмкжйж ФйСбОйж гСвСбСТФ УмТОХФбОккя є лТПгйПм гСвСбСТФ УмТОХФбОккя, 

УмТОХСбжР бжлОгСз, ТСейіТ вТСрСбСї УФйж, б йПдОХ язСї УмТОХСбжз еСаСб'яеОкжР лТСбПУмж 
бжлиОмФ Ф ТОеі кОУмОккя УмТОХСбСвС бжлОгзФ (УмТОХСбО УФйО), ТСейіТ УмТОХСбСвС лиОмПдФ і 
УмТСзж РСвС УлиОмж, УмТСз гСвСбСТФ мО ікрі ФйСбж, бжекОпПкі ОзмОйж ожбіиькСвС 
еОзСкСгОбУмбО. 

ЛмОммя 983. ЖСйПкм кОаТОккя пжккСУмі гСвСбСТСй УмТОХФбОккя 
1. ДСвСбіТ УмТОХФбОккя кОажТОє пжккСУмі е йСйПкмФ бкПУПккя УмТОХФбОиькжзСй 

лПТрСвС УмТОХСбСвС лиОмПдФ, язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС гСвСбСТСй. 

ЛмОммя 984. ЛмСТСкж Ф гСвСбСТі УмТОХФбОккя 
1. ЛмТОХСбжзСй є юТжгжпкО СУСаО, язО УлПоіОиькС УмбСТПкО гия егіРУкПккя УмТОХСбСї 

гіяиькСУмі мО СгПТдОиО Ф бУмОкСбиПкСйФ лСТягзФ иіоПкеію кО егіРУкПккя УмТОХСбСї 
гіяиькСУмі. 

ВжйСвж, язжй лСбжккі біглСбігОмж УмТОХСбжзж, лСТягСз иіоПкеФбОккя їХ гіяиькСУмі мО 
егіРУкПккя гПТдОбкСвС кОвиягФ еО УмТОХСбСю гіяиькіУмю бУмОкСбиююмьУя еОзСкСй. 

2. ЛмТОХФбОиькжзСй йСдП аФмж ніежпкО ОаС юТжгжпкО СУСаО. 
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ЛмОммя 985. КзиОгПккя гСвСбСТФ УмТОХФбОккя кО зСТжУмь мТПмьСї СУСаж 
1. ЛмТОХФбОиькжз йОє лТОбС ФзиОУмж іе УмТОХСбжзСй гСвСбіТ кО зСТжУмь мТПмьСї СУСаж, 

язіР УмТОХСбжз еСаСб'яеОкжР егіРУкжмж УмТОХСбФ бжлиОмФ Ф ТОеі гСУявкПккя кПю лПбкСвС 
бізФ ОаС кОУмОккя ікрСвС УмТОХСбСвС бжлОгзФ. 

2. ЛмТОХФбОиькжз йОє лТОбС лТж ФзиОгПккі гСвСбСТФ УмТОХФбОккя лТжекОпжмж ніежпкФ 
ОаС юТжгжпкФ СУСаФ гия СгПТдОккя УмТОХСбСї бжлиОмж (бжвСгСкОаФбОпО), О мОзСд 
еОйікюбОмж її гС кОУмОккя УмТОХСбСвС бжлОгзФ, язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС гСвСбСТСй 
УмТОХФбОккя. 

3. ИУСаижбСУмі ФзиОгПккя гСвСбСТФ УмТОХФбОккя кО зСТжУмь мТПмьСї СУСаж 
бУмОкСбиююмьУя еОзСкСй. 

ЛмОммя 986. ЛлібУмТОХФбОккя 
1. ЗО евСгСю УмТОХФбОиькжзО лТПгйПм гСвСбСТФ УмТОХФбОккя йСдП аФмж 

еОУмТОХСбОкжР еО Сгкжй гСвСбСТСй УмТОХФбОккя зіиьзСйО УмТОХСбжзОйж (УлібУмТОХФбОккя) 
е бжекОпПккяй лТОб мО СаСб'яезіб зСдкСвС іе УмТОХСбжзіб. 

2. ЗО лСвСгдПккяй йід УлібУмТОХСбжзОйж і УмТОХФбОиькжзСй Сгжк іе УлібУмТОХСбжзіб 
йСдП лТПгУмОбиямж бУіХ ікржХ УлібУмТОХСбжзіб Ф бігкСУжкОХ іе УмТОХФбОиькжзСй, 
еОижрОюпжУь біглСбігОиькжй лПТПг кжй Ф ТСейіТОХ УбСєї пОУмзж. 

ЛмОммя 987. ДСвСбіТ лПТПУмТОХФбОккя 
1. ЗО гСвСбСТСй лПТПУмТОХФбОккя УмТОХСбжз, язжР ФзиОб гСвСбіТ УмТОХФбОккя, УмТОХФє 

б ікрСвС УмТОХСбжзО (лПТПУмТОХСбжзО) Тжежз бжзСкОккя пОУмжкж УбСїХ СаСб'яезіб лПТПг 
УмТОХФбОиькжзСй. 

2. ЛмТОХСбжз, язжР ФзиОб гСвСбіТ лПТПУмТОХФбОккя, еОижрОємьУя біглСбігОиькжй 
лПТПг УмТОХФбОиькжзСй Ф лСбкСйФ СаУяеі біглСбігкС гС гСвСбСТФ УмТОХФбОккя. 

ЛмОммя 988. ИаСб'яезж УмТОХСбжзО 
1. ЛмТОХСбжз еСаСб'яеОкжР: 
1) СекОРСйжмж УмТОХФбОиькжзО е ФйСбОйж мО лТОбжиОйж УмТОХФбОккя; 
2) лТСмявСй гбСХ ТСаСпжХ гкіб, яз міиьзж УмОкП бігСйС лТС кОУмОккя УмТОХСбСвС 

бжлОгзФ, бджмж еОХСгіб сСгС СнСТйиПккя бУіХ кПСаХігкжХ гСзФйПкміб гия УбСєпОУкСвС 
егіРУкПккя УмТОХСбСї бжлиОмж УмТОХФбОиькжзСбі; 

3) Ф ТОеі кОУмОккя УмТОХСбСвС бжлОгзФ егіРУкжмж УмТОХСбФ бжлиОмФ Ф УмТСз, 
бУмОкСбиПкжР гСвСбСТСй. 

ЛмТОХСбО бжлиОмО еО гСвСбСТСй СУСажУмСвС УмТОХФбОккя егіРУкюємьУя кПеОиПдкС біг 
УФй, сС бжлиОпФюмьУя еО гПТдОбкжй УСоіОиькжй УмТОХФбОккяй, УСоіОиькжй 
еОаПелПпПккяй, О мОзСд бігрзСгФбОккя рзСгж. 

ЛмТОХСбО бжлиОмО еО гСвСбСТСй йОРкСбСвС УмТОХФбОккя і УмТОХФбОккя 
біглСбігОиькСУмі (УмТОХСбП бігрзСгФбОккя) кП йСдП лПТПбжсФбОмж ТСейіТФ ТПОиькжХ 
еажмзіб. Ікрі еажмзж ббОдОюмьУя еОУмТОХСбОкжйж, язсС оП бУмОкСбиПкС гСвСбСТСй. 

ЛмТОХСбО бжлиОмО еО гСвСбСТСй йОРкСбСвС УмТОХФбОккя егіРУкюємьУя УмТОХСбжзСй Ф 
йПдОХ УмТОХСбСї УФйж, язО бУмОкСбиюємьУя Ф йПдОХ бОТмСУмі йОРкО кО йСйПкм ФзиОгПккя 
гСвСбСТФ; 

4) бігрзСгФбОмж бжмТОмж, лСкПУПкі УмТОХФбОиькжзСй Ф ТОеі кОУмОккя УмТОХСбСвС 
бжлОгзФ е йПмСю еОлСаівОккя ОаС ейПкрПккя еажмзіб, язсС оП бУмОкСбиПкС гСвСбСТСй; 

5) еО еОябСю УмТОХФбОиькжзО Ф ТОеі егіРУкПккя кжй еОХСгіб, сС ейПкржиж УмТОХСбжР 
Тжежз, ОаС Ф ТОеі еаіиьрПккя бОТмСУмі йОРкО бкПУмж біглСбігкі ейікж гС гСвСбСТФ 
УмТОХФбОккя; 

6) кП ТСевСиСрФбОмж бігСйСУмПР лТС УмТОХФбОиькжзО мО РСвС йОРкСбП УмОкСбжсП, зТій 
бжлОгзіб, бУмОкСбиПкжХ еОзСкСй. 

2. ДСвСбСТСй УмТОХФбОккя йСдФмь аФмж бУмОкСбиПкі мОзСд ікрі СаСб'яезж УмТОХСбжзО. 
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ЛмОммя 989. ИаСб'яезж УмТОХФбОиькжзО 
1. ЛмТОХФбОиькжз еСаСб'яеОкжР: 
1) УбСєпОУкС бкСУжмж УмТОХСбі лиОмПді (бкПУзж, лТПйії) Ф ТСейіТі, бУмОкСбиПкСйФ 

гСвСбСТСй; 
2) лТж ФзиОгПккі гСвСбСТФ УмТОХФбОккя кОгОмж УмТОХСбжзСбі ікнСТйОоію лТС бУі бігСйі 

РСйФ СаУмОбжкж, сС йОюмь іУмСмкП екОпПккя гия Соікзж УмТОХСбСвС ТжежзФ, і кОгОиі 
ікнСТйФбОмж РСвС лТС аФгь-язі ейікж УмТОХСбСвС ТжежзФ; 

3) лТж ФзиОгПккі гСвСбСТФ УмТОХФбОккя лСбігСйжмж УмТОХСбжзО лТС ікрі гСвСбСТж 
УмТОХФбОккя, ФзиОгПкі сСгС Са'єзмО, язжР УмТОХФємьУя. 

ЯзсС УмТОХФбОиькжз кП лСбігСйжб УмТОХСбжзО лТС мП, сС Са'єзм ФдП еОУмТОХСбОкжР, 
кСбжР гСвСбіТ УмТОХФбОккя є кізпПйкжй; 

4) бджбОмж еОХСгіб сСгС еОлСаівОккя еажмзОй, еОбгОкжй кОУмОккяй УмТОХСбСвС 
бжлОгзФ, мО їХ ейПкрПккя; 

5) лСбігСйжмж УмТОХСбжзО лТС кОУмОккя УмТОХСбСвС бжлОгзФ Ф УмТСз, бУмОкСбиПкжР 
гСвСбСТСй. 

2. ДСвСбСТСй УмТОХФбОккя йСдФмь аФмж бУмОкСбиПкі мОзСд ікрі СаСб'яезж 
УмТОХФбОиькжзО. 

ЛмОммя 990. КйСбж мО лСТягСз егіРУкПккя УмТОХСбСї бжлиОмж 
1. ЛмТОХСбжз егіРУкює УмТОХСбФ бжлиОмФ біглСбігкС гС ФйСб гСвСбСТФ кО лігУмОбі 

еОябж УмТОХФбОиькжзО (РСвС лТОбСкОУмФлкжзО) ОаС ікрСї СУСаж, бжекОпПкСї гСвСбСТСй, і 
УмТОХСбСвС ОзмО (ОбОТіРкСвС УПТмжнізОмО). 

2. ЛмТОХСбжР Озм (ОбОТіРкжР УПТмжнізОм) УзиОгОємьУя УмТОХСбжзСй ОаС 
ФлСбкСбОдПкСю кжй СУСаСю Ф нСТйі, сС бУмОкСбиюємьУя УмТОХСбжзСй. 

ЛмОммя 991. ВігйСбО біг егіРУкПккя УмТОХСбСї бжлиОмж 
1. ЛмТОХСбжз йОє лТОбС бігйСбжмжУя біг егіРУкПккя УмТОХСбСї бжлиОмж Ф ТОеі: 
1) кОбйжУкжХ гіР УмТОХФбОиькжзО ОаС СУСаж, кО зСТжУмь язСї ФзиОгПкС гСвСбіТ 

УмТОХФбОккя, язсС бСкж аФиж УлТяйСбОкі кО кОУмОккя УмТОХСбСвС бжлОгзФ, зТій гіР, 
лСб'яеОкжХ іе бжзСкОккяй кжйж вТСйОгякУьзСвС пж УиФдаСбСвС СаСб'яезФ, бпжкПкжХ Ф УмОкі 
кПСаХігкСї СаСТСкж (аПе лПТПбжсПккя її йПд), ОаС сСгС еОХжУмФ йОРкО, джммя, егСТСб'я, 
пПУмі, вігкСУмі мО гіиСбСї ТПлФмОоії; 

2) бпжкПккя УмТОХФбОиькжзСй ОаС СУСаСю, кО зСТжУмь язСї ФзиОгПкС гСвСбіТ 
УмТОХФбОккя, ФйжУкСвС зТжйікОиькСвС лТОбСлСТФрПккя, сС лТжебіб гС УмТОХСбСвС бжлОгзФ; 

3) лСгОккя УмТОХФбОиькжзСй еОбігСйС кПлТОбгжбжХ бігСйСУмПР лТС Са'єзм 
УмТОХФбОккя ОаС лТС нОзм кОУмОккя УмТОХСбСвС бжлОгзФ; 

4) СгПТдОккя УмТОХФбОиькжзСй лСбкСвС бігрзСгФбОккя еажмзіб еО гСвСбСТСй 
йОРкСбСвС УмТОХФбОккя біг СУСаж, язО їХ еОбгОиО; 

5) кПУбСєпОУкСвС лСбігСйиПккя УмТОХФбОиькжзСй аПе лСбОдкжХ кО мП лТжпжк лТС 
кОУмОккя УмТОХСбСвС бжлОгзФ ОаС УмбСТПккя УмТОХСбжзСбі лПТПрзСг Ф бжекОпПккі 
СаУмОбжк, ХОТОзмПТФ мО ТСейіТФ еажмзіб; 

6) кОябкСУмі ікржХ лігУмОб, бУмОкСбиПкжХ еОзСкСй. 
2. ДСвСбСТСй УмТОХФбОккя йСдФмь аФмж лПТПгаОпПкі мОзСд ікрі лігУмОбж гия бігйСбж 

егіРУкжмж УмТОХСбФ бжлиОмФ, язсС оП кП УФлПТПпжмь еОзСкФ. 
3. КірПккя УмТОХСбжзО лТС бігйСбФ егіРУкжмж УмТОХСбФ бжлиОмФ лСбігСйияємьУя 

УмТОХФбОиькжзСбі Ф лжУьйСбіР нСТйі е СаґТФкмФбОккяй лТжпжк бігйСбж. 

ЛмОммя 992. ВіглСбігОиькіУмь УмТОХСбжзО 
1. К ТОеі кПУлиОмж УмТОХСбжзСй УмТОХФбОиькжзСбі ОаС ікріР СУСаі УмТОХСбСї бжлиОмж 

УмТОХСбжз еСаСб'яеОкжР УлиОмжмж кПФУмСРзФ б ТСейіТі, бУмОкСбиПкСйФ гСвСбСТСй ОаС 
еОзСкСй. 
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ЛмОммя 993. ЙПТПХіг гС УмТОХСбжзО лТОб УмТОХФбОиькжзО сСгС СУСаж, 
біглСбігОиькСї еО еОбгОкі еажмзж 

1. ДС УмТОХСбжзО, язжР бжлиОмжб УмТОХСбП бігрзСгФбОккя еО гСвСбСТСй йОРкСбСвС 
УмТОХФбОккя, Ф йПдОХ нОзмжпкжХ бжмТОм лПТПХСгжмь лТОбС бжйСвж, язП УмТОХФбОиькжз ОаС 
ікрО СУСаО, сС СгПТдОиО УмТОХСбП бігрзСгФбОккя, йОє гС СУСаж, біглСбігОиькСї еО еОбгОкі 
еажмзж. 

ЛмОммя 994. ЗйікО УмТОХФбОиькжзО - ніежпкСї СУСаж Ф гСвСбСТі УмТОХФбОккя 
1. К ТОеі УйПТмі УмТОХФбОиькжзО, язжР ФзиОб гСвСбіТ йОРкСбСвС УмТОХФбОккя, РСвС 

лТОбО мО СаСб'яезж лПТПХСгямь гС СУіа, язі СгПТдОиж оП йОРкС Ф УлОгсжкФ. 
В ікржХ бжлОгзОХ лТОбО мО СаСб'яезж УмТОХФбОиькжзО йСдФмь лПТПРмж гС мТПміХ СУіа 

ижрП еО евСгСю УмТОХСбжзО, язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС гСвСбСТСй УмТОХФбОккя. 
2. К ТОеі УйПТмі УмТОХФбОиькжзО, язжР ФзиОб гСвСбіТ СУСажУмСвС УмТОХФбОккя кО 

зСТжУмь мТПмьСї СУСаж, РСвС лТОбО мО СаСб'яезж йСдФмь лПТПРмж гС оієї СУСаж ОаС гС СУіа, кО 
язжХ біглСбігкС гС еОзСкФ лСзиОгПкС СаСб'яезж сСгС СХСТСкж лТОб мО ікмПТПУіб 
еОУмТОХСбОкСї СУСаж. 

ЛмОммя 995. ЗОУиігзж лТжлжкПккя юТжгжпкСї СУСаж - УмТОХФбОиькжзО 
1. ЯзсС юТжгжпкО СУСаО - УмТОХФбОиькжз лТжлжкяємьУя і бУмОкСбиююмьУя її 

лТОбСкОУмФлкжзж, лТОбО мО СаСб'яезж УмТОХФбОиькжзО лПТПХСгямь гС лТОбСкОУмФлкжзіб. 

ЛмОммя 996. ЗОУиігзж бжекОккя УмТОХФбОиькжзО - ніежпкСї СУСаж кПгієегОмкСю ОаС 
СайПдПккя її ожбіиькСї гієегОмкСУмі 

1. ЙТОбО мО СаСб'яезж УмТОХФбОиькжзО - ніежпкСї СУСаж, язО бжекОкО УФгСй 
кПгієегОмкСю, егіРУкююмьУя її СлізФкСй е йСйПкмФ бжекОккя СУСаж кПгієегОмкСю. 

ДСвСбіТ УмТОХФбОккя біглСбігОиькСУмі ніежпкСї СУСаж, язО бжекОкО УФгСй 
кПгієегОмкСю, лТжлжкяємьУя е йСйПкмФ бжекОккя СУСаж кПгієегОмкСю. 

2. ЛмТОХФбОиькжз - ніежпкО СУСаО, ожбіиькО гієегОмкіУмь язСї СайПдПкО УФгСй, 
егіРУкює УбСї лТОбО мО СаСб'яезж УмТОХФбОиькжзО ижрП еО евСгСю лізиФбОиькжзО. 

ЛмОммя 997. ЙТжлжкПккя гСвСбСТФ УмТОХФбОккя 
1. ДСвСбіТ УмТОХФбОккя лТжлжкяємьУя Ф бжлОгзОХ, бУмОкСбиПкжХ гСвСбСТСй мО 

еОзСкСй. 
2. ЯзсС УмТОХФбОиькжз лТСУмТСпжб бкПУПккя УмТОХСбСвС лиОмПдФ і кП УлиОмжб РСвС 

лТСмявСй гПУямж ТСаСпжХ гкіб ліУия лТПг'ябиПккя УмТОХСбжзСй лжУьйСбСї бжйСвж лТС 
УлиОмФ УмТОХСбСвС лиОмПдФ, УмТОХСбжз йСдП бігйСбжмжУя біг гСвСбСТФ УмТОХФбОккя, язсС 
ікрП кП бУмОкСбиПкС гСвСбСТСй. 

ЛмТОХФбОиькжз ОаС УмТОХСбжз йСдП бігйСбжмжУя біг гСвСбСТФ УмТОХФбОккя б ікржХ 
бжлОгзОХ, бУмОкСбиПкжХ гСвСбСТСй. 

3. ЛмТОХФбОиькжз ОаС УмТОХСбжз еСаСб'яеОкжР лСбігСйжмж гТФвФ УмСТСкФ лТС УбіР 
кОйіТ бігйСбжмжУя біг гСвСбСТФ УмТОХФбОккя кП ліекір яз еО мТжгоямь гкіб гС лТжлжкПккя 
гСвСбСТФ, язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС гСвСбСТСй. 

ЛмТОХСбжз кП йОє лТОбО бігйСбжмжУя біг гСвСбСТФ СУСажУмСвС УмТОХФбОккя аПе евСгж 
кО оП УмТОХФбОиькжзО, язжР кП гСлФУзОє лСТФрПккя гСвСбСТФ, язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС 
гСвСбСТСй ОаС еОзСкСй. 

4. ЯзсС УмТОХФбОиькжз бігйСбжбУя біг гСвСбСТФ УмТОХФбОккя (зТій гСвСбСТФ 
УмТОХФбОккя джммя), УмТОХСбжз лСбПТмОє РСйФ УмТОХСбі лиОмПді еО лПТіСг, сС еОижржбУя гС 
еОзікпПккя УмТСзФ гСвСбСТФ, е бжТОХФбОккяй кСТйОмжбкжХ бжмТОм кО бПгПккя УлТОбж, 
бжекОпПкжХ лТж ТСеТОХФкзФ УмТОХСбСвС мОТжнФ, мО нОзмжпкС егіРУкПкжХ УмТОХСбжзСй 
УмТОХСбжХ бжлиОм. 
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ЯзсС бігйСбО УмТОХФбОиькжзО біг гСвСбСТФ СаФйСбиПкО лСТФрПккяй ФйСб гСвСбСТФ 
УмТОХСбжзСй, УмТОХСбжз лСбПТмОє УмТОХФбОиькжзСбі УлиОпПкі кжй УмТОХСбі лиОмПді 
лСбкіУмю. 

5. ЯзсС УмТОХСбжз бігйСбжбУя біг гСвСбСТФ УмТОХФбОккя (зТій гСвСбСТФ УмТОХФбОккя 
джммя), УмТОХСбжз лСбПТмОє УмТОХФбОиькжзСбі УлиОпПкі кжй УмТОХСбі лиОмПді лСбкіУмю. 

ЯзсС бігйСбО УмТОХСбжзО біг гСвСбСТФ СаФйСбиПкО кПбжзСкОккяй УмТОХФбОиькжзСй 
ФйСб гСвСбСТФ УмТОХФбОккя, УмТОХСбжз лСбПТмОє УмТОХФбОиькжзСбі УмТОХСбі лиОмПді еО 
лПТіСг, сС еОижржбУя гС еОзікпПккя УмТСзФ гСвСбСТФ, е бжТОХФбОккяй кСТйОмжбкжХ бжмТОм 
кО бПгПккя УлТОбж, бжекОпПкжХ лТж ТСеТОХФкзФ УмТОХСбСвС мОТжнФ, мО нОзмжпкС егіРУкПкжХ 
УмТОХСбжХ бжлиОм. 

ЗОУиігзж бігйСбж біг гСвСбСТФ УмТОХФбОккя джммя бУмОкСбиююмьУя еОзСкСй. 
6. ЯзсС УмТОХФбОиькжз ОаС УмТОХСбжз бігйСбжбУя біг гСвСбСТФ УмТОХФбОккя, гСвСбіТ 

лТжлжкяємьУя. 

ЛмОммя 998. ЗПгіРУкіУмь гСвСбСТФ УмТОХФбОккя 
1. ДСвСбіТ УмТОХФбОккя є кізпПйкжй ОаС бжекОємьУя кПгіРУкжй Ф бжлОгзОХ, 

бУмОкСбиПкжХ ожй КСгПзУСй. 
ДСвСбіТ УмТОХФбОккя мОзСд бжекОємьУя УФгСй кПгіРУкжй, язсС: 
1) РСвС ФзиОгПкС ліУия кОУмОккя УмТОХСбСвС бжлОгзФ; 
2) Са'єзмСй гСвСбСТФ УмТОХФбОккя є йОРкС, язП лігиявОє зСкніУзОоії. 
2. ЗОУиігзж кПгіРУкСУмі гСвСбСТФ УмТОХФбОккя бжекОпОюмьУя біглСбігкС гС лСиСдПкь 

лТС кПгіРУкіУмь лТОбСпжкіб, бУмОкСбиПкжХ ожй КСгПзУСй. 

ЛмОммя 999. ИаСб'яезСбП УмТОХФбОккя 
1. ЗОзСкСй йСдП аФмж бУмОкСбиПкжР СаСб'яеСз ніежпкСї ОаС юТжгжпкСї СУСаж аФмж 

УмТОХФбОиькжзСй джммя, егСТСб'я, йОРкО ОаС біглСбігОиькСУмі лПТПг ікржйж СУСаОйж еО 
УбіР ТОХФкСз пж еО ТОХФкСз еОікмПТПУСбОкСї СУСаж (СаСб'яезСбП УмТОХФбОккя). 

2. ДС бігкСУжк, сС бжлижбОюмь іе СаСб'яезСбСвС УмТОХФбОккя, еОУмСУСбФюмьУя 
лСиСдПккя оьСвС КСгПзУФ, язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС ОзмОйж ожбіиькСвС еОзСкСгОбУмбО. 

ГиОбО 68 
ДИККНДЗЗЯ 

ЛмОммя 1000. ДСвСбіТ гСТФпПккя 
1. ЗО гСвСбСТСй гСТФпПккя СгкО УмСТСкО (лСбіТПкжР) еСаСб'яеФємьУя бпжкжмж біг ійПкі 

мО еО ТОХФкСз гТФвСї УмСТСкж (гСбіТжмПия) лПбкі юТжгжпкі гії. ЙТОбСпжк, бпжкПкжР 
лСбіТПкжй, УмбСТює, ейікює, лТжлжкяє ожбіиькі лТОбО мО СаСб'яезж гСбіТжмПия. 

2. ДСвСбСТСй гСТФпПккя йСдП аФмж бУмОкСбиПкС бжзиюпкП лТОбС лСбіТПкСвС кО 
бпжкПккя біг ійПкі мО еО ТОХФкСз гСбіТжмПия бУіХ ОаС пОУмжкж юТжгжпкжХ гіР, лПТПгаОпПкжХ 
гСвСбСТСй. К гСвСбСТі йСдФмь аФмж бУмОкСбиПкі УмТСз гії мОзСвС гСТФпПккя мО (ОаС) 
мПТжмСТія, Ф йПдОХ язСї є пжккжй бжзиюпкП лТОбС лСбіТПкСвС. 

ЛмОммя 1001. ЛмТСз гСвСбСТФ гСТФпПккя 
1. ДСвСбСТСй гСТФпПккя йСдП аФмж бжекОпПкжР УмТСз, лТСмявСй язСвС лСбіТПкжР йОє 

лТОбС гіямж біг ійПкі гСбіТжмПия. 

ЛмОммя 1002. ЙТОбС лСбіТПкСвС кО лиОмФ 
1. ЙСбіТПкжР йОє лТОбС кО лиОмФ еО бжзСкОккя УбСвС СаСб'яезФ еО гСвСбСТСй 

гСТФпПккя, язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС гСвСбСТСй ОаС еОзСкСй. 
2. ЯзсС б гСвСбСТі гСТФпПккя кП бжекОпПкС ТСейіТФ лиОмж лСбіТПкСйФ ОаС лСТягСз її 

бжлиОмж, бСкО бжлиОпФємьУя ліУия бжзСкОккя гСТФпПккя біглСбігкС гС ебжпОРкжХ оік кО 
мОзі лСУиФвж. 
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ЛмОммя 1003. ЗйіУм гСТФпПккя 
1. К гСвСбСТі гСТФпПккя ОаС Ф бжгОкіР кО лігУмОбі гСвСбСТФ гСбіТПкСУмі йОюмь аФмж 

пімзС бжекОпПкі юТжгжпкі гії, язі кОиПджмь бпжкжмж лСбіТПкСйФ. Дії, язі кОиПджмь бпжкжмж 
лСбіТПкСйФ, йОюмь аФмж лТОбСйіТкжйж, зСкзТПмкжйж мО егіРУкПккжйж. 

ЛмОммя 1004. ВжзСкОккя гСТФпПккя 
1. ЙСбіТПкжР еСаСб'яеОкжР бпжкямж гії біглСбігкС гС ейіУмФ гОкСвС РСйФ гСТФпПккя. 

ЙСбіТПкжР йСдП бігУмФлжмж біг ейіУмФ гСТФпПккя, язсС оьСвС бжйОвОюмь ікмПТПУж 
гСбіТжмПия і лСбіТПкжР кП йів лСлПТПгкьС еОлжмОмж гСбіТжмПия ОаС кП СгПТдОб Ф ТСеФйкжР 
УмТСз біглСбігі кО УбіР еОлжм. К оьСйФ ТОеі лСбіТПкжР лСбжкПк лСбігСйжмж гСбіТжмПия лТС 
гСлФсПкі бігУмФлж біг ейіУмФ гСТФпПккя яз міиьзж оП УмОкП йСдижбжй. 

2. ЙСбіТПкСйФ, язжР гіє яз зСйПТоіРкжР лТПгУмОбкжз (УмОммя 243 оьСвС КСгПзУФ), 
гСбіТжмПиПй йСдП аФмж кОгОкС лТОбС бігУмФлОмж б ікмПТПУОХ гСбіТжмПия біг ейіУмФ 
гСТФпПккя аПе лСлПТПгкьСвС еОлжмФ лТС оП. КСйПТоіРкжР лТПгУмОбкжз лСбжкПк б ТСеФйкжР 
УмТСз лСбігСйжмж гСбіТжмПия лТС гСлФсПкі бігУмФлж біг РСвС гСТФпПккя, язсС ікрП кП 
бУмОкСбиПкС гСвСбСТСй. 

ЛмОммя 1005. ИУСажУмП бжзСкОккя гСвСбСТФ гСТФпПккя 
1. ЙСбіТПкжР лСбжкПк бжзСкОмж гОкП РСйФ гСТФпПккя СУСажУмС. 
ЙСбіТПкжР йОє лТОбС лПТПгОмж бжзСкОккя гСТФпПккя ікріР СУСаі (еОйіУкжзСбі), язсС 

оП лПТПгаОпПкС гСвСбСТСй ОаС язсС лСбіТПкжР аФб бжйФрПкжР гС оьСвС СаУмОбжкОйж, е 
йПмСю СХСТСкж ікмПТПУіб гСбіТжмПия. ЙСбіТПкжР, язжР лПТПгОб бжзСкОккя гСТФпПккя 
еОйіУкжзСбі, лСбжкПк кПвОРкС лСбігСйжмж лТС оП гСбіТжмПия. К оьСйФ ТОеі лСбіТПкжР 
біглСбігОє ижрП еО бжаіТ еОйіУкжзО. 

2. ДСбіТжмПиь йОє лТОбС Ф аФгь-язжР пОУ бігХжижмж еОйіУкжзО, язСвС СаТОб лСбіТПкжР. 
3. ЯзсС еОйіУкжз лСбіТПкСвС аФб ФзОеОкжР Ф гСвСбСТі гСТФпПккя, лСбіТПкжР кП 

біглСбігОє еО бжаіТ еОйіУкжзО мО еО бпжкПкі кжй гії. 
4. ЯзсС гСвСбСТСй гСТФпПккя кП лПТПгаОпПкО йСдижбіУмь бпжкПккя гіР еОйіУкжзСй 

лСбіТПкСвС ОаС мОзО йСдижбіУмь лПТПгаОпПкО, ОиП еОйіУкжз Ф гСвСбСТі кП бзОеОкжР, 
лСбіТПкжР біглСбігОє еО бжаіТ еОйіУкжзО. 

ЛмОммя 1006. ИаСб'яезж лСбіТПкСвС 
1. ЙСбіТПкжР еСаСб'яеОкжР: 
1) лСбігСйиямж гСбіТжмПиПбі кО РСвС бжйСвФ бУі бігСйСУмі лТС Хіг бжзСкОккя РСвС 

гСТФпПккя; 
2) ліУия бжзСкОккя гСТФпПккя ОаС б ТОеі лТжлжкПккя гСвСбСТФ гСТФпПккя гС РСвС 

бжзСкОккя кПвОРкС лСбПТкФмж гСбіТжмПиПбі гСбіТПкіУмь, УмТСз язСї кП еОзікпжбУя, і кОгОмж 
ебім лТС бжзСкОккя гСТФпПккя мО бжлТОбгкі гСзФйПкмж, язсС оП бжйОвОємьУя еО ФйСбОйж 
гСвСбСТФ мО ХОТОзмПТСй гСТФпПккя; 

3) кПвОРкС лПТПгОмж гСбіТжмПиПбі бУП СгПТдОкП Ф еб'яезФ е бжзСкОккяй гСТФпПккя. 

ЛмОммя 1007. ИаСб'яезж гСбіТжмПия 
1. ДСбіТжмПиь еСаСб'яеОкжР бжгОмж лСбіТПкСйФ гСбіТПкіУмь кО бпжкПккя юТжгжпкжХ 

гіР, лПТПгаОпПкжХ гСвСбСТСй гСТФпПккя. 
2. ДСбіТжмПиь еСаСб'яеОкжР, язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС гСвСбСТСй: 
1) еОаПелПпжмж лСбіТПкСвС еОУСаОйж, кПСаХігкжйж гия бжзСкОккя гСТФпПккя; 
2) бігрзСгФбОмж лСбіТПкСйФ бжмТОмж, лСб'яеОкі е бжзСкОккяй гСТФпПккя. 
3. ДСбіТжмПиь еСаСб'яеОкжР кПвОРкС лТжРкямж біг лСбіТПкСвС бУП СгПТдОкП кжй Ф 

еб'яезФ е бжзСкОккяй гСТФпПккя. 
4. ДСбіТжмПиь еСаСб'яеОкжР бжлиОмжмж лСбіТПкСйФ лиОмФ, язсС бСкО РСйФ кОиПджмь. 
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ЛмОммя 1008. ЙТжлжкПккя гСвСбСТФ гСТФпПккя 
1. ДСвСбіТ гСТФпПккя лТжлжкяємьУя кО еОвОиькжХ лігУмОбОХ лТжлжкПккя гСвСбСТФ, О 

мОзСд Ф ТОеі: 
1) бігйСбж гСбіТжмПия ОаС лСбіТПкСвС біг гСвСбСТФ; 
2) бжекОккя гСбіТжмПия ОаС лСбіТПкСвС кПгієегОмкжй, СайПдПккя РСвС ожбіиькСї 

гієегОмкСУмі ОаС бжекОккя аПебіУкС бігУФмкій; 
3) УйПТмі гСбіТжмПия ОаС лСбіТПкСвС. 
2. ДСбіТжмПиь ОаС лСбіТПкжР йОюмь лТОбС бігйСбжмжУя біг гСвСбСТФ гСТФпПккя Ф аФгь-

язжР пОУ. ВігйСбО біг лТОбО кО бігйСбФ біг гСвСбСТФ гСТФпПккя є кізпПйкСю. 
3. ЯзсС лСбіТПкжР гіє яз ліглТжєйПоь, УмСТСкО, язО бігйСбияємьУя біг гСвСбСТФ, йОє 

лСбігСйжмж гТФвФ УмСТСкФ лТС бігйСбФ біг гСвСбСТФ кП ліекір яз еО Сгжк йіУяоь гС РСвС 
лТжлжкПккя, язсС мТжбОиіржР УмТСз кП бУмОкСбиПкжР гСвСбСТСй. 

К ТОеі лТжлжкПккя юТжгжпкСї СУСаж, язО є зСйПТоіРкжй лТПгУмОбкжзСй, гСбіТжмПиь 
йОє лТОбС бігйСбжмжУя біг гСвСбСТФ гСТФпПккя аПе лСлПТПгкьСвС лСбігСйиПккя лТС оП 
лСбіТПкСйФ. 

ЛмОммя 1009. ЗОУиігзж лТжлжкПккя гСвСбСТФ гСТФпПккя 
1. ЯзсС гСвСбіТ гСТФпПккя лТжлжкПкжР гС мСвС, яз гСТФпПккя аФиС лСбкіУмю бжзСкОкП 

лСбіТПкжй, гСбіТжмПиь лСбжкПк бігрзСгФбОмж лСбіТПкСйФ бжмТОмж, лСб'яеОкі е бжзСкОккяй 
гСТФпПккя, О язсС лСбіТПкСйФ кОиПджмь лиОмО - мОзСд бжлиОмжмж РСйФ лиОмФ лТСлСТоіРкС 
бжзСкОкіР кжй ТСаСмі. МП лСиСдПккя кП еОУмСУСбФємьУя гС бжзСкОккя лСбіТПкжй 
гСТФпПккя ліУия мСвС, яз бік гСбігОбУя ОаС йів гСбігОмжУя лТС лТжлжкПккя гСвСбСТФ 
гСТФпПккя. 

2. ВігйСбО гСбіТжмПия біг гСвСбСТФ гСТФпПккя кП є лігУмОбСю гия бігрзСгФбОккя 
еажмзіб, еОбгОкжХ лСбіТПкСйФ лТжлжкПккяй гСвСбСТФ, зТій бжлОгзФ лТжлжкПккя гСвСбСТФ, 
еО язжй лСбіТПкжР гіяб яз зСйПТоіРкжР лТПгУмОбкжз. 

3. ВігйСбО лСбіТПкСвС біг гСвСбСТФ гСТФпПккя кП є лігУмОбСю гия бігрзСгФбОккя 
еажмзіб, еОбгОкжХ гСбіТжмПиПбі лТжлжкПккяй гСвСбСТФ, зТій бжлОгзФ бігйСбж лСбіТПкСвС 
біг гСвСбСТФ еО мОзжХ ФйСб, зСиж гСбіТжмПиь лСеаОбиПкжР йСдижбСУмі ікОзрП еОаПелПпжмж 
УбСї ікмПТПУж, О мОзСд бігйСбж біг гСвСбСТФ, еО язжй лСбіТПкжР гіяб яз зСйПТоіРкжР 
лТПгУмОбкжз. 

ЛмОммя 1010. ИаСб'яезж УлОгзСєйоя лСбіТПкСвС мО иізбігОмСТО юТжгжпкСї СУСаж - 
лСбіТПкСвС 

1. К ТОеі УйПТмі лСбіТПкСвС РСвС УлОгзСєйоі лСбжккі лСбігСйжмж гСбіТжмПия лТС 
лТжлжкПккя гСвСбСТФ гСТФпПккя мО бджмж еОХСгіб, кПСаХігкжХ гия СХСТСкж йОРкО 
гСбіТжмПия, еСзТПйО еаПТПвмж РСвС ТПпі, гСзФйПкмж мО лПТПгОмж їХ гСбіТжмПиПбі. 

2. К ТОеі иізбігОоії юТжгжпкСї СУСаж - лСбіТПкСвС иізбігОмСТ лСбжкПк лСбігСйжмж 
гСбіТжмПия лТС лТжлжкПккя гСвСбСТФ гСТФпПккя мО бджмж еОХСгіб, кПСаХігкжХ гия СХСТСкж 
йОРкО гСбіТжмПия, еаПТПвмж РСвС ТПпі, гСзФйПкмж мО лПТПгОмж гСбіТжмПиПбі. 

ГиОбО 69 
КИЖІЛІЯ 

ЛмОммя 1011. ДСвСбіТ зСйіУії 
1. ЗО гСвСбСТСй зСйіУії СгкО УмСТСкО (зСйіУіСкПТ) еСаСб'яеФємьУя еО гСТФпПккяй 

гТФвСї УмСТСкж (зСйімПкмО) еО лиОмФ бпжкжмж Сгжк ОаС зіиьзО лТОбСпжкіб біг УбСвС ійПкі, ОиП 
еО ТОХФкСз зСйімПкмО. 

ЛмОммя 1012. КйСбж гСвСбСТФ зСйіУії 
1. ДСвСбіТ зСйіУії йСдП аФмж ФзиОгПкжР кО бжекОпПкжР УмТСз ОаС аПе бжекОпПккя 

УмТСзФ, е бжекОпПккяй ОаС аПе бжекОпПккя мПТжмСТії РСвС бжзСкОккя, е ФйСбСю пж аПе 
ФйСбж сСгС ОУСТмжйПкмФ мСбОТіб, язі є лТПгйПмСй зСйіУії. 
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2. КСйімПкм йСдП аФмж еСаСб'яеОкжР ФмТжйФбОмжУя біг ФзиОгПккя гСвСбСТФ зСйіУії е 
ікржйж СУСаОйж. 

3. ІУмСмкжйж ФйСбОйж гСвСбСТФ зСйіУії, еО язжйж зСйіУіСкПТ еСаСб'яеФємьУя лТСгОмж 
ОаС зФлжмж йОРкС, є ФйСбж лТС оП йОРкС мО РСвС оікФ. 

ЛмОммя 1013. КСйіУіРкО лиОмО 
1. КСйімПкм лСбжкПк бжлиОмжмж зСйіУіСкПТСбі лиОмФ б ТСейіТі мО лСТягзФ, 

бУмОкСбиПкжХ Ф гСвСбСТі зСйіУії. 
2. ЯзсС зСйіУіСкПТ лСТФпжбУя еО бжзСкОккя лТОбСпжкФ мТПмьСю СУСаСю, бік йОє лТОбС 

кО гСгОмзСбФ лиОмФ. 
3. ЯзсС гСвСбСТСй зСйіУії ТСейіТ лиОмж кП бжекОпПкжР, бСкО бжлиОпФємьУя ліУия 

бжзСкОккя гСвСбСТФ зСйіУії бжХСгяпж іе ебжпОРкжХ оік еО мОзі лСУиФвж. 
4. ЯзсС гСвСбіТ зСйіУії кП аФб бжзСкОкжР е лТжпжк, язі еОиПдОиж біг зСйімПкмО, 

зСйіУіСкПТ йОє лТОбС кО зСйіУіРкФ лиОмФ кО еОвОиькжХ лігУмОбОХ. 
5. К ТОеі ТСеіТбОккя ОаС СгкСУмСТСккьСї бігйСбж біг гСвСбСТФ зСйіУії зСйіУіСкПТ йОє 

лТОбС кО лиОмФ еО нОзмжпкС бпжкПкі гії. 

ЛмОммя 1014. ВжзСкОккя гСвСбСТФ зСйіУії 
1. КСйіУіСкПТ еСаСб'яеОкжР бпжкямж лТОбСпжкж кО ФйСбОХ, кОРаіиьр бжвігкжХ гия 

зСйімПкмО, і біглСбігкС гС РСвС бзОеібСз. ЯзсС Ф гСвСбСТі зСйіУії мОзжХ бзОеібСз кПйОє, 
зСйіУіСкПТ еСаСб'яеОкжР бпжкямж лТОбСпжкж біглСбігкС гС ебжпОїб гіиСбСвС СаСТСмФ ОаС 
бжйСв, сС ебжпОРкС УмОбиямьУя. 

2. ЯзсС зСйіУіСкПТ бпжкжб лТОбСпжк кО ФйСбОХ аіиьр бжвігкжХ, кід мі, сС аФиж 
бжекОпПкі зСйімПкмСй, гСгОмзСбС СгПТдОкО бжвСгО кОиПджмь зСйімПкмСбі. 

ЛмОммя 1015. ЛФазСйіУія 
1. ЗО евСгСю зСйімПкмО зСйіУіСкПТ йОє лТОбС ФзиОУмж гСвСбіТ УФазСйіУії е мТПмьСю 

СУСаСю (УФазСйіУіСкПТСй), еОижрОюпжУь біглСбігОиькжй еО гії УФазСйіУіСкПТО лПТПг 
зСйімПкмСй. 

ЗО гСвСбСТСй УФазСйіУії зСйіУіСкПТ кОаФбОє сСгС УФазСйіУіСкПТО лТОбО мО СаСб'яезж 
зСйімПкмО. 

2. К бжкямзСбжХ бжлОгзОХ, язсС оьСвС бжйОвОюмь ікмПТПУж зСйімПкмО, зСйіУіСкПТ йОє 
лТОбС ФзиОУмж гСвСбіТ УФазСйіУії аПе евСгж зСйімПкмО. 

3. КСйімПкм кП йОє лТОбО аПе евСгж зСйіУіСкПТО бУмФлОмж Ф бігкСУжкж е 
УФазСйіУіСкПТСй. 

ЛмОммя 1016. ВжзСкОккя гСвСбСТФ, ФзиОгПкСвС зСйіУіСкПТСй е мТПмьСю СУСаСю 
1. КСйімПкм еСаСб'яеОкжР еОаПелПпжмж зСйіУіСкПТО ФУій кПСаХігкжй гия бжзСкОккя 

СаСб'яезФ лПТПг мТПмьСю СУСаСю. 
2. ЗО гСвСбСТСй, ФзиОгПкжй е мТПмьСю СУСаСю, зСйіУіСкПТ кОаФбОє лТОбО кОбімь мСгі, 

зСиж зСйімПкм аФб кОебОкжР Ф гСвСбСТі ОаС лТжРкяб біг мТПмьСї СУСаж бжзСкОккя гСвСбСТФ. 
3. КСйіУіСкПТ кП біглСбігОє лПТПг зСйімПкмСй еО кПбжзСкОккя мТПмьСю СУСаСю 

гСвСбСТФ, ФзиОгПкСвС е кПю еО ТОХФкСз зСйімПкмО, зТій бжлОгзіб, зСиж зСйіУіСкПТ аФб 
кПСаОпкжй лТж бжаСТі оієї СУСаж ОаС лСТФпжбУя еО бжзСкОккя гСвСбСТФ (гПиьзТПгПТП). 

4. К ТОеі лСТФрПккя мТПмьСю СУСаСю гСвСбСТФ, ФзиОгПкСвС е кПю зСйіУіСкПТСй, 
зСйіУіСкПТ еСаСб'яеОкжР кПвОРкС лСбігСйжмж лТС оП зСйімПкмО, еіаТОмж мО еОаПелПпжмж 
кПСаХігкі гСзОеж. КСйімПкм йОє лТОбС бжйОвОмж біг зСйіУіСкПТО бігУмФлиПккя лТОбО бжйСвж 
гС оієї СУСаж. 

ЛмОммя 1017. ВігУмФл біг бзОеібСз зСйімПкмО 
1. КСйіУіСкПТ йОє лТОбС бігУмФлжмж біг бзОеібСз зСйімПкмО, язсС оьСвС бжйОвОюмь 

ікмПТПУж зСйімПкмО і зСйіУіСкПТ кП йів лСлПТПгкьС еОлжмОмж зСйімПкмО ОаС кП СгПТдОб Ф 
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ТСеФйкжР УмТСз біглСбігі кО УбіР еОлжм. К оьСйФ ТОеі зСйіУіСкПТ лСбжкПк лСбігСйжмж 
зСйімПкмО лТС гСлФсПкі бігУмФлж біг РСвС бзОеібСз яз міиьзж оП УмОкП йСдижбжй. 

2. КСйіУіСкПТСбі, язжР є ліглТжєйоПй, йСдП аФмж кОгОкС лТОбС бігУмФлОмж біг бзОеібСз 
зСйімПкмО аПе лСлПТПгкьСвС еОлжмФ лТС оП, ОиП е СаСб'яезСбжй лСбігСйиПккяй зСйімПкмО 
лТС гСлФсПкі бігУмФлж. 

3. КСйіУіСкПТ, язжР лТСгОб йОРкС еО кждпСю оікСю, лСбжкПк еОлиОмжмж Тіекжою 
зСйімПкмСбі, язсС зСйіУіСкПТ кП гСбПгП, сС бік кП йОб йСдижбСУмі лТСгОмж йОРкС еО 
лСвСгдПкСю оікСю, О РСвС лТСгОд еО кждпСю оікСю лСлПТПгжб аіиьрі еажмзж. 

ЯзсС гия бігУмФлФ біг бзОеібСз зСйімПкмО лСмТіакжР аФб лСлПТПгкіР еОлжм, зСйіУіСкПТ 
йОє мОзСд гСбПУмж, сС бік кП йів лСлПТПгкьС еОлжмОмж зСйімПкмО ОаС СгПТдОмж б ТСеФйкжР 
УмТСз біглСбігі кО УбіР еОлжм. 

4. ЯзсС зСйіУіСкПТ зФлжб йОРкС еО бжсСю оікСю, кід аФиО лСвСгдПкО, зСйімПкм йОє 
лТОбС кП лТжРкямж РСвС, еОябжбрж лТС оП зСйіУіСкПТСбі б ТСеФйкжР УмТСз ліУия СмТжйОккя 
біг кьСвС лСбігСйиПккя лТС ою зФлібию. 

ЯзсС зСйімПкм кП кОгіриП зСйіУіСкПТСбі лСбігСйиПккя лТС бігйСбФ біг зФлиПкСвС гия 
кьСвС йОРкО, бСкС ббОдОємьУя лТжРкямжй зСйімПкмСй. 

5. ЯзсС зСйіУіСкПТ лТж зФлібиі йОРкО еОлиОмжб Тіекжою Ф оікі, зСйімПкм кП йОє лТОбО 
бігйСбжмжУя біг лТжРкяммя бжзСкОккя гСвСбСТФ. 

ЛмОммя 1018. ЙТОбС биОУкСУмі зСйімПкмО 
1. ЖОРкС, лТжгаОкП зСйіУіСкПТСй еО ТОХФкСз зСйімПкмО, є биОУкіУмю зСйімПкмО. 

ЛмОммя 1019. ЙТОбС зСйіУіСкПТО кО лТжмТжйОккя ТПпі 
1. КСйіУіСкПТ йОє лТОбС гия еОаПелПпПккя УбСїХ бжйСв еО гСвСбСТСй зСйіУії 

лТжмТжйОмж Тіп, язО йОє аФмж лПТПгОкО зСйімПкмСбі. 
2. К ТОеі СвСиСрПккя зСйімПкмО аОкзТФмСй зСйіУіСкПТ ббОдОємьУя еОУмОбСгПТдОмПиПй 

лТжмТжйОкСї кжй ТПпі. 

ЛмОммя 1020. ЙТОбС зСйіУіСкПТО кО бігТОХФбОккя е вТСрСбжХ зСрміб, сС кОиПдОмь 
зСйімПкмСбі 

1. КСйіУіСкПТ йОє лТОбС бігТОХСбФбОмж кОиПдкі РСйФ еО гСвСбСТСй УФйж е ФУіХ 
вТСрСбжХ зСрміб, сС кОгіРриж гС кьСвС гия зСйімПкмО, язсС ікрі зТПгжмСТж зСйімПкмО кП 
йОюмь лПТПбОдкСвС лПТПг кжй лТОбО кО еОгСбСиПккя УбСїХ бжйСв іе вТСрСбжХ зСрміб, сС 
кОиПдОмь зСйімПкмСбі. 

ЛмОммя 1021. ИаСб'яеСз зСйіУіСкПТО еаПТівОмж йОРкС зСйімПкмО 
1. КСйіУіСкПТ біглСбігОє лПТПг зСйімПкмСй еО бмТОмФ, кПгСУмОпФ ОаС лСрзСгдПккя 

йОРкО зСйімПкмО. 
2. ЯзсС лТж лТжРкяммі зСйіУіСкПТСй йОРкО, сС кОгіРриС біг зСйімПкмО, ОаС йОРкО, сС 

кОгіРриС гия зСйімПкмО, аФгФмь бжябиПкі кПгСУмОпО ОаС лСрзСгдПккя, О мОзСд Ф ТОеі 
еОбгОккя рзСгж йОРкФ зСйімПкмО зСйіУіСкПТ лСбжкПк кПвОРкС лСбігСйжмж лТС оП зСйімПкмО 
і бджмж еОХСгіб сСгС СХСТСкж РСвС лТОб мО ікмПТПУіб. 

3. КСйіУіСкПТ, язжР кП еОУмТОХФбОб йОРкС зСйімПкмО, біглСбігОє еО бмТОмФ, кПгСУмОпФ, 
лСрзСгдПккя йОРкО зСйімПкмО, язсС бік аФб еСаСб'яеОкжР еОУмТОХФбОмж йОРкС еО ТОХФкСз 
зСйімПкмО біглСбігкС гС гСвСбСТФ ОаС ебжпОїб гіиСбСвС СаСТСмФ. 

ЛмОммя 1022. Збім зСйіУіСкПТО 
1. ЙіУия бпжкПккя лТОбСпжкФ еО гСТФпПккяй зСйімПкмО зСйіУіСкПТ лСбжкПк кОгОмж 

зСйімПкмСбі ебім і лПТПгОмж РСйФ бУП СгПТдОкП еО гСвСбСТСй зСйіУії. 
2. КСйімПкм, язжР йОє еОлПТПпПккя сСгС ебімФ зСйіУіСкПТО, лСбжкПк лСбігСйжмж РСвС 

лТС оП лТСмявСй мТжгоямж гкіб біг гкя СмТжйОккя ебімФ. ЯзсС мОзі еОлПТПпПккя кП 
кОгіРгФмь, ебім ббОдОємьУя лТжРкямжй. 
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ЛмОммя 1023. ЙТжРкяммя зСйімПкмСй бжзСкОккя еО гСвСбСТСй зСйіУії 
1. КСйімПкм еСаСб'яеОкжР: 
1) лТжРкямж біг зСйіУіСкПТО бУП кОиПдкС бжзСкОкП еО гСвСбСТСй зСйіУії; 
2) СвиякФмж йОРкС, лТжгаОкП гия кьСвС зСйіУіСкПТСй, і кПвОРкС лСбігСйжмж 

зСйіУіСкПТО лТС бжябиПкі Ф оьСйФ йОРкі кПгСиізж. 

ЛмОммя 1024. ЙТОбС зСйіУіСкПТО кО бігрзСгФбОккя бжмТОм, еТСаиПкжХ кжй Ф еб'яезФ 
е бжзСкОккяй гСвСбСТФ зСйіУії 

1. КСйіУіСкПТ йОє лТОбС кО бігрзСгФбОккя бжмТОм, еТСаиПкжХ кжй Ф еб'яезФ е 
бжзСкОккяй УбСїХ СаСб'яезіб еО гСвСбСТСй зСйіУії, еСзТПйО Ф бжлОгзФ, язсС бік ОаС 
УФазСйіУіСкПТ бджб ФУіХ еОХСгіб сСгС бпжкПккя лТОбСпжкФ, ОиП кП йів РСвС бпжкжмж еО 
СаУмОбжк, язі біг кьСвС кП еОиПдОиж. 

ЛмОммя 1025. ЙТОбС зСйімПкмО кО бігйСбФ біг гСвСбСТФ зСйіУії 
1. КСйімПкм йОє лТОбС бігйСбжмжУя біг гСвСбСТФ зСйіУії. 
2. ЯзсС гСвСбіТ зСйіУії ФзиОгПкС аПе бжекОпПккя УмТСзФ, зСйімПкм лСбжкПк лСбігСйжмж 

зСйіУіСкПТО лТС бігйСбФ біг гСвСбСТФ кП ліекірП кід еО мТжгоямь гкіб. 
3. К ТОеі бігйСбж зСйімПкмО біг гСвСбСТФ зСйіУії бік лСбжкПк Ф УмТСз, бУмОкСбиПкжР 

гСвСбСТСй, О язсС мОзжР УмТСз кП бУмОкСбиПкжР, - кПвОРкС ТСелСТягжмжУя УбСїй йОРкСй, 
язП є Ф зСйіУіСкПТО. К ТОеі кПбжзСкОккя зСйімПкмСй оьСвС СаСб'яезФ зСйіУіСкПТ йОє лТОбС 
лПТПгОмж оП йОРкС кО еаПТівОккя еО ТОХФкСз зСйімПкмО ОаС лТСгОмж йОРкС еО 
кОРбжвігкірСю гия зСйімПкмО оікСю. 

4. К ТОеі бігйСбж зСйімПкмО біг гСвСбСТФ зСйіУії зСйіУіСкПТ йОє лТОбС кО 
бігрзСгФбОккя бжмТОм, еТСаиПкжХ кжй Ф еб'яезФ е бжзСкОккяй гСвСбСТФ. 

ЛмОммя 1026. ЙТОбС зСйіУіСкПТО кО бігйСбФ біг гСвСбСТФ зСйіУії 
1. КСйіУіСкПТ йОє лТОбС бігйСбжмжУя біг гСвСбСТФ зСйіУії ижрП мСгі, зСиж УмТСз кП 

бУмОкСбиПкжР гСвСбСТСй. КСйіУіСкПТ лСбжкПк лСбігСйжмж зСйімПкмО лТС бігйСбФ біг 
гСвСбСТФ кП ліекірП кід еО мТжгоямь гкіб. 

КСйіУіСкПТ, язжР бігйСбжбУя біг гСвСбСТФ зСйіУії, лСбжкПк бджмж еОХСгіб, кПСаХігкжХ 
гия еаПТПдПккя йОРкО зСйімПкмО. 

2. К ТОеі бігйСбж зСйіУіСкПТО біг гСвСбСТФ зСйіУії зСйімПкм лСбжкПк ТСелСТягжмжУя 
УбСїй йОРкСй, язП є Ф зСйіУіСкПТО, лТСмявСй л'ямкОгоямж гкіб біг гкя СмТжйОккя 
лСбігСйиПккя лТС бігйСбФ зСйіУіСкПТО біг гСвСбСТФ. К ТОеі кПбжзСкОккя зСйімПкмСй оьСвС 
СаСб'яезФ зСйіУіСкПТ йОє лТОбС лПТПгОмж оП йОРкС кО еаПТівОккя еО ТОХФкСз зСйімПкмО ОаС 
лТСгОмж йОРкС еО кОРбжвігкірСю гия зСйімПкмО оікСю. 

ЛмОммя 1027. ЗОУиігзж УйПТмі ніежпкСї СУСаж ОаС лТжлжкПккя юТжгжпкСї СУСаж - 
зСйіУіСкПТО 

1. К ТОеі УйПТмі ніежпкСї СУСаж ОаС иізбігОоії юТжгжпкСї СУСаж - зСйіУіСкПТО гСвСбіТ 
зСйіУії лТжлжкяємьУя. 

2. ЯзсС юТжгжпкО СУСаО - зСйіУіСкПТ лТжлжкяємьУя і бУмОкСбиююмьУя її 
лТОбСкОУмФлкжзж, лТОбО мО СаСб'яезж зСйіУіСкПТО лПТПХСгямь гС лТОбСкОУмФлкжзіб, язсС 
лТСмявСй УмТСзФ, бУмОкСбиПкСвС гия еОябиПккя зТПгжмСТОйж УбСїХ бжйСв, зСйімПкм кП 
лСбігСйжмь лТС бігйСбФ біг гСвСбСТФ. 

ЛмОммя 1028. ИУСаижбСУмі СзТПйжХ бжгіб зСйіУії 
1. ЗОзСкСй йСдФмь аФмж бУмОкСбиПкі СУСаижбСУмі гСвСбСТФ зСйіУії сСгС СзТПйжХ бжгіб 

йОРкО. 
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ГиОбО 70 
КЙКАВЙІЗЗЯ ЖАЕЗИЖ 

ЛмОммя 1029. ДСвСбіТ ФлТОбиіккя йОРкСй 
1. ЗО гСвСбСТСй ФлТОбиіккя йОРкСй СгкО УмСТСкО (ФУмОкСбкжз ФлТОбиіккя) лПТПгОє 

гТФвіР УмСТСкі (ФлТОбжмПиПбі) кО лПбкжР УмТСз йОРкС б ФлТОбиіккя, О гТФвО УмСТСкО 
еСаСб'яеФємьУя еО лиОмФ егіРУкюбОмж біг УбСвС ійПкі ФлТОбиіккя ожй йОРкСй б ікмПТПУОХ 
ФУмОкСбкжзО ФлТОбиіккя ОаС бзОеОкСї кжй СУСаж (бжвСгСкОаФбОпО). 

2. ДСвСбіТ ФлТОбиіккя йОРкСй йСдП еОУбігпФбОмж бжкжзкПккя б ФлТОбжмПия лТОбО 
гСбіТпСї биОУкСУмі кО СмТжйОкП б ФлТОбиіккя йОРкС. 

ЗОзСкСй пж гСвСбСТСй ФлТОбиіккя йОРкСй йСдФмь аФмж лПТПгаОпПкі СайПдПккя 
лТОбО гСбіТпСї биОУкСУмі ФлТОбжмПия. 

ЛмОммя 1030. ЙТПгйПм гСвСбСТФ ФлТОбиіккя йОРкСй 
1. ЙТПгйПмСй гСвСбСТФ ФлТОбиіккя йОРкСй йСдФмь аФмж ліглТжєйУмбС яз єгжкжР 

йОРкСбжР зСйлиПзУ, кПТФХСйО Тіп, оіккі лОлПТж, йОРкСбі лТОбО мО ікрП йОРкС. 
2. ЗП йСдФмь аФмж лТПгйПмСй гСвСбСТФ ФлТОбиіккя йОРкСй вТСрСбі зСрмж, зТій 

бжлОгзіб, зСиж лТОбС егіРУкюбОмж ФлТОбиіккя вТСрСбжйж зСрмОйж лТяйС бУмОкСбиПкС 
еОзСкСй. 

3. ЖОРкС, лПТПгОкП б ФлТОбиіккя, йОє аФмж бігСзТПйиПкП біг ікрСвС йОРкО 
ФУмОкСбкжзО ФлТОбиіккя мО біг йОРкО ФлТОбжмПия. 

ЖОРкС, лПТПгОкП б ФлТОбиіккя, йОє СаиізСбФбОмжУя б ФлТОбжмПия кО СзТПйСйФ аОиОкУі, 
і сСгС кьСвС бПгПмьУя СзТПйжР Саиіз. 

КСеТОХФкзж, лСб'яеОкі е ФлТОбиіккяй йОРкСй, егіРУкююмьУя кО СзТПйСйФ 
аОкзібУьзСйФ ТОХФкзФ. 

4. ЖОРкС, кОаФмП ФлТОбжмПиПй Ф ТПеФиьмОмі ФлТОбиіккя йОРкСй, бзиюпОємьУя гС УзиОгФ 
СмТжйОкСвС б ФлТОбиіккя йОРкО. 

ЛмОммя 1031. ЛСТйО гСвСбСТФ ФлТОбиіккя йОРкСй 
1. ДСвСбіТ ФлТОбиіккя йОРкСй ФзиОгОємьУя б лжУьйСбіР нСТйі. 
2. ДСвСбіТ ФлТОбиіккя кПТФХСйжй йОРкСй лігиявОє кСмОТіОиькСйФ лСУбігпПккю. 

ЛмОммя 1032. КУмОкСбкжз ФлТОбиіккя 
1. КУмОкСбкжзСй ФлТОбиіккя є биОУкжз йОРкО. 
2. ЯзсС биОУкжзСй йОРкО є ніежпкО СУСаО, йіУоП лПТПаФбОккя язСї кПбігСйП ОаС її 

бжекОкС аПебіУкС бігУФмкьСю, ФУмОкСбкжзСй ФлТОбиіккя є СТвОк Слізж мО лізиФбОккя. 
3. ЯзсС биОУкжзСй йОРкО є йОиСиімкя СУСаО ОаС ніежпкО СУСаО, язО бжекОкО 

кПгієегОмкСю, ФУмОкСбкжзСй ФлТОбиіккя йСдП аФмж СлізФк ОаС СТвОк Слізж мО лізиФбОккя. 
4. ЯзсС биОУкжзСй йОРкО є кПлСбкСиімкя СУСаО, ФУмОкСбкжзСй ФлТОбиіккя є оя СУСаО 

еО гСебСиСй аОмьзіб (ФУжкСбиюбОпіб) ОаС лізиФбОиькжзО. 
5. ЯзсС биОУкжзСй йОРкО є СУСаО, ожбіиькО гієегОмкіУмь язСї СайПдПкО, 

ФУмОкСбкжзСй ФлТОбиіккя є її лізиФбОиькжз. 
6. К бжлОгзОХ, бУмОкСбиПкжХ еОзСкСй, ФУмОкСбкжзСй ФлТОбиіккя йСдП аФмж 

ЗОоіСкОиькП ОвПкмУмбС КзТОїкж е лжмОкь бжябиПккя, ТСерФзФ мО ФлТОбиіккя ОзмжбОйж, 
СгПТдОкжйж біг зСТФлоіРкжХ мО ікржХ еиСпжкіб. 

7. К ТОеі лПТПХСгФ лТОбО биОУкСУмі кО йОРкС, сС є лТПгйПмСй гСвСбСТФ ФлТОбиіккя, біг 
ФУмОкСбкжзО ФлТОбиіккя гС ікрСї СУСаж гСвСбіТ ФлТОбиіккя кП лТжлжкяємьУя, зТій бжлОгзіб, 
зСиж лТОбС биОУкСУмі кО йОРкС лПТПХСгжмь бкОУиігСз ебПТкПккя кО кьСвС УмявкПккя. 

ЛмОммя 1033. КлТОбжмПиь 
1. КлТОбжмПиПй йСдП аФмж УФа'єзм ліглТжєйкжоьзСї гіяиькСУмі. 
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2. КлТОбжмПиПй кП йСдП аФмж СТвОк гПТдОбкСї биОгж, СТвОк биОгж АбмСкСйкСї 
КПУлФаиізж КТжй ОаС СТвОк йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя, язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС 
еОзСкСй. 

3. ВжвСгСкОаФбОп кП йСдП аФмж ФлТОбжмПиПй. 
4. КлТОбжмПиь гіє аПе гСбіТПкСУмі. 
5. КлТОбжмПиь, язсС оП бжекОпПкС гСвСбСТСй лТС ФлТОбиіккя йОРкСй, є гСбіТпжй 

биОУкжзСй оьСвС йОРкО, язжй бік бСиСгіє, зСТжУмФємьУя і ТСелСТягдОємьУя біглСбігкС гС 
еОзСкФ мО гСвСбСТФ ФлТОбиіккя йОРкСй. ДСвСбіТ лТС ФлТОбиіккя йОРкСй кП мявкП еО УСаСю 
лПТПХСгФ лТОбО биОУкСУмі гС ФлТОбжмПия кО йОРкС, лПТПгОкП б ФлТОбиіккя. 

ЛмОммя 1034. ИУСаО, язО кОаФбОє бжвСгж біг йОРкО, сС лПТПгОкП б ФлТОбиіккя 
1. ВжвСгж біг йОРкО, сС лПТПгОкП б ФлТОбиіккя, кОиПдОмь ФУмОкСбкжзСбі ФлТОбиіккя. 
2. КУмОкСбкжз ФлТОбиіккя йСдП бзОеОмж б гСвСбСТі СУСаФ, язО йОє лТОбС кОаФбОмж 

бжвСгж біг йОРкО, лПТПгОкСвС б ФлТОбиіккя (бжвСгСкОаФбОпО). 

ЛмОммя 1035. ІУмСмкі ФйСбж гСвСбСТФ ФлТОбиіккя йОРкСй 
1. ІУмСмкжйж ФйСбОйж гСвСбСТФ ФлТОбиіккя йОРкСй є: 
1) лПТПиіз йОРкО, сС лПТПгОємьУя б ФлТОбиіккя; 
2) ТСейіТ і нСТйО лиОмж еО ФлТОбиіккя йОРкСй. 

ЛмОммя 1036. ЛмТСз гСвСбСТФ ФлТОбиіккя йОРкСй 
1. ЛмТСз ФлТОбиіккя йОРкСй бУмОкСбиюємьУя Ф гСвСбСТі ФлТОбиіккя йОРкСй. 
ЯзсС УмСТСкж кП бжекОпжиж УмТСзФ гСвСбСТФ ФлТОбиіккя йОРкСй, бік ббОдОємьУя 

ФзиОгПкжй кО л'ямь ТСзіб. 
2. К ТОеі бігУФмкСУмі еОябж Сгкієї іе УмСТік лТС лТжлжкПккя ОаС ейікФ гСвСбСТФ 

ФлТОбиіккя йОРкСй ліУия еОзікпПккя РСвС УмТСзФ гСвСбіТ ббОдОємьУя лТСгСбдПкжй кО 
мОзжР УОйжР УмТСз і кО мОзжХ УОйжХ ФйСбОХ. 

ЛмОммя 1037. ЙТОбО мО СаСб'яезж ФлТОбжмПия 
1. КлТОбжмПиь ФлТОбияє йОРкСй біглСбігкС гС ФйСб гСвСбСТФ. КлТОбжмПиь йСдП 

бігпФдФбОмж йОРкС, лПТПгОкП б ФлТОбиіккя, ФзиОгОмж сСгС кьСвС гСвСбіТ еОУмОбж ижрП еО 
евСгСю ФУмОкСбкжзО ФлТОбиіккя. 

2. КлТОбжмПиь йОє лТОбС бжйОвОмж ФУФкПккя аФгь-язжХ лСТФрПкь РСвС лТОб кО йОРкС, 
лПТПгОкП б ФлТОбиіккя, біглСбігкС гС УмОммі 396 оьСвС КСгПзУФ. 

ЛмОммя 1038. ЗгіРУкПккя ФлТОбиіккя йОРкСй 
1. КлТОбжмПиь ФлТОбияє йОРкСй СУСажУмС, зТій бжлОгзіб, бУмОкСбиПкжХ УмОммПю 1041 

оьСвС КСгПзУФ. 
2. КлТОбжмПиь, бпжкяюпж нОзмжпкі мО юТжгжпкі гії, лСб'яеОкі е ФлТОбиіккяй йОРкСй, 

еСаСб'яеОкжР лСбігСйиямж СУіа, е язжйж бік бпжкяє лТОбСпжкж, лТС мП, сС бік є 
ФлТОбжмПиПй, О кП биОУкжзСй йОРкО. 

3. К лТОбСпжкОХ сСгС йОРкО, лПТПгОкСвС б ФлТОбиіккя, язі бпжкяюмьУя Ф лжУьйСбіР 
нСТйі, бзОеФємьУя лТС мП, сС бСкж бпжкПкі ФлТОбжмПиПй. К ТОеі бігУФмкСУмі мОзСї бзОеібзж 
ФлТОбжмПиь еСаСб'яеФємьУя лПТПг мТПмійж СУСаОйж СУСажУмС. 

ЛмОммя 1039. ЙПТПгОккя б ФлТОбиіккя йОРкО, сС є лТПгйПмСй гСвСбСТФ еОУмОбж 
1. ЖОРкС, сС є лТПгйПмСй гСвСбСТФ еОУмОбж, йСдП аФмж лПТПгОкП б ФлТОбиіккя. 
2. КУмОкСбкжз ФлТОбиіккя еСаСб'яеОкжР лСлПТПгжмж ФлТОбжмПия лТС мП, сС йОРкС, язП 

лПТПгОємьУя б ФлТОбиіккя, є лТПгйПмСй гСвСбСТФ еОУмОбж. 
ЯзсС ФУмОкСбкжз ФлТОбиіккя кП лСлПТПгжб ФлТОбжмПия і УОй ФлТОбжмПиь кП екОб і кП 

йів екОмж лТС мП, сС йОРкС, язП лПТПгОкП б ФлТОбиіккя, є лТПгйПмСй гСвСбСТФ еОУмОбж, 
ФлТОбжмПиь йОє лТОбС бжйОвОмж ТСеіТбОккя гСвСбСТФ мО бжлиОмж кОиПдкСї РСйФ еО 
гСвСбСТСй лиОмж біглСбігкС гС УмТСзФ ФлТОбиіккя ожй йОРкСй. 
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ЛмОммя 1040. ЗбПТкПккя УмявкПккя кО йОРкС, лПТПгОкП б ФлТОбиіккя, еО бжйСвСю 
зТПгжмСТО ФУмОкСбкжзО ФлТОбиіккя 

1. ЗбПТкПккя УмявкПккя кО йОРкС, лПТПгОкП б ФлТОбиіккя, еО бжйСвСю зТПгжмСТО 
ФУмОкСбкжзО ФлТОбиіккя кП гСлФУзОємьУя, зТій бжлОгзФ бжекОккя ФУмОкСбкжзО ФлТОбиіккя 
аОкзТФмСй ОаС ебПТкПккя УмявкПккя еО бжйСвСю еОУмОбСгПТдОмПия кО йОРкС, сС є 
лТПгйПмСй гСвСбСТФ еОУмОбж. К ТОеі бжекОккя ФУмОкСбкжзО ФлТОбиіккя аОкзТФмСй гСвСбіТ 
ФлТОбиіккя ожй йОРкСй лТжлжкяємьУя і бСкС бзиюпОємьУя гС иізбігОоіРкСї йОУж. 

ЛмОммя 1041. ЙПТПгОккя лТОбО ФлТОбиіккя йОРкСй ікріР СУСаі 
1. КлТОбжмПиь йСдП гСТФпжмж ікріР СУСаі (еОйіУкжзСбі) бпжкжмж біг РСвС ійПкі гії, 

кПСаХігкі гия ФлТОбиіккя йОРкСй, язсС оП лПТПгаОпПкС гСвСбСТСй ФлТОбиіккя йОРкСй ОаС 
оьСвС бжйОвОюмь ікмПТПУж ФУмОкСбкжзО ФлТОбиіккя ОаС бжвСгСкОаФбОпО Ф ТОеі 
кПйСдижбСУмі СмТжйОмж б ТСеФйкжР УмТСз біглСбігкі бзОеібзж ФУмОкСбкжзО ФлТОбиіккя. 
КлТОбжмПиь біглСбігОє еО гії СаТОкСвС кжй еОйіУкжзО, яз еО УбСї биОУкі. 

ЛмОммя 1042. ЙТОбС ФлТОбжмПия кО лиОмФ 
1. КлТОбжмПиь йОє лТОбС кО лиОмФ, бУмОкСбиПкФ гСвСбСТСй, О мОзСд кО бігрзСгФбОккя 

кПСаХігкжХ бжмТОм, еТСаиПкжХ кжй Ф еб'яезФ е ФлТОбиіккяй йОРкСй. 
2. КлТОбжмПиь йОРкСй, язсС оП лПТПгаОпПкС еОзСкСй ОаС ФзиОгПкжй біглСбігкС гС 

кьСвС гСвСбСТСй, йОє лТОбС бігТОХСбФбОмж кОиПдкі РСйФ біглСбігкС гС пОУмжкж лПТрСї оієї 
УмОммі вТСрСбі УФйж аПелСУПТПгкьС е гСХСгіб біг бжзСТжУмОккя йОРкО, лПТПгОкСвС б 
ФлТОбиіккя. 

ЛмОммя 1043. ВіглСбігОиькіУмь ФлТОбжмПия 
1. КлТОбжмПиь, язжР кП бжябжб лТж ФлТОбиіккі йОРкСй кОиПдкСї мФТаСмижбСУмі лТС 

ікмПТПУж ФУмОкСбкжзО ФлТОбиіккя ОаС бжвСгСкОаФбОпО, еСаСб'яеОкжР бігрзСгФбОмж 
ФУмОкСбкжзСбі ФлТОбиіккя еОбгОкі еажмзж, О бжвСгСкОаФбОпПбі - ФлФсПкФ бжвСгФ. 

КлТОбжмПиь біглСбігОє еО еОбгОкі еажмзж, язсС кП гСбПгП, сС бСкж бжкжзиж бкОУиігСз 
кПлПТПаСТкСї Ужиж, бжккжХ гіР ФУмОкСбкжзО ФлТОбиіккя ОаС бжвСгСкОаФбОпО. 

2. КлТОбжмПиь кПУП УФаУжгіОТкФ біглСбігОиькіУмь еО аСТвОйж, сС бжкжзиж Ф еб'яезФ іе 
егіРУкПккяй кжй ФлТОбиіккя, язсС бОТмСУмі йОРкО, лПТПгОкСвС б ФлТОбиіккя, кПгСУмОмкьС 
гия еОгСбСиПккя бжйСв зТПгжмСТіб. 

3. ЛФаУжгіОТкО біглСбігОиькіУмь ФлТОбжмПия, бУмОкСбиПкО пОУмжкСю гТФвСю оієї УмОммі, 
кОУмОє мОзСд Ф ТОеі бпжкПккя лТОбСпжкіб е лПТПбжсПккяй кОгОкжХ РСйФ лСбкСбОдПкь ОаС 
бУмОкСбиПкжХ СайПдПкь, еО ФйСбж, сС мТПмі СУСаж, язі аПТФмь ФпОУмь Ф лТОбСпжкі, гСбПгФмь, 
сС бСкж кП екОиж і кП йСвиж екОмж лТС лПТПбжсПккя ФлТОбжмПиПй лСбкСбОдПкь ОаС 
бУмОкСбиПкжХ СайПдПкь. К оьСйФ ТОеі ФУмОкСбкжз ФлТОбиіккя йСдП бжйОвОмж біг 
ФлТОбжмПия бігрзСгФбОккя еОбгОкжХ кжй еажмзіб. 

ЛмОммя 1044. ЙТжлжкПккя гСвСбСТФ ФлТОбиіккя йОРкСй 
1. ДСвСбіТ ФлТОбиіккя йОРкСй лТжлжкяємьУя Ф ТОеі: 
1) еОвжаПиі йОРкО, лПТПгОкСвС б ФлТОбиіккя; 
2) лТжлжкПккя гСвСбСТФ еО еОябСю Сгкієї іе УмСТік Ф еб'яезФ іе еОзікпПккяй РСвС УмТСзФ; 
3) УйПТмі ніежпкСї СУСаж - бжвСгСкОаФбОпО ОаС иізбігОоії юТжгжпкСї СУСаж - 

бжвСгСкОаФбОпО, язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС гСвСбСТСй; 
4) бігйСбж бжвСгСкОаФбОпО біг СгПТдОккя бжвСгж еО гСвСбСТСй; 
5) бжекОккя ФлТОбжмПия кПгієегОмкжй, аПебіУкС бігУФмкій, СайПдПккя РСвС ожбіиькСї 

гієегОмкСУмі ОаС УйПТмі; 
6) бігйСбж ФлТОбжмПия ОаС ФУмОкСбкжзО ФлТОбиіккя біг гСвСбСТФ ФлТОбиіккя йОРкСй Ф 

еб'яезФ е кПйСдижбіУмю ФлТОбжмПия егіРУкюбОмж ФлТОбиіккя йОРкСй; 
7) бігйСбж ФУмОкСбкжзО ФлТОбиіккя біг гСвСбСТФ е ікрСї, кід ФзОеОкО б лФкзмі 6 оієї 

пОУмжкж, лТжпжкж еО ФйСбж бжлиОмж ФлТОбжмПиПбі лиОмж, лПТПгаОпПкСї гСвСбСТСй; 
8) бжекОккя ніежпкСї СУСаж - ФУмОкСбкжзО ФлТОбиіккя аОкзТФмСй; 
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9) лСбкСвС еОбПТрПккя бжзСкОккя УмСТСкОйж гСвСбСТФ ФлТОбиіккя йОРкСй; 
10) гСУмТСзСбСвС лТжлжкПккя ФлТОбиіккя йОРкСй, язсС оП лПТПгаОпПкС ожй 

гСвСбСТСй, ОаС еО ТірПккяй УФгФ. 
2. К ТОеі бігйСбж Сгкієї УмСТСкж біг гСвСбСТФ ФлТОбиіккя йОРкСй бСкО лСбжккО 

лСбігСйжмж гТФвФ УмСТСкФ лТС оП еО мТж йіУяоі гС лТжлжкПккя гСвСбСТФ, язсС гСвСбСТСй кП 
бУмОкСбиПкжР ікржР УмТСз. 

3. К ТОеі лТжлжкПккя гСвСбСТФ ФлТОбиіккя йОРкСй йОРкС, сС аФиС лПТПгОкП б 
ФлТОбиіккя, ОаС йОРкС, кОаФмП біг мОзСвС ФлТОбиіккя, лПТПгОємьУя ФУмОкСбкжзСбі 
ФлТОбиіккя Ф лСТягзФ, бжекОпПкСйФ гСвСбСТСй. 

ЛмОммя 1045. ИУСаижбСУмі ФлТОбиіккя оіккжйж лОлПТОйж 
1. ИУСаижбСУмі ФлТОбиіккя оіккжйж лОлПТОйж бУмОкСбиююмьУя еОзСкСй. 

ГиОбО 71 
ЙИЗИКА. ККДДИМ. БАЗКІВЛЬКИЕ ВКЙАД 

§ 1. ПЧежзФ 

ЛмОммя 1046. ДСвСбіТ лСежзж 
1. ЗО гСвСбСТСй лСежзж СгкО УмСТСкО (лСежзСгОбПоь) лПТПгОє Ф биОУкіУмь гТФвіР 

УмСТСкі (лСежпОиькжзСбі) вТСрСбі зСрмж ОаС ікрі ТПпі, бжекОпПкі ТСгСбжйж СекОзОйж, О 
лСежпОиькжз еСаСб'яеФємьУя лСбПТкФмж лСежзСгОбоПбі мОзФ д УФйФ вТСрСбжХ зСрміб (УФйФ 
лСежзж) ОаС мОзФ д зіиьзіУмь ТПпПР мСвС д ТСгФ мО мОзСї д язСУмі. 

ДСвСбіТ лСежзж є ФзиОгПкжй е йСйПкмФ лПТПгОккя вТСрПР ОаС ікржХ ТПпПР, 
бжекОпПкжХ ТСгСбжйж СекОзОйж. 

ЛмОммя 1047. ЛСТйО гСвСбСТФ лСежзж 
1. ДСвСбіТ лСежзж ФзиОгОємьУя Ф лжУьйСбіР нСТйі, язсС РСвС УФйО кП йПкр яз Ф гПУямь 

ТОеіб лПТПбжсФє бУмОкСбиПкжР еОзСкСй ТСейіТ кПСлСгОмзСбФбОкСвС йікійФйФ гСХСгіб 
вТСйОгяк, О Ф бжлОгзОХ, зСиж лСежзСгОбоПй є юТжгжпкО СУСаО, - кПеОиПдкС біг УФйж. 

2. ЗО лігмбПТгдПккя ФзиОгПккя гСвСбСТФ лСежзж мО РСвС ФйСб йСдП аФмж 
лТПгУмОбиПкО ТСелжУзО лСежпОиькжзО ОаС ікржР гСзФйПкм, язжР лСУбігпФє лПТПгОккя РСйФ 
лСежзСгОбоПй бжекОпПкСї вТСрСбСї УФйж ОаС бжекОпПкСї зіиьзСУмі ТПпПР. 

ЛмОммя 1048. ЙТСоПкмж еО гСвСбСТСй лСежзж 
1. ЙСежзСгОбПоь йОє лТОбС кО СгПТдОккя біг лСежпОиькжзО лТСоПкміб біг УФйж 

лСежзж, язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС гСвСбСТСй ОаС еОзСкСй. КСейіТ і лСТягСз СгПТдОккя 
лТСоПкміб бУмОкСбиююмьУя гСвСбСТСй. ЯзсС гСвСбСТСй кП бУмОкСбиПкжР ТСейіТ 
лТСоПкміб, їХ ТСейіТ бжекОпОємьУя кО Тібкі СаиізСбСї УмОбзж ЗОоіСкОиькСвС аОкзФ КзТОїкж. 

К ТОеі бігУФмкСУмі ікрСї гСйСбиПкСУмі УмСТік лТСоПкмж бжлиОпФюмьУя сСйіУяоя гС гкя 
лСбПТкПккя лСежзж. 

2. ДСвСбіТ лСежзж ббОдОємьУя аПелТСоПкмкжй, язсС: 
1) бік ФзиОгПкжР йід ніежпкжйж СУСаОйж кО УФйФ, язО кП лПТПбжсФє 

л'ямгПУямжзТОмкСвС ТСейіТФ кПСлСгОмзСбФбОкСвС йікійФйФ гСХСгіб вТСйОгяк, і кП 
лСб'яеОкжР іе егіРУкПккяй ліглТжєйкжоьзСї гіяиькСУмі ХСпО а Сгкією іе УмСТік; 

2) лСежпОиькжзСбі лПТПгОкі ТПпі, бжекОпПкі ТСгСбжйж СекОзОйж. 

ЛмОммя 1049. ИаСб'яеСз лСежпОиькжзО лСбПТкФмж лСежзФ 
1. ЙСежпОиькжз еСаСб'яеОкжР лСбПТкФмж лСежзСгОбоПбі лСежзФ (вТСрСбі зСрмж Ф мОзіР 

УОйіР УФйі ОаС ТПпі, бжекОпПкі ТСгСбжйж СекОзОйж, Ф мОзіР УОйіР зіиьзСУмі, мОзСвС УОйСвС 
ТСгФ мО мОзСї УОйСї язСУмі, сС аФиж лПТПгОкі РСйФ лСежзСгОбоПй) Ф УмТСз мО б лСТягзФ, сС 
бУмОкСбиПкі гСвСбСТСй. 
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ЯзсС гСвСбСТСй кП бУмОкСбиПкжР УмТСз лСбПТкПккя лСежзж ОаС оПР УмТСз 
бжекОпПкжР йСйПкмСй лТПг'ябиПккя бжйСвж, лСежзО йОє аФмж лСбПТкПкО лСежпОиькжзСй 
лТСмявСй мТжгоямж гкіб біг гкя лТПг'ябиПккя лСежзСгОбоПй бжйСвж лТС оП, язсС ікрП кП 
бУмОкСбиПкС гСвСбСТСй. 

2. ЙСежзО, кОгОкО еО гСвСбСТСй аПелТСоПкмкСї лСежзж, йСдП аФмж лСбПТкПкО 
лСежпОиькжзСй гСУмТСзСбС, язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС гСвСбСТСй. 

3. ЙСежзО ббОдОємьУя лСбПТкФмСю б йСйПкм лПТПгОккя лСежзСгОбоПбі ТПпПР, 
бжекОпПкжХ ТСгСбжйж СекОзОйж, ОаС еОТОХФбОккя вТСрСбСї УФйж, сС лСежпОиОУя, кО РСвС 
аОкзібУьзжР ТОХФкСз. 

ЛмОммя 1050. ЗОУиігзж лСТФрПккя гСвСбСТФ лСежпОиькжзСй 
1. ЯзсС лСежпОиькжз УбСєпОУкС кП лСбПТкФб УФйФ лСежзж, бік еСаСб'яеОкжР УлиОмжмж 

вТСрСбФ УФйФ біглСбігкС гС УмОммі 625 оьСвС КСгПзУФ. ЯзсС лСежпОиькжз УбСєпОУкС кП 
лСбПТкФб ТПпі, бжекОпПкі ТСгСбжйж СекОзОйж, бік еСаСб'яеОкжР УлиОмжмж кПФУмСРзФ 
біглСбігкС гС УмОмПР 549 - 552 оьСвС КСгПзУФ, язО кОТОХСбФємьУя біг гкя, зСиж ТПпі йОиж 
аФмж лСбПТкФмі, гС гкя їХ нОзмжпкСвС лСбПТкПккя лСежзСгОбоПбі, кПеОиПдкС біг УлиОмж 
лТСоПкміб, кОиПдкжХ РСйФ біглСбігкС гС УмОммі 1048 оьСвС КСгПзУФ. 

2. ЯзсС гСвСбСТСй бУмОкСбиПкжР СаСб'яеСз лСежпОиькжзО лСбПТкФмж лСежзФ 
пОУмжкОйж (е ТСеУмТСпПккяй), мС б ТОеі лТСУмТСпПккя лСбПТкПккя пПТвСбСї пОУмжкж 
лСежзСгОбПоь йОє лТОбС бжйОвОмж гСУмТСзСбСвС лСбПТкПккя пОУмжкж лСежзж, сС 
еОижржиОУя, мО УлиОмж лТСоПкміб, кОиПдкжХ РСйФ біглСбігкС гС УмОммі 1048 оьСвС КСгПзУФ. 

ЛмОммя 1051. ИУлСТюбОккя гСвСбСТФ лСежзж 
1. ЙСежпОиькжз йОє лТОбС СУлСТжмж гСвСбіТ лСежзж кО міР лігУмОбі, сС вТСрСбі зСрмж 

ОаС ТПпі кОУлТОбгі кП аФиж СгПТдОкі кжй біг лСежзСгОбоя ОаС аФиж СгПТдОкі Ф йПкріР 
зіиьзСУмі, кід бУмОкСбиПкС гСвСбСТСй. 

ЯзсС гСвСбіТ лСежзж йОє аФмж ФзиОгПкжР Ф лжУьйСбіР нСТйі, ТірПккя УФгФ кП йСдП 
ґТФкмФбОмжУя кО УбігпПккяХ Убігзіб гия лігмбПТгдПккя мСвС, сС вТСрі ОаС ТПпі кОУлТОбгі кП 
аФиж СгПТдОкі лСежпОиькжзСй біг лСежзСгОбоя ОаС аФиж СгПТдОкі Ф йПкріР зіиьзСУмі, кід 
бУмОкСбиПкС гСвСбСТСй. МП лСиСдПккя кП еОУмСУСбФємьУя гС бжлОгзіб, зСиж гСвСбіТ аФб 
ФзиОгПкжР ліг ближбСй СайОкФ, кОУжиьУмбО, еиСбйжУкСї гСйСбиПкСУмі лТПгУмОбкжзО 
лСежпОиькжзО е лСежзСгОбоПй ОаС ліг ближбСй мядзСї СаУмОбжкж. 

ЛмОммя 1052. ЗОаПелПпПккя бжзСкОккя еСаСб'яеОккя лСежпОиькжзСй 
1. К ТОеі кПбжзСкОккя лСежпОиькжзСй СаСб'яезіб, бУмОкСбиПкжХ гСвСбСТСй лСежзж, 

сСгС еОаПелПпПккя лСбПТкПккя лСежзж, О мОзСд Ф ТОеі бмТОмж еОаПелПпПккя бжзСкОккя 
еСаСб'яеОккя ОаС лСвіТрПккя РСвС ФйСб еО СаУмОбжк, еО язі лСежзСгОбПоь кП кПУП 
біглСбігОиькСУмі, лСежзСгОбПоь йОє лТОбС бжйОвОмж біг лСежпОиькжзО гСУмТСзСбСвС 
лСбПТкПккя лСежзж мО УлиОмж лТСоПкміб, кОиПдкжХ РСйФ біглСбігкС гС УмОммі 1048 оьСвС 
КСгПзУФ, язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС гСвСбСТСй. 

ЛмОммя 1053. ЗСбОоія аСТвФ Ф лСежзСбП еСаСб'яеОккя 
1. ЗО гСйСбиПкіУмю УмСТік аСТв, сС бжкжз іе гСвСбСТіб зФлібиі-лТСгОдФ, кОРйФ йОРкО 

ОаС е ікрСї лігУмОбж, йСдП аФмж еОйікПкжР лСежзСбжй еСаСб'яеОккяй. 
2. ЗОйікО аСТвФ лСежзСбжй еСаСб'яеОккяй лТСбОгжмьУя е гСгПТдОккяй бжйСв лТС 

кСбОоію і егіРУкюємьУя Ф нСТйі, бУмОкСбиПкіР гия гСвСбСТФ лСежзж (УмОммя 1047 оьСвС 
КСгПзУФ). 

§ 2. КШХгжм 

ЛмОммя 1054. КТПгжмкжР гСвСбіТ 
1. ЗО зТПгжмкжй гСвСбСТСй аОкз ОаС ікрО нікОкУСбО ФУмОкСбО (зТПгжмСгОбПоь) 

еСаСб'яеФємьУя кОгОмж вТСрСбі зСрмж (зТПгжм) лСежпОиькжзСбі Ф ТСейіТі мО кО ФйСбОХ, 
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бУмОкСбиПкжХ гСвСбСТСй, О лСежпОиькжз еСаСб'яеФємьУя лСбПТкФмж зТПгжм мО УлиОмжмж 
лТСоПкмж. 

2. ДС бігкСУжк еО зТПгжмкжй гСвСбСТСй еОУмСУСбФюмьУя лСиСдПккя лОТОвТОнО 1 оієї 
виОбж, язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС ожй лОТОвТОнСй і кП бжлижбОє іе УФмі зТПгжмкСвС 
гСвСбСТФ. 

3. ИУСаижбСУмі ТПвФиюбОккя бігкСУжк еО гСвСбСТСй лТС кОгОккя УлСджбпСвС зТПгжмФ 
бУмОкСбиПкі еОзСкСй. 

ЛмОммя 1055. ЛСТйО зТПгжмкСвС гСвСбСТФ 
1. КТПгжмкжР гСвСбіТ ФзиОгОємьУя Ф лжУьйСбіР нСТйі. 
2. КТПгжмкжР гСвСбіТ, ФзиОгПкжР е кПгСгПТдОккяй лжУьйСбСї нСТйж, є кізпПйкжй. 

ЛмОммя 1056. ВігйСбО біг кОгОккя ОаС СгПТдОккя зТПгжмФ 
1. КТПгжмСгОбПоь йОє лТОбС бігйСбжмжУя біг кОгОккя лСежпОиькжзСбі лПТПгаОпПкСвС 

гСвСбСТСй зТПгжмФ пОУмзСбС ОаС б лСбкСйФ СаУяеі Ф ТОеі лСТФрПккя лТСоПгФТж бжекОккя 
лСежпОиькжзО аОкзТФмСй ОаС еО кОябкСУмі ікржХ СаУмОбжк, язі ябкС УбігпОмь лТС мП, сС 
кОгОкжР лСежпОиькжзСбі зТПгжм УбСєпОУкС кП аФгП лСбПТкПкжР. 

2. ЙСежпОиькжз йОє лТОбС бігйСбжмжУя біг СгПТдОккя зТПгжмФ пОУмзСбС ОаС б 
лСбкСйФ СаУяеі, лСбігСйжбрж лТС оП зТПгжмСгОбоя гС бУмОкСбиПкСвС гСвСбСТСй УмТСзФ 
РСвС кОгОккя, язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС гСвСбСТСй ОаС еОзСкСй. 

3. К ТОеі лСТФрПккя лСежпОиькжзСй бУмОкСбиПкСвС зТПгжмкжй гСвСбСТСй СаСб'яезФ 
оіиьСбСвС бжзСТжУмОккя зТПгжмФ зТПгжмСгОбПоь йОє лТОбС мОзСд бігйСбжмжУя біг 
лСгОиьрСвС зТПгжмФбОккя лСежпОиькжзО еО гСвСбСТСй. 

ЛмОммя 10561. ЙТСоПкмж еО зТПгжмкжй гСвСбСТСй 
1. ЙТСоПкмкО УмОбзО еО зТПгжмСй йСдП аФмж нізУСбОкСю ОаС ейікюбОкСю. Мжл 

лТСоПкмкСї УмОбзж бжекОпОємьУя зТПгжмкжй гСвСбСТСй. 
2. КСейіТ лТСоПкміб, мжл лТСоПкмкСї УмОбзж (нізУСбОкО ОаС ейікюбОкО) мО лСТягСз їХ 

УлиОмж еО зТПгжмкжй гСвСбСТСй бжекОпОюмьУя б гСвСбСТі еОиПдкС біг зТПгжмкСвС ТжежзФ, 
кОгОкСвС еОаПелПпПккя, лСлжмФ і лТСлСежоіР, язі УзиОижУя кО зТПгжмкСйФ ТжкзФ, УмТСзФ 
зСТжУмФбОккя зТПгжмСй, ТСейіТФ СаиізСбСї УмОбзж мО ікржХ нОзмСТіб кО гОмФ ФзиОгПккя 
гСвСбСТФ. 

3. ЛізУСбОкО лТСоПкмкО УмОбзО є кПейіккСю лТСмявСй ФУьСвС УмТСзФ зТПгжмкСвС 
гСвСбСТФ. ВУмОкСбиПкжР гСвСбСТСй ТСейіТ нізУСбОкСї лТСоПкмкСї УмОбзж кП йСдП аФмж 
еаіиьрПкС зТПгжмСгОбоПй б СгкСУмСТСккьСйФ лСТягзФ. КйСбО гСвСбСТФ сСгС лТОбО 
зТПгжмСгОбоя ейікюбОмж ТСейіТ нізУСбОкСї лТСоПкмкСї УмОбзж б СгкСУмСТСккьСйФ лСТягзФ 
є кізпПйкСю. 

4. ЯзсС ікрП кП бУмОкСбиПкС еОзСкСй, Ф ТОеі еОУмСУФбОккя ейікюбОкСї лТСоПкмкСї 
УмОбзж зТПгжмСгОбПоь УОйСУміРкС, е бжекОпПкСю Ф зТПгжмкСйФ гСвСбСТі лПТіСгжпкіУмю, 
йОє лТОбС еаіиьрФбОмж мО еСаСб'яеОкжР ейПкрФбОмж лТСоПкмкФ УмОбзФ біглСбігкС гС ФйСб і 
б лСТягзФ, бУмОкСбиПкжХ зТПгжмкжй гСвСбСТСй. КТПгжмСгОбПоь еСаСб'яеОкжР лжУьйСбС 
лСбігСйжмж лСежпОиькжзО, О б ТОеі еаіиьрПккя лТСоПкмкСї УмОбзж - лСТФпжмПия мО ікржХ 
еСаСб'яеОкжХ еО гСвСбСТСй СУіа лТС ейікФ лТСоПкмкСї УмОбзж лТСмявСй 15 зОиПкгОТкжХ 
гкіб, сС кОУмОюмь еО гкПй, е язСвС еОУмСУСбФємьУя кСбО УмОбзО. 

К ТОеі кПевСгж лСежпОиькжзО іе еаіиьрПккяй лТСоПкмкСї УмОбзж лСежпОиькжз 
еСаСб'яеОкжР лСвОУжмж еОаСТвСбОкіУмь еО гСвСбСТСй Ф лСбкСйФ СаУяеі лТСмявСй 30 
зОиПкгОТкжХ гкіб е гкя СмТжйОккя лСбігСйиПккя лТС еаіиьрПккя лТСоПкмкСї УмОбзж. З гкя 
лСвОрПккя еОаСТвСбОкСУмі еО зТПгжмкжй гСвСбСТСй Ф лСбкСйФ СаУяеі еСаСб'яеОккя УмСТік 
еО мОзжй гСвСбСТСй лТжлжкяюмьУя. ЙТж оьСйФ гС йСйПкмФ лСбкСвС лСвОрПккя 
еОаСТвСбОкСУмі, ОиП кП аіиьрП 30 зОиПкгОТкжХ гкіб е гОмж СмТжйОккя лСбігСйиПккя лТС 
еаіиьрПккя лТСоПкмкСї УмОбзж, еОУмСУСбФємьУя лСлПТПгкіР ТСейіТ лТСоПкмкСї УмОбзж. 

К зТПгжмкСйФ гСвСбСТі бУмОкСбиюємьУя лСТягСз ТСеТОХФкзФ ейікюбОкСї лТСоПкмкСї 
УмОбзж іе еОУмСУФбОккяй лСвСгдПкСвС УмСТСкОйж ікгПзУФ. ЙСТягСз ТСеТОХФкзФ ейікюбОкСї 
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лТСоПкмкСї УмОбзж лСбжкПк еОаПелПпФбОмж мСпкП бжекОпПккя ТСейіТФ лТСоПкмкСї УмОбзж еО 
зТПгжмСй кО аФгь-язжР йСйПкм пОУФ лТСмявСй УмТСзФ гії зТПгжмкСвС гСвСбСТФ. 
КТПгжмСгОбПоь кП йОє лТОбО ейікюбОмж бУмОкСбиПкжР зТПгжмкжй гСвСбСТСй лСТягСз 
ТСеТОХФкзФ ейікюбОкСї лТСоПкмкСї УмОбзж аПе евСгж лСежпОиькжзО. 

5. ІкгПзУ, сС бжзСТжУмСбФємьУя Ф нСТйФиі бжекОпПккя ейікюбОкСї лТСоПкмкСї УмОбзж, 
лСбжкПк біглСбігОмж мОзжй бжйСвОй: 

1) лСмСпкП екОпПккя ікгПзУФ лСбжккС лПТіСгжпкС, ОиП кП ТігрП СгкСвС ТОеФ кО йіУяоь, 
лФаиізФбОмжУя б еОУСаОХ йОУСбСї ікнСТйОоії ОаС СлТжиюгкюбОмжУя пПТПе ікрі 
еОвОиькСгСУмФлкі ТПвФияТкі гдПТПиО ікнСТйОоії. КТПгжмкжР гСвСбіТ лСбжкПк йіУмжмж 
лСУжиОккя кО гдПТПиС ікнСТйОоії лТС біглСбігкжР ікгПзУ; 

2) ікгПзУ лСбжкПк ґТФкмФбОмжУя кО Са'єзмжбкжХ ікгжзОмСТОХ нікОкУСбСї УнПТж, сС 
гСебСияюмь бжекОпжмж ТжкзСбФ бОТміУмь зТПгжмкжХ ТПУФТУіб; 

3) екОпПккя ікгПзУФ лСбжккС бУмОкСбиюбОмжУя кПеОиПдкСю ФУмОкСбСю е бжекОкСю 
гіиСбСю ТПлФмОоією кО ТжкзФ нікОкУСбжХ лСУиФв. 

6. К ТОеі еОУмСУФбОккя ейікюбОкСї лТСоПкмкСї УмОбзж Ф зТПгжмкСйФ гСвСбСТі 
бжекОпОємьУя йОзУжйОиькжР ТСейіТ лТСоПкмкСї УмОбзж, сС йСдП аФмж еОУмСУСбОкжР. 

7. ИУСаижбСУмі еОУмСУФбОккя ейікюбОкСї лТСоПкмкСї УмОбзж еО гСвСбСТСй лТС кОгОккя 
УлСджбпСвС зТПгжмФ бУмОкСбиююмьУя еОзСкСй. 

ЛмОммя 1057. КСйПТоіРкжР зТПгжм 
1. ДСвСбСТСй, бжзСкОккя язСвС лСб'яеОкП е лПТПгОккяй Ф биОУкіУмь гТФвіР УмСТСкі 

вТСрСбжХ зСрміб ОаС ТПпПР, язі бжекОпОюмьУя ТСгСбжйж СекОзОйж, йСдП лПТПгаОпОмжУя 
кОгОккя зТПгжмФ яз ОбОкУФ, лСлПТПгкьСї СлиОмж, бігУмТСпПккя ОаС ТСеУмТСпПккя СлиОмж 
мСбОТіб, ТСаім ОаС лСУиФв (зСйПТоіРкжР зТПгжм), язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС еОзСкСй. 

2. ДС зСйПТоіРкСвС зТПгжмФ еОУмСУСбФюмьУя лСиСдПккя УмОмПР 1054 - 1056 оьСвС 
КСгПзУФ, язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС лСиСдПккяйж лТС гСвСбіТ, е язСвС бжкжзиС біглСбігкП 
еСаСб'яеОккя, і кП УФлПТПпжмь УФмі мОзСвС еСаСб'яеОккя. 

ЛмОммя 10571. ЙТОбСбі кОУиігзж кПгіРУкСУмі зТПгжмкСвС гСвСбСТФ 
1. К ТОеі бжекОккя кПгіРУкжй зТПгжмкСвС гСвСбСТФ УФг еО еОябСю УмСТСкж б 

СаСб'яезСбСйФ лСТягзФ еОУмСУСбФє кОУиігзж кПгіРУкСУмі лТОбСпжкФ, лПТПгаОпПкі пОУмжкСю 
лПТрСю УмОммі 216 оьСвС КСгПзУФ, мО бжекОпОє вТСрСбФ УФйФ, язО йОє аФмж лСбПТкФмО 
зТПгжмСгОбою. 

2. ВжекОюпж кПгіРУкжй зТПгжмкжР гСвСбіТ, Ф язСйФ бжзСкОккя еСаСб'яеОккя 
лСежпОиькжзО еОаПелПпПкС еОУмОбСю йОРкО лСежпОиькжзО ОаС лСТФпжмПия, УФг еО еОябСю 
зТПгжмСгОбоя кОзиОгОє кО мОзП йОРкС ОТПрм. 

3. АТПрм кО йОРкС лігиявОє екяммю, язсС лТСмявСй 30 гкіб е гкя кОаТОккя еОзСккСї 
Ужиж ТірПккяй УФгФ лТС бжекОккя кПгіРУкжй зТПгжмкСвС гСвСбСТФ зСрмж Ф ТСейіТі, 
бжекОпПкСйФ УФгСй, аФгФмь лСбПТкФмі зТПгжмСгОбою. ЯзсС Ф еОекОпПкжР УмТСз 
еСаСб'яеОккя лСбПТкФмж зСрмж кП бжзСкОкС, зТПгжмСгОбПоь йОє лТОбС ебПТкФмжУя гС УФгФ 
е лСеСбСй лТС ебПТкПккя УмявкПккя кО ОТПрмСбОкП йОРкС. 

4. АТПрм кО йОРкС, кОзиОгПкжР біглСбігкС гС пОУмжкж гТФвСї оієї УмОммі, лігиявОє 
екяммю ліУия бжзСкОккя еСаСб'яеОккя лСбПТкФмж зТПгжмСгОбою зСрмж Ф ТСейіТі, 
бжекОпПкСйФ УФгСй. 

5. ВжекОюпж кПгіРУкжй гСвСбіТ еОУмОбж, язжР еОаПелПпФбОб бжзСкОккя еСаСб'яеОккя 
лСежпОиькжзО еО зТПгжмкжй гСвСбСТСй, УФг еО еОябСю зТПгжмСгОбоя кОзиОгОє ОТПрм кО 
йОРкС, язП аФиС лТПгйПмСй еОУмОбж. МОзжР ОТПрм лігиявОє екяммю ліУия бжзСкОккя 
еСаСб'яеОккя лСбПТкФмж зТПгжмСгОбою зСрмж еО зТПгжмкжй гСвСбСТСй, О Ф ТОеі бжекОккя 
зТПгжмкСвС гСвСбСТФ кПгіРУкжй - ліУия бжзСкОккя еСаСб'яеОккя лСбПТкФмж зТПгжмСгОбою 
зСрмж б ТСейіТі, бжекОпПкСйФ УФгСй біглСбігкС гС пОУмжкж лПТрСї оієї УмОммі. 
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§ 3. БФкзібЩьзжЦ бзиФг 

ЛмОммя 1058. ДСвСбіТ аОкзібУьзСвС бзиОгФ 
1. ЗО гСвСбСТСй аОкзібУьзСвС бзиОгФ (гПлСежмФ) СгкО УмСТСкО (аОкз), сС лТжРкяиО біг 

гТФвСї УмСТСкж (бзиОгкжзО) ОаС гия кПї вТСрСбФ УФйФ (бзиОг), сС кОгіРриО, еСаСб'яеФємьУя 
бжлиОпФбОмж бзиОгкжзСбі мОзФ УФйФ мО лТСоПкмж кО кПї ОаС гСХіг б ікріР нСТйі кО ФйСбОХ мО 
б лСТягзФ, бУмОкСбиПкжХ гСвСбСТСй. 

2. ДСвСбіТ аОкзібУьзСвС бзиОгФ, б язСйФ бзиОгкжзСй є ніежпкО СУСаО, є лФаиіпкжй 
гСвСбСТСй (УмОммя 633 оьСвС КСгПзУФ). 

3. ДС бігкСУжк аОкзФ мО бзиОгкжзО еО ТОХФкзСй, кО язжР бкПУПкжР бзиОг, 
еОУмСУСбФюмьУя лСиСдПккя лТС гСвСбіТ аОкзібУьзСвС ТОХФкзО (виОбО 72 оьСвС КСгПзУФ), 
язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС оією виОбСю ОаС кП бжлижбОє іе УФмі гСвСбСТФ аОкзібУьзСвС 
бзиОгФ. 

ЛмОммя 1059. ЛСТйО гСвСбСТФ аОкзібУьзСвС бзиОгФ 
1. ДСвСбіТ аОкзібУьзСвС бзиОгФ ФзиОгОємьУя Ф лжУьйСбіР нСТйі. 
ЙжУьйСбО нСТйО гСвСбСТФ аОкзібУьзСвС бзиОгФ ббОдОємьУя гСгПТдОкСю, язсС 

бкПУПккя вТСрСбСї УФйж лігмбПТгдПкС гСвСбСТСй аОкзібУьзСвС бзиОгФ е бжгОпПю СсОгкСї 
зкждзж ОаС УПТмжнізОмО пж ікрСвС гСзФйПкмО, сС біглСбігОє бжйСвОй, бУмОкСбиПкжй 
еОзСкСй, ікржйж кСТйОмжбкС-лТОбСбжйж ОзмОйж Ф УнПТі аОкзібУьзСї гіяиькСУмі 
(аОкзібУьзжйж лТОбжиОйж) мО ебжпОяйж гіиСбСвС СаСТСмФ. 

2. К ТОеі кПгСгПТдОккя лжУьйСбСї нСТйж гСвСбСТФ аОкзібУьзСвС бзиОгФ оПР гСвСбіТ є 
кізпПйкжй. 

ЛмОммя 1060. Вжгж аОкзібУьзжХ бзиОгіб 
1. ДСвСбіТ аОкзібУьзСвС бзиОгФ ФзиОгОємьУя кО ФйСбОХ бжгОпі бзиОгФ кО лПТрФ бжйСвФ 

(бзиОг кО бжйСвФ) ОаС кО ФйСбОХ лСбПТкПккя бзиОгФ еі УлижбСй бУмОкСбиПкСвС гСвСбСТСй 
УмТСзФ (УмТСзСбжР бзиОг). 

ДСвСбСТСй йСдП аФмж лПТПгаОпПкС бкПУПккя вТСрСбСї УФйж кО ікржХ ФйСбОХ її 
лСбПТкПккя. 

2. ЗО гСвСбСТСй аОкзібУьзСвС бзиОгФ кО бжйСвФ аОкз еСаСб'яеОкжР бжгОмж бзиОг ОаС 
РСвС пОУмжкФ кО лПТрФ бжйСвФ бзиОгкжзО. 

КйСбО гСвСбСТФ аОкзібУьзСвС бзиОгФ кО бжйСвФ лТС бігйСбФ біг лТОбО кО СгПТдОккя 
бзиОгФ кО лПТрФ бжйСвФ є кізпПйкСю. 

3. ЗО гСвСбСТСй аОкзібУьзСвС УмТСзСбСвС бзиОгФ аОкз еСаСб'яеОкжР бжгОмж бзиОг мО 
кОТОХСбОкі лТСоПкмж еО ожй бзиОгСй іе УлижбСй УмТСзФ, бжекОпПкСвС Ф гСвСбСТі 
аОкзібУьзСвС бзиОгФ. 

ЙСбПТкПккя бзиОгкжзСбі аОкзібУьзСвС УмТСзСбСвС бзиОгФ мО кОТОХСбОкжХ лТСоПкміб 
еО ожй бзиОгСй кО РСвС бжйСвФ гС УлижбФ УмТСзФ ОаС гС кОУмОккя ікржХ СаУмОбжк, 
бжекОпПкжХ гСвСбСТСй, йСдижбП бжзиюпкС Ф бжлОгзОХ, язсС оП лПТПгаОпПкС ФйСбОйж 
гСвСбСТФ аОкзібУьзСвС УмТСзСбСвС бзиОгФ. 

4. ЯзсС бзиОгкжз кП бжйОвОє лСбПТкПккя УФйж УмТСзСбСвС бзиОгФ еі УлижбСй УмТСзФ, 
бУмОкСбиПкСвС гСвСбСТСй аОкзібУьзСвС бзиОгФ, ОаС лСбПТкПккя УФйж бзиОгФ, бкПУПкСвС кО 
ікржХ ФйСбОХ лСбПТкПккя, ліУия кОУмОккя бжекОпПкжХ гСвСбСТСй СаУмОбжк гСвСбіТ 
ббОдОємьУя лТСгСбдПкжй кО ФйСбОХ бзиОгФ кО бжйСвФ, язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС 
гСвСбСТСй. 

ЛмОммя 1061. ЙТСоПкмж кО аОкзібУьзжР бзиОг 
1. БОкз бжлиОпФє бзиОгкжзСбі лТСоПкмж кО УФйФ бзиОгФ б ТСейіТі, бУмОкСбиПкСйФ 

гСвСбСТСй аОкзібУьзСвС бзиОгФ. 
ЯзсС гСвСбСТСй кП бУмОкСбиПкжР ТСейіТ лТСоПкміб, аОкз еСаСб'яеОкжР бжлиОпФбОмж 

лТСоПкмж Ф ТСейіТі СаиізСбСї УмОбзж ЗОоіСкОиькСвС аОкзФ КзТОїкж. 
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2. БОкз йОє лТОбС ейікжмж ТСейіТ лТСоПкміб, язі бжлиОпФюмьУя кО бзиОгж кО бжйСвФ, 
язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС гСвСбСТСй. 

К ТОеі ейПкрПккя аОкзСй ТСейіТФ лТСоПкміб кО бзиОгж кО бжйСвФ кСбжР ТСейіТ 
лТСоПкміб еОУмСУСбФємьУя гС бзиОгіб, бкПУПкжХ гС лСбігСйиПккя бзиОгкжзіб лТС 
ейПкрПккя лТСоПкміб, еі УлижбСй СгкСвС йіУяоя е йСйПкмФ біглСбігкСвС лСбігСйиПккя, 
язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС гСвСбСТСй. 

3. ВУмОкСбиПкжР гСвСбСТСй ТСейіТ лТСоПкміб кО УмТСзСбжР бзиОг ОаС кО бзиОг, 
бкПУПкжР кО ФйСбОХ РСвС лСбПТкПккя Ф ТОеі кОУмОккя бжекОпПкжХ гСвСбСТСй СаУмОбжк, кП 
йСдП аФмж СгкСУмСТСккьС ейПкрПкжР аОкзСй, язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС еОзСкСй. 

4. КйСбО гСвСбСТФ сСгС лТОбО аОкзФ ейікюбОмж ТСейіТ лТСоПкміб кО УмТСзСбжР бзиОг 
б СгкСУмСТСккьСйФ лСТягзФ є кізпПйкСю. 

5. ЙТСоПкмж кО аОкзібУьзжР бзиОг кОТОХСбФюмьУя біг гкя, кОУмФлкСвС еО гкПй 
кОгХСгдПккя бзиОгФ Ф аОкз, гС гкя, язжР лПТПгФє РСвС лСбПТкПккю бзиОгкжзСбі ОаС 
УлжУОккю е ТОХФкзО бзиОгкжзО е ікржХ лігУмОб. 

6. ЙТСоПкмж кО аОкзібУьзжР бзиОг бжлиОпФюмьУя бзиОгкжзСбі кО РСвС бжйСвФ еі 
УлижбСй зСдкСвС збОТмОиФ СзТПйС біг УФйж бзиОгФ, О кПбжмТПаФбОкі Ф оПР УмТСз лТСоПкмж 
еаіиьрФюмь УФйФ бзиОгФ, кО язФ кОТОХСбФюмьУя лТСоПкмж, язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС 
гСвСбСТСй аОкзібУьзСвС бзиОгФ. 

К ТОеі лСбПТкПккя бзиОгФ бжлиОпФюмьУя ФУі кОТОХСбОкі гС оьСвС йСйПкмФ лТСоПкмж. 

ЛмОммя 1062. ВкПУПккя вТСрСбжХ зСрміб кО ТОХФкСз бзиОгкжзО ікрСю СУСаСю 
1. ЗО ТОХФкСз еО аОкзібУьзжй бзиОгСй еОТОХСбФюмьУя вТСрСбі зСрмж, язі кОгіРриж гС 

аОкзФ кО ій'я бзиОгкжзО біг ікрСї СУСаж, язсС гСвСбСТСй аОкзібУьзСвС бзиОгФ кП 
лПТПгаОпПкС ікрП. ЙТж оьСйФ ббОдОємьУя, сС бзиОгкжз лСвСгжбУя кО СгПТдОккя вТСрСбжХ 
зСрміб біг ікрСї СУСаж, кОгОбрж їР кПСаХігкі гОкі лТС ТОХФкСз еО бзиОгСй. 

2. КСрмж, лСйжизСбС еОТОХСбОкі кО ТОХФкСз бзиОгкжзО, лігиявОюмь лСбПТкПккю 
біглСбігкС гС УмОммі 388 оьСвС КСгПзУФ. 

ЛмОммя 1063. ДСвСбіТ аОкзібУьзСвС бзиОгФ кО зСТжУмь мТПмьСї СУСаж 
1. ЛіежпкО ОаС юТжгжпкО СУСаО йСдП ФзиОУмж гСвСбіТ аОкзібУьзСвС бзиОгФ (еТСажмж 

бзиОг) кО зСТжУмь мТПмьСї СУСаж. Мя СУСаО кОаФбОє лТОбО бзиОгкжзО е йСйПкмФ 
лТПг'ябиПккя кПю гС аОкзФ лПТрСї бжйСвж, сС бжлижбОє е лТОб бзиОгкжзО, ОаС бжТОдПккя 
кПю ікржй УлСУСаСй кОйіТФ УзСТжУмОмжУя мОзжйж лТОбОйж. 

ДС кОаФммя СУСаСю, кО зСТжУмь язСї еТСаиПкжР аОкзібУьзжР бзиОг, лТОб бзиОгкжзО оі 
лТОбО кОиПдОмь СУСаі, язО еТСажиО бзиОг. 

ВжекОпПккя ійПкі ніежпкСї СУСаж (УмОммя 28 оьСвС КСгПзУФ) ОаС кОРйПкФбОккя 
юТжгжпкСї СУСаж (УмОммя 90 оьСвС КСгПзУФ), кО зСТжУмь язСї еТСаиПкжР бзиОг, є іУмСмкСю 
ФйСбСю гСвСбСТФ аОкзібУьзСвС бзиОгФ. 

2. ЯзсС СУСаО, кО зСТжУмь язСї еТСаиПкС бзиОг, бігйСбжиОУя біг кьСвС, СУСаО, язО 
ФзиОиО гСвСбіТ аОкзібУьзСвС бзиОгФ кО зСТжУмь мТПмьСї СУСаж, йОє лТОбС бжйОвОмж 
лСбПТкПккя бзиОгФ ОаС лПТПбПУмж РСвС кО УбСє ій'я. 

ЛмОммя 1064. ИсОгкО зкждзО 
1. КзиОгПккя гСвСбСТФ аОкзібУьзСвС бзиОгФ е ніежпкСю СУСаСю і бкПУПккя вТСрСбжХ 

зСрміб кО її ТОХФкСз еО бзиОгСй лігмбПТгдФюмьУя СсОгкСю зкждзСю. 
В СсОгкіР зкждоі бзОеФюмьУя кОРйПкФбОккя і йіУоПекОХСгдПккя аОкзФ (РСвС ніиії), 

кСйПТ ТОХФкзО еО бзиОгСй, О мОзСд ФУі вТСрСбі УФйж, еОТОХСбОкі кО ТОХФкСз мО УлжУОкі е 
ТОХФкзО, О мОзСд еОижрСз вТСрСбжХ зСрміб кО ТОХФкзФ кО йСйПкм лТПг'ябиПккя СсОгкСї 
зкждзж Ф аОкз. 

2. ВігСйСУмі лТС бзиОг, бзОеОкі б СсОгкіР зкждоі, є лігУмОбСю гия ТСеТОХФкзіб еО 
бзиОгСй йід аОкзСй і бзиОгкжзСй. 
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3. ВжгОпО аОкзібУьзСвС бзиОгФ, бжлиОмО лТСоПкміб еО кжй і бжзСкОккя ТСелСТягдПкь 
бзиОгкжзО лТС лПТПТОХФбОккя вТСрСбжХ зСрміб е ТОХФкзО еО бзиОгСй ікржй СУСаОй 
егіРУкююмьУя аОкзСй Ф ТОеі лТПг'ябиПккя СсОгкСї зкждзж. 

ЯзсС СсОгкФ зкждзФ бмТОпПкС ОаС лТжбПгПкС Ф кПлТжгОмкжР гия лТПг'ябиПккя УмОк, 
аОкз еО еОябСю бзиОгкжзО бжгОє РСйФ кСбФ СсОгкФ зкждзФ. 

ЛмОммя 1065. ИсОгкжР (гПлСежмкжР) УПТмжнізОм 
1. ИсОгкжР (гПлСежмкжР) УПТмжнізОм лігмбПТгдФє УФйФ бзиОгФ, бкПУПкСвС Ф аОкз, і 

лТОбО бзиОгкжзО (бСиСгіиьоя УПТмжнізОмО) кО СгПТдОккя еі УлижбСй бУмОкСбиПкСвС УмТСзФ 
УФйж бзиОгФ мО лТСоПкміб, бУмОкСбиПкжХ УПТмжнізОмСй, Ф аОкзФ, язжР РСвС бжгОб. 

2. НОУмжкФ гТФвФ бжзиюпПкС. 

ГиОбО 72 
БАЗКІВЛЬКИЕ КАНКЗИК 

§ 1. ЗФвФиькі лЧиЧдХккя лШЧ аФкзібЩьзжЦ ШФЫЪкЧз 

ЛмОммя 1066. ДСвСбіТ аОкзібУьзСвС ТОХФкзО 
1. ЗО гСвСбСТСй аОкзібУьзСвС ТОХФкзО аОкз еСаСб'яеФємьУя лТжРйОмж і еОТОХСбФбОмж 

кО ТОХФкСз, бігзТжмжР зиієкмСбі (бСиСгіиьоПбі ТОХФкзО), вТСрСбі зСрмж, сС РСйФ кОгХСгямь, 
бжзСкФбОмж ТСелСТягдПккя зиієкмО лТС лПТПТОХФбОккя і бжгОпФ біглСбігкжХ УФй е ТОХФкзО 
мО лТСбПгПккя ікржХ СлПТОоіР еО ТОХФкзСй. 

2. БОкз йОє лТОбС бжзСТжУмСбФбОмж вТСрСбі зСрмж кО ТОХФкзФ зиієкмО, вОТОкмФюпж 
РСвС лТОбС аПелПТПрзСгкС ТСелСТягдОмжУя ожйж зСрмОйж. 

3. БОкз кП йОє лТОбО бжекОпОмж мО зСкмТСиюбОмж кОлТяйж бжзСТжУмОккя вТСрСбжХ 
зСрміб зиієкмО мО бУмОкСбиюбОмж ікрі СайПдПккя РСвС лТОбО сСгС ТСелСТягдПккя 
вТСрСбжйж зСрмОйж, кП лПТПгаОпПкі еОзСкСй, гСвСбСТСй йід аОкзСй і зиієкмСй ОаС 
ФйСбОйж СамядПккя, лТПгйПмСй язСвС є йОРкСбі лТОбО кО вТСрСбі зСрмж, сС екОХСгямьУя 
кО аОкзібУьзСйФ ТОХФкзФ. 

4. ЙСиСдПккя оієї виОбж еОУмСУСбФюмьУя гС зСТПУлСкгПкмУьзжХ ТОХФкзіб мО ікржХ 
ТОХФкзіб аОкзіб, язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС еОзСкСй. 

ЛмОммя 1067. КзиОгПккя гСвСбСТФ аОкзібУьзСвС ТОХФкзО 
1. ДСвСбіТ аОкзібУьзСвС ТОХФкзФ ФзиОгОємьУя б лжУьйСбіР нСТйі гия бігзТжммя 

зиієкмСбі ОаС бжекОпПкіР кжй СУСаі ТОХФкзФ б аОкзФ кО ФйСбОХ, лСвСгдПкжХ УмСТСкОйж. 
2. БОкз еСаСб'яеОкжР ФзиОУмж гСвСбіТ аОкзібУьзСвС ТОХФкзО е зиієкмСй, язжР ебПТкФбУя 

е лТСлСежоією бігзТжмж ТОХФкСз кО СвСиСрПкжХ аОкзСй ФйСбОХ, сС біглСбігОюмь еОзСкФ мО 
аОкзібУьзжй лТОбжиОй. 

БОкз кП йОє лТОбО бігйСбжмж Ф бігзТжммі ТОХФкзО, бпжкПккя біглСбігкжХ СлПТОоіР еО 
язжй лПТПгаОпПкС еОзСкСй, ФУмОкСбпжйж гСзФйПкмОйж аОкзФ мО кОгОкСю РСйФ иіоПкеією, 
зТій бжлОгзіб, зСиж аОкз кП йОє йСдижбСУмі лТжРкямж кО аОкзібУьзП СаУиФвСбФбОккя ОаС 
язсС мОзО бігйСбО гСлФУзОємьУя еОзСкСй ОаС аОкзібУьзжйж лТОбжиОйж. 

К ТОеі кПСаґТФкмСбОкСвС ФХжиПккя аОкзФ біг ФзиОгПккя гСвСбСТФ аОкзібУьзСвС ТОХФкзО 
зиієкм йОє лТОбС кО еОХжУм біглСбігкС гС оьСвС КСгПзУФ. 

ЛмОммя 1068. ИлПТОоії еО ТОХФкзСй, сС бжзСкФюмьУя аОкзСй 
1. БОкз еСаСб'яеОкжР бпжкямж гия зиієкмО СлПТОоії, язі лПТПгаОпПкі гия ТОХФкзіб 

гОкСвС бжгФ еОзСкСй, аОкзібУьзжйж лТОбжиОйж мО ебжпОяйж гіиСбСвС СаСТСмФ, язсС ікрП 
кП бУмОкСбиПкС гСвСбСТСй аОкзібУьзСвС ТОХФкзО. 

2. БОкз еСаСб'яеОкжР еОТОХФбОмж вТСрСбі зСрмж, сС кОгіРриж кО ТОХФкСз зиієкмО, б 
гПкь кОгХСгдПккя гС аОкзФ біглСбігкСї лиОмідкСї ікУмТФзоії, язсС ікржР УмТСз кП 
бУмОкСбиПкжР гСвСбСТСй аОкзібУьзСвС ТОХФкзФ ОаС еОзСкСй. 
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3. БОкз еСаСб'яеОкжР еО ТСелСТягдПккяй зиієкмО бжгОмж ОаС лПТПТОХФбОмж е РСвС 
ТОХФкзФ вТСрСбі зСрмж б гПкь кОгХСгдПккя гС аОкзФ біглСбігкСї лиОмідкСї ікУмТФзоії, язсС 
ікржР УмТСз кП лПТПгаОпПкжР гСвСбСТСй аОкзібУьзСвС ТОХФкзФ ОаС еОзСкСй. 

4. Киієкм еСаСб'яеОкжР УлиОмжмж лиОмФ еО бжзСкОккя аОкзСй СлПТОоіР еО ТОХФкзСй 
зиієкмО, язсС оП бУмОкСбиПкС гСвСбСТСй. 

ЛмОммя 1069. КТПгжмФбОккя ТОХФкзО 
1. ЯзсС біглСбігкС гС гСвСбСТФ аОкзібУьзСвС ТОХФкзО аОкз егіРУкює лиОмПді е 

ТОХФкзО зиієкмО, кПебОдОюпж кО бігУФмкіУмь кО кьСйФ вТСрСбжХ зСрміб (зТПгжмФбОккя 
ТОХФкзО), аОкз ббОдОємьУя мОзжй, сС кОгОб зиієкмСбі зТПгжм кО біглСбігкФ УФйФ біг гкя 
егіРУкПккя оьСвС лиОмПдФ. 

2. ЙТОбО мО СаСб'яезж УмСТік, лСб'яеОкі е зТПгжмФбОккяй ТОХФкзО, бжекОпОюмьУя 
лСиСдПккяйж лТС лСежзФ мО зТПгжм (лОТОвТОнж 1 і 2 виОбж 71 оьСвС КСгПзУФ), язсС ікрП кП 
бУмОкСбиПкС гСвСбСТСй ОаС еОзСкСй. 

3. КСейіТ лиОмж еО бжзСТжУмОккя зиієкмСй зСрміб аОкзФ, язП кП бУмОкСбиПкП 
гСвСбСТСй, кП йСдП лПТПбжсФбОмж лСгбіРкФ СаиізСбФ УмОбзФ ЗОоіСкОиькСвС аОкзФ КзТОїкж. 

ЛмОммя 1070. ЙТСоПкмж еО зСТжУмФбОккя зСрмОйж, сС екОХСгямьУя кО ТОХФкзФ 
1. ЗО зСТжУмФбОккя вТСрСбжйж зСрмОйж, сС екОХСгямьУя кО ТОХФкзФ зиієкмО, аОкз 

УлиОпФє лТСоПкмж, УФйО язжХ еОТОХСбФємьУя кО ТОХФкСз, язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС 
гСвСбСТСй аОкзібУьзСвС ТОХФкзО ОаС еОзСкСй. 

ЛФйО лТСоПкміб еОТОХСбФємьУя кО ТОХФкСз зиієкмО Ф УмТСзж, бУмОкСбиПкі гСвСбСТСй, О 
язсС мОзі УмТСзж кП бУмОкСбиПкі гСвСбСТСй, - еі УлижбСй зСдкСвС збОТмОиФ. 

2. ЙТСоПкмж, лПТПгаОпПкі пОУмжкСю лПТрСю оієї УмОммі, УлиОпФюмьУя аОкзСй Ф ТСейіТі, 
бУмОкСбиПкСйФ гСвСбСТСй, О язсС біглСбігкі ФйСбж кП бУмОкСбиПкі гСвСбСТСй, - Ф ТСейіТі, 
сС ебжпОРкС УлиОпФємьУя аОкзСй еО бзиОгСй кО бжйСвФ. 

ЛмОммя 1071. ЙігУмОбж УлжУОккя вТСрСбжХ зСрміб е ТОХФкзО 
1. БОкз йСдП УлжУОмж вТСрСбі зСрмж е ТОХФкзО зиієкмО кО лігУмОбі РСвС 

ТСелСТягдПккя. 
2. ГТСрСбі зСрмж йСдФмь аФмж УлжУОкі е ТОХФкзО зиієкмО аПе РСвС ТСелСТягдПккя кО 

лігУмОбі ТірПккя УФгФ, О мОзСд Ф бжлОгзОХ, бУмОкСбиПкжХ еОзСкСй, гСвСбСТСй йід аОкзСй і 
зиієкмСй ОаС ФйСбОйж СамядПккя, лТПгйПмСй язСвС є йОРкСбі лТОбО кО вТСрСбі зСрмж, сС 
екОХСгямьУя кО аОкзібУьзСйФ ТОХФкзФ. 

ЛмОммя 1072. НПТвСбіУмь УлжУОккя вТСрСбжХ зСрміб е ТОХФкзФ 
1. БОкз бжзСкФє лиОмідкі ікУмТФзоії біглСбігкС гС пПТвСбСУмі їХ кОгХСгдПккя мО 

бжзиюпкС б йПдОХ еОижрзФ вТСрСбжХ зСрміб кО ТОХФкзФ зиієкмО, язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС 
гСвСбСТСй йід аОкзСй і зиієкмСй. 

2. К ТОеі СгкСпОУкСвС кОгХСгдПккя гС аОкзФ зіиьзСХ лиОмідкжХ ікУмТФзоіР, кО лігУмОбі 
язжХ егіРУкюємьУя УлжУОккя вТСрСбжХ зСрміб, аОкз УлжУФє зСрмж е ТОХФкзФ зиієкмО Ф мОзіР 
пПТвСбСУмі: 

1) Ф лПТрФ пПТвФ УлжУФюмьУя вТСрСбі зСрмж кО лігУмОбі ТірПккя УФгФ гия еОгСбСиПккя 
бжйСв лТС бігрзСгФбОккя рзСгж, еОбгОкСї зОиіомбСй, ікржй ФрзСгдПккяй егСТСб'я ОаС 
УйПТмю, О мОзСд бжйСв лТС УмявкПккя ОиійПкміб; 

2) Ф гТФвФ пПТвФ УлжУФюмьУя вТСрСбі зСрмж кО лігУмОбі ТірПккя УФгФ гия ТСеТОХФкзіб 
сСгС бжлиОмж бжХігкСї гСлСйСвж мО СлиОмж лТОоі СУСаОй, язі лТОоююмь еО мТФгСбжй 
гСвСбСТСй (зСкмТОзмСй), О мОзСд бжлиОмж еО ОбмСТУьзжй гСвСбСТСй; 

3) Ф мТПмю пПТвФ УлжУФюмьУя вТСрСбі зСрмж кО лігУмОбі ікржХ ТірПкь УФгФ; 
4) Ф пПмбПТмФ пПТвФ УлжУФюмьУя вТСрСбі зСрмж еО лиОмідкжйж ікУмТФзоіяйж, сС 

лПТПгаОпОюмь лиОмПді гС аюгдПмФ; 
5) Ф л'ямФ пПТвФ УлжУФюмьУя вТСрСбі зСрмж еО ікржйж лиОмідкжйж ікУмТФзоіяйж б 

лСТягзФ їХ лСУиігСбкСвС кОгХСгдПккя. 
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К ТОеі СгкСпОУкСвС кОгХСгдПккя гС аОкзФ лиОмідкСї ікУмТФзоії, кОгОкСї біглСбігкС гС 
ФйСб СамядПккя, лТПгйПмСй язСвС є йОРкСбі лТОбО кО вТСрСбі зСрмж, сС екОХСгямьУя кО 
аОкзібУьзСйФ ТОХФкзФ, мО ікрСї лиОмідкСї ікУмТФзоії, кО лігУмОбі язСї егіРУкюємьУя УлжУОккя 
вТСрСбжХ зСрміб, аОкз УлжУФє зСрмж е ТОХФкзФ зиієкмО лСеОпПТвСбС еО лиОмідкСю 
ікУмТФзоією, кОгОкСю біглСбігкС гС ФйСб мОзСвС СамядПккя. К ТОеі СгкСпОУкСвС 
кОгХСгдПккя гС аОкзФ зіиьзСХ лиОмідкжХ ікУмТФзоіР, кОгОкжХ біглСбігкС гС ФйСб СамядПкь, 
лТПгйПмСй язжХ є йОРкСбі лТОбО кО вТСрСбі зСрмж, сС екОХСгямьУя кО аОкзібУьзСйФ 
ТОХФкзФ, аОкз УлжУФє зСрмж е ТОХФкзФ зиієкмО еО мОзжйж лиОмідкжйж ікУмТФзоіяйж евігкС е 
лТіСТжмПмСй біглСбігкжХ СамядПкь. 

3. К ТОеі бігУФмкСУмі (кПгСУмОмкСУмі) вТСрСбжХ зСрміб кО ТОХФкзФ зиієкмО аОкз кП бПгП 
Саиіз лиОмідкжХ ікУмТФзоіР, язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС гСвСбСТСй йід аОкзСй і зиієкмСй. 

ЛмОммя 1073. ЙТОбСбі кОУиігзж кПкОиПдкСвС бжзСкОккя аОкзСй СлПТОоіР еО 
ТОХФкзСй зиієкмО 

1. К ТОеі кПУбСєпОУкСвС еОТОХФбОккя кО ТОХФкСз вТСрСбжХ зСрміб, сС кОгіРриж 
зиієкмСбі, їХ аПелігУмОбкСвС УлжУОккя аОкзСй е ТОХФкзО зиієкмО ОаС лСТФрПккя аОкзСй 
ТСелСТягдПккя зиієкмО лТС лПТПТОХФбОккя вТСрСбжХ зСрміб е РСвС ТОХФкзО аОкз лСбжкПк 
кПвОРкС ліУия бжябиПккя лСТФрПккя еОТОХФбОмж біглСбігкФ УФйФ кО ТОХФкСз зиієкмО ОаС 
кОиПдкСвС СмТжйФбОпО, УлиОмжмж лТСоПкмж мО бігрзСгФбОмж еОбгОкі еажмзж, язсС ікрП кП 
бУмОкСбиПкС еОзСкСй. 

ЛмОммя 1074. ИайПдПккя лТОбО ТСелСТягдОккя ТОХФкзСй 
1. ИайПдПккя лТОб зиієкмО сСгС ТСелСТягдОккя вТСрСбжйж зСрмОйж, сС 

екОХСгямьУя кО РСвС ТОХФкзФ, кП гСлФУзОємьУя, зТій бжлОгзіб СайПдПккя лТОбО 
ТСелСТягдОккя ТОХФкзСй еО ТірПккяй УФгФ ОаС б ікржХ бжлОгзОХ, бУмОкСбиПкжХ еОзСкСй 
ОаС ФйСбОйж СамядПккя, лТПгйПмСй язСвС є йОРкСбі лТОбО кО вТСрСбі зСрмж, сС 
екОХСгямьУя кО ТОХФкзФ, О мОзСд Ф ТОеі еФлжкПккя нікОкУСбжХ СлПТОоіР, язі йСдФмь аФмж 
лСб'яеОкі е иПвОиіеОоією (бігйжбОккяй) гСХСгіб, СгПТдОкжХ еиСпжккжй рияХСй, ОаС 
нікОкУФбОккяй мПТСТжейФ мО нікОкУФбОккяй ТСелСбУюгдПккя еаТСї йОУСбСвС екжсПккя, 
еОйСТСдПккя Озмжбіб, сС лСб'яеОкі е мПТСТжейСй мО РСвС нікОкУФбОккяй, 
ТСелСбУюгдПккяй еаТСї йОУСбСвС екжсПккя мО РСвС нікОкУФбОккяй, лПТПгаОпПкжХ 
еОзСкСй. БОкз кП йОє лТОбО бУмОкСбиюбОмж еОаСТСкФ кО бУмОкСбиПккя СамядПккя, ОиП 
йСдП бУмОкСбиюбОмж ТСеФйкФ бжкОвСТСгФ. 

2. Киієкм кП йОє лТОбО аПе лжУьйСбСї евСгж СамядФбОпО кОгОбОмж аОкзФ 
ТСелСТягдПккя, О аОкз кП йОє лТОбО їХ бжзСкФбОмж, язсС б ТПеФиьмОмі ТСейіТ вТСрСбжХ 
зСрміб кО ТОХФкзФ аФгП йПкржй еО ТСейіТ, бжекОпПкжР евігкС е ФйСбОйж СамядПккя, 
лТПгйПмСй язСвС є йОРкСбі лТОбО кО вТСрСбі зСрмж, сС екОХСгямьУя кО біглСбігкСйФ 
аОкзібУьзСйФ ТОХФкзФ. 

3. ЙіУия СмТжйОккя аОкзСй лжУьйСбСвС лСбігСйиПккя СамядФбОпО лТС кОябкіУмь 
лігУмОб гия ебПТкПккя УмявкПккя кО лТПгйПм СамядПккя, язжй є йОРкСбі лТОбО кО вТСрСбі 
зСрмж, сС екОХСгямьУя кО аОкзібУьзСйФ ТОХФкзФ, зиієкм еО біглСбігкжй гСвСбСТСй 
аОкзібУьзСвС ТОХФкзО кП блТОбі аПе лжУьйСбСї евСгж СамядФбОпО кОгОбОмж аОкзФ 
ТСелСТягдПккя, О аОкз кП блТОбі їХ бжзСкФбОмж, язсС б ТПеФиьмОмі ТСейіТ вТСрСбжХ зСрміб 
кО ТОХФкзФ аФгП йПкржй еО ТСейіТ еОаПелПпПкСї СамядПккяй бжйСвж СамядФбОпО. БОкз кП 
лПТПбіТяє кОябкіУмь лігУмОб, еОекОпПкжХ б СмТжйОкСйФ кжй біг СамядФбОпО лСбігСйиПккі. 

4. ЯзсС кО йСйПкм СмТжйОккя аОкзСй ТСелСТягдПккя зиієкмО аОкз аФб лжУьйСбС 
лСбігСйиПкжР зиієкмСй лТС іУкФбОккя СамядПккя, аОкз, язжР лСТФржб бжйСвж пОУмжк гТФвСї 
і мТПмьСї оієї УмОммі, біглСбігОє лПТПг СамядФбОпПй Ф ТСейіТі вТСрСбжХ зСрміб, УлжУОкжХ кжй 
е ТОХФкзО кО бжзСкОккя ТСелСТягдПккя зиієкмО. 

5. ЗвСгО СамядФбОпО, лПТПгаОпПкО пОУмжкОйж гТФвСю і мТПмьСю оієї УмОммі, йСдП аФмж 
бжТОдПкО Ф еОвОиькіР нСТйі мО/ОаС йіУмжмж ФйСбж, еО язжХ мОзО евСгО ббОдОємьУя кОгОкСю. 
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МОзО евСгО йСдП аФмж бзиюпПкО гС ФйСб гСвСбСТФ, язжй бУмОкСбиюємьУя СамядПккя 
йОРкСбжХ лТОб кО вТСрСбі зСрмж, сС екОХСгямьУя кО аОкзібУьзСйФ ТОХФкзФ. 

ЛмОммя 1075. КСеіТбОккя гСвСбСТФ аОкзібУьзСвС ТОХФкзО 
1. ДСвСбіТ аОкзібУьзСвС ТОХФкзО ТСеТжбОємьУя еО еОябСю зиієкмО Ф аФгь-язжР пОУ. БОкз 

кП йОє лТОбО еО еОябСю зиієкмО ТСеТжбОмж гСвСбіТ аОкзібУьзСвС ТОХФкзО пж бпжкямж ікрі 
гії, сС йОюмь кОУиігзСй лТжлжкПккя гСвСбСТФ, Ф ТОеі язсС вТСрСбі зСрмж, сС екОХСгямьУя 
кО біглСбігкСйФ ТОХФкзФ, еОйСТСдПкі біглСбігкС гС ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС еОлСаівОккя мО 
лТСмжгію иПвОиіеОоії (бігйжбОккю) гСХСгіб, СгПТдОкжХ еиСпжккжй рияХСй, нікОкУФбОккю 
мПТСТжейФ мО нікОкУФбОккю ТСелСбУюгдПккя еаТСї йОУСбСвС екжсПккя". Киієкм кП йОє 
лТОбО аПе евСгж СамядФбОпО еО гСйСбиПкіУмю е аОкзСй пж СгкСУмСТСккьС, Ф мСйФ пжУиі 
рияХСй СгкСУмСТСккьСї бігйСбж біг бжзСкОккя еСаСб'яеОккя, ТСеТжбОмж гСвСбіТ 
аОкзібУьзСвС ТОХФкзО пж бпжкямж ікрі гії, сС йОюмь кОУиігзСй лТжлжкПккя гСвСбСТФ, Ф ТОеі 
язсС йОРкСбі лТОбО кО вТСрСбі зСрмж, сС екОХСгямьУя кО біглСбігкСйФ ТОХФкзФ, є 
лТПгйПмСй СамядПккя, язсС ікрП кП лПТПгаОпПкС ФйСбОйж СамядПккя. ЙТОбСпжкж, бпжкПкі 
е лСТФрПккяй оієї бжйСвж, є кізпПйкжйж. 

ЗвСгО СамядФбОпО йСдП аФмж бжТОдПкО Ф еОвОиькіР нСТйі мО/ОаС йіУмжмж ФйСбж, еО 
язжХ мОзО евСгО ббОдОємьУя кОгОкСю. МОзО евСгО йСдП аФмж бзиюпПкО гС ФйСб гСвСбСТФ, 
язжй бУмОкСбиюємьУя СамядПккя йОРкСбжХ лТОб кО вТСрСбі зСрмж, сС екОХСгямьУя кО 
аОкзібУьзСйФ ТОХФкзФ. 

2. БОкз йОє лТОбС бжйОвОмж ТСеіТбОккя гСвСбСТФ аОкзібУьзСвС ТОХФкзО: 
1) язсС УФйО вТСрСбжХ зСрміб, сС еаПТівОюмьУя кО ТОХФкзФ зиієкмО, еОижржиОУя 

йПкрСю біг йікійОиькСвС ТСейіТФ, лПТПгаОпПкСвС аОкзібУьзжйж лТОбжиОйж ОаС гСвСбСТСй, 
язсС мОзО УФйО кП аФгП бігкСбиПкО лТСмявСй йіУяоя біг гкя лСлПТПгдПккя аОкзСй лТС оП; 

2) Ф ТОеі бігУФмкСУмі СлПТОоіР еО ожй ТОХФкзСй лТСмявСй ТСзФ, язсС ікрП кП 
бУмОкСбиПкС гСвСбСТСй; 

3) Ф бжлОгзОХ, лПТПгаОпПкжХ еОзСкСгОбУмбСй, сС ТПвФиює бігкСУжкж Ф УнПТі 
еОлСаівОккя мО лТСмжгії иПвОиіеОоії (бігйжбОккю) гСХСгіб, СгПТдОкжХ еиСпжккжй рияХСй, 
нікОкУФбОккю мПТСТжейФ мО нікОкУФбОккю ТСелСбУюгдПккя еаТСї йОУСбСвС екжсПккя; 

4) б ікржХ бжлОгзОХ, бУмОкСбиПкжХ гСвСбСТСй ОаС еОзСкСй. 
3. ЗОижрСз вТСрСбжХ зСрміб кО ТОХФкзФ бжгОємьУя зиієкмСбі ОаС еО РСвС бзОеібзСю пж 

б лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ еОзСкСй, лПТПТОХСбФємьУя кО ікржР ТОХФкСз б УмТСзж і б лСТягзФ, 
бУмОкСбиПкі аОкзібУьзжйж лТОбжиОйж. 

4. БОкз йСдП бігйСбжмжУя біг гСвСбСТФ аОкзібУьзСвС ТОХФкзО мО еОзТжмж ТОХФкСз 
зиієкмО Ф ТОеі: 

бігУФмкСУмі СлПТОоіР еО ТОХФкзСй зиієкмО лТСмявСй мТьСХ ТСзіб лігТяг мО бігУФмкСУмі 
еОижрзФ вТСрСбжХ зСрміб кО оьСйФ ТОХФкзФ; 

кОябкСУмі лігУмОб, лПТПгаОпПкжХ ЗОзСкСй КзТОїкж "ЙТС еОлСаівОккя мО лТСмжгію 
иПвОиіеОоії (бігйжбОккю) гСХСгіб, СгПТдОкжХ еиСпжккжй рияХСй, нікОкУФбОккю мПТСТжейФ 
мО нікОкУФбОккю ТСелСбУюгдПккя еаТСї йОУСбСвС екжсПккя". ЗОижрСз вТСрСбжХ зСрміб 
кО ТОХФкзФ зиієкмО лСбПТмОємьУя зиієкмФ. 

ЛмОммя 10751. ВкПУПккя ейік гС гСвСбСТФ аОкзібУьзСвС ТОХФкзО, йОРкСбі лТОбО кО 
зСрмж кО язСйФ є лТПгйПмСй СамядПккя 

1. БФгь-язі ейікж гС гСвСбСТФ аОкзібУьзСвС ТОХФкзО, йОРкСбі лТОбО кО зСрмж кО язСйФ 
є лТПгйПмСй СамядПккя (зТій ейік, еОекОпПкжХ Ф пОУмжкі гТФвіР оієї УмОммі), бкСУямьУя 
бжзиюпкС еО ФйСбж кОгОккя лСлПТПгкьСї лжУьйСбСї евСгж кО мОзі ейікж СамядФбОпПй. 

ЗвСгО СамядФбОпО йСдП аФмж бжТОдПкО Ф еОвОиькіР нСТйі мО/ОаС йіУмжмж ФйСбж, еО 
язжХ мОзО евСгО ббОдОємьУя кОгОкСю. МОзО евСгО йСдП аФмж бзиюпПкО гС ФйСб гСвСбСТФ, 
язжй бУмОкСбиюємьУя СамядПккя йОРкСбжХ лТОб кО вТСрСбі зСрмж, сС екОХСгямьУя кО 
аОкзібУьзСйФ ТОХФкзФ. 
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2. Зйікж гС гСвСбСТФ аОкзібУьзСвС ТОХФкзО, йОРкСбі лТОбО кО зСрмж кО язСйФ є 
лТПгйПмСй СамядПккя, йСдФмь бкСУжмжУя аПе евСгж СамядФбОпО, язсС мОзі ейікж кП 
СайПдФюмь лТОбО СамядФбОпО, сС бжкжзОюмь кО лігУмОбі СамядПккя. К ТОеі бжкжзкПккя 
УлСТФ СаСб'яеСз сСгС гСбПгПккя мСвС, сС біглСбігкі ейікж гС гСвСбСТФ мОзСвС 
аОкзібУьзСвС ТОХФкзО кП СайПдФюмь лТОбО СамядФбОпО, лСзиОгОємьУя кО зиієкмО. 

3. К ТОеі лСТФрПккя бжйСв оієї УмОммі зиієкм еСаСб'яеОкжР бігрзСгФбОмж СамядФбОпФ 
еажмзж, еОбгОкі мОзжй лСТФрПккяй. ЯзсС кО йСйПкм бкПУПккя біглСбігкжХ ейік аОкз аФб 
лжУьйСбС лСбігСйиПкжР зиієкмСй лТС іУкФбОккя СамядПккя, лТПгйПмСй язСвС є йОРкСбі 
лТОбО кО вТСрСбі зСрмж, сС екОХСгямьУя кО біглСбігкСйФ ТОХФкзФ, СаСб'яеСз сСгС 
бігрзСгФбОккя еажмзіб аОкз мО зиієкм кПУФмь УСиігОТкС. 

ЛмОммя 1076. БОкзібУьзО мОєйкжоя 
1. БОкз вОТОкмФє мОєйкжою аОкзібУьзСвС ТОХФкзО, СлПТОоіР еО ТОХФкзСй і бігСйСУмПР 

лТС зиієкмО. 
ВігСйСУмі лТС СлПТОоії мО ТОХФкзж йСдФмь аФмж кОгОкі міиьзж УОйжй зиієкмОй ОаС їХкій 

лТПгУмОбкжзОй. Ікржй СУСаОй, Ф мСйФ пжУиі СТвОкОй гПТдОбкСї биОгж, їХкій лСУОгСбжй і 
УиФдаСбжй СУСаОй, мОзі бігСйСУмі йСдФмь аФмж кОгОкі бжзиюпкС Ф бжлОгзОХ мО б лСТягзФ, 
бУмОкСбиПкжХ еОзСкСй лТС аОкзж і аОкзібУьзФ гіяиькіУмь. 

2. К ТОеі ТСевСиСрПккя аОкзСй бігСйСУмПР, сС УмОкСбиямь аОкзібУьзФ мОєйкжою, 
зиієкм йОє лТОбС бжйОвОмж біг аОкзФ бігрзСгФбОккя еОбгОкжХ еажмзіб мО йСТОиькСї рзСгж. 

3. БОкз еСаСб'яеОкжР еО лжУьйСбСю бжйСвСю СамядФбОпО еО СамядПккяй, лТПгйПмСй 
язСвС є йОРкСбі лТОбО кО вТСрСбі зСрмж, сС екОХСгямьУя кО аОкзібУьзСйФ ТОХФкзФ, 
кОгОбОмж РСйФ ікнСТйОоію лТС еОижрСз зСрміб кО біглСбігкСйФ ТОХФкзФ, СлПТОоії еО кжй, 
СамядПккя, УмСУСбкС язжХ гС аОкзФ кОгіРриж лСбігСйиПккя мО/ОаС язі беямі аОкзСй кО 
Саиіз, ікрі СайПдПккя лТОбО ТСелСТягдОккя ТОХФкзСй Ф УмТСз, еО язжР мОзО ікнСТйОоія 
кОгОємьУя зиієкмФ, язсС лТОбС СамядФбОпО кО СмТжйОккя біглСбігкСї ікнСТйОоії 
лПТПгаОпПкП лТОбСпжкСй, кО лігУмОбі язСвС бжкжзОє мОзП СамядПккя. 

§ 2. РФЫЪкЧз ЪйЧбкЧвЧ еаХШівФккя (ХЩзШЧЪ) 

ЛмОммя 10761. ДСвСбіТ ТОХФкзО ФйСбкСвС еаПТівОккя (ПУзТСФ) 
1. ЗО гСвСбСТСй ТОХФкзО ФйСбкСвС еаПТівОккя (ПУзТСФ) аОкз еСаСб'яеФємьУя лТжРйОмж 

мО еОТОХСбФбОмж кО ТОХФкСз ФйСбкСвС еаПТівОккя (ПУзТСФ), бігзТжмжР зиієкмФ (бСиСгіиьою 
ТОХФкзО), вТСрСбі зСрмж, СмТжйОкі біг бСиСгіиьоя ТОХФкзО мО/ОаС біг мТПміХ СУіа, мО 
лПТПТОХСбФбОмж мОзі зСрмж СУСаі (СУСаОй), бзОеОкіР бСиСгіиьоПй ТОХФкзО (аПкПніоіОТФ ОаС 
аПкПніоіОТОй), О б ТОеі кОгОккя аПкПніоіОТСй лжУьйСбСї бзОеібзж аОкзФ - СУСаі (СУСаОй), 
бзОеОкіР аПкПніоіОТСй, язсС оП лПТПгаОпПкС біглСбігкжй гСвСбСТСй, ОаС лСбПТкФмж мОзі 
зСрмж бСиСгіиьою ТОХФкзО еО кОУмОккя лігУмОб, лПТПгаОпПкжХ гСвСбСТСй ТОХФкзО 
ФйСбкСвС еаПТівОккя (ПУзТСФ). 

2. ЯзсС ікрП кП лПТПгаОпПкС гСвСбСТСй ТОХФкзО ФйСбкСвС еаПТівОккя (ПУзТСФ), аОкз 
йОє лТОбС бжзСТжУмСбФбОмж вТСрСбі зСрмж кО ТОХФкзФ ФйСбкСвС еаПТівОккя (ПУзТСФ), 
вОТОкмФюпж бпОУкП лПТПТОХФбОккя мОзжХ зСрміб аПкПніоіОТФ (аПкПніоіОТОй), О б ТОеі 
кОгОккя аПкПніоіОТСй лжУьйСбСї бзОеібзж аОкзФ - СУСаі (СУСаОй), бзОеОкіР аПкПніоіОТСй, 
язсС оП лПТПгаОпПкС біглСбігкжй гСвСбСТСй, ОаС лСбПТкПккя мОзжХ зСрміб бСиСгіиьою 
ТОХФкзО евігкС е ФйСбОйж гСвСбСТФ ТОХФкзО ФйСбкСвС еаПТівОккя (ПУзТСФ). 

3. ДС бігкСУжк УмСТік Ф еб'яезФ е бігзТжммяй, СаУиФвСбФбОккяй мО еОзТжммяй ТОХФкзО 
ФйСбкСвС еаПТівОккя (ПУзТСФ) еОУмСУСбФюмьУя лСиСдПккя лОТОвТОнО 1 оієї виОбж, язсС 
ікрП кП бУмОкСбиПкС ожй лОТОвТОнСй мО кП бжлижбОє іе ейіУмФ лТОбСбігкСУжк йід аОкзСй, 
бСиСгіиьоПй ТОХФкзО мО аПкПніоіОТСй. 

ЛмОммя 10762. ИлПТОоії еО ТОХФкзСй ФйСбкСвС еаПТівОккя (ПУзТСФ) 
1. ЗО ТОХФкзСй ФйСбкСвС еаПТівОккя (ПУзТСФ) бжзСкФюмьУя бжзиюпкС СлПТОоії іе 

еОТОХФбОккя аОкзСй СмТжйОкжХ біг бСиСгіиьоя ТОХФкзО мО/ОаС біг мТПміХ СУіа вТСрСбжХ 
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зСрміб, язі еО кОУмОккя лігУмОб, бжекОпПкжХ гСвСбСТСй ТОХФкзО ФйСбкСвС еаПТівОккя 
(ПУзТСФ), лТжекОпПкі гия лПТПТОХФбОккя аПкПніоіОТФ (Ф ТОеі кОгОккя аПкПніоіОТСй 
лжУьйСбСї бзОеібзж аОкзФ - бзОеОкіР кжй СУСаі, язсС оП лПТПгаОпПкС біглСбігкжй 
гСвСбСТСй), О мОзСд СлПТОоії е лПТПТОХФбОккя мОзжХ зСрміб аПкПніоіОТФ (Ф ТОеі кОгОккя 
аПкПніоіОТСй лжУьйСбСї бзОеібзж аОкзФ - бзОеОкіР кжй СУСаі, язсС оП лПТПгаОпПкС 
біглСбігкжй гСвСбСТСй) ОаС лСбПТкПккя їХ бСиСгіиьою ТОХФкзО біглСбігкС гС ФйСб 
гСвСбСТФ ТОХФкзО ФйСбкСвС еаПТівОккя (ПУзТСФ). К бжлОгзОХ, бУмОкСбиПкжХ УмОммПю 10766 
оьСвС КСгПзУФ, еО ТОХФкзСй ФйСбкСвС еаПТівОккя (ПУзТСФ) мОзСд бжзСкФюмьУя СлПТОоії, 
лСб'яеОкі іе ебПТкПккяй УмявкПккя кО йОРкСбі лТОбО кО вТСрСбі зСрмж, сС екОХСгямьУя кО 
ТОХФкзФ ФйСбкСвС еаПТівОккя (ПУзТСФ), ОаС кО лТОбО бжйСвж бСиСгіиьоя ТОХФкзО пж 
аПкПніоіОТО гС аОкзФ кО лігУмОбі гСвСбСТФ ТОХФкзО ФйСбкСвС еаПТівОккя (ПУзТСФ). 

2. ЗОТОХФбОккя вТСрСбжХ зСрміб кО ТОХФкСз ФйСбкСвС еаПТівОккя (ПУзТСФ) 
егіРУкюємьУя СгкСТОеСбС ОаС лПТіСгжпкС б лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ гСвСбСТСй ТОХФкзО 
ФйСбкСвС еаПТівОккя (ПУзТСФ). 

3. ЗО кОУмОккя лігУмОб, лПТПгаОпПкжХ гСвСбСТСй ТОХФкзО ФйСбкСвС еаПТівОккя 
(ПУзТСФ), аОкз еСаСб'яеОкжР Ф бУмОкСбиПкжР гСвСбСТСй УмТСз (еО РСвС бігУФмкСУмі - 
лТСмявСй л'ямж ТСаСпжХ гкіб е гкя кОУмОккя біглСбігкжХ лігУмОб) лПТПТОХФбОмж УФйФ, сС 
екОХСгжмьУя кО ТОХФкзФ ФйСбкСвС еаПТівОккя (ПУзТСФ), аПкПніоіОТФ (Ф ТОеі кОгОккя 
аПкПніоіОТСй лжУьйСбСї бзОеібзж аОкзФ - бзОеОкіР кжй СУСаі, язсС оП лПТПгаОпПкС 
біглСбігкжй гСвСбСТСй). ДСвСбіТ ТОХФкзО ФйСбкСвС еаПТівОккя (ПУзТСФ) йСдП лПТПгаОпОмж 
лПТПТОХФбОккя аПкПніоіОТФ ОаС бзОеОкіР кжй СУСаі УФйж, сС екОХСгжмьУя кО ТОХФкзФ 
ФйСбкСвС еаПТівОккя (ПУзТСФ), пОУмжкОйж еОиПдкС біг кОУмОккя еОекОпПкжХ Ф гСвСбСТі 
лігУмОб. 

4. ДСвСбіТ ТОХФкзО ФйСбкСвС еаПТівОккя (ПУзТСФ) йСдП лПТПгаОпОмж лігУмОбж, еО 
кОУмОккя язжХ бУя УФйО, сС екОХСгжмьУя кО ТОХФкзФ ФйСбкСвС еаПТівОккя (ПУзТСФ), ОаС її 
пОУмжкО лігиявОє лСбПТкПккю бСиСгіиьою ТОХФкзО. 

ЛмОммя 10763. ЙПТПбіТзО лігУмОб гия лПТПТОХФбОккя зСрміб е ТОХФкзО ФйСбкСвС 
еаПТівОккя (ПУзТСФ) 

1. К ТОеі язсС гСвСбіТ ТОХФкзО ФйСбкСвС еаПТівОккя (ПУзТСФ) лПТПгаОпОє кОгОккя 
аОкзФ гСзФйПкміб, сС лігмбПТгдФюмь кОУмОккя лігУмОб гия лПТПТОХФбОккя аПкПніоіОТФ ОаС 
бзОеОкіР кжй СУСаі вТСрСбжХ зСрміб, сС екОХСгямьУя кО ТОХФкзФ ФйСбкСвС еаПТівОккя 
(ПУзТСФ), ОаС лСбПТкПккя мОзжХ зСрміб бСиСгіиьою ТОХФкзО, аОкз лПТПбіТяє мОзі гСзФйПкмж 
кО біглСбігкіУмь ФйСбОй гСвСбСТФ ТОХФкзО ФйСбкСвС еаПТівОккя (ПУзТСФ) бжзиюпкС еО 
еСбкіркійж СекОзОйж, язсС ікрП кП лПТПгаОпПкС еОзСкСй ОаС гСвСбСТСй ТОХФкзО 
ФйСбкСвС еаПТівОккя (ПУзТСФ). 

2. ЯзсС аОкз ббОдОє, сС кОгОкі гСзФйПкмж кП біглСбігОюмь ФйСбОй гСвСбСТФ ТОХФкзО 
ФйСбкСвС еаПТівОккя (ПУзТСФ) еО еСбкіркійж СекОзОйж ОаС ікржй бжйСвОй, бУмОкСбиПкжй 
гСвСбСТСй ТОХФкзО ФйСбкСвС еаПТівОккя (ПУзТСФ), аОкз еСаСб'яеОкжР бігйСбжмж біглСбігкіР 
СУСаі Ф лПТПТОХФбОккі вТСрСбжХ зСрміб е кОгОккяй лжУьйСбСвС лСбігСйиПккя іе 
еОекОпПккяй лТжпжк бігйСбж лТСмявСй л'ямж ТСаСпжХ гкіб е гкя СмТжйОккя гСзФйПкміб гия 
лПТПТОХФбОккя зСрміб, сС екОХСгямьУя кО ТОХФкзФ ФйСбкСвС еаПТівОккя (ПУзТСФ), язсС ікрП 
кП лПТПгаОпПкС гСвСбСТСй ТОХФкзО ФйСбкСвС еаПТівОккя (ПУзТСФ). 

3. ДСвСбСТСй ТОХФкзО ФйСбкСвС еаПТівОккя (ПУзТСФ) кО аОкз йСдП аФмж лСзиОгПкжР 
СаСб'яеСз сСгС лПТПбіТзж кОУмОккя лігУмОб гия лПТПТОХФбОккя зСрміб аПкПніоіОТФ ОаС 
бзОеОкіР кжй СУСаі ОаС гия лСбПТкПккя зСрміб бСиСгіиьою ТОХФкзО. 

4. ДСвСбСТСй ТОХФкзО ФйСбкСвС еаПТівОккя (ПУзТСФ) СаСб'яеСз сСгС лПТПбіТзж 
кОУмОккя лігУмОб гия лПТПТОХФбОккя зСрміб аПкПніоіОТФ (Ф ТОеі кОгОккя аПкПніоіОТСй 
лжУьйСбСї бзОеібзж аОкзФ - бзОеОкіР кжй СУСаі) ОаС лСбПТкПккя зСрміб бСиСгіиьою ТОХФкзО 
йСдП аФмж лСзиОгПкС кО аФгь-язФ мТПмю СУСаФ, лТС сС еОекОпОємьУя Ф гСвСбСТі. ДСвСбСТСй 
бУмОкСбиююмьУя лСТягСз, СаУмОбжкж мО ФйСбж кОгОккя аОкзФ мОзСю мТПмьСю СУСаСю 
ікнСТйОоії лТС кОУмОккя ФйСб гия лПТПТОХФбОккя зСрміб. 
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ЛмОммя 10764. ИайПдПккя сСгС ТСелСТягдОккя зСрмОйж кО ТОХФкзФ ФйСбкСвС 
еаПТівОккя (ПУзТСФ) 

1. ЯзсС ікрП кП лПТПгаОпПкС гСвСбСТСй ТОХФкзО ФйСбкСвС еаПТівОккя (ПУзТСФ), кі 
бСиСгіиПоь ТОХФкзО, кі аПкПніоіОТ кП йОюмь лТОбО ТСелСТягдОмжУя вТСрСбжйж зСрмОйж, 
сС екОХСгямьУя кО ТОХФкзФ ФйСбкСвС еаПТівОккя (ПУзТСФ). 

2. К ТОеі язсС гСвСбСТСй ТОХФкзО ФйСбкСвС еаПТівОккя (ПУзТСФ) лПТПгаОпПкО 
йСдижбіУмь ТСелСТягдОккя вТСрСбжйж зСрмОйж кО ТОХФкзФ бСиСгіиьоПй ТОХФкзО ОаС 
аПкПніоіОТСй, УмСТСкж гСвСбСТФ ТОХФкзО ФйСбкСвС еаПТівОккя (ПУзТСФ) йСдФмь бУмОкСбжмж 
Ф гСвСбСТі СайПдПккя сСгС мОзСвС ТСелСТягдОккя. 

ЛмОммя 10765. ВжкОвСТСгО аОкзФ еО гСвСбСТСй ТОХФкзО ФйСбкСвС еаПТівОккя 
(ПУзТСФ) 

1. ДСвСбСТСй ТОХФкзО ФйСбкСвС еаПТівОккя (ПУзТСФ) йСдП лПТПгаОпОмжУя бжкОвСТСгО 
аОкзФ еО лСУиФвж, лСб'яеОкі е СаУиФвСбФбОккяй ТОХФкзО мО егіРУкПккяй СлПТОоіР еО кжй. 

2. ВжкОвСТСгО аОкзФ кП ФмТжйФємьУя е вТСрСбжХ зСрміб, сС екОХСгямьУя кО ТОХФкзФ 
ФйСбкСвС еаПТівОккя (ПУзТСФ), язсС ікрП кП лПТПгаОпПкС гСвСбСТСй ТОХФкзО ФйСбкСвС 
еаПТівОккя (ПУзТСФ). 

ЛмОммя 10766. ЛмОмФУ вТСрСбжХ зСрміб кО ТОХФкзФ ФйСбкСвС еаПТівОккя (ПУзТСФ) 
1. ЗбПТкПккя УмявкПккя мО (ОаС) кОзиОгПккя ОТПрмФ кО вТСрСбі зСрмж, сС екОХСгямьУя 

кО ТОХФкзФ ФйСбкСвС еаПТівОккя (ПУзТСФ), еО еСаСб'яеОккяйж аОкзФ, б язСйФ бігзТжмС 
ТОХФкСз (б мСйФ пжУиі Ф ТОеі РСвС иізбігОоії), кП гСлФУзОємьУя, зТій УФйж вТСрСбжХ зСрміб кО 
ТОХФкзФ, язФ аОкз йОє лТОбС ФмТжйОмж яз бжкОвСТСгФ УмОкСй кО гОмФ ебПТкПккя УмявкПккя 
ОаС кОзиОгПккя ОТПрмФ евігкС е гСвСбСТСй ТОХФкзО ФйСбкСвС еаПТівОккя (ПУзТСФ). 

2. ЗбПТкПккя УмявкПккя мО/ОаС кОзиОгПккя ОТПрмФ кО вТСрСбі зСрмж, сС екОХСгямьУя 
кО ТОХФкзФ ФйСбкСвС еаПТівОккя (ПУзТСФ), еО еСаСб'яеОккяйж бСиСгіиьоя ТОХФкзО ОаС 
аПкПніоіОТО (Ф мСйФ пжУиі Ф ТОеі їХ иізбігОоії) кП гСлФУзОємьУя. ЙТж оьСйФ гСлФУзОємьУя 
ебПТкПккя УмявкПккя мО/ОаС кОзиОгПккя ОТПрмФ кО лТОбС бжйСвж бСиСгіиьоя ТОХФкзО ОаС 
аПкПніоіОТО гС аОкзФ кО лігУмОбі гСвСбСТФ ТОХФкзО ФйСбкСвС еаПТівОккя (ПУзТСФ), Ф мСйФ 
пжУиі кО лТОбС бжйСвж бжлиОмж вТСрСбжХ зСрміб (ОаС їХ пОУмжкж), сС екОХСгямьУя кО 
ТОХФкзФ ФйСбкСвС еаПТівОккя (ПУзТСФ), еО кОУмОккя лігУмОб, бУмОкСбиПкжХ гСвСбСТСй 
ТОХФкзО ФйСбкСвС еаПТівОккя (ПУзТСФ). 

ЛмОммя 10767. ВкПУПккя ейік гС гСвСбСТФ ТОХФкзО ФйСбкСвС еаПТівОккя (ПУзТСФ) 
1. БФгь-язі ейікж гС гСвСбСТФ ТОХФкзО ФйСбкСвС еаПТівОккя (ПУзТСФ), зТій еОекОпПкжХ Ф 

пОУмжкі гТФвіР оієї УмОммі, бкСУямьУя бжзиюпкС еО ФйСбж кОгОккя лжУьйСбСї евСгж кО мОзі 
ейікж аПкПніоіОТСй кПеОиПдкС біг мСвС, пж є аПкПніоіОТ УмСТСкСю гСвСбСТФ ТОХФкзО 
ФйСбкСвС еаПТівОккя (ПУзТСФ). 

2. ЯзсС аПкПніоіОТ кП є УмСТСкСю гСвСбСТФ ТОХФкзО ФйСбкСвС еаПТівОккя (ПУзТСФ), аПе 
РСвС евСгж гС мОзСвС гСвСбСТФ бкСУямьУя ейікж, язі кП СайПдФюмь лТОбО аПкПніоіОТО, сС 
бжкжзОюмь кО лігУмОбі гСвСбСТФ ТОХФкзО ФйСбкСвС еаПТівОккя (ПУзТСФ). К ТОеі бжкжзкПккя 
УлСТФ СаСб'яеСз гСбПгПккя мСвС, сС біглСбігкі ейікж гС гСвСбСТФ ТОХФкзО ФйСбкСвС 
еаПТівОккя (ПУзТСФ) кП СайПдФюмь лТОбО аПкПніоіОТО, лСзиОгОємьУя кО аОкз. 

3. ЙТОбСпжкж сСгС бкПУПккя ейік гС гСвСбСТФ ТОХФкзО ФйСбкСвС еаПТівОккя (ПУзТСФ), 
бпжкПкі е лСТФрПккяй бжйСв оієї УмОммі, є кізпПйкжйж. 

ЛмОммя 10768. ЙТжлжкПккя гСвСбСТФ ТОХФкзО ФйСбкСвС еаПТівОккя (ПУзТСФ) мО 
еОзТжммя ТОХФкзО ФйСбкСвС еаПТівОккя (ПУзТСФ) 

1. ДСвСбіТ ТОХФкзО ФйСбкСвС еаПТівОккя (ПУзТСФ) лТжлжкяємьУя ліУия еОзікпПккя 
УмТСзФ (кОУмОккя мПТйікФ лТжлжкПккя) гСвСбСТФ ТОХФкзО ФйСбкСвС еаПТівОккя (ПУзТСФ) ОаС 
еО кОУмОккя ікржХ СаУмОбжк, бУмОкСбиПкжХ гСвСбСТСй ТОХФкзО ФйСбкСвС еаПТівОккя 
(ПУзТСФ). 
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2. ДСвСбіТ ТОХФкзО ФйСбкСвС еаПТівОккя (ПУзТСФ) лТжлжкяємьУя Ф ТОеі иізбігОоії аОкзФ, б 
язСйФ бігзТжмС ТОХФкСз ФйСбкСвС еаПТівОккя (ПУзТСФ). 

3. КСеіТбОккя гСвСбСТФ ТОХФкзО ФйСбкСвС еаПТівОккя (ПУзТСФ) гСлФУзОємьУя Ф аФгь-
язжР пОУ еО еОябСю бСиСгіиьоя ТОХФкзО мО бжзиюпкС еО ФйСбж СмТжйОккя лжУьйСбСї евСгж 
аПкПніоіОТО кО ТСеіТбОккя гСвСбСТФ. ДСвСбіТ ббОдОємьУя ТСеіТбОкжй е йСйПкмФ СмТжйОккя 
аОкзСй СУмОккьСвС е мОзжХ гСзФйПкміб: еОябж бСиСгіиьоя ТОХФкзО мО лжУьйСбСї евСгж 
аПкПніоіОТО кО ТСеіТбОккя гСвСбСТФ, О язсС еОябО бСиСгіиьоя ТОХФкзО мО лжУьйСбО евСгО 
аПкПніоіОТО йіУмямьУя б СгкСйФ гСзФйПкмі, - е йСйПкмФ СмТжйОккя аОкзСй мОзСвС 
гСзФйПкмО. 

4. К ТОеі лТжлжкПккя ОаС ТСеіТбОккя гСвСбСТФ ТОХФкзО ФйСбкСвС еаПТівОккя (ПУзТСФ) 
аОкз еОзТжбОє ТОХФкСз ФйСбкСвС еаПТівОккя (ПУзТСФ), О вТСрСбі зСрмж, сС екОХСгямьУя кО 
ТОХФкзФ, лСбПТмОє бСиСгіиьоПбі ТОХФкзО, О еО кОУмОккя кО йСйПкм лТжлжкПккя ОаС 
ТСеіТбОккя гСвСбСТФ лігУмОб, еОекОпПкжХ Ф гСвСбСТі ТОХФкзО ФйСбкСвС еаПТівОккя (ПУзТСФ), 
мОзі зСрмж (ОаС їХ пОУмжкО, язсС оП лПТПгаОпПкС гСвСбСТСй) лПТПТОХСбФюмьУя аПкПніоіОТФ 
ОаС бзОеОкіР кжй СУСаі, Ф ТОеі язсС мОзжР аПкПніоіОТ кОгОб біглСбігкФ лжУьйСбФ бзОеібзФ 
аОкзФ. 

К ТОеі ТСеіТбОккя гСвСбСТФ ТОХФкзО ФйСбкСвС еаПТівОккя (ПУзТСФ) еО еОябСю 
бСиСгіиьоя ТОХФкзО мО лжУьйСбСю евСгСю аПкПніоіОТО бСиСгіиПоь ТОХФкзО мО аПкПніоіОТ 
йСдФмь УліиькС еОекОпжмж Ф біглСбігкіР еОябі мО лжУьйСбіР евСгі, сС вТСрСбі зСрмж (ОаС їХ 
пОУмжкО) лПТПТОХСбФюмьУя бСиСгіиьою ТОХФкзО мО/ОаС аПкПніоіОТФ (Ф ТОеі кОгОккя 
аПкПніоіОТСй лжУьйСбСї бзОеібзж аОкзФ - бзОеОкіР кжй СУСаі) пж бзОеОкіР кжй СУСаі 
кПеОиПдкС біг кОУмОккя лігУмОб, бУмОкСбиПкжХ гСвСбСТСй ТОХФкзО ФйСбкСвС еаПТівОккя 
(ПУзТСФ). 

5. ЙСиСдПккя УмОммі 1075 оьСвС КСгПзУФ кП еОУмСУСбФюмьУя гС гСвСбСТФ ТОХФкзО 
ФйСбкСвС еаПТівОккя (ПУзТСФ). 

§ 3. ПиФмідкжЦ ШФЫЪкЧз 

ЛмОммя 10769. ДСвСбіТ лиОмідкСвС ТОХФкзФ 
1. ЗО гСвСбСТСй лиОмідкСвС ТОХФкзФ кПаОкзібУьзжР кОгОбОп лиОмідкжХ лСУиФв 

еСаСб'яеФємьУя еОТОХСбФбОмж кО лиОмідкжР ТОХФкСз, бігзТжмжР зСТжУмФбОпФ лиОмідкжХ 
лСУиФв, зСрмж, сС РСйФ кОгХСгямь, егіРУкюбОмж е ТОХФкзФ бжгОпФ вСмібзСбжХ зСрміб мО 
бжзСкФбОмж ікрі лиОмідкі СлПТОоії, язі йОє лТОбС егіРУкюбОмж кПаОкзібУьзжР кОгОбОп 
лиОмідкжХ лСУиФв евігкС е СмТжйОкСю кжй иіоПкеією кО кОгОккя лиОмідкжХ лСУиФв. 

2. ЗПаОкзібУьзжР кОгОбОп лиОмідкжХ лСУиФв кП йОє лТОбО бжзСТжУмСбФбОмж лиОмідкі 
ТОХФкзж гия еОиФпПккя бзиОгіб (гПлСежміб) ОаС кОгОккя нікОкУСбСї лСУиФвж іе еОиФпПккя 
зСрміб іе еСаСб'яеОккяй сСгС лСгОиьрСвС їХ лСбПТкПккя. 

ЗПаОкзібУьзжР кОгОбОп лиОмідкжХ лСУиФв кП йОє лТОбО кОТОХСбФбОмж лТСоПкмж кО 
еОижрСз зСрміб кО лиОмідкСйФ ТОХФкзФ зСТжУмФбОпО. 

КСрмж йСдФмь екОХСгжмжУя кО лиОмідкСйФ ТОХФкзФ зСТжУмФбОпО ижрП лТСмявСй пОУФ, 
кПСаХігкСвС гия бжзСкОккя зСкзТПмкСї лиОмідкСї СлПТОоії. 

3. ДС бігкСУжк УмСТік Ф еб'яезФ е бігзТжммяй, СаУиФвСбФбОккяй мО еОзТжммяй 
лиОмідкСвС ТОХФкзФ еОУмСУСбФюмьУя лСиСдПккя лОТОвТОнО 1 оієї виОбж, язсС ікрП кП 
бУмОкСбиПкС ожй лОТОвТОнСй мО кП бжлижбОє іе ейіУмФ лТОбСбігкСУжк йід кПаОкзібУьзжй 
кОгОбОпПй лиОмідкжХ лСУиФв мО зСТжУмФбОпПй лиОмідкжХ лСУиФв. 

ЛмОммя 107610. ИлПТОоії еО лиОмідкжй ТОХФкзСй, сС бжзСкФюмьУя кПаОкзібУьзжй 
кОгОбОпПй лиОмідкжХ лСУиФв 

1. ЗПаОкзібУьзжР кОгОбОп лиОмідкжХ лСУиФв еСаСб'яеОкжР бжзСкФбОмж гия зСТжУмФбОпО 
лиОмідкжХ лСУиФв лиОмідкі СлПТОоії, лПТПгаОпПкі гия лиОмідкжХ ТОХФкзіб еОзСкСгОбУмбСй 
КзТОїкж мО кСТйОмжбкС-лТОбСбжйж ОзмОйж ЗОоіСкОиькСвС аОкзФ КзТОїкж. 
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2. ЗПаОкзібУьзжР кОгОбОп лиОмідкжХ лСУиФв еСаСб'яеОкжР еОТОХФбОмж зСрмж, сС 
кОгіРриж кО ТОХФкСз зСТжУмФбОпО лиОмідкжХ лСУиФв, Ф гПкь кОгХСгдПккя гС кПаОкзібУьзСвС 
кОгОбОпО лиОмідкжХ лСУиФв біглСбігкСї лиОмідкСї ікУмТФзоії, язсС ікржР УмТСз кП 
бУмОкСбиПкжР гСвСбСТСй лиОмідкСвС ТОХФкзФ ОаС еОзСкСгОбУмбСй КзТОїкж. 

3. ЗПаОкзібУьзжР кОгОбОп лиОмідкжХ лСУиФв еСаСб'яеОкжР еО ТСелСТягдПккяй 
зСТжУмФбОпО лиОмідкжХ лСУиФв бжгОмж ОаС лПТПТОХФбОмж е лиОмідкСвС ТОХФкзФ зСрмж б гПкь 
кОгХСгдПккя гС кПаОкзібУьзСвС кОгОбОпО лиОмідкжХ лСУиФв біглСбігкСї лиОмідкСї 
ікУмТФзоії, язсС ікржР УмТСз кП лПТПгаОпПкжР гСвСбСТСй лиОмідкСвС ТОХФкзФ ОаС 
еОзСкСгОбУмбСй КзТОїкж. 

4. КСТжУмФбОп лиОмідкжХ лСУиФв еСаСб'яеОкжР УлиОмжмж лиОмФ еО бжзСкОккя 
кПаОкзібУьзжй кОгОбОпПй лиОмідкжХ лСУиФв СлПТОоіР еО лиОмідкжй ТОХФкзСй зСТжУмФбОпО 
лиОмідкжХ лСУиФв, язсС оП бУмОкСбиПкС гСвСбСТСй. 

ГиОбО 73 
ЛАКМИКИЗГ 

ЛмОммя 1077. ЙСкяммя гСвСбСТФ нОзмСТжквФ 
1. ЗО гСвСбСТСй нОзмСТжквФ (нікОкУФбОккя ліг бігУмФлиПккя лТОбО вТСрСбСї бжйСвж) 

СгкО УмСТСкО (нОзмСТ) лПТПгОє ОаС еСаСб'яеФємьУя лПТПгОмж вТСрСбі зСрмж б 
ТСелСТягдПккя гТФвСї УмСТСкж (зиієкмО) еО лиОмФ (Ф аФгь-язжР лПТПгаОпПкжР гСвСбСТСй 
УлСУіа), О зиієкм бігУмФлОє ОаС еСаСб'яеФємьУя бігУмФлжмж нОзмСТСбі УбСє лТОбС вТСрСбСї 
бжйСвж гС мТПмьСї СУСаж (аСТдкжзО). 

Киієкм йСдП бігУмФлжмж нОзмСТСбі УбСю вТСрСбФ бжйСвФ гС аСТдкжзО е йПмСю 
еОаПелПпПккя бжзСкОккя еСаСб'яеОккя зиієкмО лПТПг нОзмСТСй. 

2. ЗСаСб'яеОккя нОзмСТО еО гСвСбСТСй нОзмСТжквФ йСдП лПТПгаОпОмж кОгОккя 
зиієкмСбі лСУиФв, лСб'яеОкжХ іе вТСрСбСю бжйСвСю, лТОбС язСї бік бігУмФлОє. 

ЛмОммя 1078. ЙТПгйПм гСвСбСТФ нОзмСТжквФ 
1. ЙТПгйПмСй гСвСбСТФ нОзмСТжквФ йСдП аФмж лТОбС вТСрСбСї бжйСвж, УмТСз лиОмПдФ 

еО язСю кОУмОб (кОябкО бжйСвО), О мОзСд лТОбС бжйСвж, язП бжкжзкП б йОРаФмкьСйФ 
(йОРаФмкя бжйСвО). 

2. ЖОРаФмкя бжйСвО ббОдОємьУя лПТПгОкСю нОзмСТФ е гкя бжкжзкПккя лТОбО бжйСвж 
гС аСТдкжзО. ЯзсС лПТПгОккя лТОбО вТСрСбСї бжйСвж СаФйСбиПкП лПбкСю лСгією, бСкС 
ббОдОємьУя лПТПгОкжй е йСйПкмФ кОУмОккя оієї лСгії. 

К ожХ бжлОгзОХ гСгОмзСбП СнСТйиПккя бігУмФлиПккя лТОбО вТСрСбСї бжйСвж кП 
бжйОвОємьУя. 

ЛмОммя 1079. ЛмСТСкж Ф гСвСбСТі нОзмСТжквФ 
1. ЛмСТСкОйж Ф гСвСбСТі нОзмСТжквФ є нОзмСТ і зиієкм. 
2. КиієкмСй Ф гСвСбСТі нОзмСТжквФ йСдП аФмж ніежпкО ОаС юТжгжпкО СУСаО, язО є 

УФа'єзмСй ліглТжєйкжоьзСї гіяиькСУмі. 
3. ЛОзмСТСй йСдП аФмж аОкз ОаС ікрО нікОкУСбО ФУмОкСбО, язО біглСбігкС гС еОзСкФ 

йОє лТОбС егіРУкюбОмж нОзмСТжквСбі СлПТОоії. 

ЛмОммя 1080. ЗПгіРУкіУмь еОаСТСкж бігУмФлиПккя лТОбО вТСрСбСї бжйСвж 
1. ДСвСбіТ нОзмСТжквФ є гіРУкжй кПеОиПдкС біг кОябкСУмі гСйСбиПкСУмі йід зиієкмСй 

мО аСТдкжзСй лТС еОаСТСкФ бігУмФлиПккя лТОбО вТСрСбСї бжйСвж ОаС РСвС СайПдПккя. 
К оьСйФ ТОеі зиієкм кП ебіиькяємьУя біг еСаСб'яеОкь ОаС біглСбігОиькСУмі лПТПг 

аСТдкжзСй Ф еб'яезФ іе лСТФрПккяй зиієкмСй ФйСбж лТС еОаСТСкФ ОаС СайПдПккя 
бігУмФлиПккя лТОбО вТСрСбСї бжйСвж. 
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ЛмОммя 1081. ВіглСбігОиькіУмь зиієкмО лПТПг нОзмСТСй 
1. Киієкм біглСбігОє лПТПг нОзмСТСй еО гіРУкіУмь вТСрСбСї бжйСвж, лТОбС язСї 

бігУмФлОємьУя, язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС гСвСбСТСй нОзмСТжквФ. 
2. ГТСрСбО бжйСвО, лТОбС язСї бігУмФлОємьУя, є гіРУкСю, язсС зиієкм йОє лТОбС 

бігУмФлжмж лТОбС вТСрСбСї бжйСвж і б йСйПкм бігУмФлиПккя оієї бжйСвж РСйФ кП аФиж бігСйі 
СаУмОбжкж, бкОУиігСз язжХ аСТдкжз йОє лТОбС кП бжзСкФбОмж бжйСвФ. 

3. Киієкм кП біглСбігОє еО кПбжзСкОккя ОаС кПкОиПдкП бжзСкОккя аСТдкжзСй 
вТСрСбСї бжйСвж, лТОбС язСї бігУмФлОємьУя і язО лТПг'ябиПкО гС бжзСкОккя нОзмСТСй, язсС 
ікрП кП бУмОкСбиПкС гСвСбСТСй нОзмСТжквФ. 

ЛмОммя 1082. ВжзСкОккя аСТдкжзСй вТСрСбСї бжйСвж нОзмСТСбі 
1. БСТдкжз еСаСб'яеОкжР егіРУкжмж лиОмід нОзмСТСбі еО ФйСбж, сС бік СгПТдОб біг 

зиієкмО ОаС нОзмСТО лжУьйСбП лСбігСйиПккя лТС бігУмФлиПккя лТОбО вТСрСбСї бжйСвж 
нОзмСТСбі і б оьСйФ лСбігСйиПккі бжекОпПкО вТСрСбО бжйСвО, язО лігиявОє бжзСкОккю, О 
мОзСд кОебОкжР нОзмСТ, язСйФ йОє аФмж егіРУкПкжР лиОмід. 

2. БСТдкжз йОє лТОбС бжйОвОмж біг нОзмСТО кОгОккя РСйФ б ТСеФйкжР УмТСз гСзОеіб 
мСвС, сС бігУмФлиПккя лТОбО вТСрСбСї бжйСвж нОзмСТСбі УлТОбгі йОиС йіУоП. ЯзсС нОзмСТ 
кП бжзСкОє оьСвС СаСб'яезФ, аСТдкжз йОє лТОбС егіРУкжмж лиОмід зиієкмСбі кО бжзСкОккя 
УбСвС СаСб'яезФ лПТПг кжй. 

3. ВжзСкОккя аСТдкжзСй вТСрСбСї бжйСвж нОзмСТСбі біглСбігкС гС оієї УмОммі 
ебіиькяє аСТдкжзО біг РСвС СаСб'яезФ лПТПг зиієкмСй. 

ЛмОммя 1083. ЗОУмФлкП бігУмФлиПккя лТОбО вТСрСбСї бжйСвж 
1. ЗОУмФлкП бігУмФлиПккя нОзмСТСй лТОбО вТСрСбСї бжйСвж мТПміР СУСаі кП 

гСлФУзОємьУя, язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС гСвСбСТСй нОзмСТжквФ. 
2. ЯзсС гСвСбСТСй нОзмСТжквФ гСлФУзОємьУя кОУмФлкП бігУмФлиПккя лТОбО вТСрСбСї 

бжйСвж, бСкС егіРУкюємьУя біглСбігкС гС лСиСдПкь оієї виОбж. 

ЛмОммя 1084. ЙТОбО нОзмСТО 
1. ЯзсС біглСбігкС гС ФйСб гСвСбСТФ нОзмСТжквФ нікОкУФбОккя зиієкмО егіРУкюємьУя 

рияХСй зФлібиі Ф кьСвС нОзмСТСй лТОбО вТСрСбСї бжйСвж, нОзмСТ кОаФбОє лТОбО кО бУі 
УФйж, язі бік СгПТджмь біг аСТдкжзО кО бжзСкОккя бжйСвж, О зиієкм кП біглСбігОє лПТПг 
нОзмСТСй, язсС СгПТдОкі кжй УФйж є йПкржйж біг УФйж, УлиОпПкСї нОзмСТСй зиієкмСбі. 

2. ЯзсС бігУмФлиПккя лТОбО вТСрСбСї бжйСвж нОзмСТСбі егіРУкюємьУя е йПмСю 
еОаПелПпПккя бжзСкОккя еСаСб'яеОккя зиієкмО лПТПг нОзмСТСй, нОзмСТ еСаСб'яеОкжР 
кОгОмж зиієкмСбі ебім і лПТПгОмж УФйФ, сС лПТПбжсФє УФйФ аСТвФ зиієкмО, язжР еОаПелПпПкжР 
бігУмФлиПккяй лТОбО вТСрСбСї бжйСвж, язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС гСвСбСТСй нОзмСТжквФ. 

ЯзсС УФйО, СгПТдОкО нОзмСТСй біг аСТдкжзО, бжябжиОУя йПкрСю біг УФйж аСТвФ 
зиієкмО лПТПг нОзмСТСй, язжР еОаПелПпПкжР бігУмФлиПккяй лТОбО бжйСвж, зиієкм 
еСаСб'яеОкжР УлиОмжмж нОзмСТСбі еОижрСз аСТвФ. 

ЛмОммя 1085. ЗФУмТіпкі бжйСвж аСТдкжзО 
1. ЯзсС нОзмСТ лТПг'ябжб аСТдкжзФ бжйСвФ егіРУкжмж лиОмід, аСТдкжз йОє лТОбС 

лТПг'ябжмж гС еОиізФ УбСї вТСрСбі бжйСвж, сС ґТФкмФюмьУя кО гСвСбСТі аСТдкжзО е 
зиієкмСй, язі бжкжзиж Ф аСТдкжзО гС йСйПкмФ, зСиж бік СгПТдОб лСбігСйиПккя лТС 
бігУмФлиПккя лТОбО вТСрСбСї бжйСвж нОзмСТСбі. 

2. БСТдкжз кП йСдП лТПг'ябжмж нОзмСТСбі бжйСвж гС зиієкмО Ф еб'яезФ е лСТФрПккяй 
кжй ФйСбж лТС еОаСТСкФ ОаС СайПдПккя бігУмФлиПккя лТОбО вТСрСбСї бжйСвж. 

ЛмОммя 1086. ЗОХжУм лТОб аСТдкжзО 
1. К ТОеі лСТФрПккя зиієкмСй УбСїХ СаСб'яезіб еО гСвСбСТСй, ФзиОгПкжй е аСТдкжзСй, 

аСТдкжз кП йОє лТОбО бжйОвОмж біг нОзмСТО лСбПТкПккя УФй, ФдП УлиОпПкжХ РСйФ еО 
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бігУмФлиПкСю вТСрСбСю бжйСвСю, язсС аСТдкжз йОє лТОбС СгПТдОмж оі УФйж 
аПелСУПТПгкьС біг зиієкмО. 

2. БСТдкжз, язжР йОє лТОбС СгПТдОмж аПелСУПТПгкьС біг зиієкмО УФйж, УлиОпПкі 
нОзмСТСбі еО бігУмФлиПкСю вТСрСбСю бжйСвСю, йОє лТОбС бжйОвОмж лСбПТкПккя ожХ УФй 
нОзмСТСй, язсС нОзмСТ кП бжзСкОб УбСвС еСаСб'яеОккя лПТПгОмж зиієкмСбі вТСрСбі зСрмж, 
лСб'яеОкі е бігУмФлиПккяй лТОбО вТСрСбСї бжйСвж, ОаС лПТПгОб зиієкмСбі вТСрСбі зСрмж, 
екОюпж лТС лСТФрПккя зиієкмСй еСаСб'яеОккя лПТПг аСТдкжзСй, лСб'яеОкСвС е 
бігУмФлиПккяй лТОбО вТСрСбСї бжйСвж. 

ГиОбО 74 
КИЗКАНКЗКИ 

§ 1. ЗФвФиькі лЧиЧдХккя лШЧ ШЧеШФЫЪкзж 

ЛмОммя 1087. ЛСТйж ТСеТОХФкзіб 
1. КСеТОХФкзж еО ФпОУмю ніежпкжХ СУіа, кП лСб'яеОкі іе егіРУкПккяй кжйж 

ліглТжєйкжоьзСї гіяиькСУмі, йСдФмь лТСбОгжмжУя Ф вСмібзСбіР ОаС аПевСмібзСбіР нСТйі. 
2. КСеТОХФкзж йід юТжгжпкжйж СУСаОйж, О мОзСд ТСеТОХФкзж еО ФпОУмю ніежпкжХ СУіа, 

лСб'яеОкі іе егіРУкПккяй кжйж ліглТжєйкжоьзСї гіяиькСУмі, лТСбОгямьУя б аПевСмібзСбіР 
нСТйі. КСеТОХФкзж йід ожйж СУСаОйж йСдФмь лТСбОгжмжУя мОзСд вСмібзСю, язсС ікрП кП 
бУмОкСбиПкС еОзСкСй. 

3. ГТОкжпкі УФйж ТСеТОХФкзіб вСмібзСю гия ніежпкжХ мО юТжгжпкжХ СУіа, О мОзСд гия 
ніежпкжХ СУіа - ліглТжєйоіб біглСбігкС гС оієї УмОммі бУмОкСбиююмьУя ЗОоіСкОиькжй 
аОкзСй КзТОїкж. 

ЛмОммя 1088. Вжгж аПевСмібзСбжХ ТСеТОХФкзіб 
1. Йіг пОУ егіРУкПккя аПевСмібзСбжХ ТСеТОХФкзіб гСлФУзОємьУя еОУмСУФбОккя 

лиОмідкжХ ікУмТФзоіР, лПТПгаОпПкжХ еОзСкСгОбУмбСй КзТОїкж, аОкзібУьзжйж лТОбжиОйж мО 
ебжпОяйж гіиСбСвС СаСТСмФ. 

2. ЛмСТСкж Ф гСвСбСТі йОюмь лТОбС СаТОмж аФгь-язжР бжг аПевСмібзСбжХ ТСеТОХФкзіб кО 
УбіР ТСеУФг. 

3. БПевСмібзСбі ТСеТОХФкзж лТСбОгямьУя пПТПе аОкзж, кПаОкзібУьзжХ кОгОбОпіб 
лиОмідкжХ лСУиФв, б язжХ бігзТжмС біглСбігкі ТОХФкзж, язсС ікрП кП бжлижбОє іе еОзСкФ мО 
кП СаФйСбиПкС бжгСй аПевСмібзСбжХ ТСеТОХФкзіб. 

4. ЙСТягСз егіРУкПккя аПевСмібзСбжХ ТСеТОХФкзіб ТПвФиюємьУя ожй КСгПзУСй, 
еОзСкСй мО аОкзібУьзжйж лТОбжиОйж. 

§ 2. ВжзиючХкЧ 

§ 3. РЧеШФЫЪкзж еФ ФзШХгжмжбЧй 

ЛмОммя 1093. АзТПгжмжб 
1. К ТОеі ТСеТОХФкзіб еО ОзТПгжмжбСй аОкз (аОкз-ПйімПкм) еО гСТФпПккяй зиієкмО 

(лиОмкжзО) - еОябкжзО ОзТПгжмжбО і біглСбігкС гС РСвС бзОеібСз ОаС біг УбСвС ійПкі 
еСаСб'яеФємьУя лТСбПУмж лиОмід кО ФйСбОХ, бжекОпПкжХ ОзТПгжмжбСй, ОаС гСТФпОє ікрСйФ 
(бжзСкФюпСйФ) аОкзФ егіРУкжмж оПР лиОмід кО зСТжУмь СгПТдФбОпО вТСрСбжХ зСрміб ОаС 
бжекОпПкСї кжй СУСаж - аПкПніоіОТО. 

2. К ТОеі бігзТжммя лСзТжмСвС ОзТПгжмжбО лТж РСвС бігзТжммі аТСкююмьУя вТСрСбі 
зСрмж лиОмкжзО кО СзТПйСйФ ТОХФкзФ б аОкзФ-ПйімПкмі ОаС бжзСкФюпСйФ аОкзФ. 

К ТОеі бігзТжммя кПлСзТжмСвС ОзТПгжмжбО аОкз-ПйімПкм вОТОкмФє СлиОмФ еО 
ОзТПгжмжбСй лТж мжйпОУСбіР бігУФмкСУмі зСрміб кО ТОХФкзФ лиОмкжзО еО ТОХФкСз 
аОкзібУьзСвС зТПгжмФ. 
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ЛмОммя 1094. ВігзижпкжР ОзТПгжмжб 
1. ВігзижпкжР ОзТПгжмжб йСдП аФмж ейікПкжР ОаС ОкФиьСбОкжР аОкзСй-ПйімПкмСй Ф 

аФгь-язжР пОУ аПе лСлПТПгкьСвС лСбігСйиПккя СгПТдФбОпО вТСрСбжХ зСрміб. ВігзижзОккя 
ОзТПгжмжбО кП УмбСТює еСаСб'яеОкь аОкзФ-ПйімПкмО лПТПг СгПТдФбОпПй вТСрСбжХ зСрміб. 

2. ВжзСкФюпжР аОкз лСбжкПк егіРУкжмж лиОмід ОаС ікрі СлПТОоії еО бігзижпкжй 
ОзТПгжмжбСй, язсС гС йСйПкмФ їХ егіРУкПккя кжй кП СгПТдОкС лСбігСйиПккя лТС ейікФ 
ФйСб ОаС ОкФиюбОккя ОзТПгжмжбО. 

ЛмОммя 1095. БПебігзижпкжР ОзТПгжмжб 
1. БПебігзижпкжР ОзТПгжмжб йСдП аФмж ОкФиьСбОкжР ОаС РСвС ФйСбж йСдФмь аФмж 

ейікПкі ижрП еО евСгСю кО оП СгПТдФбОпО вТСрСбжХ зСрміб. 
2. ЗО лТСХОккя аОкзФ-ПйімПкмО бжзСкФюпжР аОкз йСдП лігмбПТгжмж аПебігзижпкжР 

ОзТПгжмжб рияХСй лТжРкяммя гСгОмзСбС гС еСаСб'яеОккя аОкзФ-ПйімПкмО еСаСб'яеОккя 
лТСбПУмж лиОмід біглСбігкС гС ФйСб ОзТПгжмжбО. 

БПебігзижпкжР ОзТПгжмжб, лігмбПТгдПкжР бжзСкФюпжй аОкзСй, кП йСдП аФмж 
ейікПкжР ОаС ОкФиьСбОкжР аПе евСгж бжзСкФюпСвС аОкзФ. 

ЛмОммя 1096. ВжзСкОккя ОзТПгжмжбО 
1. Дия бжзСкОккя ОзТПгжмжбО СгПТдФбОп вТСрСбжХ зСрміб лСгОє гС бжзСкФюпСвС 

аОкзФ гСзФйПкмж, язі лПТПгаОпПкі ФйСбОйж ОзТПгжмжбО, сС лігмбПТгдФюмь бжзСкОккя бУіХ 
ФйСб ОзТПгжмжбО. 

К ТОеі лСТФрПккя ХСпО а Сгкієї е ожХ ФйСб бжзСкОккя ОзТПгжмжбО кП лТСбОгжмьУя. 
2. ЯзсС бжзСкФюпжР аОкз бігйСбияє Ф лТжРкяммі гСзФйПкміб, язі еО еСбкіркійж 

СекОзОйж кП біглСбігОюмь ФйСбОй ОзТПгжмжбО, бік лСбжкПк кПвОРкС лСбігСйжмж лТС оП 
СгПТдФбОпО вТСрСбжХ зСрміб і аОкз-ПйімПкм іе бжекОпПккяй лТжпжк бігйСбж. 

3. ЯзсС аОкз-ПйімПкм, СгПТдОбрж лТжРкямі бжзСкФюпжй аОкзСй гСзФйПкмж, ббОдОє, 
сС бСкж кП біглСбігОюмь еО еСбкіркійж СекОзОйж ФйСбОй ОзТПгжмжбО, бік йОє лТОбС 
бігйСбжмжУя біг їХ лТжРкяммя і бжйОвОмж біг бжзСкФюпСвС аОкзФ УФйФ, УлиОпПкФ 
СгПТдФбОпПбі вТСрСбжХ зСрміб е лСТФрПккяй ФйСб ОзТПгжмжбО. 

ЛмОммя 1097. ВіглСбігОиькіУмь аОкзФ, сС бжзСкФє ОзТПгжмжб 
1. К ТОеі кПСаґТФкмСбОкСї бігйСбж Ф бжлиОмі ОаС кПлТОбжиькСї бжлиОмж вТСрСбжХ 

зСрміб еО ОзТПгжмжбСй бкОУиігСз лСТФрПккя бжзСкФюпжй аОкзСй ФйСб ОзТПгжмжбО 
бжзСкФюпжР аОкз кПУП біглСбігОиькіУмь лПТПг аОкзСй-ПйімПкмСй. 

К ТОеі лСТФрПккя бжзСкФюпжй аОкзСй ФйСб лСзТжмСвС ОзТПгжмжбО ОаС 
лігмбПТгдПкСвС кжй аПебігзижпкСвС ОзТПгжмжбО біглСбігОиькіУмь лПТПг лиОмкжзСй йСдП 
аФмж еО ТірПккяй УФгФ лСзиОгПкО кО бжзСкФюпжР аОкз. 

ЛмОммя 1098. ЗОзТжммя ОзТПгжмжбО 
1. АзТПгжмжб еОзТжбОємьУя Ф ТОеі: 
1) УлижбФ УмТСзФ гії ОзТПгжмжбО; 
2) бігйСбж СгПТдФбОпО вТСрСбжХ зСрміб біг бжзСТжУмОккя ОзТПгжмжбО гС УлижбФ 

УмТСзФ РСвС гії, язсС оП лПТПгаОпПкС ФйСбОйж ОзТПгжмжбО; 
3) лСбкСвС ОаС пОУмзСбСвС бігзижзОккя ОзТПгжмжбО лиОмкжзСй, язсС мОзП 

бігзижзОккя лПТПгаОпПкП ФйСбОйж ОзТПгжмжбО. 
ЙТС еОзТжммя ОзТПгжмжбО бжзСкФюпжР аОкз лСбігСйияє аОкз-ПйімПкм. 
2. ВжзСкФюпжР аОкз СгкСпОУкС іе еОзТжммяй ОзТПгжмжбО кПвОРкС лСбПТмОє аОкзФ-

ПйімПкмСбі кПбжзСТжУмОкФ УФйФ лСзТжмСвС ОзТПгжмжбО. БОкз-ПйімПкм лСбжкПк еОТОХФбОмж 
лСбПТкПкі УФйж кО ТОХФкСз лиОмкжзО. 

§ 4. ВжзиючХкЧ 
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§ 5. РЧеШФЫЪкзж іе еФЩмЧЩЪбФккяй ШЧеШФЫЪкзЧбжЫ чХзіб 

ЛмОммя 1102. ЗОвОиькі лСиСдПккя лТС ТСеТОХФкзж іе еОУмСУФбОккяй ТСеТОХФкзСбжХ 
пПзіб 

1. КСеТОХФкзСбжй пПзСй (пПзСй) є гСзФйПкм, сС йіУмжмь кіпжй кП СаФйСбиПкП 
лжУьйСбП ТСелСТягдПккя биОУкжзО ТОХФкзФ (пПзСгОбоя) аОкзФ лПТПзОеОмж бзОеОкФ Ф пПзФ 
вТСрСбФ УФйФ СгПТдФбОпПбі (пПзСгПТдОмПию). 

2. ЙиОмкжзСй еО пПзСй йСдП аФмж ижрП аОкз, б язСйФ пПзСгОбПоь йОє вТСрСбі зСрмж 
кО ТОХФкзФ, язжйж бік йСдП ТСелСТягдОмжУя. 

3. ВігзижзОккя пПзО гС УлижбФ УмТСзФ гия РСвС лСгОккя кП гСлФУзОємьУя. 
4. ВжгОпО пПзО кП лСвОрОє вТСрСбСвС еСаСб'яеОккя, кО бжзСкОккя язСвС бік бжгОкжР. 
5. ЙСТягСз мО ФйСбж бжзСТжУмОккя пПзіб бУмОкСбиююмьУя ожй КСгПзУСй, еОзСкСй мО 

аОкзібУьзжйж лТОбжиОйж. 
6. НПз йОє йіУмжмж бУі ТПзбіежмж, лПТПгаОпПкі аОкзібУьзжйж лТОбжиОйж. НПз, б язСйФ 

бігУФмкіР аФгь-язжР іе ТПзбіежміб ОаС гС язСвС бкПУПкі бжлТОбиПккя, є кПгіРУкжй. 
7. ЛСТйО пПзО мО лСТягСз РСвС еОлСбкПккя бУмОкСбиююмьУя еОзСкСй і аОкзібУьзжйж 

лТОбжиОйж. 

ЛмОммя 1103. ИлиОмО пПзО 
1. НПз СлиОпФємьУя еО ТОХФкСз вТСрСбжХ зСрміб пПзСгОбоя. 
ЙСТягСз мО ФйСбж аТСкюбОккя вТСрСбжХ зСрміб кО ТОХФкзФ гия ТСеТОХФкзіб іе 

еОУмСУФбОккяй пПзіб бУмОкСбиююмьУя аОкзібУьзжйж лТОбжиОйж. 
2. НПз лігиявОє СлиОмі лиОмкжзСй еО пПзСй еО ФйСбж лСгОккя РСвС гС СлиОмж Ф УмТСз, 

бУмОкСбиПкжР аОкзібУьзжйж лТОбжиОйж. 
3. ЙиОмкжз еО пПзСй лСбжкПк лПТПУбігпжмжУя ФУійО йСдижбжйж УлСУСаОйж Ф 

УлТОбдкСУмі пПзО, О мОзСд Ф мСйФ, сС лТПг'ябкжз пПзО є ФлСбкСбОдПкСю СУСаСю. 
4. Зажмзж, еОбгОкі Ф еб'яезФ е СлиОмСю лігТСаиПкСвС, бжзТОгПкСвС ОаС бмТОпПкСвС пПзО, 

лСзиОгОюмьУя кО лиОмкжзО еО пПзСй ОаС пПзСгОбоя - еОиПдкС біг мСвС, е пжєї бжкж бСкж 
аФиж еОбгОкі. 

ЛмОммя 1104. ІкзОУФбОккя пПзО 
1. ЙСгОккя пПзО гС аОкзФ пПзСгПТдОмПия кО ікзОУС гия СгПТдОккя лиОмПдФ 

ббОдОємьУя лСгОккяй пПзО гС лиОмПдФ. 
ИлиОмО пПзО лТСбОгжмьУя Ф лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ УмОммПю 1100 оьСвС КСгПзУФ. 
2. ЗОТОХФбОккя зСрміб еО ікзОУСбОкжй пПзСй кО ТОХФкСз пПзСгПТдОмПия лТСбОгжмьУя 

ліУия СгПТдОккя лиОмПдФ біг лиОмкжзО, язсС ікрП кП лПТПгаОпПкС гСвСбСТСй йід 
пПзСгПТдОмПиПй і аОкзСй. 

ЛмОммя 1105. ЙСбігСйиПккя лТС кПУлиОмФ пПзО 
1. НПзСгПТдОмПиь лСбжкПк лСбігСйжмж пПзСгОбоя лТС кПлиОмід лТСмявСй гбСХ 

ТСаСпжХ гкіб, кОУмФлкжХ еО гкПй бпжкПккя лТСмПУмФ ОаС ТібкСекОпкСвС ОзмО. 
2. ИУСаО, сС кП кОгіУиОиО лСбігСйиПккя Ф еОекОпПкжР УмТСз, кП бмТОпОє УбСїХ лТОб. 

ВСкО бігрзСгСбФє еажмзж, язі йСдФмь УмОмжУя бкОУиігСз кПлСбігСйиПккя лТС кПУлиОмФ 
пПзО. КСейіТ бігрзСгСбФбОкжХ еажмзіб кП йСдП лПТПбжсФбОмж УФйж пПзО. 

ЛмОммя 1106. ЗОУиігзж кПУлиОмж пПзО 
1. К ТОеі бігйСбж лиОмкжзО б СлиОмі пПзО пПзСгПТдОмПиь йОє лТОбС лТПг'ябжмж лСеСб 

гС УФгФ. НПзСгПТдОмПиь йОє лТОбС бжйОвОмж зТій СлиОмж УФйж пПзО бігрзСгФбОккя УбСїХ 
бжмТОм кО СгПТдОккя СлиОмж, О мОзСд лТСоПкміб. 

2. ДС бжйСв пПзСгПТдОмПия лТС СлиОмФ пПзО еОУмСУСбФємьУя лСеСбкО гОбкіУмь б Сгжк 
Тіз. 
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ГиОбО 75 
КИЗЙИКЯДЖАЗЗЯ ЖАЕЗИВИЖИ ЙКАВАЖИ ІЗМДЙДКМКАЙЬЗИЇ ВЙАЛЗИЛМІ 

ЛмОммя 1107. Вжгж гСвСбСТіб сСгС ТСелСТягдОккя йОРкСбжйж лТОбОйж 
ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі 

1. КСелСТягдОккя йОРкСбжйж лТОбОйж ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі егіРУкюємьУя кО 
лігУмОбі мОзжХ гСвСбСТіб: 

1) иіоПкеія кО бжзСТжУмОккя Са'єзмО лТОбО ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі; 
2) иіоПкеіРкжР гСвСбіТ; 
3) гСвСбіТ лТС УмбСТПккя еО еОйСбиПккяй і бжзСТжУмОккя Са'єзмО лТОбО 

ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі; 
4) гСвСбіТ лТС лПТПгОккя бжзиюпкжХ йОРкСбжХ лТОб ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі; 
5) ікржР гСвСбіТ сСгС ТСелСТягдОккя йОРкСбжйж лТОбОйж ікмПиПзмФОиькСї 

биОУкСУмі. 
2. ДСвСбіТ сСгС ТСелСТягдОккя йОРкСбжйж лТОбОйж ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі 

ФзиОгОємьУя Ф лжУьйСбіР нСТйі. 
К ТОеі кПгСгПТдОккя лжУьйСбСї нСТйж гСвСбСТФ сСгС ТСелСТягдОккя йОРкСбжйж 

лТОбОйж ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі мОзжР гСвСбіТ є кізпПйкжй. 
ЗОзСкСй йСдФмь аФмж бУмОкСбиПкі бжлОгзж, б язжХ гСвСбіТ сСгС ТСелСТягдОккя 

йОРкСбжйж лТОбОйж ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі йСдП ФзиОгОмжУь ФУкС. 

ЛмОммя 1108. ЙіоПкеія кО бжзСТжУмОккя Са'єзмО лТОбО ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі 
1. ИУСаО, язО йОє бжзиюпкП лТОбС гСебСиямж бжзСТжУмОккя Са'єзмО лТОбО 

ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі (иіоПкеіОТ), йСдП кОгОмж ікріР СУСаі (иіоПкеіОмФ) лжУьйСбП 
лСбкСбОдПккя, язП кОгОє їР лТОбС кО бжзСТжУмОккя оьСвС Са'єзмО б лПбкіР СайПдПкіР УнПТі 
(иіоПкеія кО бжзСТжУмОккя Са'єзмО лТОбО ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі). 

2. ЙіоПкеія кО бжзСТжУмОккя Са'єзмО лТОбО ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі йСдП аФмж 
СнСТйиПкО яз СзТПйжР гСзФйПкм ОаС аФмж УзиОгСбСю пОУмжкСю иіоПкеіРкСвС гСвСбСТФ. 

3. ЙіоПкеія кО бжзСТжУмОккя Са'єзмО лТОбО ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі йСдП аФмж 
бжзиюпкСю, СгжкжпкСю, кПбжзиюпкСю, О мОзСд ікрСвС бжгФ, сС кП УФлПТПпжмь еОзСкФ. 

ВжзиюпкО иіоПкеія бжгОємьУя ижрП СгкСйФ иіоПкеіОмФ і бжзиюпОє йСдижбіУмь 
бжзСТжУмОккя иіоПкеіОТСй Са'єзмО лТОбО ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі Ф УнПТі, сС СайПдПкО 
оією иіоПкеією, мО бжгОпі кжй ікржй СУСаОй иіоПкеіР кО бжзСТжУмОккя оьСвС Са'єзмО Ф 
еОекОпПкіР УнПТі. 

ИгжкжпкО иіоПкеія бжгОємьУя ижрП СгкСйФ иіоПкеіОмФ і бжзиюпОє йСдижбіУмь бжгОпі 
иіоПкеіОТСй ікржй СУСаОй иіоПкеіР кО бжзСТжУмОккя Са'єзмО лТОбО ікмПиПзмФОиькСї 
биОУкСУмі Ф УнПТі, сС СайПдПкО оією иіоПкеією, ОиП кП бжзиюпОє йСдижбСУмі бжзСТжУмОккя 
иіоПкеіОТСй оьСвС Са'єзмО Ф еОекОпПкіР УнПТі. 

ЗПбжзиюпкО иіоПкеія кП бжзиюпОє йСдижбСУмі бжзСТжУмОккя иіоПкеіОТСй Са'єзмО 
лТОбО ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі Ф УнПТі, сС СайПдПкО оією иіоПкеією, мО бжгОпі кжй ікржй 
СУСаОй иіоПкеіР кО бжзСТжУмОккя оьСвС Са'єзмО Ф еОекОпПкіР УнПТі. 

4. ЗО евСгСю иіоПкеіОТО, кОгОкСю Ф лжУьйСбіР нСТйі, иіоПкеіОм йСдП бжгОмж лжУьйСбП 
лСбкСбОдПккя кО бжзСТжУмОккя Са'єзмО лТОбО ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі ікріР СУСаі 
(УФаиіоПкеію). 

ЛмОммя 1109. ЙіоПкеіРкжР гСвСбіТ 
1. ЗО иіоПкеіРкжй гСвСбСТСй СгкО УмСТСкО (иіоПкеіОТ) кОгОє гТФвіР УмСТСкі (иіоПкеіОмФ) 

гСебіи кО бжзСТжУмОккя Са'єзмО лТОбО ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі (иіоПкеію) кО ФйСбОХ, 
бжекОпПкжХ еО беОєйкСю евСгСю УмСТік е ФТОХФбОккяй бжйСв оьСвС КСгПзУФ мО ікрСвС 
еОзСкФ. 

2. К бжлОгзОХ, лПТПгаОпПкжХ иіоПкеіРкжй гСвСбСТСй, йСдП аФмж ФзиОгПкжР 
УФаиіоПкеіРкжР гСвСбіТ, еО язжй иіоПкеіОм кОгОє ікріР СУСаі (УФаиіоПкеіОмФ) УФаиіоПкеію кО 
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бжзСТжУмОккя Са'єзмО лТОбО ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі. К оьСйФ ТОеі біглСбігОиькіУмь 
лПТПг иіоПкеіОТСй еО гії УФаиіоПкеіОмО кПУП иіоПкеіОм, язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС 
иіоПкеіРкжй гСвСбСТСй. 

3. К иіоПкеіРкСйФ гСвСбСТі бжекОпОюмьУя бжг иіоПкеії, УнПТО бжзСТжУмОккя Са'єзмО 
лТОбО ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі (зСкзТПмкі лТОбО, сС кОгОюмьУя еО гСвСбСТСй, УлСУСаж 
бжзСТжУмОккя еОекОпПкСвС Са'єзмО, мПТжмСТія мО УмТСз, кО язі кОгОюмьУя лТОбО, мСсС), 
ТСейіТ, лСТягСз і УмТСзж бжлиОмж лиОмж еО бжзСТжУмОккя Са'єзмО лТОбО ікмПиПзмФОиькСї 
биОУкСУмі, О мОзСд ікрі ФйСбж, язі УмСТСкж ббОдОюмь еО гСоіиькП бзиюпжмж Ф гСвСбіТ. 

4. ВбОдОємьУя, сС еО иіоПкеіРкжй гСвСбСТСй кОгОємьУя кПбжзиюпкО иіоПкеія, язсС 
ікрП кП бУмОкСбиПкС иіоПкеіРкжй гСвСбСТСй. 

5. ЙТПгйПмСй иіоПкеіРкСвС гСвСбСТФ кП йСдФмь аФмж лТОбО кО бжзСТжУмОккя Са'єзмО 
лТОбО ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі, язі кО йСйПкм ФзиОгПккя гСвСбСТФ кП аФиж пжккжйж.   

6. ЙТОбО кО бжзСТжУмОккя Са'єзмО лТОбО ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі мО УлСУСаж РСвС 
бжзСТжУмОккя, язі кП бжекОпПкі Ф иіоПкеіРкСйФ гСвСбСТі, ббОдОюмьУя мОзжйж, сС кП кОгОкі 
иіоПкеіОмФ. 

7. К ТОеі бігУФмкСУмі б иіоПкеіРкСйФ гСвСбСТі ФйСбж лТС мПТжмСТію, кО язФ 
лСржТююмьУя кОгОкі лТОбО кО бжзСТжУмОккя Са'єзмО лТОбО ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі, гія 
иіоПкеії лСржТюємьУя кО мПТжмСТію КзТОїкж. 

8. ЯзсС б иіоПкеіРкСйФ гСвСбСТі лТС бжгОккя ОаС ікрП бігмбСТПккя мбСТФ бжкОвСТСгО 
бжекОпОємьУя Ф бжвиягі нізУСбОкСї вТСрСбСї УФйж, мС б гСвСбСТі йОє аФмж бУмОкСбиПкжР 
йОзУжйОиькжР мжТОд мбСТФ. 

9. КйСбж иіоПкеіРкСвС гСвСбСТФ, язі УФлПТПпОмь лСиСдПккяй оьСвС КСгПзУФ, є 
кізпПйкжйж. 

ЛмОммя 1110. ЛмТСз иіоПкеіРкСвС гСвСбСТФ 
1. ЙіоПкеіРкжР гСвСбіТ ФзиОгОємьУя кО УмТСз, бУмОкСбиПкжР гСвСбСТСй, язжР лСбжкПк 

УлижбОмж кП ліекірП УлижбФ УмТСзФ пжккСУмі бжзиюпкСвС йОРкСбСвС лТОбО кО бжекОпПкжР Ф 
гСвСбСТі Са'єзм лТОбО ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі. 

2. ЙіоПкеіОТ йСдП бігйСбжмжУя біг иіоПкеіРкСвС гСвСбСТФ Ф ТОеі лСТФрПккя 
иіоПкеіОмСй бУмОкСбиПкСвС гСвСбСТСй мПТйікФ лСпОмзФ бжзСТжУмОккя Са'єзмО лТОбО 
ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі. ЙіоПкеіОТ ОаС иіоПкеіОм йСдФмь бігйСбжмжУя біг иіоПкеіРкСвС 
гСвСбСТФ Ф ТОеі лСТФрПккя гТФвСю УмСТСкСю ікржХ ФйСб гСвСбСТФ. 

3. К ТОеі бігУФмкСУмі Ф иіоПкеіРкСйФ гСвСбСТі ФйСбж лТС УмТСз гСвСбСТФ бік ббОдОємьУя 
ФзиОгПкжй кО УмТСз, сС еОижржбУя гС УлижбФ УмТСзФ пжккСУмі бжзиюпкСвС йОРкСбСвС 
лТОбО кО бжекОпПкжР Ф гСвСбСТі Са'єзм лТОбО ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі, ОиП кП аіиьрП кід 
кО л'ямь ТСзіб. ЯзсС еО ріУмь йіУяоіб гС УлижбФ еОекОпПкСвС л'ямжТіпкСвС УмТСзФ дСгкО іе 
УмСТік кП лСбігСйжмь лжУьйСбС гТФвФ УмСТСкФ лТС бігйСбФ біг гСвСбСТФ, гСвСбіТ 
ббОдОємьУя лТСгСбдПкжй кО кПбжекОпПкжР пОУ. К оьСйФ бжлОгзФ зСдкО іе УмСТік йСдП б 
аФгь-язжР пОУ бігйСбжмжУя біг гСвСбСТФ, лжУьйСбС лСбігСйжбрж лТС оП гТФвФ УмСТСкФ еО 
ріУмь йіУяоіб гС ТСеіТбОккя гСвСбСТФ, язсС аіиьржР УмТСз гия лСбігСйиПккя кП 
бУмОкСбиПкжР еО гСйСбиПкіУмю УмСТік. 

ЛмОммя 1111. МжлСбжР иіоПкеіРкжР гСвСбіТ 
1. КлСбкСбОдПкі бігСйУмбО ОаС мбСТпі Уліизж йСдФмь еОмбПТгдФбОмж мжлСбі иіоПкеіРкі 

гСвСбСТж. 
2. ЙіоПкеіРкжР гСвСбіТ йСдП йіУмжмж ФйСбж, кП лПТПгаОпПкі мжлСбжй иіоПкеіРкжй 

гСвСбСТСй. КйСбж иіоПкеіРкСвС гСвСбСТФ, ФзиОгПкСвС е мбСТоПй Са'єзмО лТОбО 
ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі, сС лСвіТрФюмь РСвС УмОкСбжсП лСТібкякС е УмОкСбжсПй, 
лПТПгаОпПкжй еОзСкСй ОаС мжлСбжй гСвСбСТСй, є кізпПйкжйж і еОйікююмьУя ФйСбОйж, 
бУмОкСбиПкжйж мжлСбжй гСвСбСТСй ОаС еОзСкСй. 



ГОеПмО "ВУП лТС аФХвОимПТУьзжР Саиіз" 250 gazeta.vobu.ua 
 

 

ЛмОммя 1112. ДСвСбіТ лТС УмбСТПккя еО еОйСбиПккяй і бжзСТжУмОккя Са'єзмО лТОбО 
ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі 

1. ЗО гСвСбСТСй лТС УмбСТПккя еО еОйСбиПккяй і бжзСТжУмОккя Са'єзмО лТОбО 
ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі СгкО УмСТСкО (мбСТПоь - лжУьйПккжз, ХФгСдкжз мСсС) 
еСаСб'яеФємьУя УмбСТжмж Са'єзм лТОбО ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі біглСбігкС гС бжйСв гТФвСї 
УмСТСкж (еОйСбкжзО) мО б ФУмОкСбиПкжР УмТСз. 

2. ДСвСбіТ лТС УмбСТПккя еО еОйСбиПккяй і бжзСТжУмОккя Са'єзмО лТОбО 
ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі лСбжкПк бжекОпОмж УлСУСаж мО ФйСбж бжзСТжУмОккя оьСвС 
Са'єзмО еОйСбкжзСй. 

3. ИТжвікОи мбСТФ СаТОеСмбСТпСвС йжУмПомбО, УмбСТПкСвС еО еОйСбиПккяй, лПТПХСгжмь 
Ф биОУкіУмь еОйСбкжзО. ЙТж оьСйФ йОРкСбі лТОбО ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі кО мОзжР мбіТ 
еОижрОюмьУя еО РСвС ОбмСТСй, язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС гСвСбСТСй ОаС еОзСкСй. 

4. КйСбж гСвСбСТФ лТС УмбСТПккя еО еОйСбиПккяй і бжзСТжУмОккя Са'єзмО лТОбО 
ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі, сС СайПдФюмь лТОбС мбСТоя оьСвС Са'єзмО кО УмбСТПккя ікржХ 
Са'єзміб, є кізпПйкжйж. 

ЛмОммя 1113. ДСвСбіТ лТС лПТПгОккя бжзиюпкжХ йОРкСбжХ лТОб ікмПиПзмФОиькСї 
биОУкСУмі 

1. ЗО гСвСбСТСй лТС лПТПгОккя бжзиюпкжХ йОРкСбжХ лТОб ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі 
СгкО УмСТСкО (СУСаО, сС йОє бжзиюпкі йОРкСбі лТОбО) лПТПгОє гТФвіР УмСТСкі пОУмзСбС ОаС 
Ф лСбкСйФ УзиОгі оі лТОбО біглСбігкС гС еОзСкФ мО кО бжекОпПкжХ гСвСбСТСй ФйСбОХ. 

2. КзиОгПккя гСвСбСТФ лТС лПТПгОккя бжзиюпкжХ йОРкСбжХ лТОб ікмПиПзмФОиькСї 
биОУкСУмі кП ближбОє кО иіоПкеіРкі гСвСбСТж, язі аФиж ФзиОгПкі ТОкірП. 

3. КйСбж гСвСбСТФ лТС лПТПгОккя бжзиюпкжХ йОРкСбжХ лТОб ікмПиПзмФОиькСї 
биОУкСУмі, сС лСвіТрФюмь УмОкСбжсП мбСТоя біглСбігкСвС Са'єзмО ОаС РСвС УлОгзСєйоіб 
лСТібкякС е УмОкСбжсПй, лПТПгаОпПкжй ожй КСгПзУСй мО ікржй еОзСкСй, О мОзСд 
СайПдФюмь лТОбС мбСТоя кО УмбСТПккя ікржХ Са'єзміб, є кізпПйкжйж. 

ЛмОммя 1114. ДПТдОбкО ТПєУмТОоія гСвСбСТіб сСгС ТСелСТягдОккя йОРкСбжйж 
лТОбОйж ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі 

1. ЙіоПкеія кО бжзСТжУмОккя Са'єзмО лТОбО ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі мО гСвСбСТж, 
бжекОпПкі УмОммяйж 1109, 1112 мО 1113 оьСвС КСгПзУФ, кП лігиявОюмь СаСб'яезСбіР 
гПТдОбкіР ТПєУмТОоії. 

ЇХ гПТдОбкО ТПєУмТОоія егіРУкюємьУя кО бжйСвФ иіоПкеіОТО ОаС иіоПкеіОмО Ф лСТягзФ, 
бУмОкСбиПкСйФ еОзСкСй. 

ВігУФмкіУмь гПТдОбкСї ТПєУмТОоії кП ближбОє кО пжккіУмь лТОб, кОгОкжХ еО иіоПкеією 
ОаС ікржй гСвСбСТСй, мО ікржХ лТОб кО біглСбігкжР Са'єзм лТОбО ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі, 
еСзТПйО кО лТОбС иіоПкеіОмО кО ебПТкПккя гС УФгФ еО еОХжУмСй УбСвС лТОбО. 

2. ЛОзм лПТПгОккя бжзиюпкжХ йОРкСбжХ лТОб ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі, язі 
біглСбігкС гС оьСвС КСгПзУФ ОаС ікрСвС еОзСкФ є пжккжйж ліУия їХ гПТдОбкСї ТПєУмТОоії, 
лігиявОє гПТдОбкіР ТПєУмТОоії. 

ГиОбО 76 
КИЖДКМІЕЗА КИЗМДЛІЯ 

ЛмОммя 1115. ДСвСбіТ зСйПТоіРкСї зСкоПУії 
1. ЗО гСвСбСТСй зСйПТоіРкСї зСкоПУії СгкО УмСТСкО (лТОбСбСиСгіиПоь) еСаСб'яеФємьУя 

кОгОмж гТФвіР УмСТСкі (зСТжУмФбОпПбі) еО лиОмФ лТОбС зСТжУмФбОккя біглСбігкС гС її бжйСв 
зСйлиПзУСй кОиПдкжХ оіР УмСТСкі лТОб е йПмСю бжвСмСбиПккя мО (ОаС) лТСгОдФ лПбкСвС 
бжгФ мСбОТФ мО (ОаС) кОгОккя лСУиФв. 

ВігкСУжкж, лСб'яеОкі е кОгОккяй лТОбО зСТжУмФбОккя зСйлиПзУСй лТОб, ТПвФиююмьУя 
ожй КСгПзУСй мО ікржй еОзСкСй. 
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ЛмОммя 1116. ЙТПгйПм гСвСбСТФ зСйПТоіРкСї зСкоПУії 
1. ЙТПгйПмСй гСвСбСТФ зСйПТоіРкСї зСкоПУії є лТОбС кО бжзСТжУмОккя Са'єзміб лТОбО 

ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі (мСТвСбПиькжХ йОТСз, лТСйжУиСбжХ еТОезіб, бжкОХСгіб, мбСТіб, 
зСйПТоіРкжХ мОєйкжоь мСсС), зСйПТоіРкСвС гСУбігФ мО гіиСбСї ТПлФмОоії. 

2. ДСвСбСТСй зСйПТоіРкСї зСкоПУії йСдП аФмж лПТПгаОпПкС бжзСТжУмОккя лТПгйПмО 
гСвСбСТФ іе еОекОпПккяй ОаС аПе еОекОпПккя мПТжмСТії бжзСТжУмОккя сСгС лПбкСї УнПТж 
ожбіиькСвС СаСТСмФ. 

ЛмОммя 1117. ЛмСТСкж б гСвСбСТі зСйПТоіРкСї зСкоПУії 
1. ЛмСТСкОйж б гСвСбСТі зСйПТоіРкСї зСкоПУії йСдФмь аФмж ніежпкО мО юТжгжпкО 

СУСаж, язі є УФа'єзмОйж ліглТжєйкжоьзСї гіяиькСУмі. 

ЛмОммя 1118. ЛСТйО гСвСбСТФ зСйПТоіРкСї зСкоПУії 
1. ДСвСбіТ зСйПТоіРкСї зСкоПУії ФзиОгОємьУя Ф лжУьйСбіР нСТйі. К ТОеі кПгСгПТдОккя 

лжУьйСбСї нСТйж гСвСбСТФ зСкоПУії мОзжР гСвСбіТ є кізпПйкжй. 
2. НОУмжкФ гТФвФ бжзиюпПкС. 
3. НОУмжкФ мТПмю бжзиюпПкС. 
4. НОУмжкФ пПмбПТмФ бжзиюпПкС. 

ЛмОммя 1119. ДСвСбіТ зСйПТоіРкСї УФазСкоПУії 
1. К бжлОгзОХ, лПТПгаОпПкжХ гСвСбСТСй зСйПТоіРкСї зСкоПУії, зСТжУмФбОп йСдП 

ФзиОУмж гСвСбіТ зСйПТоіРкСї УФазСкоПУії, еО язжй бік кОгОє ікріР СУСаі (УФазСТжУмФбОпФ) 
лТОбС зСТжУмФбОккя кОгОкжй РСйФ лТОбСбСиСгіиьоПй зСйлиПзУСй лТОб ОаС пОУмжкСю 
зСйлиПзУФ лТОб кО ФйСбОХ, лСвСгдПкжХ іе лТОбСбСиСгіиьоПй ОаС бжекОпПкжХ гСвСбСТСй 
зСйПТоіРкСї зСкоПУії. 

2. ДС гСвСбСТФ зСйПТоіРкСї УФазСкоПУії еОУмСУСбФюмьУя лСиСдПккя лТС гСвСбіТ 
зСйПТоіРкСї зСкоПУії, бУмОкСбиПкі ожй КСгПзУСй ОаС ікржй еОзСкСй, язсС ікрП кП 
бжлижбОє е СУСаижбСУмПР УФазСкоПУії. 

3. КСТжУмФбОп мО УФазСТжУмФбОп біглСбігОюмь лПТПг лТОбСбСиСгіиьоПй еО еОбгОкФ 
РСйФ рзСгФ УСиігОТкС. 

4. ВжекОккя кПгіРУкжй гСвСбСТФ зСйПТоіРкСї зСкоПУії йОє кОУиігзСй кПгіРУкіУмь 
гСвСбСТФ зСйПТоіРкСї УФазСкоПУії. 

ЛмОммя 1120. ИаСб'яезж лТОбСбСиСгіиьоя 
1. ЙТОбСбСиСгіиПоь еСаСб'яеОкжР лПТПгОмж зСТжУмФбОпПбі мПХкіпкФ мО зСйПТоіРкФ 

гСзФйПкмОоію і кОгОмж ікрФ ікнСТйОоію, кПСаХігкФ гия егіРУкПккя лТОб, кОгОкжХ РСйФ еО 
гСвСбСТСй зСйПТоіРкСї зСкоПУії, О мОзСд лТСікнСТйФбОмж зСТжУмФбОпО мО РСвС лТОоібкжзіб 
е лжмОкь, лСб'яеОкжХ іе егіРУкПккяй ожХ лТОб. 

2. ЙТОбСбСиСгіиПоь еСаСб'яеОкжР, язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС гСвСбСТСй зСйПТоіРкСї 
зСкоПУії: 

1) бжзиюпПкС; 
2) кОгОбОмж зСТжУмФбОпПбі лСУміРкП мПХкіпкП мО зСкУФиьмОмжбкП УлТжяккя, бзиюпОюпж 

УлТжяккя Ф кОбпОккі мО лігбжсПккі збОиінізОоії лТОоібкжзіб; 
3) зСкмТСиюбОмж язіУмь мСбОТіб (ТСаім, лСУиФв), сС бжТСаияюмьУя (бжзСкФюмьУя, 

кОгОюмьУя) зСТжУмФбОпПй кО лігУмОбі гСвСбСТФ зСйПТоіРкСї зСкоПУії. 

ЛмОммя 1121. ИаСб'яезж зСТжУмФбОпО 
1. З ФТОХФбОккяй ХОТОзмПТФ мО СУСаижбСУмПР гіяиькСУмі, сС егіРУкюємьУя 

зСТжУмФбОпПй еО гСвСбСТСй зСйПТоіРкСї зСкоПУії, зСТжУмФбОп еСаСб'яеОкжР: 
1) бжзСТжУмСбФбОмж мСТвСбПиькФ йОТзФ мО ікрі лСекОпПккя лТОбСбСиСгіиьоя 

бжекОпПкжй Ф гСвСбСТі УлСУСаСй; 
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2) еОаПелПпжмж біглСбігкіУмь язСУмі мСбОТіб (ТСаім, лСУиФв), сС бжТСаияюмьУя 
(бжзСкФюмьУя, кОгОюмьУя) біглСбігкС гС гСвСбСТФ зСйПТоіРкСї зСкоПУії, язСУмі ОкОиСвіпкжХ 
мСбОТіб (ТСаім, лСУиФв), сС бжТСаияюмьУя (бжзСкФюмьУя, кОгОюмьУя) лТОбСбСиСгіиьоПй; 

3) гСмТжйФбОмжУя ікУмТФзоіР мО бзОеібСз лТОбСбСиСгіиьоя, УлТяйСбОкжХ кО 
еОаПелПпПккя біглСбігкСУмі ХОТОзмПТФ, УлСУСаіб мО ФйСб бжзСТжУмОккя зСйлиПзУФ кОгОкжХ 
лТОб бжзСТжУмОккю ожХ лТОб лТОбСбСиСгіиьоПй; 

4) кОгОбОмж лСзФлояй (еОйСбкжзОй) гСгОмзСбі лСУиФвж, кО язі бСкж йСвиж а 
ТСеТОХСбФбОмж, зФлФюпж (еОйСбияюпж) мСбОТж (ТСаСмж, лСУиФвж) аПелСУПТПгкьС Ф 
лТОбСбСиСгіиьоя; 

5) ікнСТйФбОмж лСзФлоіб (еОйСбкжзіб) кОРаіиьр СпПбжгкжй гия кжХ УлСУСаСй лТС 
бжзСТжУмОккя кжй мСТвСбПиькСї йОТзж мО ікржХ лСекОпПкь лТОбСбСиСгіиьоя еО гСвСбСТСй 
зСйПТоіРкСї зСкоПУії; 

6) кП ТСевСиСрФбОмж УПзТПмж бжТСакжомбО лТОбСбСиСгіиьоя, ікрФ СгПТдОкФ біг кьСвС 
зСкнігПкоіРкФ ікнСТйОоію. 

ЛмОммя 1122. ИУСаижбі ФйСбж гСвСбСТФ зСйПТоіРкСї зСкоПУії 
1. В гСвСбСТі зСйПТоіРкСї зСкоПУії йСдФмь аФмж лПТПгаОпПкі СУСаижбі ФйСбж, еСзТПйО: 
1) СаСб'яеСз лТОбСбСиСгіиьоя кП кОгОбОмж ікржй СУСаОй ОкОиСвіпкі зСйлиПзУж лТОб 

гия їХ бжзСТжУмОккя кО еОзТілиПкіР еО зСТжУмФбОпПй мПТжмСТії ОаС ФмТжйФбОмжУя біг 
биОУкСї ОкОиСвіпкСї гіяиькСУмі кО оіР мПТжмСТії; 

2) СаСб'яеСз зСТжУмФбОпО кП зСкзФТФбОмж е лТОбСбСиСгіиьоПй кО мПТжмСТії, кО язФ 
лСржТюємьУя пжккіУмь гСвСбСТФ, сСгС ліглТжєйкжоьзСї гіяиькСУмі, язФ егіРУкює 
зСТжУмФбОп е бжзСТжУмОккяй кОгОкжХ лТОбСбСиСгіиьоПй лТОб; 

3) СаСб'яеСз зСТжУмФбОпО кП СгПТдФбОмж ОкОиСвіпкі лТОбО біг зСкзФТПкміб 
(лСмПкоіРкжХ зСкзФТПкміб) лТОбСбСиСгіиьоя; 

4) СаСб'яеСз зСТжУмФбОпО лСвСгдФбОмж е лТОбСбСиСгіиьоПй йіУоП ТСемОрФбОккя 
лТжйісПкь гия лТСгОдФ мСбОТіб (бжзСкОккя ТСаім, кОгОккя лСУиФв), лПТПгаОпПкжХ 
гСвСбСТСй, О мОзСд їХ бкФмТіркє і еСбкіркє СнСТйиПккя. 

2. КйСбО гСвСбСТФ, біглСбігкС гС язСї лТОбСбСиСгіиПоь йОє лТОбС бжекОпОмж оікФ 
мСбОТФ (ТСаім, лСУиФв), лПТПгаОпПкСвС гСвСбСТСй, ОаС бУмОкСбиюбОмж бПТХкю пж кждкю 
йПдФ оієї оікж, є кізпПйкСю. 

3. КйСбО гСвСбСТФ, біглСбігкС гС язСї зСТжУмФбОп йОє лТОбС лТСгОбОмж мСбОТж 
(бжзСкФбОмж ТСаСмж, кОгОбОмж лСУиФвж) бжзиюпкС лПбкіР зОмПвСТії лСзФлоіб (еОйСбкжзіб) 
ОаС бжзиюпкС лСзФлояй (еОйСбкжзОй), язі йОюмь йіУоПекОХСгдПккя (йіУоП лТСджбОккя) 
кО мПТжмСТії, бжекОпПкіР Ф гСвСбСТі. 

ЛмОммя 1123. ВіглСбігОиькіУмь лТОбСбСиСгіиьоя еО бжйСвОйж, сС лТПг'ябияюмьУя 
гС зСТжУмФбОпО 

1. ЙТОбСбСиСгіиПоь кПУП УФаУжгіОТкФ біглСбігОиькіУмь еО бжйСвОйж, сС 
лТПг'ябияюмьУя гС зСТжУмФбОпО Ф еб'яезФ е кПбіглСбігкіУмю язСУмі мСбОТіб (ТСаім, лСУиФв), 
лТСгОкжХ (бжзСкОкжХ, кОгОкжХ) зСТжУмФбОпПй. 

ЗО бжйСвОйж, сС лТПг'ябияюмьУя гС зСТжУмФбОпО яз бжТСакжзО лТСгФзоії (мСбОТіб) 
лТОбСбСиСгіиьоя, лТОбСбСиСгіиПоь біглСбігОє УСиігОТкС е зСТжУмФбОпПй. 

ЛмОммя 1124. ЙТОбС зСТжУмФбОпО кО ФзиОгПккя гСвСбСТФ зСйПТоіРкСї зСкоПУії кО 
кСбжР УмТСз 

1. КСТжУмФбОп, язжР кОиПдкжй пжкСй бжзСкФбОб УбСї СаСб'яезж, йОє лТОбС кО 
ФзиОгПккя гСвСбСТФ зСйПТоіРкСї зСкоПУії кО кСбжР УмТСз кО мжХ дП ФйСбОХ. 

2. ЗОзСкСй йСдФмь аФмж бУмОкСбиПкі ФйСбж, еО язжХ лТОбСбСиСгіиПоь йСдП 
бігйСбжмжУя біг ФзиОгПккя гСвСбСТФ зСкоПУії кО кСбжР УмТСз. 
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ЛмОммя 1125. ЗйікО гСвСбСТФ зСйПТоіРкСї зСкоПУії 
1. ДСвСбіТ зСйПТоіРкСї зСкоПУії йСдП аФмж ейікПкжР біглСбігкС гС лСиСдПкь виОбж 53 

оьСвС КСгПзУФ. 
АаеФо гШЪвжЦ бжзиюпХкЧ. 

ЛмОммя 1126. ЙТжлжкПккя гСвСбСТФ зСйПТоіРкСї зСкоПУії 
1. КСдкО іе УмСТік Ф гСвСбСТі зСйПТоіРкСї зСкоПУії, УмТСз язСвС кП бУмОкСбиПкжР, йОє 

лТОбС Ф аФгь-язжР пОУ бігйСбжмжУя біг гСвСбСТФ, лСбігСйжбрж лТС оП гТФвФ УмСТСкФ кП 
йПкр яз еО ріУмь йіУяоіб, язсС аіиьр мТжбОижР УмТСз кП бУмОкСбиПкжР гСвСбСТСй. 

2. НОУмжкФ гТФвФ бжзиюпПкС. 
3. ДСвСбіТ зСйПТоіРкСї зСкоПУії лТжлжкяємьУя Ф ТОеі: 
1) лТжлжкПккя лТОбО лТОбСбСиСгіиьоя кО мСТвСбПиькФ йОТзФ пж ікрП лСекОпПккя, 

бжекОпПкП б гСвСбСТі, аПе РСвС еОйікж ОкОиСвіпкжй лТОбСй; 
2) СвСиСрПккя лТОбСбСиСгіиьоя ОаС зСТжУмФбОпО кПлиОмСУлТСйСдкжй (аОкзТФмСй). 

ЛмОммя 1127. ЗаПТПдПккя пжккСУмі гСвСбСТФ зСйПТоіРкСї зСкоПУії Ф ТОеі ейікж 
УмСТік 

1. ЙПТПХіг бжзиюпкСвС лТОбО кО Са'єзм лТОбО ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі, бжекОпПкжР Ф 
гСвСбСТі зСйПТоіРкСї зСкоПУії, біг лТОбСбСиСгіиьоя гС ікрСї СУСаж кП є лігУмОбСю гия 
ейікж ОаС ТСеіТбОккя гСвСбСТФ зСйПТоіРкСї зСкоПУії. 

2. К ТОеі УйПТмі лТОбСбСиСгіиьоя РСвС лТОбО мО СаСб'яезж еО гСвСбСТСй зСйПТоіРкСї 
зСкоПУії лПТПХСгямь гС УлОгзСєйоя еО ФйСбж, сС бік еОТПєУмТСбОкжР ОаС лТСмявСй рПУмж 
йіУяоіб біг гкя бігзТжммя УлОгсжкж еОТПєУмТФємьУя яз УФа'єзм ліглТжєйкжоьзСї гіяиькСУмі 
ОаС лПТПгОУмь УбСї лТОбО і СаСб'яезж СУСаі, язО йОє лТОбС еОРйОмжУя ліглТжєйкжоьзСю 
гіяиькіУмю. 

ЗгіРУкПккя лТОб і бжзСкОккя СаСб'яезіб СУСаж, язО лСйПТиО, гС лПТПХСгФ їХ біглСбігкС 
гС оієї пОУмжкж гС УлОгзСєйоя пж ікрСї СУСаж егіРУкюємьУя СУСаСю, язО ФлТОбияє 
УлОгсжкСю і лТжекОпОємьУя біглСбігкС гС УмОммі 1285 оьСвС КСгПзУФ. 

ЛмОммя 1128. ЗОУиігзж ейікж мСТвСбПиькСї йОТзж пж ікрСвС лСекОпПккя 
лТОбСбСиСгіиьоя 

1. К ТОеі ейікж мСТвСбПиькСї йОТзж пж ікрСвС лСекОпПккя лТОбСбСиСгіиьоя, лТОбО кО 
бжзСТжУмОккя язжХ бХСгямь гС зСйлиПзУФ лТОб, кОгОкжХ зСТжУмФбОпПбі еО гСвСбСТСй 
зСйПТоіРкСї зСкоПУії, оПР гСвСбіТ еаПТівОє пжккіУмь сСгС кСбСвС лСекОпПккя 
лТОбСбСиСгіиьоя, язсС зСТжУмФбОп кП бжйОвОє ТСеіТбОккя гСвСбСТФ і бігрзСгФбОккя 
еажмзіб. 

К ТОеі лТСгСбдПккя пжккСУмі гСвСбСТФ зСТжУмФбОп йОє лТОбС бжйОвОмж біглСбігкСвС 
ейПкрПккя кОиПдкСї лТОбСбСиСгіиьоПбі лиОмж. 

ЛмОммя 1129. ЗОУиігзж лТжлжкПккя лТОбО, зСТжУмФбОккя язжй кОгОкС еО гСвСбСТСй 
зСйПТоіРкСї зСкоПУії 

1. ЯзсС б лПТіСг гії гСвСбСТФ зСйПТоіРкСї зСкоПУії лТжлжкжиСУя лТОбС, зСТжУмФбОккя 
язжй кОгОкС еО ожй гСвСбСТСй, гія гСвСбСТФ кП лТжлжкяємьУя, зТій мжХ РСвС лСиСдПкь, сС 
УмСУФюмьУя лТОбО, язП лТжлжкжиСУя, О зСТжУмФбОп йОє лТОбС бжйОвОмж біглСбігкСвС 
ейПкрПккя кОиПдкСї лТОбСбСиСгіиьоПбі лиОмж, язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС гСвСбСТСй. 

К ТОеі лТжлжкПккя лТОбО лТОбСбСиСгіиьоя кО мСТвСбПиькФ йОТзФ пж ікрП лСекОпПккя 
кОУмОюмь кОУиігзж, лПТПгаОпПкі пОУмжкСю мТПмьСю УмОммі 1126 пж УмОммПю 1128 оьСвС 
КСгПзУФ. 
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ГиОбО 77 
ЛЙІЙЬЗА ДІЯЙЬЗІЛМЬ 

§ 1. ЗФвФиькі лЧиЧдХккя лШЧ ЩліиькЪ гіяиькіЩмь 

ЛмОммя 1130. ДСвСбіТ лТС УліиькФ гіяиькіУмь 
1. ЗО гСвСбСТСй лТС УліиькФ гіяиькіУмь УмСТСкж (ФпОУкжзж) еСаСб'яеФюмьУя УліиькС 

гіямж аПе УмбСТПккя юТжгжпкСї СУСаж гия гСУявкПккя лПбкСї йПмж, сС кП УФлПТПпжмь 
еОзСкСбі. 

2. ЛліиькО гіяиькіУмь йСдП егіРУкюбОмжУя кО СУкСбі Са'єгкОккя бзиОгіб ФпОУкжзіб 
(лТСУмП мСбОТжУмбС) ОаС аПе Са'єгкОккя бзиОгіб ФпОУкжзіб. 

ЛмОммя 1131. ЛСТйО мО ФйСбж гСвСбСТФ лТС УліиькФ гіяиькіУмь 
1. ДСвСбіТ лТС УліиькФ гіяиькіУмь ФзиОгОємьУя Ф лжУьйСбіР нСТйі. 
2. КйСбж гСвСбСТФ лТС УліиькФ гіяиькіУмь, Ф мСйФ пжУиі зССТгжкОоія УліиькжХ гіР 

ФпОУкжзіб ОаС бПгПккя їХкіХ УліиькжХ УлТОб, лТОбСбжР УмОмФУ бжгіиПкСвС гия УліиькСї 
гіяиькСУмі йОРкО, лСзТжммя бжмТОм мО еажмзіб ФпОУкжзіб, їХ ФпОУмь Ф ТПеФиьмОмОХ УліиькжХ гіР 
мО ікрі ФйСбж бжекОпОюмьУя еО гСйСбиПкіУмю УмСТік, язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС еОзСкСй 
лТС СзТПйі бжгж УліиькСї гіяиькСУмі. 

§ 2. ПШЧЩмХ мЧбФШжЩмбЧ 

ЛмОммя 1132. ДСвСбіТ лТСУмСвС мСбОТжУмбО 
1. ЗО гСвСбСТСй лТСУмСвС мСбОТжУмбО УмСТСкж (ФпОУкжзж) аПТФмь еСаСб'яеОккя 

Са'єгкОмж УбСї бзиОгж мО УліиькС гіямж е йПмСю СгПТдОккя лТжаФмзФ ОаС гСУявкПккя ікрСї 
йПмж. 

ЛмОммя 1133. ВзиОгж ФпОУкжзіб 
1. ВзиОгСй ФпОУкжзО ббОдОємьУя бУП мП, сС бік бкСУжмь Ф УліиькФ гіяиькіУмь (УліиькП 

йОРкС), б мСйФ пжУиі вТСрСбі зСрмж, ікрП йОРкС, лТСнПУіРкі мО ікрі екОккя, кОбжпзж мО 
бйіккя, О мОзСд гіиСбО ТПлФмОоія мО гіиСбі еб'яезж. 

2. ВзиОгж ФпОУкжзіб ббОдОюмьУя Тібкжйж еО бОТміУмю, язсС ікрП кП бжлижбОє іе 
гСвСбСТФ лТСУмСвС мСбОТжУмбО ОаС нОзмжпкжХ СаУмОбжк. ГТСрСбО СоікзО бзиОгФ ФпОУкжзО 
лТСбОгжмьУя еО лСвСгдПккяй йід ФпОУкжзОйж. 

ЛмОммя 1134. ЛліиькП йОРкС ФпОУкжзіб 
1. ВкПУПкП ФпОУкжзОйж йОРкС, язжй бСкж бСиСгіиж кО лТОбі биОУкСУмі, О мОзСд 

бжТСаиПкО Ф ТПеФиьмОмі УліиькСї гіяиькСУмі лТСгФзоія мО СгПТдОкі біг мОзСї гіяиькСУмі 
лиСгж і гСХСгж є УліиькСю пОУмзСбСю биОУкіУмю ФпОУкжзіб, язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС 
гСвСбСТСй лТСУмСвС мСбОТжУмбО ОаС еОзСкСй. 

ВкПУПкП ФпОУкжзОйж йОРкС, язжй бСкж бСиСгіиж кО лігУмОбОХ ікржХ, кід лТОбС 
биОУкСУмі, бжзСТжУмСбФємьУя б ікмПТПУОХ ФУіХ ФпОУкжзіб і є їХкій Уліиькжй йОРкСй. 

2. ВПгПккя аФХвОимПТУьзСвС СаиізФ УліиькСвС йОРкО ФпОУкжзіб йСдП аФмж гСТФпПкС 
кжйж СгкСйФ е ФпОУкжзіб. 

3. КСТжУмФбОккя Уліиькжй йОРкСй ФпОУкжзіб егіРУкюємьУя еО їХ УліиькСю евСгСю, О б 
ТОеі кПгСУявкПккя евСгж - Ф лСТягзФ, сС бУмОкСбиюємьУя еО ТірПккяй УФгФ. 

4. ИаСб'яезж ФпОУкжзіб сСгС ФмТжйОккя УліиькСвС йОРкО мО лСТягСз бігрзСгФбОккя 
бжмТОм, лСб'яеОкжХ іе бжзСкОккяй ожХ СаСб'яезіб, бУмОкСбиююмьУя гСвСбСТСй лТСУмСвС 
мСбОТжУмбО. 

ЛмОммя 1135. ВПгПккя УліиькжХ УлТОб ФпОУкжзіб 
1. Йіг пОУ бПгПккя УліиькжХ УлТОб зСдкжР ФпОУкжз йОє лТОбС гіямж біг ійПкі бУіХ 

ФпОУкжзіб, язсС гСвСбСТСй лТСУмСвС мСбОТжУмбО кП бУмОкСбиПкС, сС бПгПккя УлТОб 
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егіРУкюємьУя СзТПйжйж ФпОУкжзОйж ОаС УліиькС бУійО ФпОУкжзОйж гСвСбСТФ лТСУмСвС 
мСбОТжУмбО. 

К ТОеі УліиькСвС бПгПккя УлТОб гия бпжкПккя зСдкСвС лТОбСпжкФ лСмТіакО евСгО бУіХ 
ФпОУкжзіб. 

2. К бігкСУжкОХ іе мТПмійж СУСаОйж лСбкСбОдПккя ФпОУкжзО бпжкямж лТОбСпжкж біг 
ійПкі бУіХ ФпОУкжзіб лСУбігпФємьУя гСбіТПкіУмю, бжгОкСю РСйФ ікржйж ФпОУкжзОйж, ОаС 
гСвСбСТСй лТСУмСвС мСбОТжУмбО. 

3. К бігкСУжкОХ іе мТПмійж СУСаОйж ФпОУкжзж кП йСдФмь лСУжиОмжУя кО СайПдПккя 
лТОб ФпОУкжзО, язжР бпжкжб лТОбСпжк, сСгС бПгПккя УліиькжХ УлТОб ФпОУкжзіб, зТій 
бжлОгзіб, зСиж бСкж гСбПгФмь, сС кО йСйПкм бпжкПккя лТОбСпжкФ мТПмя СУСаО екОиО ОаС 
йСвиО екОмж лТС кОябкіУмь мОзжХ СайПдПкь. 

4. КпОУкжз, язжР бпжкжб біг ійПкі бУіХ ФпОУкжзіб лТОбСпжк, сСгС язСвС РСвС лТОбС кО 
бПгПккя УліиькжХ УлТОб ФпОУкжзіб аФиС СайПдПкП, ОаС бпжкжб б ікмПТПУОХ ФУіХ ФпОУкжзіб 
лТОбСпжк біг УбСвС ійПкі, йСдП бжйОвОмж бігрзСгФбОккя егіРУкПкжХ кжй еО УбіР ТОХФкСз 
бжмТОм, язсС бпжкПккя оьСвС лТОбСпжкФ аФиС кПСаХігкжй б ікмПТПУОХ ФУіХ ФпОУкжзіб. 
КпОУкжзж, язжй бкОУиігСз мОзжХ лТОбСпжкіб аФиС еОбгОкС еажмзіб, йОюмь лТОбС бжйОвОмж їХ 
бігрзСгФбОккя. 

5. КірПккя сСгС УліиькжХ УлТОб ФпОУкжзіб лТжРйОюмьУя ФпОУкжзОйж еО УліиькСю 
евСгСю, язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС гСвСбСТСй лТСУмСвС мСбОТжУмбО. 

ЛмОммя 1136. ЙТОбС ФпОУкжзО кО ікнСТйОоію 
1. КСдкжР ФпОУкжз гСвСбСТФ лТСУмСвС мСбОТжУмбО йОє лТОбС СекОРСйиюбОмжУя е ФУійО 

гСзФйПкмОйж сСгС бПгПккя УліиькжХ УлТОб ФпОУкжзіб. ВігйСбО біг оьСвС лТОбО ОаС РСвС 
СайПдПккя, б мСйФ пжУиі еО лСвСгдПккяй ФпОУкжзіб, є кізпПйкСю. 

ЛмОммя 1137. Лліиькі бжмТОмж мО еажмзж ФпОУкжзіб 
1. ЙСТягСз бігрзСгФбОккя бжмТОм і еажмзіб, лСб'яеОкжХ іе УліиькСю гіяиькіУмю 

ФпОУкжзіб, бжекОпОємьУя еО гСйСбиПкіУмю йід кжйж. К ТОеі бігУФмкСУмі мОзСї гСйСбиПкСУмі 
зСдкжР ФпОУкжз кПУП бжмТОмж мО еажмзж лТСлСТоіРкС бОТмСУмі РСвС бзиОгФ Ф УліиькП йОРкС. 

КйСбО, еО язСю ФпОУкжз лСбкіУмю ебіиькяємьУя біг ФпОУмі Ф бігрзСгФбОккі УліиькжХ 
бжмТОм ОаС еажмзіб, є кізпПйкСю. 

ЛмОммя 1138. ВіглСбігОиькіУмь ФпОУкжзіб еО Уліиькжйж еСаСб'яеОккяйж 
1. ЯзсС гСвСбіТ лТСУмСвС мСбОТжУмбО кП лСб'яеОкжР іе егіРУкПккяй РСвС ФпОУкжзОйж 

ліглТжєйкжоьзСї гіяиькСУмі, зСдкжР ФпОУкжз біглСбігОє еО Уліиькжйж гСвСбіТкжйж 
еСаСб'яеОккяйж ФУій УбСїй йОРкСй лТСлСТоіРкС бОТмСУмі РСвС бзиОгФ Ф УліиькП йОРкС. ЗО 
Уліиькжйж еСаСб'яеОккяйж, сС бжкжзиж кП е гСвСбСТФ, ФпОУкжзж біглСбігОюмь УСиігОТкС. 

2. ЯзсС гСвСбіТ лТСУмСвС мСбОТжУмбО лСб'яеОкжР іе егіРУкПккяй РСвС ФпОУкжзОйж 
ліглТжєйкжоьзСї гіяиькСУмі, ФпОУкжзж біглСбігОюмь УСиігОТкС еО бУійО Уліиькжйж 
еСаСб'яеОккяйж кПеОиПдкС біг лігУмОб їХ бжкжзкПккя. 

ЛмОммя 1139. КСелСгіи лТжаФмзФ 
1. ЙТжаФмСз, СгПТдОкжР ФпОУкжзОйж гСвСбСТФ лТСУмСвС мСбОТжУмбО б ТПеФиьмОмі їХ 

УліиькСї гіяиькСУмі, ТСелСгіияємьУя лТСлСТоіРкС бОТмСУмі бзиОгіб ФпОУкжзіб Ф УліиькП 
йОРкС, язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС гСвСбСТСй лТСУмСвС мСбОТжУмбО ОаС ікрСю 
гСйСбиПкіУмю ФпОУкжзіб. 

КйСбО лТС лСеаОбиПккя ОаС бігйСбФ ФпОУкжзО біг лТОбО кО пОУмжкФ лТжаФмзФ є 
кізпПйкСю. 

ЛмОммя 1140. Вжгіи пОУмзж ФпОУкжзО кО бжйСвФ РСвС зТПгжмСТО 
1. КТПгжмСТ ФпОУкжзО гСвСбСТФ лТСУмСвС мСбОТжУмбО йОє лТОбС лТПг'ябжмж бжйСвФ лТС 

бжгіи пОУмзж ФпОУкжзО Ф УліиькСйФ йОРкі біглСбігкС гС лСиСдПкь оьСвС КСгПзУФ. 
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ЛмОммя 1141. ЙТжлжкПккя гСвСбСТФ лТСУмСвС мСбОТжУмбО 
1. ДСвСбіТ лТСУмСвС мСбОТжУмбО лТжлжкяємьУя Ф ТОеі: 
1) бжекОккя ФпОУкжзО кПгієегОмкжй, аПебіУкС бігУФмкій, СайПдПккя РСвС ожбіиькСї 

гієегОмкСУмі, язсС гСйСбиПкіУмю йід ФпОУкжзОйж кП лПТПгаОпПкС еаПТПдПккя гСвСбСТФ 
сСгС ікржХ ФпОУкжзіб; 

2) СвСиСрПккя ФпОУкжзО аОкзТФмСй, язсС гСйСбиПкіУмю йід ФпОУкжзОйж кП 
лПТПгаОпПкС еаПТПдПккя гСвСбСТФ сСгС ікржХ ФпОУкжзіб; 

3) УйПТмі ніежпкСї СУСаж - ФпОУкжзО ОаС иізбігОоії юТжгжпкСї СУСаж - ФпОУкжзО гСвСбСТФ 
лТСУмСвС мСбОТжУмбО, язсС гСйСбиПкіУмю йід ФпОУкжзОйж кП лПТПгаОпПкС еаПТПдПккя 
гСвСбСТФ сСгС ікржХ ФпОУкжзіб ОаС еОйісПккя ФпОУкжзО, язжР лСйПТ (иізбігСбОкСї 
юТжгжпкСї СУСаж), РСвС УлОгзСєйояйж (лТОбСкОУмФлкжзОйж); 

4) бігйСбж ФпОУкжзО біг лСгОиьрСї ФпОУмі Ф гСвСбСТі лТСУмСвС мСбОТжУмбО ОаС 
ТСеіТбОккя гСвСбСТФ кО бжйСвФ СгкСвС е ФпОУкжзіб, язсС гСйСбиПкіУмю йід ФпОУкжзОйж кП 
лПТПгаОпПкС еаПТПдПккя гСвСбСТФ сСгС ікржХ ФпОУкжзіб; 

5) УлижбФ УмТСзФ гСвСбСТФ лТСУмСвС мСбОТжУмбО; 
6) бжгіиФ пОУмзж ФпОУкжзО кО бжйСвФ РСвС зТПгжмСТО, язсС гСйСбиПкіУмю йід 

ФпОУкжзОйж кП лПТПгаОпПкС еаПТПдПккя гСвСбСТФ сСгС ікржХ ФпОУкжзіб; 
7) гСУявкПккя йПмж мСбОТжУмбО ОаС кОУмОккя СаУмОбжк, зСиж гСУявкПккя йПмж 

мСбОТжУмбО УмОиС кПйСдижбжй. 
2. К ТОеі лТжлжкПккя гСвСбСТФ лТСУмСвС мСбОТжУмбО ТПпі, лПТПгОкі Ф УліиькП бСиСгіккя 

мО (ОаС) зСТжУмФбОккя ФпОУкжзіб, лСбПТмОюмьУя ФпОУкжзОй, язі їХ кОгОиж, аПе бжкОвСТСгж, 
язсС ікрП кП лПТПгаОпПкС гСйСбиПкіУмю УмСТік. 

ЙСгіи йОРкО, сС є Ф УліиькіР биОУкСУмі ФпОУкжзіб, і УліиькжХ лТОб бжйСвж, язі бжкжзиж Ф 
кжХ, егіРУкюємьУя б лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ ожй КСгПзУСй. 

КпОУкжз, язжР бкіУ Ф УліиькФ биОУкіУмь Тіп, бжекОпПкФ ікгжбігФОиькжйж СекОзОйж, йОє 
лТОбС Ф ТОеі лТжлжкПккя гСвСбСТФ лТСУмСвС мСбОТжУмбО бжйОвОмж б УФгСбСйФ лСТягзФ 
лСбПТкПккя РСйФ оієї ТПпі еО ФйСбж гСгПТдОккя ікмПТПУіб ікржХ ФпОУкжзіб і зТПгжмСТіб. 

3. З йСйПкмФ лТжлжкПккя гСвСбСТФ лТСУмСвС мСбОТжУмбО РСвС ФпОУкжзж кПУФмь 
УСиігОТкФ біглСбігОиькіУмь еО кПбжзСкОкжйж Уліиькжйж еСаСб'яеОккяйж сСгС мТПміХ СУіа. 

ЛмОммя 1142. ВігйСбО ФпОУкжзО біг лСгОиьрСї ФпОУмі б гСвСбСТі лТСУмСвС 
мСбОТжУмбО мО ТСеіТбОккя гСвСбСТФ 

1. КпОУкжз йСдП еТСажмж еОябФ лТС бігйСбФ біг лСгОиьрСї ФпОУмі Ф аПеУмТСзСбСйФ 
гСвСбСТі лТСУмСвС мСбОТжУмбО кП ліекір яз еО мТж йіУяоі гС бжХСгФ е гСвСбСТФ. 

КйСбО лТС СайПдПккя лТОбО кО бігйСбФ біг аПеУмТСзСбСвС гСвСбСТФ лТСУмСвС 
мСбОТжУмбО є кізпПйкСю. 

2. КпОУкжз гСвСбСТФ лТСУмСвС мСбОТжУмбО, ФзиОгПкСвС кО бжекОпПкжР УмТСз, ОаС 
гСвСбСТФ, Ф язСйФ гСУявкПккя йПмж бжекОпПкС яз УзОУФбОиькО ФйСбО, йОє лТОбС бжйОвОмж 
ТСеіТбОккя гСвСбСТФ Ф бігкСУжкОХ е ікржйж ФпОУкжзОйж пПТПе лСбОдкФ лТжпжкФ е 
бігрзСгФбОккяй ікржй ФпОУкжзОй ТПОиькжХ еажмзіб, еОбгОкжХ ТСеіТбОккяй гСвСбСТФ. 

ЛмОммя 1143. ВіглСбігОиькіУмь ФпОУкжзО, сСгС язСвС гСвСбіТ лТСУмСвС мСбОТжУмбО 
лТжлжкПкжР 

1. ЯзсС гСвСбіТ лТСУмСвС мСбОТжУмбО кП аФб лТжлжкПкжР еО еОябСю ФпОУкжзО лТС 
бігйСбФ біг лСгОиьрСї Ф кьСйФ ФпОУмі ОаС Ф ТОеі ТСеіТбОккя гСвСбСТФ кО бжйСвФ СгкСвС е 
ФпОУкжзіб, ФпОУкжз, ФпОУмь язСвС б гСвСбСТі лТжлжкжиОУя, біглСбігОє лПТПг мТПмійж 
СУСаОйж еО Уліиькжйж еСаСб'яеОккяйж, язі бжкжзиж б лПТіСг РСвС ФпОУмі б гСвСбСТі 
лТСУмСвС мСбОТжУмбО яз ФпОУкжзО гСвСбСТФ. 
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ПігШЧегіи 2 
НДДОГОВІРНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 

ГиОбО 78 
ЙКБЙІНЗА ИБІМЯЗКА ВИЗАГИКИДИ 

§ 1. ПЪаиічкФ ЧаіцякзФ бжкФвЧШЧгж аХе ЧвЧиЧшХккя зЧкзЪШЩЪ 

ЛмОммя 1144. ЙТОбС кО лФаиіпкФ СаіоякзФ бжкОвСТСгж аПе СвСиСрПккя зСкзФТУФ 
1. ИУСаО йОє лТОбС лФаиіпкС лССаіоямж бжкОвСТСгФ (кОвСТСгФ) еО лПТПгОккя їР 

біглСбігкСвС ТПеФиьмОмФ (лПТПгОккя ікнСТйОоії, екОРгПккя ТПпі, екОРгПккя ніежпкСї СУСаж 
мСсС). 

2. ИаіоякзО бжкОвСТСгж є лФаиіпкСю, язсС бСкО УлСбісПкО Ф еОУСаОХ йОУСбСї 
ікнСТйОоії ОаС ікржй пжкСй кПбжекОпПкСйФ зСиФ СУіа. 

3. К УлСбісПккі лФаиіпкСї Саіоякзж бжкОвСТСгж йОюмь аФмж бжекОпПкі еОбгОккя, УмТСз 
мО йіУоП РСвС бжзСкОккя, нСТйО мО ТСейіТ бжкОвСТСгж. 

ЛмОммя 1145. ЗйіУм еОбгОккя 
1. К ТОеі лФаиіпкСї Саіоякзж бжкОвСТСгж еОбгОккя, язП кОиПджмь бжзСкОмж, йСдП 

УмСУФбОмжУя ТОеСбСї гії ОаС кПСайПдПкСї зіиьзСУмі гіР СгкСвС бжгФ, язі йСдФмь бпжкямжУя 
Тіекжйж СУСаОйж. 

ЛмОммя 1146. ЛмТСз (мПТйік) бжзСкОккя еОбгОккя 
1. К ТОеі лФаиіпкСї Саіоякзж бжкОвСТСгж гия бжзСкОккя еОбгОккя йСдП аФмж 

бУмОкСбиПкжР УмТСз (мПТйік). ЯзсС УмТСз (мПТйік) бжзСкОккя еОбгОккя кП бУмОкСбиПкжР, 
бСкС ббОдОємьУя пжккжй лТСмявСй ТСеФйкСвС пОУФ біглСбігкС гС ейіУмФ еОбгОккя. 

ЛмОммя 1147. ЗйікО ФйСб лФаиіпкСї Саіоякзж бжкОвСТСгж 
1. ИУСаО, язО лФаиіпкС СаіояиО бжкОвСТСгФ, йОє лТОбС ейікжмж еОбгОккя мО ФйСбж 

кОгОккя бжкОвСТСгж. 
2. ИУСаО, язО лТжУмФлжиО гС бжзСкОккя еОбгОккя, йОє лТОбС бжйОвОмж бігрзСгФбОккя 

еажмзіб, еОбгОкжХ їР Ф еб'яезФ іе ейікСю еОбгОккя. 
3. ЯзсС Ф еб'яезФ еі ейікСю ФйСб кОгОккя бжкОвСТСгж бжзСкОккя еОбгОккя бмТОмжиС 

ікмПТПУ гия СУСаж, язО лТжУмФлжиО гС РСвС бжзСкОккя гС ейікж ФйСб, оя СУСаО йОє лТОбС кО 
бігрзСгФбОккя лСкПУПкжХ кПю бжмТОм. 

ЛмОммя 1148. ЙТОбСбі кОУиігзж бжзСкОккя еОбгОккя 
1. К ТОеі бжзСкОккя еОбгОккя і лПТПгОккя РСвС ТПеФиьмОмФ СУСаО, язО лФаиіпкС СаіояиО 

бжкОвСТСгФ (кОвСТСгФ), еСаСб'яеОкО бжлиОмжмж її. 
2. ЯзсС еОбгОккя УмСУФємьУя ТОеСбСї гії, бжкОвСТСгО бжлиОпФємьУя СУСаі, язО бжзСкОиО 

еОбгОккя лПТрСю. 
ЯзсС мОзП еОбгОккя аФиС бжзСкОкС зіиьзСйО СУСаОйж СгкСпОУкС, бжкОвСТСгО 

ТСелСгіияємьУя йід кжйж лСТібкФ. 

ЛмОммя 1149. ЙТжлжкПккя еСаСб'яеОккя Ф еб'яезФ е лФаиіпкСю СаіоякзСю бжкОвСТСгж 
1. ЗСаСб'яеОккя Ф еб'яезФ е лФаиіпкСю СаіоякзСю бжкОвСТСгж лТжлжкяємьУя Ф ТОеі: 
1) еОзікпПккя УмТСзФ гия лПТПгОккя ТПеФиьмОмФ; 
2) лПТПгОккя ТПеФиьмОмФ СУСаСю, язО лПТрСю бжзСкОиО еОбгОккя. 
2. ИУСаО, язО лФаиіпкС СаіояиО бжкОвСТСгФ, йОє лТОбС лФаиіпкС СвСиСУжмж лТС 

лТжлжкПккя еОбгОккя. 
К оьСйФ ТОеі СУСаО, язО лСкПУиО ТПОиькі бжмТОмж кО лігвСмСбзФ гС бжзСкОккя 

еОбгОккя, йОє лТОбС кО їХ бігрзСгФбОккя. 
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§ 2. ПЪаиічкФ ЧаіцякзФ кФвЧШЧгж еФ ШХеЪиьмФмФйж зЧкзЪШЩЪ 

ЛмОммя 1150. ЙТОбС кО СвСиСрПккя зСкзФТУФ 
1. КСкзФТУ (ейОвОккя) йОє лТОбС СвСиСУжмж ніежпкО ОаС юТжгжпкО СУСаО (еОУкСбкжз 

зСкзФТУФ). 
2. КСкзФТУ СвСиСрФємьУя лФаиіпкС пПТПе еОУСаж йОУСбСї ікнСТйОоії. ИвСиСрПккя лТС 

зСкзФТУ йСдП аФмж еТСаиПкС ікржй пжкСй. 
3. ЗОУкСбкжз зСкзФТУФ йОє лТОбС еОлТСУжмж гС ФпОУмі б кьСйФ лПТУСкОиькжХ ФпОУкжзіб 

(еОзТжмжР зСкзФТУ). 

ЛмОммя 1151. КйСбж зСкзФТУФ 
1. ЗОУкСбкжз зСкзФТУФ лСбігСйияє лТС РСвС ФйСбж СгкСпОУкС е СвСиСрПккяй лТС 

зСкзФТУ ОаС лПТУСкОиькС зСдкСйФ, ХмС бжябжб аОдОккя аТОмж ФпОУмь Ф кьСйФ. 
2. ЙТПгйПмСй зСкзФТУФ йСдП аФмж ТПеФиьмОм ікмПиПзмФОиькСї, мбСТпСї гіяиькСУмі, 

бпжкПккя лПбкСї гії, бжзСкОккя ТСаСмж мСсС. 
3. ЗО ТПеФиьмОмОйж зСкзФТУФ бжгОємьУя кОвСТСгО (лТПйія). КіиьзіУмь лТжеСбжХ йіУоь, 

бжг кОвСТСгж (УФйО лТПйії) еО зСдкП лТжеСбП йіУоП мСсС бжекОпОюмьУя б ФйСбОХ зСкзФТУФ. 
КйСбОйж зСкзФТУФ йСдП аФмж СаФйСбиПкС кОгОккя лПТПйСдоПбі ижрП йСТОиькСвС 

еОСХСпПккя. 
4. КйСбОйж зСкзФТУФ йОє аФмж лПТПгаОпПкС УмТСз лСгОккя мбСТіб кО зСкзФТУ пж 

бжзСкОккя лПбкСї гії. 
5. ЙТПгйПм зСкзФТУФ, кОвСТСгО (лТПйія), язО йОє аФмж бжлиОпПкО лПТПйСдоПбі, є 

іУмСмкжйж ФйСбОйж СвСиСрПккя зСкзФТУФ. 

ЛмОммя 1152. ЗйікО ФйСб зСкзФТУФ 
1. ЗОУкСбкжз зСкзФТУФ йОє лТОбС ейікжмж РСвС ФйСбж гС лСпОмзФ зСкзФТУФ. ЗйікО ФйСб 

зСкзФТУФ ліУия РСвС лСпОмзФ кП гСлФУзОємьУя. ЙТС ейікФ ФйСб зСкзФТУФ йОє аФмж СвСиСрПкС 
б мСйФ д лСТягзФ, б язСйФ аФиС СвСиСрПкС зСкзФТУ. 

2. ЯзсС Ф еб'яезФ еі ейікСю ФйСб зСкзФТУФ ФпОУмь Ф кьСйФ гия СУСаж бмТОмжиО ікмПТПУ 
ОаС УмОиО кПйСдижбСю, оя СУСаО йОє лТОбС кО бігрзСгФбОккя еОУкСбкжзСй бжмТОм, язі 
аФиж лСкПУПкі кПю гия лігвСмСбзж гС ФпОУмі б зСкзФТУі. 

ЛмОммя 1153. ВігйСбО біг лТСбПгПккя зСкзФТУФ 
1. ЗОУкСбкжз зСкзФТУФ йОє лТОбС бігйСбжмжУя біг РСвС лТСбПгПккя, язсС лТСбПгПккя 

зСкзФТУФ УмОиС кПйСдижбжй еО СаУмОбжк, язі біг кьСвС кП еОиПдОмь. 
К ТОеі бігйСбж еОУкСбкжзО біг лТСбПгПккя зСкзФТУФ е ікржХ лігУмОб ФпОУкжз зСкзФТУФ 

йОє лТОбС кО бігрзСгФбОккя бжмТОм, язі аФиж кжй лСкПУПкі гия лігвСмСбзж гС ФпОУмі Ф 
зСкзФТУі. 

ЛмОммя 1154. ЙПТПйСдПоь зСкзФТУФ 
1. ЙПТПйСдоПй зСкзФТУФ є СУСаО, язО гСУявиО кОРзТОсСвС ТПеФиьмОмФ. 
2. ЙПТПйСдПоь зСкзФТУФ бжекОпОємьУя б лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ еОУкСбкжзСй 

зСкзФТУФ. КПеФиьмОмж зСкзФТУФ СвСиСрФюмьУя б мСйФ д лСТягзФ, б язСйФ РСвС аФиС 
СвСиСрПкС. 

3. КПеФиьмОмж зСкзФТУФ йСдФмь аФмж СУзОТдПкі еОікмПТПУСбОкСю СУСаСю гС УФгФ. 

ЛмОммя 1155. ИУСаижбСУмі СоікюбОккя ТПеФиьмОміб ікмПиПзмФОиькСї, мбСТпСї 
гіяиькСУмі, язі лСгОкі кО зСкзФТУ 

1. ЗО кОУиігзОйж СоікюбОккя ТПеФиьмОміб ікмПиПзмФОиькСї, мбСТпСї гіяиькСУмі, язі 
лСгОкі кО зСкзФТУ, еОУкСбкжз зСкзФТУФ (зСкзФТУкО зСйіУія, дФТі) йСдП лТжРкямж ТірПккя 
лТС: 

1) лТжУФгдПккя ФУіХ лТжеСбжХ йіУоь мО кОвСТСг (лТПйіР), язі аФиж бжекОпПкі ФйСбОйж 
зСкзФТУФ; 
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2) лТжУФгдПккя СзТПйжХ лТжеСбжХ йіУоь, язсС їХ аФиС бУмОкСбиПкС гПзіиьзО, мО 
кОвСТСг (лТПйіР); 

3) бігйСбФ Ф лТжУФгдПккі лТжеСбжХ йіУоь, язсС дСгкО іе ТСаім, лСгОкжХ кО зСкзФТУ, кП 
біглСбігОє РСвС бжйСвОй; 

4) лТжУФгдПккя еОСХСпФбОиькСвС лТжеФ мО (ОаС) кОвСТСгж (лТПйії). 

ЛмОммя 1156. ЙТОбО лПТПйСдоя зСкзФТУФ 
1. ЙПТПйСдПоь зСкзФТУФ йОє лТОбС бжйОвОмж біг РСвС еОУкСбкжзО бжзСкОккя УбСвС 

еСаСб'яеОккя Ф УмТСзж, бУмОкСбиПкі ФйСбОйж зСкзФТУФ. 
2. ЯзсС лТПгйПмСй зСкзФТУФ аФб ТПеФиьмОм ікмПиПзмФОиькСї, мбСТпСї гіяиькСУмі, 

еОУкСбкжз зСкзФТУФ йОє лТОбС лСгОиьрСвС їХ бжзСТжУмОккя ижрП еО евСгСю лПТПйСдоя 
зСкзФТУФ. 

3. ЗОУкСбкжз зСкзФТУФ йОє лПТПбОдкП лТОбС лПТПг ікржйж СУСаОйж кО ФзиОгПккя е 
лПТПйСдоПй зСкзФТУФ гСвСбСТФ лТС бжзСТжУмОккя лТПгйПмО зСкзФТУФ. 

ЛмОммя 1157. ЙСбПТкПккя ФпОУкжзФ зСкзФТУФ ТПпі, лСгОкСї кО зСкзФТУ 
1. ЙСгОккя ФпОУкжзСй зСкзФТУФ ТПпі кО зСкзФТУ кП лТжлжкяє РСвС лТОбС биОУкСУмі кО 

ою Тіп. 
КйСбО зСкзФТУФ, еО язСю еОУкСбкжз зСкзФТУФ кП лСбПТмОє РСвС ФпОУкжзФ Тіп, лСгОкФ кО 

зСкзФТУ, є кізпПйкСю. 
2. ЗОУкСбкжз зСкзФТУФ йСдП еОижржмж Ф УПаП Тіп, лСгОкФ кО зСкзФТУ, ижрП еО евСгСю 

ФпОУкжзО зСкзФТУФ. ЯзсС ФпОУкжз зСкзФТУФ лТСмявСй йіУяоя біг гкя СвСиСрПккя РСвС 
ТПеФиьмОміб кП лТПг'ябжб бжйСвФ лТС лСбПТкПккя РСйФ ТПпі, лСгОкСї кО зСкзФТУ, 
ббОдОємьУя, сС еОУкСбкжз зСкзФТУФ йОє лТОбС лСгОиьрСвС бСиСгіккя кПю. 

КпОУкжз зСкзФТУФ йОє лТОбС Ф аФгь-язжР пОУ лТПг'ябжмж бжйСвФ лТС лСбПТкПккя РСйФ 
ТПпі, лСгОкСї кО зСкзФТУ. 

3. ЯзсС Тіп, лСгОкО кО зСкзФТУ, кП аФиО лСгОТСбОкО еОУкСбкжзСбі зСкзФТУФ ОаС 
зФлиПкО кжй, бік йСдП кОаФмж лТОбС биОУкСУмі кО кПї біглСбігкС гС УмОммі 344 оьСвС 
КСгПзУФ (кОаФбОиькО гОбкіУмь). 

ГиОбО 79 
ВНИЗДЗЗЯ ДІЕ В ЖАЕЗИВИН ІЗМДКДЛАН ІЗОИЇ ИЛИБИ БДЗ ЇЇ ДИККНДЗЗЯ 

ЛмОммя 1158. ЙТОбС кО бпжкПккя гіР б йОРкСбжХ ікмПТПУОХ ікрСї СУСаж аПе її 
гСТФпПккя 

1. ЯзсС йОРкСбжй ікмПТПУОй ікрСї СУСаж еОвТСдФє кПаПелПзО кОУмОккя кПбжвігкжХ 
гия кПї йОРкСбжХ кОУиігзіб, СУСаО йОє лТОбС аПе гСТФпПккя бпжкжмж гії, УлТяйСбОкі кО їХ 
лСлПТПгдПккя, ФУФкПккя ОаС ейПкрПккя. 

2. ИУСаО, язО бпжкжиО гії б йОРкСбжХ ікмПТПУОХ ікрСї СУСаж аПе її гСТФпПккя, 
еСаСб'яеОкО лТж лПТріР кОвСгі лСбігСйжмж її лТС УбСї гії. ЯзсС оі гії аФгФмь УХбОиПкі ікрСю 
СУСаСю, кОгОиі гС бігкСУжк УмСТік еОУмСУСбФюмьУя лСиСдПккя лТС біглСбігкжР гСвСбіТ. 

3. ЯзсС СУСаО, язО ТСелСпОиО гії б йОРкСбжХ ікмПТПУОХ ікрСї СУСаж аПе її гСТФпПккя, кП 
йОє йСдижбСУмі лСбігСйжмж лТС УбСї гії ою СУСаФ, бСкО еСаСб'яеОкО бджмж ФУіХ еОиПдкжХ 
біг кПї еОХСгіб сСгС лСлПТПгдПккя, ФУФкПккя ОаС ейПкрПккя кПбжвігкжХ йОРкСбжХ 
кОУиігзіб гия ікрСї СУСаж. ИУСаО, язО бпжкяє гії б йОРкСбжХ ікмПТПУОХ ікрСї СУСаж аПе її 
гСТФпПккя, еСаСб'яеОкО беямж кО УПаП бУі СаСб'яезж, лСб'яеОкі іе бпжкПккяй ожХ гіР, еСзТПйО 
СаСб'яезж сСгС бпжкПкжХ лТОбСпжкіб. 

ЛмОммя 1159. ЗОгОккя ебімФ лТС бпжкПккя гіР б йОРкСбжХ ікмПТПУОХ ікрСї СУСаж аПе 
її гСТФпПккя 

1. ИУСаО, язО бпжкжиО гії б ікмПТПУОХ ікрСї СУСаж аПе її гСТФпПккя, еСаСб'яеОкО кПвОРкС 
ліУия еОзікпПккя ожХ гіР кОгОмж СУСаі, б йОРкСбжХ ікмПТПУОХ язСї аФиж бпжкПкі гії, ебім лТС оі 
гії і лПТПгОмж їР ФУП, сС лТж оьСйФ аФиС СгПТдОкС. 
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ЛмОммя 1160. ВігрзСгФбОккя бжмТОм, лСкПУПкжХ СУСаСю Ф еб'яезФ іе бпжкПккяй кПю 
гіР б йОРкСбжХ ікмПТПУОХ ікрСї СУСаж аПе її гСТФпПккя 

1. ИУСаО, язО бпжкжиО гії б йОРкСбжХ ікмПТПУОХ ікрСї СУСаж аПе її гСТФпПккя, йОє лТОбС 
бжйОвОмж біг оієї СУСаж бігрзСгФбОккя нОзмжпкС еТСаиПкжХ бжмТОм, язсС бСкж аФиж 
бжлТОбгОкі СаУмОбжкОйж, еО язжХ аФиж бпжкПкі гії. 

2. ЯзсС СУСаО, язО бпжкжиО гії б йОРкСбжХ ікмПТПУОХ ікрСї СУСаж аПе її гСТФпПккя, лТж 
лПТріР кОвСгі кП лСбігСйжиО ою СУСаФ лТС УбСї гії, бСкО кП йОє лТОбО бжйОвОмж 
бігрзСгФбОккя еТСаиПкжХ бжмТОм. 

ГиОбО 80 
КЯМКВАЗЗЯ ЗДИКИВ'Я МА ЖИММЯ ЛІЗИНЗИЇ ИЛИБИ, ЖАЕЗА ЛІЗИНЗИЇ АБИ 

ЮКИДИНЗИЇ ИЛИБИ 

ЛмОммя 1161. ЗСаСб'яеОккя, сС бжкжзОюмь бкОУиігСз ТямФбОккя егСТСб'я мО джммя 
ніежпкСї СУСаж 

1. ОзСгО, еОбгОкО СУСаі, язО аПе біглСбігкжХ лСбкСбОдПкь ТямФбОиО егСТСб'я мО джммя 
ніежпкСї СУСаж біг ТПОиькСї еОвТСеж гия кПї, бігрзСгСбФємьУя гПТдОбСю Ф лСбкСйФ СаУяеі. 

ЛмОммя 1162. ЗСаСб'яеОккя, сС бжкжзОюмь Ф еб'яезФ е ТямФбОккяй йОРкО ікрСї СУСаж 
1. ОзСгО, еОбгОкО зОиіомбСй, ікржй ФрзСгдПккяй егСТСб'я ОаС УйПТмю ніежпкСї 

СУСаж, язО аПе біглСбігкжХ лСбкСбОдПкь ТямФбОиО біг ТПОиькСї еОвТСеж йОРкС ікрСї СУСаж, 
язП йОє іУмСмкФ оіккіУмь, бігрзСгСбФємьУя гПТдОбСю б лСбкСйФ СаУяеі. 

2. ОзСгО, еОбгОкО йОРкФ СУСаж, язО аПе біглСбігкжХ лСбкСбОдПкь ТямФбОиО біг 
ТПОиькСї еОвТСеж йОРкС ікрСї СУСаж, язП йОє іУмСмкФ оіккіУмь, бігрзСгСбФємьУя биОУкжзСй 
(бСиСгіиьоПй) оьСвС йОРкО е ФТОХФбОккяй РСвС йОмПТіОиькСвС УмОкСбжсО. 

ОзСгО бігрзСгСбФємьУя е ФТОХФбОккяй йОРкСбСвС УмОкСбжсО биОУкжзО (бСиСгіиьоя) 
йОРкО, язСйФ еОбгОкО рзСгО. 

КСейіТ бігрзСгФбОккя рзСгж кП йСдП лПТПбжсФбОмж бОТмСУмі йОРкО, язП ТямФбОиСУя. 

ГиОбО 81 
ЛМВИКДЗЗЯ ЗАГКИЗИ ЖИММЮ, ЗДИКИВ'Ю, ЖАЕЗК ЛІЗИНЗИЇ ИЛИБИ АБИ ЖАЕЗК 

ЮКИДИНЗИЇ ИЛИБИ 

ЛмОммя 1163. КУФкПккя еОвТСеж джммю, егСТСб'ю, йОРкФ ніежпкСї СУСаж ОаС йОРкФ 
юТжгжпкСї СУСаж 

1. ЛіежпкО СУСаО, джммю, егСТСб'ю ОаС йОРкФ язСї еОвТСдФє кПаПелПзО, О мОзСд 
юТжгжпкО СУСаО, йОРкФ язСї еОвТСдФє кПаПелПзО, йОюмь лТОбС бжйОвОмж її ФУФкПккя біг 
мСвС, ХмС її УмбСТює. 

ЛмОммя 1164. ЗОУиігзж кПФУФкПккя еОвТСеж джммю, егСТСб'ю, йОРкФ ніежпкСї СУСаж 
ОаС йОРкФ юТжгжпкСї СУСаж 

1. К ТОеі кПФУФкПккя еОвТСеж джммю, егСТСб'ю, йОРкФ ніежпкСї СУСаж ОаС йОРкФ 
юТжгжпкСї СУСаж еОікмПТПУСбОкО СУСаО йОє лТОбС бжйОвОмж: 

1) бджммя кПбігзиОгкжХ еОХСгіб сСгС ФУФкПккя еОвТСеж; 
2) бігрзСгФбОккя еОбгОкСї рзСгж; 
3) еОаСТСкж гіяиькСУмі, язО УмбСТює еОвТСеФ. 

ЛмОммя 1165. ВігрзСгФбОккя рзСгж, еОбгОкСї бкОУиігСз кПФУФкПккя еОвТСеж 
джммю, егСТСб'ю, йОРкФ ніежпкСї СУСаж ОаС йОРкФ юТжгжпкСї СУСаж 

1. ОзСгО, еОбгОкО бкОУиігСз кПФУФкПккя еОвТСеж джммю, егСТСб'ю, йОРкФ ніежпкСї 
СУСаж ОаС йОРкФ юТжгжпкСї СУСаж, бігрзСгСбФємьУя біглСбігкС гС оьСвС КСгПзУФ. 
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ГиОбО 82 
ВІДОКИДКВАЗЗЯ ОКИДИ 

§ 1. ЗФвФиькі лЧиЧдХккя лШЧ бігшзЧгЪбФккя шзЧгж 

ЛмОммя 1166. ЗОвОиькі лігУмОбж біглСбігОиькСУмі еО еОбгОкФ йОРкСбФ рзСгФ 
1. ЖОРкСбО рзСгО, еОбгОкО кПлТОбСйіТкжйж ТірПккяйж, гіяйж пж аПегіяиькіУмю 

СУСажУмжй кПйОРкСбжй лТОбОй ніежпкСї ОаС юТжгжпкСї СУСаж, О мОзСд рзСгО, еОбгОкО 
йОРкФ ніежпкСї ОаС юТжгжпкСї СУСаж, бігрзСгСбФємьУя б лСбкСйФ СаУяеі СУСаСю, язО її 
еОбгОиО. 

2. ИУСаО, язО еОбгОиО рзСгж, ебіиькяємьУя біг її бігрзСгФбОккя, язсС бСкО гСбПгП, сС 
рзСгж еОбгОкС кП е її бжкж. 

3. ОзСгО, еОбгОкО зОиіомбСй, ікржй ФрзСгдПккяй егСТСб'я ОаС УйПТмю ніежпкСї 
СУСаж бкОУиігСз кПлПТПаСТкСї Ужиж, бігрзСгСбФємьУя Ф бжлОгзОХ, бУмОкСбиПкжХ еОзСкСй. 

4. ОзСгО, еОбгОкО лТОбСйіТкжйж гіяйж, бігрзСгСбФємьУя Ф бжлОгзОХ, бУмОкСбиПкжХ 
ожй КСгПзУСй мО ікржй еОзСкСй. 

ЛмОммя 1167. ЙігУмОбж біглСбігОиькСУмі еО еОбгОкФ йСТОиькФ рзСгФ 
1. ЖСТОиькО рзСгО, еОбгОкО ніежпкіР ОаС юТжгжпкіР СУСаі кПлТОбСйіТкжйж 

ТірПккяйж, гіяйж пж аПегіяиькіУмю, бігрзСгСбФємьУя СУСаСю, язО її еОбгОиО, еО кОябкСУмі її 
бжкж, зТій бжлОгзіб, бУмОкСбиПкжХ пОУмжкСю гТФвСю оієї УмОммі. 

2. ЖСТОиькО рзСгО бігрзСгСбФємьУя кПеОиПдкС біг бжкж СТвОкФ гПТдОбкСї биОгж, 
СТвОкФ биОгж АбмСкСйкСї КПУлФаиізж КТжй, СТвОкФ йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя, ніежпкСї ОаС 
юТжгжпкСї СУСаж, язО її еОбгОиО: 

1) язсС рзСгж еОбгОкС зОиіомбСй, ікржй ФрзСгдПккяй егСТСб'я ОаС УйПТмю ніежпкСї 
СУСаж бкОУиігСз гії гдПТПиО лігбжсПкСї кПаПелПзж; 

2) язсС рзСгж еОбгОкС ніежпкіР СУСаі бкОУиігСз її кПеОзСккСвС еОУФгдПккя, 
кПеОзСккСвС лТжмявкПккя гС зТжйікОиькСї біглСбігОиькСУмі, кПеОзСккСвС еОУмСУФбОккя 
еОлСаідкСвС еОХСгФ, кПеОзСккСвС еОмТжйОккя, кПеОзСккСвС кОзиОгПккя ОгйікіУмТОмжбкСвС 
УмявкПккя Ф бжвиягі ОТПрмФ ОаС бжлТОбкжХ ТСаім; 

3) б ікржХ бжлОгзОХ, бУмОкСбиПкжХ еОзСкСй. 

ЛмОммя 1168. ВігрзСгФбОккя йСТОиькСї рзСгж, еОбгОкСї зОиіомбСй, ікржй 
ФрзСгдПккяй егСТСб'я ОаС УйПТмю ніежпкСї СУСаж 

1. ЖСТОиькО рзСгО, еОбгОкО зОиіомбСй ОаС ікржй ФрзСгдПккяй егСТСб'я, йСдП аФмж 
бігрзСгСбОкО СгкСТОеСбС ОаС рияХСй егіРУкПккя сСйіУяпкжХ лиОмПдіб. 

2. ЖСТОиькО рзСгО, еОбгОкО УйПТмю ніежпкСї СУСаж, бігрзСгСбФємьУя її пСиСбізСбі 
(гТФджкі), аОмьзОй (ФУжкСбиюбОпОй), гімяй (ФУжкСбиПкжй), О мОзСд СУСаОй, язі лТСджбОиж 
е кПю Сгкією Уій'єю. 

ЛмОммя 1169. ВігрзСгФбОккя рзСгж, еОбгОкСї СУСаСю Ф ТОеі егіРУкПккя кПю лТОбО 
кО УОйСеОХжУм 

1. ОзСгО, еОбгОкО СУСаСю лТж егіРУкПккі кПю лТОбО кО УОйСеОХжУм біг лТСмжлТОбкжХ 
лСУявОкь, Ф мСйФ пжУиі Ф УмОкі кПСаХігкСї СаСТСкж, язсС лТж оьСйФ кП аФиж лПТПбжсПкі її 
йПді, кП бігрзСгСбФємьУя. 

2. ЯзсС Ф ТОеі егіРУкПккя СУСаСю лТОбО кО УОйСеОХжУм бСкО еОбгОиО рзСгж ікріР 
СУСаі, оя рзСгО йОє аФмж бігрзСгСбОкО СУСаСю, язО її еОбгОиО. ЯзсС мОзСї рзСгж еОбгОкС 
УлСУСаОйж УОйСеОХжУмФ, язі кП еОаСТСкПкі еОзСкСй мО кП УФлПТПпОмь йСТОиькжй еОУОгОй 
УФУліиьУмбО, бСкО бігрзСгСбФємьУя СУСаСю, язО бпжкжиО лТСмжлТОбкФ гію. 
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ЛмОммя 1170. ВігрзСгФбОккя рзСгж, еОбгОкСї лТжРкяммяй еОзСкФ лТС лТжлжкПккя 
лТОбО биОУкСУмі кО лПбкП йОРкС 

1. К ТОеі лТжРкяммя еОзСкФ, сС лТжлжкяє лТОбС биОУкСУмі кО лПбкП йОРкС, рзСгО, 
еОбгОкО биОУкжзСбі мОзСвС йОРкО, бігрзСгСбФємьУя гПТдОбСю Ф лСбкСйФ СаУяеі. 

ЛмОммя 1171. ВігрзСгФбОккя рзСгж, еОбгОкСї Ф УмОкі зТОРкьСї кПСаХігкСУмі 
1. ОзСгО, еОбгОкО СУСаі Ф еб'яезФ іе бпжкПккяй гіР, УлТяйСбОкжХ кО ФУФкПккя 

кПаПелПзж, сС еОвТСдФбОиО ожбіиькжй лТОбОй пж ікмПТПУОй ікрСї ніежпкСї ОаС юТжгжпкСї 
СУСаж, язсС ою кПаПелПзФ еО гОкжХ ФйСб кП йСдкО аФиС ФУФкФмж ікржйж еОУСаОйж (зТОРкя 
кПСаХігкіУмь), бігрзСгСбФємьУя СУСаСю, язО її еОбгОиО. 

ИУСаО, язО бігрзСгФбОиО рзСгФ, йОє лТОбС лТПг'ябжмж ебСТСмкФ бжйСвФ гС СУСаж, б 
ікмПТПУОХ язСї бСкО гіяиО. 

2. ВТОХСбФюпж СаУмОбжкж, еО язжХ аФиС еОбгОкС рзСгж Ф УмОкі зТОРкьСї кПСаХігкСУмі, 
УФг йСдП лСзиОУмж СаСб'яеСз її бігрзСгФбОккя кО СУСаФ, б ікмПТПУОХ язСї гіяиО СУСаО, язО 
еОбгОиО рзСгж, ОаС еСаСб'яеОмж зСдкСвС е кжХ бігрзСгФбОмж рзСгФ б лПбкіР пОУмоі ОаС 
ебіиькжмж їХ біг бігрзСгФбОккя рзСгж пОУмзСбС ОаС б лСбкСйФ СаУяеі. 

ЛмОммя 1172. ВігрзСгФбОккя юТжгжпкСю ОаС ніежпкСю СУСаСю рзСгж, еОбгОкСї 
їХкій лТОоібкжзСй пж ікрСю СУСаСю 

1. ЮТжгжпкО ОаС ніежпкО СУСаО бігрзСгСбФє рзСгФ, еОбгОкФ їХкій лТОоібкжзСй ліг пОУ 
бжзСкОккя кжй УбСїХ мТФгСбжХ (УиФдаСбжХ) СаСб'яезіб. 

2. ЗОйСбкжз бігрзСгСбФє рзСгФ, еОбгОкФ ікріР СУСаі лігТягкжзСй, язсС бік гіяб еО 
еОбгОккяй еОйСбкжзО. 

3. ЙіглТжєйкжоьзі мСбОТжУмбО, зССлПТОмжбж бігрзСгСбФюмь рзСгФ, еОбгОкФ їХкій 
ФпОУкжзСй (пиПкСй) ліг пОУ егіРУкПккя кжй ліглТжєйкжоьзСї ОаС ікрСї гіяиькСУмі біг ійПкі 
мСбОТжУмбО пж зССлПТОмжбФ. 

ЛмОммя 1173. ВігрзСгФбОккя рзСгж, еОбгОкСї СТвОкСй гПТдОбкСї биОгж, СТвОкСй 
биОгж АбмСкСйкСї КПУлФаиізж КТжй ОаС СТвОкСй йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя 

1. ОзСгО, еОбгОкО ніежпкіР ОаС юТжгжпкіР СУСаі кПеОзСккжйж ТірПккяйж, гією пж 
аПегіяиькіУмю СТвОкФ гПТдОбкСї биОгж, СТвОкФ биОгж АбмСкСйкСї КПУлФаиізж КТжй ОаС 
СТвОкФ йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя лТж егіРУкПккі кжйж УбСїХ лСбкСбОдПкь, 
бігрзСгСбФємьУя гПТдОбСю, АбмСкСйкСю КПУлФаиізСю КТжй ОаС СТвОкСй йіУоПбСвС 
УОйСбТягФбОккя кПеОиПдкС біг бжкж ожХ СТвОкіб. 

2. ИУСаижбСУмі бігрзСгФбОккя рзСгж, еОбгОкСї Ф ТПеФиьмОмі бжбПгПккя 
кПлиОмСУлТСйСдкСвС аОкзФ е ТжкзФ / иізбігОоії аОкзФ кО лігУмОбі лТСмжлТОбкжХ 
(кПеОзСккжХ) ікгжбігФОиькжХ Озміб ЗОоіСкОиькСвС аОкзФ КзТОїкж, ЛСкгФ вОТОкмФбОккя 
бзиОгіб ніежпкжХ СУіа, ЖікіУмПТУмбО нікОкУіб КзТОїкж, ЗОоіСкОиькСї зСйіУії е оіккжХ лОлПТіб 
мО нСкгСбСвС ТжкзФ, ТірПкь КОаікПмФ ЖікіУмТіб КзТОїкж СУСаОй, язі кО гОмФ лТжРкяммя мОзжХ 
ікгжбігФОиькжХ Озміб ОаС ТірПкь, біглСбігкС, йОиж УмОмФУ ФпОУкжзіб мОзСвС аОкзФ, 
бУмОкСбиююмьУя ЗОзСкСй КзТОїкж "ЙТС аОкзж і аОкзібУьзФ гіяиькіУмь" мО ЗОзСкСй КзТОїкж 
"ЙТС УжУмПйФ вОТОкмФбОккя бзиОгіб ніежпкжХ СУіа". 

ЛмОммя 1174. ВігрзСгФбОккя рзСгж, еОбгОкСї лСУОгСбСю ОаС УиФдаСбСю СУСаСю 
СТвОкФ гПТдОбкСї биОгж, СТвОкФ биОгж АбмСкСйкСї КПУлФаиізж КТжй ОаС СТвОкФ 
йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя 

1. ОзСгО, еОбгОкО ніежпкіР ОаС юТжгжпкіР СУСаі кПеОзСккжйж ТірПккяйж, гіяйж пж 
аПегіяиькіУмю лСУОгСбСї ОаС УиФдаСбСї СУСаж СТвОкФ гПТдОбкСї биОгж, СТвОкФ биОгж 
АбмСкСйкСї КПУлФаиізж КТжй ОаС СТвОкФ йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя лТж егіРУкПккі кПю 
УбСїХ лСбкСбОдПкь, бігрзСгСбФємьУя гПТдОбСю, АбмСкСйкСю КПУлФаиізСю КТжй ОаС 
СТвОкСй йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя кПеОиПдкС біг бжкж оієї СУСаж. 
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ЛмОммя 1175. ВігрзСгФбОккя рзСгж, еОбгОкСї СТвОкСй гПТдОбкСї биОгж, СТвОкСй 
биОгж АбмСкСйкСї КПУлФаиізж КТжй ОаС СТвОкСй йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя Ф УнПТі 
кСТйСмбСТпСї гіяиькСУмі 

1. ОзСгО, еОбгОкО ніежпкіР ОаС юТжгжпкіР СУСаі б ТПеФиьмОмі лТжРкяммя СТвОкСй 
гПТдОбкСї биОгж, СТвОкСй биОгж АбмСкСйкСї КПУлФаиізж КТжй ОаС СТвОкСй йіУоПбСвС 
УОйСбТягФбОккя кСТйОмжбкС-лТОбСбСвС ОзмО, сС аФб бжекОкжР кПеОзСккжй і УзОУСбОкжР, 
бігрзСгСбФємьУя гПТдОбСю, АбмСкСйкСю КПУлФаиізСю КТжй ОаС СТвОкСй йіУоПбСвС 
УОйСбТягФбОккя кПеОиПдкС біг бжкж лСУОгСбжХ і УиФдаСбжХ СУіа ожХ СТвОкіб. 

ЛмОммя 1176. ВігрзСгФбОккя рзСгж, еОбгОкСї кПеОзСккжйж ТірПккяйж, гіяйж пж 
аПегіяиькіУмю СТвОкФ, сС егіРУкює СлПТОмжбкС-ТСерФзСбФ гіяиькіУмь, гСУФгСбП 
ТСеУиігФбОккя, лТСзФТОмФТж ОаС УФгФ 

1. ОзСгО, еОбгОкО ніежпкіР СУСаі бкОУиігСз її кПеОзСккСвС еОУФгдПккя, кПеОзСккСвС 
лТжмявкПккя гС зТжйікОиькСї біглСбігОиькСУмі, кПеОзСккСвС еОУмСУФбОккя еОлСаідкСвС 
еОХСгФ, кПеОзСккСвС еОмТжйОккя, кПеОзСккСвС кОзиОгПккя ОгйікіУмТОмжбкСвС УмявкПккя Ф 
бжвиягі ОТПрмФ пж бжлТОбкжХ ТСаім, бігрзСгСбФємьУя гПТдОбСю Ф лСбкСйФ СаУяеі 
кПеОиПдкС біг бжкж лСУОгСбжХ і УиФдаСбжХ СУіа СТвОкФ, сС егіРУкює СлПТОмжбкС-
ТСерФзСбФ гіяиькіУмь, гСУФгСбП ТСеУиігФбОккя, лТСзФТОмФТж ОаС УФгФ. 

2. ЙТОбС кО бігрзСгФбОккя рзСгж, еОбгОкСї ніежпкіР СУСаі кПеОзСккжйж гіяйж СТвОкФ, 
сС егіРУкює СлПТОмжбкС-ТСерФзСбФ гіяиькіУмь, гСУФгСбП ТСеУиігФбОккя, лТСзФТОмФТж ОаС 
УФгФ, бжкжзОє Ф бжлОгзОХ, лПТПгаОпПкжХ еОзСкСй. 

3. ЯзсС зТжйікОиькП лТСбОгдПккя еОзТжмС кО лігУмОбі еОзСкФ лТС ОйкіУмію ОаС ОзмО 
лТС лСйжиФбОккя, лТОбС кО бігрзСгФбОккя рзСгж кП бжкжзОє. 

4. ЛіежпкО СУСаО, язО Ф лТСоПУі гСУФгСбСвС ТСеУиігФбОккя ОаС УФгСбСвС лТСбОгдПккя 
рияХСй УОйССайСбж лПТПрзСгдОиО е'яУФбОккю іУмжкж і ожй УлТжяиО кПеОзСккСйФ 
еОУФгдПккю, кПеОзСккСйФ лТжмявкПккю гС зТжйікОиькСї біглСбігОиькСУмі, кПеОзСккСйФ 
еОУмСУФбОккю еОлСаідкСвС еОХСгФ, кПеОзСккСйФ еОмТжйОккю, кПеОзСккСйФ кОзиОгПккю 
ОгйікіУмТОмжбкСвС УмявкПккя Ф бжвиягі ОТПрмФ пж бжлТОбкжХ ТСаім, кП йОє лТОбО кО 
бігрзСгФбОккя рзСгж. 

5. ОзСгО, еОбгОкО ніежпкіР ОаС юТжгжпкіР СУСаі бкОУиігСз лСУмОкСбиПккя УФгСй 
кПеОзСккСвС ТірПккя б ожбіиькіР УлТОбі, бігрзСгСбФємьУя гПТдОбСю б лСбкСйФ СаУяеі б 
ТОеі бУмОкСбиПккя б гіяХ УФггі (УФггіб), язі ближкФиж кО лСУмОкСбиПккя кПеОзСккСвС 
ТірПккя, УзиОгФ зТжйікОиькСвС лТОбСлСТФрПккя еО СабжкФбОиькжй бжТСзСй УФгФ, сС 
кОаТОб еОзСккСї Ужиж. 

6. ОзСгО, еОбгОкО ніежпкіР ОаС юТжгжпкіР СУСаі бкОУиігСз ікрСї кПеОзСккСї гії ОаС 
аПегіяиькСУмі пж кПеОзСккСвС ТірПккя СТвОкФ, сС егіРУкює СлПТОмжбкС-ТСерФзСбФ 
гіяиькіУмь, СТвОкФ гСУФгСбСвС ТСеУиігФбОккя, лТСзФТОмФТж ОаС УФгФ, бігрзСгСбФємьУя кО 
еОвОиькжХ лігУмОбОХ. 

7. ЙСТягСз бігрзСгФбОккя рзСгж, еОбгОкСї кПеОзСккжйж ТірПккяйж, гіяйж пж 
аПегіяиькіУмю СТвОкФ, сС егіРУкює СлПТОмжбкС-ТСерФзСбФ гіяиькіУмь, СТвОкФ гСУФгСбСвС 
ТСеУиігФбОккя, лТСзФТОмФТж ОаС УФгФ, бУмОкСбиюємьУя еОзСкСй. 

ЛмОммя 1177. ВігрзСгФбОккя (зСйлПкУОоія) рзСгж ніежпкіР СУСаі, язО лСмПТліиО біг 
зТжйікОиькСвС лТОбСлСТФрПккя 

1. ОзСгО, еОбгОкО ніежпкіР СУСаі, язО лСмПТліиО біг зТжйікОиькСвС лТОбСлСТФрПккя, 
бігрзСгСбФємьУя біглСбігкС гС еОзСкФ. 

2. ОзСгО, еОбгОкО лСмПТліиСйФ бкОУиігСз зТжйікОиькСвС лТОбСлСТФрПккя, 
зСйлПкУФємьУя РСйФ еО ТОХФкСз ДПТдОбкСвС аюгдПмФ КзТОїкж Ф бжлОгзОХ мО лСТягзФ, 
лПТПгаОпПкжХ еОзСкСй. 
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ЛмОммя 1178. ВігрзСгФбОккя рзСгж, еОбгОкСї йОиСиімкьСю СУСаСю 
1. ОзСгО, еОбгОкО йОиСиімкьСю СУСаСю (язО кП гСУявиО пСмжТкОгоямж ТСзіб), 

бігрзСгСбФємьУя її аОмьзОйж (ФУжкСбиюбОпОйж) ОаС СлізФкСй пж ікрСю ніежпкСю СУСаСю, 
язО кО лТОбСбжХ лігУмОбОХ егіРУкює бжХСбОккя йОиСиімкьСї СУСаж, - язсС бСкж кП гСбПгФмь, 
сС рзСгО кП є кОУиігзСй кПУФйиіккСвС егіРУкПккя ОаС ФХжиПккя кжйж біг егіРУкПккя 
бжХСбОккя мО кОвиягФ еО йОиСиімкьСю СУСаСю. 

2. ЯзсС йОиСиімкя СУСаО еОбгОиО рзСгж ліг пОУ лПТПаФбОккя ліг кОвиягСй 
кОбпОиькСвС еОзиОгФ, еОзиОгФ СХСТСкж егСТСб'я пж ікрСвС еОзиОгФ, сС еСаСб'яеОкжР 
егіРУкюбОмж кОвияг еО кПю, О мОзСд ліг кОвиягСй СУСаж, язО егіРУкює кОвияг еО 
йОиСиімкьСю СУСаСю кО лігУмОбі гСвСбСТФ, оі еОзиОгж мО СУСаО еСаСб'яеОкі бігрзСгФбОмж 
рзСгФ, язсС бСкж кП гСбПгФмь, сС рзСгж аФиС еОбгОкС кП е їХкьСї бжкж. 

3. ЯзсС йОиСиімкя СУСаО лПТПаФбОиО б еОзиОгі, язжР еО еОзСкСй егіРУкює сСгС кПї 
нФкзоії СлізФкО, оПР еОзиОг еСаСб'яеОкжР бігрзСгФбОмж рзСгФ, еОбгОкФ кПю, язсС кП 
гСбПгП, сС рзСгж аФиС еОбгОкС кП е РСвС бжкж. 

4. ЯзсС йОиСиімкя СУСаО еОбгОиО рзСгж яз е бжкж аОмьзіб (ФУжкСбиюбОпіб) ОаС 
СлізФкО, мОз і е бжкж еОзиОгіб ОаС СУСаж, сС еСаСб'яеОкі егіРУкюбОмж кОвияг еО кПю, аОмьзж 
(ФУжкСбиюбОпі), СлізФк, мОзі еОзиОгж мО СУСаО еСаСб'яеОкі бігрзСгФбОмж рзСгФ Ф пОУмоі, язО 
бжекОпПкО еО гСйСбиПкіУмю йід кжйж ОаС еО ТірПккяй УФгФ. 

5. ИаСб'яеСз СУіа, бжекОпПкжХ пОУмжкСю лПТрСю оієї УмОммі, бігрзСгФбОмж рзСгФ, 
еОбгОкФ йОиСиімкьСю СУСаСю, кП лТжлжкяємьУя Ф ТОеі гСУявкПккя кПю лСбкСиіммя. ЙіУия 
гСУявкПккя лСбкСиіммя СУСаО йСдП аФмж еСаСб'яеОкО УФгСй пОУмзСбС ОаС б лСбкСйФ СаУяеі 
бігрзСгФбОмж рзСгФ, еОбгОкФ кПю Ф біоі гС пСмжТкОгоямж ТСзіб джммю ОаС егСТСб'ю 
лСмПТліиСвС, язсС бСкО йОє гСУмОмкі гия оьСвС зСрмж, О СУСаж, язі бжекОпПкі пОУмжкСю 
лПТрСю оієї УмОммі, є кПлиОмСУлТСйСдкжйж ОаС лСйПТиж. 

ЛмОммя 1179. ВігрзСгФбОккя рзСгж, еОбгОкСї кПлСбкСиімкьСю СУСаСю 
1. ЗПлСбкСиімкя СУСаО (Ф біоі біг пСмжТкОгоямж гС біУійкОгоямж ТСзіб) біглСбігОє еО 

еОбгОкФ кПю рзСгФ УОйСУміРкС кО еОвОиькжХ лігУмОбОХ. 
2. К ТОеі бігУФмкСУмі Ф кПлСбкСиімкьСї СУСаж йОРкО, гСУмОмкьСвС гия бігрзСгФбОккя 

еОбгОкСї кПю рзСгж, оя рзСгО бігрзСгСбФємьУя б пОУмоі, язСї кП бжУмОпОє, ОаС б лСбкСйФ 
СаУяеі її аОмьзОйж (ФУжкСбиюбОпОйж) ОаС лізиФбОиькжзСй, язсС бСкж кП гСбПгФмь, сС 
рзСгж аФиС еОбгОкС кП е їХкьСї бжкж. ЯзсС кПлСбкСиімкя СУСаО лПТПаФбОиО Ф еОзиОгі, язжР 
еО еОзСкСй егіРУкює сСгС кПї нФкзоії лізиФбОиькжзО, оПР еОзиОг еСаСб'яеОкжР 
бігрзСгФбОмж рзСгФ б пОУмоі, язСї кП бжУмОпОє, ОаС б лСбкСйФ СаУяеі, язсС бік кП гСбПгП, 
сС рзСгж аФиС еОбгОкС кП е РСвС бжкж. 

3. ИаСб'яеСз аОмьзіб (ФУжкСбиюбОпіб), лізиФбОиькжзО, еОзиОгФ, язжР еО еОзСкСй 
егіРУкює сСгС кПлСбкСиімкьСї СУСаж нФкзоії лізиФбОиькжзО, бігрзСгФбОмж рзСгФ 
лТжлжкяємьУя ліУия гСУявкПккя СУСаСю, язО еОбгОиО рзСгж, лСбкСиіммя ОаС зСиж бСкО гС 
гСУявкПккя лСбкСиіммя УмОкП биОУкжзСй йОРкО, гСУмОмкьСвС гия бігрзСгФбОккя рзСгж. 

ЛмОммя 1180. ВігрзСгФбОккя рзСгж, еОбгОкСї кПлСбкСиімкьСю СУСаСю ліУия 
кОаФммя кПю лСбкСї ожбіиькСї гієегОмкСУмі 

1. ОзСгО, еОбгОкО кПлСбкСиімкьСю СУСаСю ліУия кОаФммя кПю лСбкСї ожбіиькСї 
гієегОмкСУмі, бігрзСгСбФємьУя оією СУСаСю УОйСУміРкС кО еОвОиькжХ лігУмОбОХ. 

2. К ТОеі бігУФмкСУмі Ф кПлСбкСиімкьСї СУСаж, язО кОаФиО лСбкСї ожбіиькСї гієегОмкСУмі, 
йОРкО, гСУмОмкьСвС гия бігрзСгФбОккя еОбгОкСї кПю рзСгж, оя рзСгО бігрзСгСбФємьУя б 
пОУмоі, язСї кП бжУмОпОє, ОаС б лСбкСйФ СаУяеі її аОмьзОйж (ФУжкСбиюбОпОйж) ОаС 
лізиФбОиькжзСй, язсС бСкж гОиж евСгФ кО кОаФммя кПю лСбкСї ожбіиькСї гієегОмкСУмі і кП 
гСбПгФмь, сС рзСгж аФиС еОбгОкС кП е їХкьСї бжкж. ИаСб'яеСз ожХ СУіа бігрзСгФбОмж рзСгФ 
лТжлжкяємьУя е гСУявкПккяй СУСаСю, язО еОбгОиО рзСгж, лСбкСиіммя. 
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ЛмОммя 1181. ВігрзСгФбОккя рзСгж, еОбгОкСї зіиьзСйО йОиСиімкійж СУСаОйж 
1. ОзСгО, еОбгОкО Уліиькжйж гіяйж зіиьзСХ йОиСиімкіХ СУіа, бігрзСгСбФємьУя їХкійж 

аОмьзОйж (ФУжкСбиюбОпОйж), СлізФкОйж б пОУмоі, язО бжекОпОємьУя еО гСйСбиПкіУмю йід 
кжйж ОаС еО ТірПккяй УФгФ. 

2. ЯзсС б йСйПкм еОбгОккя рзСгж зіиьзСйО йОиСиімкійж СУСаОйж СгкО е кжХ 
лПТПаФбОиО б еОзиОгі, язжР еО еОзСкСй егіРУкює сСгС кПї нФкзоії СлізФкО, оПР еОзиОг 
бігрзСгСбФє еОбгОкФ рзСгФ Ф пОУмоі, язО бжекОпОємьУя еО ТірПккяй УФгФ. 

ЛмОммя 1182. ВігрзСгФбОккя рзСгж, еОбгОкСї зіиьзСйО кПлСбкСиімкійж СУСаОйж 
1. ОзСгО, еОбгОкО Уліиькжйж гіяйж зіиьзСХ кПлСбкСиімкіХ СУіа, бігрзСгСбФємьУя кжйж 

Ф пОУмоі, язО бжекОпОємьУя еО гСйСбиПкіУмю йід кжйж ОаС еО ТірПккяй УФгФ. 
2. ЯзсС б йСйПкм еОбгОккя рзСгж зіиьзСйО кПлСбкСиімкійж СУСаОйж СгкО е кжХ 

лПТПаФбОиО б еОзиОгі, язжР еО еОзСкСй егіРУкює сСгС кПї нФкзоії лізиФбОиькжзО, оПР 
еОзиОг бігрзСгСбФє еОбгОкФ рзСгФ Ф пОУмоі, язО бжекОпОємьУя еО ТірПккяй УФгФ. 

ЛмОммя 1183. ВігрзСгФбОккя рзСгж аОмьзОйж, лСеаОбиПкжйж аОмьзібУьзжХ лТОб 
1. БОмьзж еСаСб'яеОкі бігрзСгФбОмж рзСгФ, еОбгОкФ гжмжкСю, сСгС язСї бСкж аФиж 

лСеаОбиПкі аОмьзібУьзжХ лТОб, лТСмявСй мТьСХ ТСзіб ліУия лСеаОбиПккя їХ аОмьзібУьзжХ 
лТОб, язсС бСкж кП гСбПгФмь, сС оя рзСгО кП є кОУиігзСй кПбжзСкОккя кжйж УбСїХ 
аОмьзібУьзжХ СаСб'яезіб. 

ЛмОммя 1184. ВігрзСгФбОккя рзСгж, еОбгОкСї кПгієегОмкСю ніежпкСю СУСаСю 
1. ОзСгО, еОбгОкО кПгієегОмкСю ніежпкСю СУСаСю, бігрзСгСбФємьУя СлізФкСй ОаС 

еОзиОгСй, язжР еСаСб'яеОкжР егіРУкюбОмж кОвияг еО кПю, язсС бік кП гСбПгП, сС рзСгО 
аФиО еОбгОкО кП е РСвС бжкж. ИаСб'яеСз ожХ СУіа бігрзСгФбОмж рзСгФ, еОбгОкФ 
кПгієегОмкСю ніежпкСю СУСаСю, кП лТжлжкяємьУя б ТОеі лСкСбиПккя її ожбіиькСї 
гієегОмкСУмі. 

2. ЯзсС СлізФк кПгієегОмкСї СУСаж, язО еОбгОиО рзСгж, лСйПТ ОаС Ф кьСвС бігУФмкє 
йОРкС, гСУмОмкє гия бігрзСгФбОккя рзСгж, О УОйО кПгієегОмкО СУСаО йОє мОзП йОРкС, УФг 
йСдП лСУмОкСбжмж ТірПккя лТС бігрзСгФбОккя рзСгж, еОбгОкСї зОиіомбСй, ікржй 
ФрзСгдПккяй егСТСб'я ОаС УйПТмю лСмПТліиСвС, пОУмзСбС ОаС б лСбкСйФ СаУяеі еО ТОХФкСз 
йОРкО оієї кПгієегОмкСї СУСаж. 

ЛмОммя 1185. ВігрзСгФбОккя рзСгж, еОбгОкСї ніежпкСю СУСаСю, ожбіиькО 
гієегОмкіУмь язСї СайПдПкО 

1. ОзСгО, еОбгОкО ніежпкСю СУСаСю, ожбіиькО гієегОмкіУмь язСї СайПдПкО, 
бігрзСгСбФємьУя кПю кО еОвОиькжХ лігУмОбОХ. 

ЛмОммя 1186. ВігрзСгФбОккя рзСгж, еОбгОкСї ніежпкСю СУСаСю, язО кП 
ФУбігСйиюбОиО екОпПккя УбСїХ гіР мО (ОаС) кП йСвиО зПТФбОмж кжйж 

1. ОзСгО, еОбгОкО ніежпкСю СУСаСю, язО б йСйПкм її еОбгОккя кП ФУбігСйиюбОиО 
екОпПккя УбСїХ гіР мО (ОаС) кП йСвиО зПТФбОмж кжйж, кП бігрзСгСбФємьУя. З ФТОХФбОккяй 
йОмПТіОиькСвС УмОкСбжсО лСмПТліиСвС мО СУСаж, язО еОбгОиО рзСгж, УФг йСдП лСУмОкСбжмж 
ТірПккя лТС бігрзСгФбОккя кПю оієї рзСгж пОУмзСбС ОаС б лСбкСйФ СаУяеі. 

ЯзсС ніежпкО СУСаО, язО еОбгОиО рзСгж, УОйО гСбПиО УПаП гС УмОкФ, б язСйФ бСкО кП 
ФУбігСйиюбОиО екОпПккя УбСїХ гіР мО (ОаС) кП йСвиО зПТФбОмж кжйж б ТПеФиьмОмі бджбОккя 
кПю УлжТмкжХ кОлСїб, кОТзСмжпкжХ еОУСаіб, мСзУжпкжХ ТПпСбжк мСсС, рзСгО, еОбгОкО кПю, 
бігрзСгСбФємьУя кО еОвОиькжХ лігУмОбОХ. 

2. ЯзсС рзСгж аФиС еОбгОкС СУСаСю, язО кП ФУбігСйиюбОиО екОпПккя УбСїХ гіР мО 
(ОаС) кП йСвиО зПТФбОмж кжйж Ф еб'яезФ е лУжХіпкжй ТСеиОгСй ОаС кПгСФйУмбСй, УФг йСдП 
лСУмОкСбжмж ТірПккя лТС бігрзСгФбОккя оієї рзСгж її пСиСбізСй (гТФджкСю), аОмьзОйж, 
лСбкСиімкійж гімьйж, язсС бСкж лТСджбОиж ТОеСй е оією СУСаСю, екОиж лТС її лУжХіпкжР 
ТСеиОг ОаС кПгСФйУмбС, ОиП кП бджиж еОХСгіб сСгС еОлСаівОккя рзСгі. 
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ЛмОммя 1187. ВігрзСгФбОккя рзСгж, еОбгОкСї гдПТПиСй лігбжсПкСї кПаПелПзж 
1. ДдПТПиСй лігбжсПкСї кПаПелПзж є гіяиькіУмь, лСб'яеОкО е бжзСТжУмОккяй, 

еаПТівОккяй ОаС ФмТжйОккяй мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб, йПХОкіейіб мО СаиОгкОккя, 
бжзСТжУмОккяй, еаПТівОккяй ХійіпкжХ, ТОгіСОзмжбкжХ, бжаФХС- і бСвкПкПаПелПпкжХ мО ікржХ 
ТПпСбжк, ФмТжйОккяй гжзжХ ебіТіб, УиФдаСбжХ УСаОз мО УСаОз аіРоібУьзжХ лСТіг мСсС, сС 
УмбСТює лігбжсПкФ кПаПелПзФ гия СУСаж, язО ою гіяиькіУмь егіРУкює, мО ікржХ СУіа. 

2. ОзСгО, еОбгОкО гдПТПиСй лігбжсПкСї кПаПелПзж, бігрзСгСбФємьУя СУСаСю, язО кО 
біглСбігкіР лТОбСбіР лігУмОбі (лТОбС биОУкСУмі, ікрП ТПпСбП лТОбС, гСвСбіТ лігТягФ, СТПкгж 
мСсС) бСиСгіє мТОкУлСТмкжй еОУСаСй, йПХОкіейСй, ікржй Са'єзмСй, бжзСТжУмОккя, 
еаПТівОккя ОаС ФмТжйОккя язСвС УмбСТює лігбжсПкФ кПаПелПзФ. 

3. ИУСаО, язО кПлТОбСйіТкС еОбСиСгіиО мТОкУлСТмкжй еОУСаСй, йПХОкіейСй, ікржй 
Са'єзмСй, еОбгОиО рзСгж гіяиькіУмю сСгС РСвС бжзСТжУмОккя, еаПТівОккя ОаС ФмТжйОккя, 
еСаСб'яеОкО бігрзСгФбОмж її кО еОвОиькжХ лігУмОбОХ. 

4. ЯзсС кПлТОбСйіТкСйФ еОбСиСгіккю ікрСю СУСаСю мТОкУлСТмкжй еОУСаСй, 
йПХОкіейСй, ікржй Са'єзмСй УлТжяиО кПгаОиіУмь її биОУкжзО (бСиСгіиьоя), рзСгО, еОбгОкО 
гіяиькіУмю сСгС РСвС бжзСТжУмОккя, еаПТівОккя ОаС ФмТжйОккя, бігрзСгСбФємьУя кжйж 
УліиькС, Ф пОУмоі, язО бжекОпОємьУя еО ТірПккяй УФгФ е ФТОХФбОккяй СаУмОбжк, сС йОюмь 
іУмСмкП екОпПккя. 

5. ИУСаО, язО егіРУкює гіяиькіУмь, сС є гдПТПиСй лігбжсПкСї кПаПелПзж, біглСбігОє еО 
еОбгОкФ рзСгФ, язсС бСкО кП гСбПгП, сС рзСгж аФиС еОбгОкС бкОУиігСз кПлПТПаСТкСї Ужиж 
ОаС ФйжУиФ лСмПТліиСвС. 

ЛмОммя 1188. ВігрзСгФбОккя рзСгж, еОбгОкСї бкОУиігСз беОєйСгії зіиьзСХ гдПТПи 
лігбжсПкСї кПаПелПзж 

1. ОзСгО, еОбгОкО бкОУиігСз беОєйСгії зіиьзСХ гдПТПи лігбжсПкСї кПаПелПзж, 
бігрзСгСбФємьУя кО еОвОиькжХ лігУмОбОХ, О УОйП: 

1) рзСгО, еОбгОкО СгкіР СУСаі е бжкж ікрСї СУСаж, бігрзСгСбФємьУя бжккСю СУСаСю; 
2) еО кОябкСУмі бжкж ижрП СУСаж, язіР еОбгОкС рзСгж, бСкО їР кП бігрзСгСбФємьУя; 
3) еО кОябкСУмі бжкж бУіХ СУіа, гіяиькіУмю язжХ аФиС еОбгОкС рзСгж, ТСейіТ 

бігрзСгФбОккя бжекОпОємьУя Ф біглСбігкіР пОУмоі еОиПдкС біг СаУмОбжк, сС йОюмь іУмСмкП 
екОпПккя. 

2. ЯзсС бкОУиігСз беОєйСгії гдПТПи лігбжсПкСї кПаПелПзж аФиС еОбгОкС рзСгж ікржй 
СУСаОй, СУСаж, язі УліиькС еОбгОиж рзСгж, еСаСб'яеОкі її бігрзСгФбОмж кПеОиПдкС біг їХкьСї 
бжкж. 

ЛмОммя 1189. ВігрзСгФбОккя ягПТкСї рзСгж 
1. ИУСаижбСУмі бігрзСгФбОккя ягПТкСї рзСгж бУмОкСбиююмьУя еОзСкСй. 

ЛмОммя 1190. ВігрзСгФбОккя рзСгж, еОбгОкСї УліиькС зіиьзСйО СУСаОйж 
1. ИУСаж, Уліиькжйж гіяйж ОаС аПегіяиькіУмю язжХ аФиС еОбгОкС рзСгж, кПУФмь 

УСиігОТкФ біглСбігОиькіУмь лПТПг лСмПТліижй. 
2. ЗО еОябСю лСмПТліиСвС УФг йСдП бжекОпжмж біглСбігОиькіУмь СУіа, язі УліиькС 

еОбгОиж рзСгж, Ф пОУмоі біглСбігкС гС УмФлПкя їХкьСї бжкж. 

ЛмОммя 1191. ЙТОбС ебСТСмкСї бжйСвж гС бжккСї СУСаж 
1. ИУСаО, язО бігрзСгФбОиО рзСгФ, еОбгОкФ ікрСю СУСаСю, йОє лТОбС ебСТСмкСї 

бжйСвж (ТПвТПУФ) гС бжккСї СУСаж Ф ТСейіТі бжлиОпПкСвС бігрзСгФбОккя, язсС ікржР ТСейіТ 
кП бУмОкСбиПкжР еОзСкСй. 

2. ДПТдОбО, АбмСкСйкО КПУлФаиізО КТжй, мПТжмСТіОиькі вТСйОгж, юТжгжпкі СУСаж 
йОюмь лТОбС ебСТСмкСї бжйСвж гС ніежпкСї СУСаж, бжккСї Ф бпжкПккі зТжйікОиькСвС 
лТОбСлСТФрПккя, Ф ТСейіТі зСрміб, бжмТОпПкжХ кО иізФбОккя СУСаж, язО лСмПТліиО біг оьСвС 
зТжйікОиькСвС лТОбСлСТФрПккя. 
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3. ДПТдОбО, бігрзСгФбОбрж рзСгФ, еОбгОкФ лСУОгСбСю, УиФдаСбСю СУСаСю СТвОкФ, 
сС егіРУкює СлПТОмжбкС-ТСерФзСбФ гіяиькіУмь, гСУФгСбП ТСеУиігФбОккя, лТСзФТОмФТж ОаС 
УФгФ, йОє лТОбС ебСТСмкСї бжйСвж гС оієї СУСаж міиьзж Ф ТОеі бУмОкСбиПккя б її гіяХ УзиОгФ 
зТжйікОиькСвС лТОбСлСТФрПккя еО СабжкФбОиькжй бжТСзСй УФгФ сСгС кПї, язжР кОаТОб 
еОзСккСї Ужиж. 

4. ДПТдОбО, АбмСкСйкО КПУлФаиізО КТжй, мПТжмСТіОиькі вТСйОгж, бігрзСгФбОбрж 
рзСгФ, еОбгОкФ лСУОгСбСю, УиФдаСбСю СУСаСю бкОУиігСз кПеОзСккС лТжРкямжХ ТірПкь, гіР 
пж аПегіяиькСУмі біглСбігкС СТвОкіб гПТдОбкСї биОгж, СТвОкіб биОгж АбмСкСйкСї 
КПУлФаиізж КТжй, СТвОкіб йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя, йОюмь лТОбС ебСТСмкСї бжйСвж гС 
бжккСї СУСаж Ф ТСейіТі бжлиОпПкСвС бігрзСгФбОккя (зТій бігрзСгФбОккя бжлиОм, 
лСб'яеОкжХ іе мТФгСбжйж бігкСУжкОйж мО бігрзСгФбОккяй йСТОиькСї рзСгж). 

5. БОмьзж (ФУжкСбиюбОпі), СлізФк ОаС лізиФбОиькжз, О мОзСд еОзиОг ОаС СУСаО, сС 
еСаСб'яеОкі егіРУкюбОмж кОвияг еО йОиСиімкьСю ОаС кПлСбкСиімкьСю СУСаСю, язі 
бігрзСгФбОиж рзСгФ, еОбгОкФ йОиСиімкьСю ОаС кПлСбкСиімкьСю СУСаСю пж ніежпкСю 
СУСаСю, язО бжекОкО кПгієегОмкСю, кП йОюмь лТОбО ебСТСмкСї бжйСвж гС оієї СУСаж. 

ЛмОммя 1192. ЛлСУСаж бігрзСгФбОккя рзСгж, еОбгОкСї йОРкФ лСмПТліиСвС 
1. ЯзсС ікрП кП бУмОкСбиПкС еОзСкСй, е ФТОХФбОккяй СаУмОбжк УлТОбж УФг еО бжаСТСй 

лСмПТліиСвС йСдП еСаСб'яеОмж СУСаФ, язО еОбгОиО рзСгж йОРкФ, бігрзСгФбОмж її б кОмФТі 
(лПТПгОмж Тіп мСвС д ТСгФ і мОзСї д язСУмі, лСиОвСгжмж лСрзСгдПкФ Тіп мСсС) ОаС 
бігрзСгФбОмж еОбгОкі еажмзж Ф лСбкСйФ СаУяеі. 

КСейіТ еажмзіб, сС лігиявОюмь бігрзСгФбОккю лСмПТліиСйФ, бжекОпОємьУя біглСбігкС 
гС ТПОиькСї бОТмСУмі бмТОпПкСвС йОРкО кО йСйПкм ТСевиягФ УлТОбж ОаС бжзСкОккя ТСаім, 
кПСаХігкжХ гия бігкСбиПккя лСрзСгдПкСї ТПпі. 

ЛмОммя 1193. КТОХФбОккя бжкж лСмПТліиСвС і йОмПТіОиькСвС УмОкСбжсО ніежпкСї 
СУСаж, язО еОбгОиО рзСгж 

1. ОзСгО, еОбгОкО лСмПТліиСйФ бкОУиігСз РСвС ФйжУиФ, кП бігрзСгСбФємьУя. 
2. ЯзсС вТФаО кПСаПТПдкіУмь лСмПТліиСвС УлТжяиО бжкжзкПккю ОаС еаіиьрПккю 

рзСгж, мС еОиПдкС біг УмФлПкя бжкж лСмПТліиСвС (О б ТОеі бжкж СУСаж, язО еОбгОиО рзСгж, - 
мОзСд еОиПдкС біг УмФлПкя її бжкж) ТСейіТ бігрзСгФбОккя ейПкрФємьУя, язсС ікрП кП 
бУмОкСбиПкС еОзСкСй. 

3. ВжкО лСмПТліиСвС кП бТОХСбФємьУя Ф ТОеі бігрзСгФбОккя гСгОмзСбжХ бжмТОм, 
лПТПгаОпПкжХ пОУмжкСю лПТрСю УмОммі 1195 оьСвС КСгПзУФ, Ф ТОеі бігрзСгФбОккя рзСгж, 
еОбгОкСї УйПТмю вСгФбОиькжзО мО Ф ТОеі бігрзСгФбОккя бжмТОм кО лСХСбОккя. 

4. ЛФг йСдП ейПкржмж ТСейіТ бігрзСгФбОккя рзСгж, еОбгОкСї ніежпкСю СУСаСю, 
еОиПдкС біг її йОмПТіОиькСвС УмОкСбжсО, зТій бжлОгзіб, зСиж рзСгж еОбгОкС бпжкПккяй 
зТжйікОиькСвС лТОбСлСТФрПккя. 

ЛмОммя 1194. ВігрзСгФбОккя рзСгж СУСаСю, язО еОУмТОХФбОиО УбСю ожбіиькФ 
біглСбігОиькіУмь 

1. ИУСаО, язО еОУмТОХФбОиО УбСю ожбіиькФ біглСбігОиькіУмь, Ф ТОеі кПгСУмОмкСУмі 
УмТОХСбСї бжлиОмж (УмТОХСбСвС бігрзСгФбОккя) гия лСбкСвС бігрзСгФбОккя еОбгОкСї кПю 
рзСгж еСаСб'яеОкО УлиОмжмж лСмПТліиСйФ Тіекжою йід нОзмжпкжй ТСейіТСй рзСгж і 
УмТОХСбСю бжлиОмСю (УмТОХСбжй бігрзСгФбОккяй). 

§ 2. ВігшзЧгЪбФккя шзЧгж, еФбгФкЧї зФиіцмбЧй, ікшжй ЪшзЧгдХккяй егЧШЧб'я ФаЧ 
ЩйХШмю 

ЛмОммя 1195. ВігрзСгФбОккя рзСгж, еОбгОкСї зОиіомбСй ОаС ікржй ФрзСгдПккяй 
егСТСб'я 

1. ЛіежпкО ОаС юТжгжпкО СУСаО, язО еОбгОиО рзСгж зОиіомбСй ОаС ікржй 
ФрзСгдПккяй егСТСб'я ніежпкіР СУСаі, еСаСб'яеОкО бігрзСгФбОмж лСмПТліиСйФ еОТСаімСз 
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(гСХіг), бмТОпПкжР кжй бкОУиігСз бмТОмж пж ейПкрПккя лТСнПУіРкСї ОаС еОвОиькСї 
лТОоПегОмкСУмі, О мОзСд бігрзСгФбОмж гСгОмзСбі бжмТОмж, бжзижзОкі кПСаХігкіУмю 
лСУжиПкСвС ХОТпФбОккя, УОкОмСТкС-зФТСТмкСвС иізФбОккя, лТжгаОккя иізіб, лТСмПеФбОккя, 
УмСТСккьСвС гСвиягФ мСсС. 

2. К ТОеі зОиіомбО ОаС ікрСвС ФрзСгдПккя егСТСб'я ніежпкСї СУСаж, язО б йСйПкм 
еОбгОккя рзСгж кП лТОоюбОиО, ТСейіТ бігрзСгФбОккя бжекОпОємьУя бжХСгяпж е ТСейіТФ 
йікійОиькСї еОТСаімкСї лиОмж. 

3. ОзСгО, еОбгОкО ніежпкіР СУСаі зОиіомбСй ОаС ікржй ФрзСгдПккяй егСТСб'я, 
бігрзСгСбФємьУя аПе ФТОХФбОккя лПкУії, лТжекОпПкСї Ф еб'яезФ е бмТОмСю егСТСб'я, ОаС 
лПкУії, язФ бСкО СгПТдФбОиО гС оьСвС, О мОзСд ікржХ гСХСгіб. 

4. ДСвСбСТСй ОаС еОзСкСй йСдП аФмж еаіиьрПкжР СаУяв і ТСейіТ бігрзСгФбОккя 
рзСгж, еОбгОкСї лСмПТліиСйФ зОиіомбСй ОаС ікржй ФрзСгдПккяй егСТСб'я. 

ЛмОммя 1196. ВігрзСгФбОккя рзСгж, еОбгОкСї ніежпкіР СУСаі ліг пОУ бжзСкОккя кПю 
гСвСбіТкжХ еСаСб'яеОкь 

1. ОзСгО, еОбгОкО зОиіомбСй, ікржй ФрзСгдПккяй егСТСб'я ОаС УйПТмю ніежпкСї 
СУСаж ліг пОУ бжзСкОккя кПю гСвСбіТкжХ еСаСб'яеОкь (гСвСбіТ лПТПбПеПккя мСсС), лігиявОє 
бігрзСгФбОккю кО лігУмОбОХ, бУмОкСбиПкжХ УмОммяйж 1166 мО 1187 оьСвС КСгПзУФ. 

ЛмОммя 1197. ВжекОпПккя еОТСаімзФ (гСХСгФ), бмТОпПкСвС бкОУиігСз зОиіомбО ОаС 
ікрСвС ФрзСгдПккя егСТСб'я ніежпкСї СУСаж, язО лТОоюбОиО еО мТФгСбжй 
гСвСбСТСй 

1. КСейіТ бмТОпПкСвС ніежпкСю СУСаСю бкОУиігСз зОиіомбО ОаС ікрСвС ФрзСгдПккя 
егСТСб'я еОТСаімзФ (гСХСгФ), сС лігиявОє бігрзСгФбОккю, бжекОпОємьУя Ф бігУСмзОХ біг 
УПТПгкьСвС йіУяпкСвС еОТСаімзФ (гСХСгФ), язжР лСмПТліижР йОб гС зОиіомбО ОаС ікрСвС 
ФрзСгдПккя егСТСб'я, е ФТОХФбОккяй УмФлПкя бмТОмж лСмПТліижй лТСнПУіРкСї 
лТОоПегОмкСУмі, О еО її бігУФмкСУмі - еОвОиькСї лТОоПегОмкСУмі. 

ЛПТПгкьСйіУяпкжР еОТСаімСз (гСХіг) СапжУиюємьУя еО аОдОккяй лСмПТліиСвС еО 
гбОкОгоямь ОаС еО мТж СУмОккі зОиПкгОТкі йіУяоі ТСаСмж, сС лПТПгФбОиж ФрзСгдПккю 
егСТСб'я ОаС бмТОмі лТОоПегОмкСУмі бкОУиігСз зОиіомбО ОаС ікрСвС ФрзСгдПккя егСТСб'я. 
ЯзсС УПТПгкьСйіУяпкжР еОТСаімСз (гСХіг) лСмПТліиСвС є йПкржй біг л'ямжзТОмкСвС ТСейіТФ 
йікійОиькСї еОТСаімкСї лиОмж, ТСейіТ бмТОпПкСвС еОТСаімзФ (гСХСгФ) СапжУиюємьУя 
бжХСгяпж е л'ямжзТОмкСвС ТСейіТФ йікійОиькСї еОТСаімкСї лиОмж. 

2. Дия бжекОпПккя ТСейіТФ бігрзСгФбОккя Ф ТОеі лТСнПУіРкСвС еОХбСТюбОккя йСдП 
аТОмжУя гС ФбОвж еО аОдОккяй лСмПТліиСвС УПТПгкьСйіУяпкжР еОТСаімСз (гСХіг) еО 
гбОкОгоямь ОаС еО мТж СУмОккі зОиПкгОТкі йіУяоі лПТПг лТжлжкПккяй ТСаСмж, сС аФиС 
бжзижзОкС зОиіомбСй ОаС ікржй ФрзСгдПккяй егСТСб'я. 

3. ДС бмТОпПкСвС еОТСаімзФ (гСХСгФ) бзиюпОюмьУя бУі бжгж СлиОмж лТОоі еО мТФгСбжй 
гСвСбСТСй еО йіУоПй СУкСбкСї ТСаСмж і еО УФйіУкжомбСй, е язжХ УлиОпФємьУя лСгОмСз кО 
гСХСгж вТСйОгяк, Ф УФйОХ, кОТОХСбОкжХ гС бжТОХФбОккя лСгОмзФ. 

ДС бмТОпПкСвС еОТСаімзФ (гСХСгФ) кП бзиюпОюмьУя СгкСТОеСбі бжлиОмж, зСйлПкУОоія 
еО кПбжзСТжУмОкФ біглФУмзФ, бжХігкО гСлСйСвО, гСлСйСвО лС бОвімкСУмі мО лСиСвОХ мСсС. 

ЯзсС лСмПТліижР кО йСйПкм еОбгОккя РСйФ рзСгж кП лТОоюбОб, РСвС 
УПТПгкьСйіУяпкжР еОТСаімСз (гСХіг) СапжУиюємьУя, еО РСвС аОдОккяй, бжХСгяпж е РСвС 
еОТСаімзФ гС ебіиькПккя ОаС ебжпОРкСвС ТСейіТФ еОТСаімкСї лиОмж лТОоібкжзО РСвС 
збОиінізОоії Ф оіР йіУоПбСУмі. 

4. ЯзсС еОТСаімСз (гСХіг) лСмПТліиСвС гС РСвС зОиіомбО пж ікрСвС ФрзСгдПккя 
егСТСб'я ейікжбУя, сС лСиілржиС РСвС йОмПТіОиькП УмОкСбжсП (лігбжсПккя еОТСаімкСї 
лиОмж еО лСУОгСю, лПТПбПгПккя кО бжсПСлиОпФбОкФ ТСаСмФ, лТжРкяммя кО ТСаСмФ ліУия 
еОзікпПккя СУбімж), лТж бжекОпПккі УПТПгкьСйіУяпкСвС еОТСаімзФ (гСХСгФ) бТОХСбФємьУя 
ижрП еОТСаімСз (гСХіг), язжР бік СгПТдОб ОаС йОб СгПТдОмж ліУия біглСбігкСї ейікж. 



ГОеПмО "ВУП лТС аФХвОимПТУьзжР Саиіз" 269 gazeta.vobu.ua 
 

 

ЛмОммя 1198. ВжекОпПккя гСХСгФ, бмТОпПкСвС бкОУиігСз зОиіомбО ОаС ікрСвС 
ФрзСгдПккя егСТСб'я ніежпкСї СУСаж - ліглТжєйоя 

1. КСейіТ гСХСгФ ніежпкСї СУСаж - ліглТжєйоя, бмТОпПкСвС ніежпкСю СУСаСю бкОУиігСз 
зОиіомбО ОаС ікрСвС ФрзСгдПккя егСТСб'я, сС лігиявОє бігрзСгФбОккю, бжекОпОємьУя е її 
ТіпкСвС гСХСгФ, СгПТдОкСвС б лСлПТПгкьСйФ вСУлСгОТУьзСйФ ТСоі, лСгіиПкСвС кО 
гбОкОгоямь. ЯзсС оя СУСаО СмТжйФбОиО гСХіг йПкр яз гбОкОгоямь йіУяоіб, ТСейіТ її 
бмТОпПкСвС гСХСгФ бжекОпОємьУя рияХСй бжекОпПккя УФзФлкСї УФйж гСХСгФ еО біглСбігкФ 
зіиьзіУмь йіУяоіб. 

2. КСейіТ гСХСгФ біг ліглТжєйкжоьзСї гіяиькСУмі, бмТОпПкСвС ніежпкСю СУСаСю - 
ліглТжєйоПй бкОУиігСз зОиіомбО ОаС ікрСвС ФрзСгдПккя егСТСб'я, бжекОпОємьУя кО 
лігУмОбі гОкжХ лСгОмзСбСвС СТвОкФ. 

3. КСейіТ гСХСгФ, бмТОпПкСвС ніежпкСю СУСаСю - ліглТжєйоПй бкОУиігСз зОиіомбО ОаС 
ікрСвС ФрзСгдПккя егСТСб'я, СапжУиюємьУя бжХСгяпж е ТСейіТФ гСХСгФ, язжР лСмПТліижР 
йОб гС зОиіомбО ОаС ікрСвС ФрзСгдПккя егСТСб'я, Ф УФйОХ, кОТОХСбОкжХ гС бжТОХФбОккя 
лСгОмзіб. 

4. КСейіТ гСХСгФ, бмТОпПкСвС ніежпкСю СУСаСю, язО УОйСУміРкС еОаПелПпФє УПаП 
ТСаСмСю (ОгбСзОмСй, СУСаСю, еОРкямСю мбСТпСю гіяиькіУмю, мО ікржйж), бжекОпОємьУя Ф 
лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ пОУмжкОйж лПТрСю - мТПмьСю оієї УмОммі. 

ЛмОммя 1199. ВігрзСгФбОккя рзСгж, еОбгОкСї зОиіомбСй ОаС ікржй ФрзСгдПккяй 
егСТСб'я йОиСиімкьСї ОаС кПлСбкСиімкьСї СУСаж 

1. К ТОеі зОиіомбО ОаС ікрСвС ФрзСгдПккя егСТСб'я йОиСиімкьСї СУСаж ніежпкО ОаС 
юТжгжпкО СУСаО, язО еОбгОиО оієї рзСгж, еСаСб'яеОкО бігрзСгФбОмж бжмТОмж кО її иізФбОккя, 
лТСмПеФбОккя, лСУміРкжР гСвияг, лСУжиПкП ХОТпФбОккя мСсС. 

ЙіУия гСУявкПккя лСмПТліижй пСмжТкОгоямж ТСзіб (ФпкПй - біУійкОгоямж ТСзіб) 
юТжгжпкО ОаС ніежпкО СУСаО, язО еОбгОиО рзСгж, еСаСб'яеОкО бігрзСгФбОмж лСмПТліиСйФ 
мОзСд рзСгФ, лСб'яеОкФ іе бмТОмСю ОаС ейПкрПккяй РСвС лТОоПегОмкСУмі, бжХСгяпж е 
ТСейіТФ бУмОкСбиПкСї еОзСкСй йікійОиькСї еОТСаімкСї лиОмж. 

2. ЯзсС кО йСйПкм ФрзСгдПккя егСТСб'я кПлСбкСиімкя СУСаО йОиО еОТСаімСз, рзСгО 
йОє аФмж бігрзСгСбОкО їР бжХСгяпж е ТСейіТФ її еОТСаімзФ, ОиП кП кждпП бУмОкСбиПкСвС 
еОзСкСй ТСейіТФ йікійОиькСї еОТСаімкСї лиОмж. 

3. ЙіУия лСпОмзФ мТФгСбСї гіяиькСУмі біглСбігкС гС СгПТдОкСї збОиінізОоії лСмПТліижР 
йОє лТОбС бжйОвОмж еаіиьрПккя ТСейіТФ бігрзСгФбОккя рзСгж, лСб'яеОкСї іе ейПкрПккяй 
РСвС лТСнПУіРкСї лТОоПегОмкСУмі бкОУиігСз зОиіомбО ОаС ікрСвС ФрзСгдПккя егСТСб'я, 
бжХСгяпж е ТСейіТФ еОТСаімкСї лиОмж лТОоібкжзіб РСвС збОиінізОоії, ОиП кП кждпП 
бУмОкСбиПкСвС еОзСкСй ТСейіТФ йікійОиькСї еОТСаімкСї лиОмж. 

4. ЯзсС лСмПТліижР кП йОє лТСнПУіРкСї збОиінізОоії і ліУия гСУявкПккя лСбкСиіммя 
лТСгСбдФє еОижрОмжУя кПлТОоПегОмкжй бкОУиігСз зОиіомбО ОаС ікрСвС ФрзСгдПккя 
егСТСб'я, еОбгОкСвС РСйФ гС лСбкСиіммя, бік йОє лТОбС бжйОвОмж бігрзСгФбОккя рзСгж б 
СаУяеі кП кждпП бУмОкСбиПкСвС еОзСкСй ТСейіТФ йікійОиькСї еОТСаімкСї лиОмж. 

ЛмОммя 1200. ВігрзСгФбОккя рзСгж, еОбгОкСї УйПТмю лСмПТліиСвС 
1. К ТОеі УйПТмі лСмПТліиСвС лТОбС кО бігрзСгФбОккя рзСгж йОюмь кПлТОоПегОмкі 

СУСаж, язі аФиж кО РСвС ФмТжйОккі ОаС йОиж кО гПкь РСвС УйПТмі лТОбС кО СгПТдОккя біг 
кьСвС ФмТжйОккя, О мОзСд гжмжкО лСмПТліиСвС, кОТСгдПкО ліУия РСвС УйПТмі. 

ОзСгО бігрзСгСбФємьУя: 
1) гжмжкі - гС гСУявкПккя кПю біУійкОгоямж ТСзіб (Фпкю, УмФгПкмФ - гС еОзікпПккя 

кОбпОккя, ОиП кП аіиьр яз гС гСУявкПккя кжй гбОгоямж мТьСХ ТСзіб); 
2) пСиСбізСбі, гТФджкі, аОмьзОй (ФУжкСбиюбОпОй), язі гСУявиж лПкУіРкСвС бізФ, 

бУмОкСбиПкСвС еОзСкСй, - гСбіпкС; 
3) СУСаОй е ікбОиігкіУмю - кО УмТСз їХ ікбОиігкСУмі; 
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4) СгкСйФ е аОмьзіб (ФУжкСбиюбОпіб) ОаС гТФвСйФ е лСгТФддя пж ікрСйФ пиПкСбі Уій'ї 
кПеОиПдкС біг бізФ і лТОоПегОмкСУмі, язсС бСкж кП лТОоююмь і егіРУкююмь гСвияг еО: 
гімьйж, аТОмОйж, УПУмТОйж, бкФзОйж лСйПТиСвС, - гС гСУявкПккя кжйж пСмжТкОгоямж ТСзіб; 

5) ікржй кПлТОоПегОмкжй СУСаОй, язі аФиж кО ФмТжйОккі лСмПТліиСвС, - лТСмявСй л'ямж 
ТСзіб ліУия РСвС УйПТмі. 

2. ИУСаОй, бжекОпПкжй Ф лФкзмОХ 1 - 5 пОУмжкж лПТрСї оієї УмОммі, рзСгО 
бігрзСгСбФємьУя Ф ТСейіТі УПТПгкьСйіУяпкСвС еОТСаімзФ (гСХСгФ) лСмПТліиСвС е 
бжТОХФбОккяй пОУмзж, язО лТжлОгОиО кО кьСвС УОйСвС мО лТОоПегОмкжХ СУіа, язі лПТПаФбОиж 
кО РСвС ФмТжйОккі, ОиП кП йОюмь лТОбО кО бігрзСгФбОккя рзСгж. ДС УзиОгФ гСХСгіб 
лСмПТліиСвС мОзСд бзиюпОюмьУя лПкУія, УФйж, сС кОиПдОиж РСйФ еО гСвСбСТСй гСбіпкСвС 
ФмТжйОккя (гСвиягФ), мО ікрі ОкОиСвіпкі бжлиОмж, язі бік СгПТдФбОб. 

3. ИУСаОй, язі бмТОмжиж вСгФбОиькжзО, рзСгО бігрзСгСбФємьУя б лСбкСйФ СаУяеі аПе 
ФТОХФбОккя лПкУії, лТжекОпПкСї їй бкОУиігСз бмТОмж вСгФбОиькжзО, мО ікржХ гСХСгіб. 

4. КСейіТ бігрзСгФбОккя, СапжУиПкжР гия зСдкСвС е СУіа, язі йОюмь лТОбС кО 
бігрзСгФбОккя рзСгж, еОбгОкСї УйПТмю вСгФбОиькжзО, кП лігиявОє лСгОиьрСйФ 
лПТПТОХФкзСбі, зТій мОзжХ бжлОгзіб: кОТСгдПккя гжмжкж, еОпОмСї еО джммя і кОТСгдПкСї 
ліУия УйПТмі вСгФбОиькжзО; лТжекОпПккя (лТжлжкПккя) бжлиОмж бігрзСгФбОккя СУСаОй, сС 
егіРУкююмь гСвияг еО гімьйж, аТОмОйж, УПУмТОйж, бкФзОйж лСйПТиСвС. 

КСейіТ бігрзСгФбОккя йСдП аФмж еаіиьрПкжР еОзСкСй. 

ЛмОммя 1201. ВігрзСгФбОккя бжмТОм кО лСХСбОккя 
1. ИУСаО, язО еОбгОиО рзСгж УйПТмю лСмПТліиСвС, еСаСб'яеОкО бігрзСгФбОмж СУСаі, язО 

еТСажиО кПСаХігкі бжмТОмж кО лСХСбОккя мО кО УлСТФгдПккя кОгвТСакСвС лОй'ямкжзО, оі 
бжмТОмж. 

ДСлСйСвО кО лСХСбОккя, СгПТдОкО ніежпкСю СУСаСю, язО еТСажиО оі бжмТОмж, гС УФйж 
бігрзСгФбОккя рзСгж кП еОТОХСбФємьУя. 

ЛмОммя 1202. ЙСТягСз бігрзСгФбОккя рзСгж 
1. ВігрзСгФбОккя рзСгж, еОбгОкСї зОиіомбСй, ікржй ФрзСгдПккяй егСТСб'я ОаС 

УйПТмю лСмПТліиСвС, егіРУкюємьУя сСйіУяпкжйж лиОмПдОйж. 
ЗО кОябкСУмі СаУмОбжк, язі йОюмь іУмСмкП екОпПккя, мО е ФТОХФбОккяй йОмПТіОиькСвС 

УмОкСбжсО ніежпкСї СУСаж, язО еОбгОиО рзСгж, УФйО бігрзСгФбОккя йСдП аФмж бжлиОпПкО 
СгкСТОеСбС, ОиП кП аіиьр яз еО мТж ТСзж кОлПТПг. 

2. ЛмявкПккя гСгОмзСбжХ бжмТОм, лПТПгаОпПкжХ пОУмжкСю лПТрСю УмОммі 1195 оьСвС 
КСгПзУФ, йСдП аФмж егіРУкПкП кОлПТПг Ф йПдОХ УмТСзіб, бУмОкСбиПкжХ кО СУкСбі бжУкСбзФ 
біглСбігкСї иізОТУьзСї ПзУлПТмжеж, О мОзСд Ф ТОеі кПСаХігкСУмі лСлПТПгкьСї СлиОмж лСУиФв і 
йОРкО (лТжгаОккя лФмібзж, СлиОмО лТСїегФ, СлиОмО УлПоіОиькжХ мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб мСсС). 

ЛмОммя 1203. ЗаіиьрПккя ТСейіТФ бігрзСгФбОккя рзСгж кО бжйСвФ лСмПТліиСвС Ф 
ТОеі ейікж УмОкФ РСвС лТОоПегОмкСУмі 

1. ЙСмПТліижР йОє лТОбС кО еаіиьрПккя ТСейіТФ бігрзСгФбОккя рзСгж, язсС РСвС 
лТОоПегОмкіУмь екжежиОУя лСТібкякС е мією, язО аФиО Ф кьСвС кО йСйПкм бжТірПккя лжмОккя 
лТС бігрзСгФбОккя рзСгж. 

ЛмОммя 1204. ЗйПкрПккя ТСейіТФ бігрзСгФбОккя рзСгж кО бжйСвФ СУСаж, язО 
еОбгОиО рзСгж 

1. ИУСаО, кО язФ лСзиОгПкС СаСб'яеСз бігрзСгФбОмж рзСгФ, еОбгОкФ зОиіомбСй ОаС 
ікржй ФрзСгдПккяй егСТСб'я лСмПТліиСвС, йОє лТОбС бжйОвОмж ейПкрПккя ТСейіТФ 
бігрзСгФбОккя рзСгж, язсС лТОоПегОмкіУмь лСмПТліиСвС еТСУиО лСТібкякС е мією, язО аФиО 
б кьСвС кО йСйПкм бжТірПккя лжмОккя лТС бігрзСгФбОккя рзСгж. 
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ЛмОммя 1205. ВігрзСгФбОккя рзСгж Ф ТОеі лТжлжкПккя юТжгжпкСї СУСаж, 
еСаСб'яеОкСї бігрзСгФбОмж рзСгФ 

1. К ТОеі лТжлжкПккя юТжгжпкСї СУСаж, еСаСб'яеОкСї бігрзСгФбОмж рзСгФ, еОбгОкФ 
зОиіомбСй, ікржй ФрзСгдПккяй егСТСб'я ОаС УйПТмю, і бУмОкСбиПккя її лТОбСкОУмФлкжзіб 
бжлиОмО сСйіУяпкжХ лиОмПдіб лСзиОгОємьУя кО її лТОбСкОУмФлкжзіб. 

К оьСйФ ТОеі бжйСвж лТС еаіиьрПккя ТСейіТФ бігрзСгФбОккя рзСгж лТПг'ябияюмьУя 
гС її лТОбСкОУмФлкжзіб. 

2. К ТОеі иізбігОоії юТжгжпкСї СУСаж лиОмПді, кОиПдкі лСмПТліиСйФ ОаС СУСаОй, 
бжекОпПкжй УмОммПю 1200 оьСвС КСгПзУФ, йОюмь аФмж зОлімОиіеСбОкі гия бжлиОмж їХ 
лСмПТліиСйФ ОаС ожй СУСаОй Ф лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ еОзСкСй ОаС ікржй кСТйОмжбкС-
лТОбСбжй ОзмСй. 

К ТОеі бігУФмкСУмі б юТжгжпкСї СУСаж, сС иізбігФємьУя, зСрміб гия зОлімОиіеОоії 
лиОмПдіб, язі лігиявОюмь УлиОмі, СаСб'яеСз сСгС їХ зОлімОиіеОоії лСзиОгОємьУя кО 
иізбігОоіРкФ зСйіУію кО лігУмОбі ТірПккя УФгФ еО лСеСбСй лСмПТліиСвС. 

ЛмОммя 1206. ВігрзСгФбОккя бжмТОм кО иізФбОккя СУСаж, язО лСмПТліиО біг 
зТжйікОиькСвС лТОбСлСТФрПккя 

1. ИУСаО, язО бпжкжиО зТжйікОиькП лТОбСлСТФрПккя, еСаСб'яеОкО бігрзСгФбОмж 
бжмТОмж еОзиОгСбі СХСТСкж егСТСб'я кО иізФбОккя лСмПТліиСвС біг оьСвС зТжйікОиькСвС 
лТОбСлСТФрПккя, зТій бжлОгзФ еОбгОккя рзСгж лТж лПТПбжсПккі йПд кПСаХігкСї СаСТСкж 
ОаС Ф УмОкі УжиькСвС гФрПбкСвС ХбжиюбОккя, сС бжкжзиС ТОлмСбС бкОУиігСз кОУжиьУмбО 
ОаС мядзСї СаТОеж е аСзФ лСмПТліиСвС. 

2. ЯзсС зТжйікОиькП лТОбСлСТФрПккя бпжкПкС йОиСиімкьСю ОаС кПлСбкСиімкьСю 
СУСаСю, бжмТОмж кО иізФбОккя лСмПТліиСвС бігрзСгСбФюмьУя СУСаОйж, бжекОпПкжйж 
УмОммяйж 1178 і 1179 оьСвС КСгПзУФ. 

3. ЯзсС иізФбОккя лТСбСгжиСУя еОзиОгСй СХСТСкж егСТСб'я, сС є Ф гПТдОбкіР 
биОУкСУмі, Ф биОУкСУмі АбмСкСйкСї КПУлФаиізж КТжй ОаС мПТжмСТіОиькСї вТСйОгж, УліиькіР 
биОУкСУмі мПТжмСТіОиькжХ вТСйОг, зСрмж кО бігрзСгФбОккя бжмТОм кО иізФбОккя 
еОТОХСбФюмьУя гС біглСбігкСвС аюгдПмФ, еО ТОХФкСз язСвС мОзП иізФбОккя нікОкУФбОиСУя. 
ЯзсС иізФбОккя лТСбСгжиСУя еОзиОгСй СХСТСкж егСТСб'я, язжР еО біглСбігкі кОгОкі 
йПгжпкі лСУиФвж СмТжйФє зСрмж евігкС е гСвСбСТСй лТС йПгжпкП СаУиФвСбФбОккя 
кОУПиПккя еО лТСвТОйСю йПгжпкжХ вОТОкміР, мОзі зСрмж еОТОХСбФюмьУя гС ДПТдОбкСвС 
аюгдПмФ КзТОїкж. 

ЛмОммя 1207. ИаСб'яеСз гПТдОбж бігрзСгФбОмж рзСгФ, еОбгОкФ зОиіомбСй, ікржй 
ФрзСгдПккяй егСТСб'я ОаС УйПТмю бкОУиігСз зТжйікОиькСвС лТОбСлСТФрПккя 

1. ОзСгО, еОбгОкО зОиіомбСй, ікржй ФрзСгдПккяй егСТСб'я ОаС УйПТмю бкОУиігСз 
зТжйікОиькСвС лТОбСлСТФрПккя, бігрзСгСбФємьУя лСмПТліиСйФ ОаС СУСаОй, бжекОпПкжй 
УмОммПю 1200 оьСвС КСгПзУФ, гПТдОбСю, язсС кП бУмОкСбиПкС СУСаФ, язО бпжкжиО 
зТжйікОиькП лТОбСлСТФрПккя, ОаС язсС бСкО є кПлиОмСУлТСйСдкСю. 

2. КйСбж мО лСТягСз бігрзСгФбОккя гПТдОбСю рзСгж, еОбгОкСї зОиіомбСй, ікржй 
ФрзСгдПккяй егСТСб'я ОаС УйПТмю, бУмОкСбиююмьУя еОзСкСй. 

ЛмОммя 1208. ЗаіиьрПккя ТСейіТФ бігрзСгФбОккя рзСгж Ф еб'яезФ е лігбжсПккяй 
бОТмСУмі джммя і еаіиьрПккяй ТСейіТФ йікійОиькСї еОТСаімкСї лиОмж 

1. ЗО еОябСю лСмПТліиСвС Ф ТОеі лігбжсПккя бОТмСУмі джммя ТСейіТ бігрзСгФбОккя 
рзСгж, еОбгОкСї зОиіомбСй, ікржй ФрзСгдПккяй егСТСб'я ОаС УйПТмю, лігиявОє ікгПзУОоії 
кО лігУмОбі ТірПккя УФгФ. 

2. ЗО еОябСю лСмПТліиСвС Ф ТОеі еаіиьрПккя ТСейіТФ йікійОиькСї еОТСаімкСї лиОмж 
ТСейіТ бігрзСгФбОккя рзСгж, еОбгОкСї зОиіомбСй, ікржй ФрзСгдПккяй егСТСб'я ОаС 
УйПТмю, лігиявОє біглСбігкСйФ еаіиьрПккю кО лігУмОбі ТірПккя УФгФ. 
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§ 3. ВігшзЧгЪбФккя шзЧгж, еФбгФкЧї бкФЩиігЧз кХгЧиізіб мЧбФШіб, ШЧаім (лЧЩиЪв) 

ЛмОммя 1209. ЙігУмОбж бігрзСгФбОккя рзСгж, еОбгОкСї бкОУиігСз кПгСиізіб мСбОТФ, 
ТСаім (лСУиФв) 

1. ВжвСмСбиюбОп мСбОТФ, сС є кПТФХСйжй йОРкСй, бжзСкОбПоь ТСаім (лСУиФв) 
еСаСб'яеОкжР бігрзСгФбОмж рзСгФ, еОбгОкФ ніежпкіР ОаС юТжгжпкіР СУСаі бкОУиігСз 
зСкУмТФзмжбкжХ, мПХкСиСвіпкжХ, ТПоПлмФТкжХ мО ікржХ кПгСиізіб мСбОТФ, ТСаім (лСУиФв), О 
мОзСд кПгСУмСбіТкСї ОаС кПгСУмОмкьСї ікнСТйОоії лТС кжХ. 

ВігрзСгФбОккя рзСгж кП еОиПджмь біг бжкж бжвСмСбиюбОпО мСбОТФ, сС є кПТФХСйжй 
йОРкСй, бжзСкОбоя ТСаім (лСУиФв), О мОзСд біг мСвС, пж лПТПаФбОб лСмПТліижР е кжйж Ф 
гСвСбіТкжХ бігкСУжкОХ. 

2. ВжвСмСбиюбОп мСбОТФ, сС є кПТФХСйжй йОРкСй, бжзСкОбПоь ТСаім (лСУиФв) 
ебіиькяюмьУя біг бігрзСгФбОккя рзСгж, язсС бСкж гСбПгФмь, сС рзСгО бжкжзиО бкОУиігСз 
кПлПТПаСТкСї Ужиж ОаС лСТФрПккя лСмПТліижй лТОбжи зСТжУмФбОккя ОаС еаПТівОккя мСбОТФ, 
ТПеФиьмОміб ТСаім (лСУиФв). 

3. ЙігУмОбж гия бігрзСгФбОккя рзСгж, еОбгОкСї бкОУиігСз кПгСиізіб мСбОТФ, сС є 
ТФХСйжй йОРкСй, Ф мСйФ пжУиі мОзСвС, сС є УзиОгСбСю пОУмжкСю ікрСвС ТФХСйСвС пж 
кПТФХСйСвС йОРкО, бзиюпОюпж ПиПзмТСПкПТвію, бУмОкСбиююмьУя еОзСкСй. 

ЛмОммя 1210. ИУСаж, еСаСб'яеОкі бігрзСгСбФбОмж рзСгФ, еОбгОкФ бкОУиігСз 
кПгСиізіб мСбОТіб, ТСаім (лСУиФв) 

1. ОзСгО, еОбгОкО бкОУиігСз кПгСиізіб мСбОТФ, сС є кПТФХСйжй йОРкСй, лігиявОє 
бігрзСгФбОккю бжвСмСбиюбОпПй мСбОТФ. 

ОзСгО, еОбгОкО бкОУиігСз кПгСиізіб мСбОТФ, сС є ТФХСйжй йОРкСй, Ф мСйФ пжУиі мОзжй, 
сС є УзиОгСбСю пОУмжкСю ікрСвС ТФХСйСвС пж кПТФХСйСвС йОРкО, бзиюпОюпж 
ПиПзмТСПкПТвію, лігиявОє бігрзСгФбОккю бжвСмСбиюбОпПй мСбОТФ ОаС ікрСю СУСаСю, 
бжекОпПкСю біглСбігкС гС еОзСкФ. 

2. ОзСгО, еОбгОкО бкОУиігСз кПгСиізіб ТСаім (лСУиФв), лігиявОє бігрзСгФбОккю їХ 
бжзСкОбоПй. 

3. ОзСгО, еОбгОкО бкОУиігСз кПкОгОккя лСбкСї пж гСУмСбіТкСї ікнСТйОоії сСгС 
биОУмжбСУмПР і лТОбжи зСТжУмФбОккя мСбОТСй, сС є кПТФХСйжй йОРкСй, лігиявОє 
бігрзСгФбОккю біглСбігкС гС пОУмжкж лПТрСї оієї УмОммі. 

ЛмОммя 1211. ЛмТСзж бігрзСгФбОккя рзСгж, еОбгОкСї бкОУиігСз кПгСиізіб мСбОТФ, 
ТСаім (лСУиФв) 

1. ОзСгО, еОбгОкО бкОУиігСз кПгСиізіб мСбОТФ, сС є кПТФХСйжй йОРкСй, ТСаім (лСУиФв), 
лігиявОє бігрзСгФбОккю, язсС її еОбгОкС лТСмявСй бУмОкСбиПкСвС УмТСзФ УиФдаж (УмТСзФ 
лТжгОмкСУмі) мСбОТФ, ТПеФиьмОміб ТСаім (лСУиФв), О язсС бік кП бУмОкСбиПкжР, - лТСмявСй 
гПУямж ТСзіб е гкя бжвСмСбиПккя мСбОТФ, бжзСкОккя ТСаСмж (кОгОккя лСУиФвж). 

2. ОзСгО, еОбгОкО бкОУиігСз кПгСиізіб мСбОТФ, сС є кПТФХСйжй йОРкСй, ТСаім (лСУиФв), 
лігиявОє бігрзСгФбОккю мОзСд, язсС: 

1) кО лСТФрПккя бжйСв еОзСкФ кП бУмОкСбиПкС УмТСз УиФдаж (УмТСз лТжгОмкСУмі) 
мСбОТФ, ТПеФиьмОміб ТСаім (лСУиФв); 

2) СУСаФ кП аФиС лСлПТПгдПкС лТС кПСаХігкі гії ліУия еОзікпПккя УмТСзФ УиФдаж (УмТСзФ 
лТжгОмкСУмі) і лТС йСдижбі кОУиігзж б ТОеі кПбжзСкОккя ожХ гіР. 

3. ЛмТСз бігрзСгФбОккя рзСгж, еОбгОкСї бкОУиігСз кПгСиізіб мСбОТФ, сС є ТФХСйжй 
йОРкСй, Ф мСйФ пжУиі мОзжй, сС є УзиОгСбСю пОУмжкСю ікрСвС ТФХСйСвС пж кПТФХСйСвС 
йОРкО, бзиюпОюпж ПиПзмТСПкПТвію, бУмОкСбиюємьУя еОзСкСй. 
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ЛмОммя 12111. ИУСаижбСУмі бігрзСгФбОккя рзСгж, еОбгОкСї бкОУиігСз кПгСиізіб 
мСбОТФ, сС є ТФХСйжй йОРкСй 

1. ИУСаижбСУмі бігрзСгФбОккя рзСгж, еОбгОкСї бкОУиігСз кПгСиізіб мСбОТФ, сС є 
ТФХСйжй йОРкСй, Ф мСйФ пжУиі мОзжй, сС є УзиОгСбСю пОУмжкСю ікрСвС ТФХСйСвС пж 
кПТФХСйСвС йОРкО, бзиюпОюпж ПиПзмТСПкПТвію, бУмОкСбиююмьУя еОзСкСй. 

ГиОбО 83 
ЗАБКММЯ, ЗБДКДЖДЗЗЯ ЖАЕЗА БДЗ ДИЛМАМЗЬИЇ ЙКАВИВИЇ ЙІДЛМАВИ 

ЛмОммя 1212. ЗОвОиькі лСиСдПккя лТС еСаСб'яеОккя Ф еб'яезФ е кОаФммяй, 
еаПТПдПккяй йОРкО аПе гСУмОмкьСї лТОбСбСї лігУмОбж 

1. ИУСаО, язО кОаФиО йОРкС ОаС еаПТПвиО РСвС Ф УПаП еО ТОХФкСз ікрСї СУСаж 
(лСмПТліиСвС) аПе гСУмОмкьСї лТОбСбСї лігУмОбж (аПелігУмОбкС кОаФмП йОРкС), еСаСб'яеОкО 
лСбПТкФмж лСмПТліиСйФ оП йОРкС. ИУСаО еСаСб'яеОкО лСбПТкФмж йОРкС і мСгі, зСиж лігУмОбО, 
кО язіР бСкС аФиС кОаФмП, евСгСй біглОиО. 

2. ЙСиСдПккя оієї виОбж еОУмСУСбФюмьУя кПеОиПдкС біг мСвС, пж аПелігУмОбкП кОаФммя 
ОаС еаПТПдПккя йОРкО аФиС ТПеФиьмОмСй лСбПгікзж кОаФбОпО йОРкО, лСмПТліиСвС, ікржХ 
СУіа пж кОУиігзСй лСгії. 

3. ЙСиСдПккя оієї виОбж еОУмСУСбФюмьУя мОзСд гС бжйСв лТС: 
1) лСбПТкПккя бжзСкОкСвС еО кПгіРУкжй лТОбСпжкСй; 
2) бжмТПаФбОккя йОРкО биОУкжзСй іе пФдСвС кПеОзСккСвС бСиСгіккя; 
3) лСбПТкПккя бжзСкОкСвС Сгкією іе УмСТік Ф еСаСб'яеОккі; 
4) бігрзСгФбОккя рзСгж СУСаСю, язО кПеОзСккС кОаФиО йОРкС ОаС еаПТПвиО РСвС Ф 

УПаП еО ТОХФкСз ікрСї СУСаж. 

ЛмОммя 1213. ЙСбПТкПккя б кОмФТі аПелігУмОбкС кОаФмСвС йОРкО 
1. ЗОаФбОп еСаСб'яеОкжР лСбПТкФмж лСмПТліиСйФ аПелігУмОбкС кОаФмП йОРкС б кОмФТі. 
2. К ТОеі кПйСдижбСУмі лСбПТкФмж б кОмФТі лСмПТліиСйФ аПелігУмОбкС кОаФмП йОРкС 

бігрзСгСбФємьУя РСвС бОТміУмь, язО бжекОпОємьУя кО йСйПкм ТСевиягФ УФгСй УлТОбж лТС 
лСбПТкПккя йОРкО. 

ЛмОммя 1214. ВігрзСгФбОккя гСХСгіб біг аПелігУмОбкС кОаФмСвС йОРкО і бжмТОм кО 
РСвС ФмТжйОккя 

1. ИУСаО, язО кОаФиО йОРкС ОаС еаПТПвиО РСвС Ф УПаП аПе гСУмОмкьСї лТОбСбСї лігУмОбж, 
еСаСб'яеОкО бігрзСгФбОмж бУі гСХСгж, язі бСкО СгПТдОиО ОаС йСвиО СгПТдОмж біг оьСвС 
йОРкО е пОУФ, зСиж оя СУСаО гіекОиОУя ОаС йСвиО гіекОмжУя лТС бСиСгіккя ожй йОРкСй аПе 
гСУмОмкьСї лТОбСбСї лігУмОбж. З оьСвС пОУФ бСкО біглСбігОє мОзСд еО гСлФсПкП кПю 
лСвіТрПккя йОРкО. 

ИУСаО, язО кОаФиО йОРкС ОаС еаПТПвиО РСвС Ф УПаП аПе гСУмОмкьСї лТОбСбСї лігУмОбж, 
йОє лТОбС бжйОвОмж бігрзСгФбОккя еТСаиПкжХ кПю кПСаХігкжХ бжмТОм кО йОРкС біг пОУФ, е 
язСвС бСкО еСаСб'яеОкО лСбПТкФмж гСХСгж. 

2. К ТОеі аПелігУмОбкСвС СгПТдОккя пж еаПТПдПккя вТСрПР кОТОХСбФюмьУя лТСоПкмж 
еО зСТжУмФбОккя кжйж (УмОммя 536 оьСвС КСгПзУФ). 

ЛмОммя 1215. БПелігУмОбкС кОаФмП йОРкС, сС кП лігиявОє лСбПТкПккю 
1. ЗП лігиявОє лСбПТкПккю аПелігУмОбкС кОаФмі: 
1) еОТСаімкО лиОмО і лиОмПді, сС лТжТібкююмьУя гС кПї, лПкУії, гСлСйСвж, УмжлПкгії, 

бігрзСгФбОккя рзСгж, еОбгОкСї зОиіомбСй, ікржй ФрзСгдПккяй егСТСб'я ОаС УйПТмю, 
ОиійПкмж мО ікрі вТСрСбі УФйж, кОгОкі ніежпкіР СУСаі яз еОУіа гС іУкФбОккя, язсС їХ бжлиОмО 
лТСбПгПкО ніежпкСю ОаС юТжгжпкСю СУСаСю гСаТСбіиькС, еО бігУФмкСУмі ТОХФкзСбСї 
лСйжизж е її аСзФ і кПгСаТСУСбіУкСУмі е аСзФ кОаФбОпО; 

2) ікрП йОРкС, язсС оП бУмОкСбиПкС еОзСкСй. 
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КЗИГА ОИЛМА 
ЛЙАДКИВД ЙКАВИ 

ГиОбО 84 
ЗАГАЙЬЗІ ЙИЙИЖДЗЗЯ ЙКИ ЛЙАДККВАЗЗЯ 

ЛмОммя 1216. ЙСкяммя УлОгзФбОккя 
1. ЛлОгзФбОккяй є лПТПХіг лТОб мО СаСб'яезіб (УлОгсжкж) біг ніежпкСї СУСаж, язО 

лСйПТиО (УлОгзСгОбоя), гС ікржХ СУіа (УлОгзСєйоіб). 

ЛмОммя 1217. Вжгж УлОгзФбОккя 
1. ЛлОгзФбОккя егіРУкюємьУя еО еОлСбімСй ОаС еО еОзСкСй. 

ЛмОммя 1218. ЛзиОг УлОгсжкж 
1. ДС УзиОгФ УлОгсжкж бХСгямь ФУі лТОбО мО СаСб'яезж, сС кОиПдОиж УлОгзСгОбоПбі кО 

йСйПкм бігзТжммя УлОгсжкж і кП лТжлжкжижУя бкОУиігСз РСвС УйПТмі. 

ЛмОммя 1219. ЙТОбО мО СаСб'яезж СУСаж, язі кП бХСгямь гС УзиОгФ УлОгсжкж 
1. ЗП бХСгямь гС УзиОгФ УлОгсжкж лТОбО мО СаСб'яезж, сС кПТСеТжбкС лСб'яеОкі е 

СУСаСю УлОгзСгОбоя, еСзТПйО: 
1) СУСажУмі кПйОРкСбі лТОбО; 
2) лТОбС кО ФпОУмь Ф мСбОТжУмбОХ мО лТОбС пиПкУмбО б Са'єгкОккяХ вТСйОгяк, язсС 

ікрП кП бУмОкСбиПкС еОзСкСй ОаС їХ ФУмОкСбпжйж гСзФйПкмОйж; 
3) лТОбС кО бігрзСгФбОккя рзСгж, еОбгОкСї зОиіомбСй ОаС ікржй ФрзСгдПккяй 

егСТСб'я; 
4) лТОбО кО ОиійПкмж, лПкУію, гСлСйСвФ ОаС ікрі бжлиОмж, бУмОкСбиПкі еОзСкСй; 
5) лТОбО мО СаСб'яезж СУСаж яз зТПгжмСТО ОаС аСТдкжзО, лПТПгаОпПкі УмОммПю 608 

оьСвС КСгПзУФ. 

ЛмОммя 1220. ВігзТжммя УлОгсжкж 
1. ЛлОгсжкО бігзТжбОємьУя бкОУиігСз УйПТмі СУСаж ОаС СвСиСрПккя її лСйПТиСю. 
2. НОУСй бігзТжммя УлОгсжкж є гПкь УйПТмі СУСаж ОаС гПкь, е язСвС бСкО 

СвСиСрФємьУя лСйПТиСю (пОУмжкО мТПмя УмОммі 46 оьСвС КСгПзУФ). 
3. ЯзсС лТСмявСй Сгкієї гСаж лСйПТиж СУСаж, язі йСвиж а УлОгзФбОмж СгкО ліУия СгкСї, 

УлОгсжкО бігзТжбОємьУя СгкСпОУкС і СзТПйС сСгС зСдкСї е кжХ. 
4. ЯзсС зіиьзО СУіа, язі йСвиж а УлОгзФбОмж СгкО ліУия СгкСї, лСйПТиж ліг пОУ УліиькСї 

гия кжХ кПаПелПзж (УмжХіРкСвС ижХО, ОбОТії, зОмОУмТСнж мСсС), лТжлФУзОємьУя, сС бСкж 
лСйПТиж СгкСпОУкС. К оьСйФ бжлОгзФ УлОгсжкО бігзТжбОємьУя СгкСпОУкС і СзТПйС сСгС 
зСдкСї е ожХ СУіа. 

ЛмОммя 1221. ЖіУоП бігзТжммя УлОгсжкж 
1. ЖіУоПй бігзТжммя УлОгсжкж є СУмОккє йіУоП лТСджбОккя УлОгзСгОбоя. 
2. ЯзсС йіУоП лТСджбОккя УлОгзСгОбоя кПбігСйП, йіУоПй бігзТжммя УлОгсжкж є 

йіУоПекОХСгдПккя кПТФХСйСвС йОРкО ОаС СУкСбкСї РСвС пОУмжкж, О еО бігУФмкСУмі 
кПТФХСйСвС йОРкО - йіУоПекОХСгдПккя СУкСбкСї пОУмжкж ТФХСйСвС йОРкО. 

3. В СУСаижбжХ бжлОгзОХ йіУоП бігзТжммя УлОгсжкж бУмОкСбиюємьУя еОзСкСй. 

ЛмОммя 1222. ЛлОгзСєйоі 
1. ЛлОгзСєйояйж еО еОлСбімСй і еО еОзСкСй йСдФмь аФмж ніежпкі СУСаж, язі є джбжйж 

кО пОУ бігзТжммя УлОгсжкж, О мОзСд СУСаж, язі аФиж еОпОмі еО джммя УлОгзСгОбоя і 
кОТСгдПкі джбжйж ліУия бігзТжммя УлОгсжкж. 
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2. ЛлОгзСєйояйж еО еОлСбімСй йСдФмь аФмж юТжгжпкі СУСаж мО ікрі ФпОУкжзж 
ожбіиькжХ бігкСУжк (УмОммя 2 оьСвС КСгПзУФ). 

ЛмОммя 1223. ЙТОбС кО УлОгзФбОккя 
1. ЙТОбС кО УлОгзФбОккя йОюмь СУСаж, бжекОпПкі Ф еОлСбімі. 
2. К ТОеі бігУФмкСУмі еОлСбімФ, бжекОккя РСвС кПгіРУкжй, кПлТжРкяммя УлОгсжкж ОаС 

бігйСбж біг її лТжРкяммя УлОгзСєйояйж еО еОлСбімСй, О мОзСд Ф ТОеі кПСХСлиПккя еОлСбімСй 
ФУієї УлОгсжкж лТОбС кО УлОгзФбОккя еО еОзСкСй СгПТдФюмь СУСаж, бжекОпПкі Ф УмОммяХ 
1261 - 1265 оьСвС КСгПзУФ. 

3. ЙТОбС кО УлОгзФбОккя бжкжзОє Ф гПкь бігзТжммя УлОгсжкж. 

ЛмОммя 1224. КУФкПккя біг лТОбО кО УлОгзФбОккя 
1. ЗП йОюмь лТОбО кО УлОгзФбОккя СУСаж, язі ФйжУкС лСеаОбжиж джммя УлОгзСгОбоя пж 

аФгь-зСвС е йСдижбжХ УлОгзСєйоіб ОаС бпжкжиж еОйОХ кО їХкє джммя. 
ЙСиСдПккя ОаеОоФ лПТрСвС оієї пОУмжкж кП еОУмСУСбФємьУя гС СУСаж, язО бпжкжиО 

мОзжР еОйОХ, язсС УлОгзСгОбПоь, екОюпж лТС оП, бУП д лТжекОпжб її УбСїй УлОгзСєйоПй еО 
еОлСбімСй. 

2. ЗП йОюмь лТОбО кО УлОгзФбОккя СУСаж, язі ФйжУкС лПТПрзСгдОиж УлОгзСгОбоПбі 
УзиОУмж еОлСбім, бкПУмж гС кьСвС ейікж ОаС УзОУФбОмж еОлСбім і ожй УлТжяиж бжкжзкПккю 
лТОбО кО УлОгзФбОккя Ф кжХ УОйжХ пж б ікржХ СУіа ОаС УлТжяиж еаіиьрПккю їХкьСї пОУмзж Ф 
УлОгсжкі. 

3. ЗП йОюмь лТОбО кО УлОгзФбОккя еО еОзСкСй аОмьзж ліУия гжмжкж, сСгС язСї бСкж 
аФиж лСеаОбиПкі аОмьзібУьзжХ лТОб і їХкі лТОбО кП аФиж лСкСбиПкі кО пОУ бігзТжммя 
УлОгсжкж. 

ЗП йОюмь лТОбО кО УлОгзФбОккя еО еОзСкСй аОмьзж (ФУжкСбиюбОпі) мО лСбкСиімкі гімж 
(ФУжкСбиПкі), О мОзСд ікрі СУСаж, язі ФХжияижУя біг бжзСкОккя СаСб'яезФ сСгС ФмТжйОккя 
УлОгзСгОбоя, язсС оя СаУмОбжкО бУмОкСбиПкО УФгСй. 

4. ЗП йОюмь лТОбО кО УлОгзФбОккя еО еОзСкСй СгкО ліУия СгкСї СУСаж, риюа йід 
язжйж є кПгіРУкжй ОаС бжекОкжР мОзжй еО ТірПккяй УФгФ. 

ЯзсС риюа бжекОкжР кПгіРУкжй ліУия УйПТмі СгкСвС е лСгТФддя, мС еО гТФвжй іе 
лСгТФддя, язжР РСвС лПТПджб і кП екОб мО кП йів екОмж лТС лПТПрзСгж гС ТПєУмТОоії риюаФ, 
УФг йСдП бжекОмж лТОбС кО УлОгзФбОккя пОУмзж мСвС е лСгТФддя, ХмС лСйПТ, Ф йОРкі, язП 
аФиС кОаФмП кжйж еО пОУ оьСвС риюаФ. 

5. ЗО ТірПккяй УФгФ СУСаО йСдП аФмж ФУФкПкО біг лТОбО кО УлОгзФбОккя еО еОзСкСй, 
язсС аФгП бУмОкСбиПкС, сС бСкО ФХжияиОУя біг кОгОккя гСлСйСвж УлОгзСгОбоПбі, язжР 
пПТПе лСХжижР біз, мядзФ ХбСТСаФ ОаС зОиіомбС аФб Ф аПелСТОгкСйФ УмОкі. 

6. ЙСиСдПккя оієї УмОммі лСржТююмьУя кО бУіХ УлОгзСєйоіб, Ф мСйФ пжУиі Р кО мжХ, ХмС 
йОє лТОбС кО СаСб'яезСбФ пОУмзФ Ф УлОгсжкі, О мОзСд кО СУіа, кО зСТжУмь язжХ еТСаиПкС 
еОлСбігОиькжР бігзОе. 

ЛмОммя 1225. ЛлОгзФбОккя лТОбО кО еПйПиькФ гіиякзФ 
1. ЙТОбС биОУкСУмі кО еПйПиькФ гіиякзФ лПТПХСгжмь гС УлОгзСєйоіб кО еОвОиькжХ 

лігУмОбОХ, іе еаПТПдПккяй її оіиьСбСвС лТжекОпПккя. 
2. ДС УлОгзСєйоіб джмиСбСвС аФгжкзФ, ікржХ аФгібПиь мО УлСТФг лПТПХСгжмь лТОбС 

биОУкСУмі ОаС лТОбС зСТжУмФбОккя еПйПиькСю гіиякзСю, кО язіР бСкж ТСейісПкі. 
3. ДС УлОгзСєйоіб джмиСбСвС аФгжкзФ, ікржХ аФгібПиь мО УлСТФг лПТПХСгжмь лТОбС 

биОУкСУмі ОаС лТОбС зСТжУмФбОккя еПйПиькСю гіиякзСю, язО кПСаХігкО гия їХ 
СаУиФвСбФбОккя, язсС ікржР її ТСейіТ кП бжекОпПкжР еОлСбімСй. 

ЛмОммя 1226. ЛлОгзФбОккя пОУмзж Ф лТОбі УліиькСї УФйіУкСї биОУкСУмі 
1. НОУмзО Ф лТОбі УліиькСї УФйіУкСї биОУкСУмі УлОгзФємьУя кО еОвОиькжХ лігУмОбОХ. 
2. ЛФа'єзм лТОбО УліиькСї УФйіУкСї биОУкСУмі йОє лТОбС еОлСбігОмж УбСю пОУмзФ Ф лТОбі 

УліиькСї УФйіУкСї биОУкСУмі гС її бжекОпПккя мО бжгіиФ б кОмФТі. 
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ЛмОммя 1227. ЙТОбС кО СгПТдОккя УФй еОТСаімкСї лиОмж, лПкУії, УмжлПкгії, ОиійПкміб, 
ікржХ УСоіОиькжХ бжлиОм, язі кОиПдОиж УлОгзСгОбоПбі 

1. ЛФйж еОТСаімкСї лиОмж, лПкУії, УмжлПкгії, ОиійПкміб, гСлСйСв Ф еб'яезФ е мжйпОУСбСю 
кПлТОоПегОмкіУмю, бігрзСгФбОкь Ф еб'яезФ е зОиіомбСй ОаС ікржй ФрзСгдПккяй егСТСб'я, 
ікржХ УСоіОиькжХ бжлиОм, язі кОиПдОиж УлОгзСгОбоПбі, ОиП кП аФиж кжй СгПТдОкі еО джммя, 
лПТПгОюмьУя пиПкОй РСвС Уій'ї, О Ф ТОеі їХ бігУФмкСУмі - бХСгямь гС УзиОгФ УлОгсжкж. 

ЛмОммя 1228. ЛлОгзФбОккя лТОбО кО бзиОг Ф аОкзФ (нікОкУСбіР ФУмОкСбі) 
1. ВзиОгкжз йОє лТОбС ТСелСТягжмжУя лТОбСй кО бзиОг Ф аОкзФ (нікОкУСбіР ФУмОкСбі) 

кО бжлОгСз УбСєї УйПТмі, УзиОбрж еОлСбім ОаС еТСажбрж біглСбігкП ТСелСТягдПккя аОкзФ 
(нікОкУСбіР ФУмОкСбі). 

2. ЙТОбС кО бзиОг бХСгжмь гС УзиОгФ УлОгсжкж кПеОиПдкС біг УлСУСаФ 
ТСелСТягдПккя кжй. 

3. ЗОлСбім, УзиОгПкжР ліУия мСвС, яз аФиС еТСаиПкП ТСелСТягдПккя аОкзФ (нікОкУСбіР 
ФУмОкСбі), лСбкіУмю ОаС пОУмзСбС УзОУСбФє РСвС, язсС Ф еОлСбімі ейікПкС СУСаФ, гС язСї йОє 
лПТПРмж лТОбС кО бзиОг, ОаС язсС еОлСбім УмСУФємьУя ФУьСвС йОРкО УлОгзСгОбоя. 

ЛмОммя 1229. ЛлОгзФбОккя лТОбО кО СгПТдОккя УмТОХСбжХ бжлиОм (УмТОХСбСвС 
бігрзСгФбОккя) 

1. ЛмТОХСбі бжлиОмж (УмТОХСбП бігрзСгФбОккя) УлОгзФюмьУя кО еОвОиькжХ лігУмОбОХ. 
2. ЯзсС УмТОХФбОиькжз Ф гСвСбСТі СУСажУмСвС УмТОХФбОккя лТжекОпжб СУСаФ, гС язСї 

йОє лПТПРмж лТОбС кО СгПТдОккя УмТОХСбСї бжлиОмж Ф ТОеі РСвС УйПТмі, оП лТОбС кП бХСгжмь 
гС УзиОгФ УлОгсжкж. 

ЛмОммя 1230. ЛлОгзФбОккя лТОбО кО бігрзСгФбОккя еажмзіб, йСТОиькСї рзСгж мО 
УлиОмФ кПФУмСРзж 

1. ДС УлОгзСєйоя лПТПХСгжмь лТОбС кО бігрзСгФбОккя еажмзіб, еОбгОкжХ 
УлОгзСгОбоПбі Ф гСвСбіТкжХ еСаСб'яеОккяХ. 

2. ДС УлОгзСєйоя лПТПХСгжмь лТОбС кО УмявкПккя кПФУмСРзж (рмТОнФ, лПкі) Ф еб'яезФ е 
кПбжзСкОккяй аСТдкжзСй УлОгзСгОбоя УбСїХ гСвСбіТкжХ СаСб'яезіб, язО аФиО лТжУФгдПкО 
УФгСй УлОгзСгОбоПбі еО РСвС джммя. 

3. ДС УлОгзСєйоя лПТПХСгжмь лТОбС кО бігрзСгФбОккя йСТОиькСї рзСгж, язП аФиС 
лТжУФгдПкС УФгСй УлОгзСгОбоПбі еО РСвС джммя. 

ЛмОммя 1231. ЛлОгзФбОккя СаСб'яезФ бігрзСгФбОмж йОРкСбФ рзСгФ (еажмзж) мО 
йСТОиькФ рзСгФ, язО аФиО еОбгОкО УлОгзСгОбоПй 

1. ДС УлОгзСєйоя лПТПХСгжмь СаСб'яеСз бігрзСгФбОмж йОРкСбФ рзСгФ (еажмзж), язО 
аФиО еОбгОкО УлОгзСгОбоПй. 

2. ДС УлОгзСєйоя лПТПХСгжмь СаСб'яеСз бігрзСгФбОккя йСТОиькСї рзСгж, еОбгОкСї 
УлОгзСгОбоПй, язП аФиС лТжУФгдПкС УФгСй еі УлОгзСгОбоя еО РСвС джммя. 

3. ДС УлОгзСєйоя лПТПХСгжмь СаСб'яеСз УлиОмжмж кПФУмСРзФ (рмТОн, лПкю), язО аФиО 
лТжУФгдПкО УФгСй зТПгжмСТСбі іе УлОгзСгОбоя еО джммя УлОгзСгОбоя. 

4. ЖОРкСбО мО йСТОиькО рзСгО, язО аФиО еОбгОкО УлОгзСгОбоПй, бігрзСгСбФємьУя 
УлОгзСєйояйж Ф йПдОХ бОТмСУмі ТФХСйСвС пж кПТФХСйСвС йОРкО, язП аФиС СгПТдОкП кжйж Ф 
УлОгсжкФ. 

5. ЗО лСеСбСй УлОгзСєйоя УФг йСдП ейПкржмж ТСейіТ кПФУмСРзж (рмТОнФ, лПкі), 
ТСейіТ бігрзСгФбОккя йОРкСбСї рзСгж (еажмзіб) мО йСТОиькСї рзСгж, язсС бСкж є 
кПлСйіТкС бПижзжйж лСТібкякС е бОТміУмю ТФХСйСвС пж кПТФХСйСвС йОРкО, язП аФиС 
СгПТдОкП кжй Ф УлОгсжкФ. 
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ЛмОммя 1232. ИаСб'яеСз УлОгзСєйоіб бігрзСгФбОмж бжмТОмж кО ФмТжйОккя, гСвияг, 
иізФбОккя мО лСХСбОккя УлОгзСгОбоя 

1. ЛлОгзСєйоі еСаСб'яеОкі бігрзСгФбОмж ТСеФйкі бжмТОмж, язі аФиж еТСаиПкі Сгкжй іе 
кжХ ОаС ікрСю СУСаСю кО ФмТжйОккя, гСвияг, иізФбОккя мО лСХСбОккя УлОгзСгОбоя. 

2. ВжмТОмж кО ФмТжйОккя, гСвияг, иізФбОккя УлОгзСгОбоя йСдФмь аФмж УмявкПкі кП 
аіиьр яз еО мТж ТСзж гС РСвС УйПТмі. 

ЛмОммя 12321. ЛлОгзФбОккя лТОб мО СаСб'яезіб еО гСвСбСТСй СТПкгж джмиО е 
бжзФлСй 

1. ДС УлОгзСєйоіб лПТПХСгямь ФУі лТОбО мО СаСб'яезж еО гСвСбСТСй СТПкгж джмиО е 
бжзФлСй, язі йОб УлОгзСгОбПоь. 

2. ВігйСбО УлОгзСєйоіб біг гСвСбСТФ СТПкгж джмиО е бжзФлСй егіРУкюємьУя Ф лСТягзФ, 
бУмОкСбиПкСйФ УмОммПю 1273 оьСвС КСгПзУФ. 

3. ДСУмТСзСбП лТжлжкПккя гСвСбСТФ СТПкгж джмиО е бжзФлСй еО ікіоіОмжбСю 
УлОгзСєйоіб егіРУкюємьУя Ф лСТягзФ, бжекОпПкСйФ еОзСкСй. 

ГиОбО 85 
ЛЙАДККВАЗЗЯ ЗА ЗАЙИВІМИЖ 

ЛмОммя 1233. ЙСкяммя еОлСбімФ 
1. ЗОлСбімСй є СУСажУмП ТСелСТягдПккя ніежпкСї СУСаж кО бжлОгСз УбСєї УйПТмі. 

ЛмОммя 1234. ЙТОбС кО еОлСбім 
1. ЙТОбС кО еОлСбім йОє ніежпкО СУСаО е лСбкСю ожбіиькСю гієегОмкіУмю. 
2. ЙТОбС кО еОлСбім егіРУкюємьУя СУСажУмС. ВпжкПккя еОлСбімФ пПТПе лТПгУмОбкжзО кП 

гСлФУзОємьУя. 

ЛмОммя 1235. ЙТОбС еОлСбігОпО кО лТжекОпПккя УлОгзСєйоіб 
1. ЗОлСбігОп йСдП лТжекОпжмж УбСїйж УлОгзСєйояйж СгкФ ОаС зіиьзО ніежпкжХ СУіа, 

кПеОиПдкС біг кОябкСУмі Ф кьСвС е ожйж СУСаОйж УійПРкжХ, ТСгжккжХ бігкСУжк, О мОзСд 
ікржХ ФпОУкжзіб ожбіиькжХ бігкСУжк. 

2. ЗОлСбігОп йСдП аПе еОекОпПккя лТжпжк лСеаОбжмж лТОбО кО УлОгзФбОккя аФгь-язФ 
СУСаФ е пжУиО УлОгзСєйоіб еО еОзСкСй. К оьСйФ ТОеі оя СУСаО кП йСдП СгПТдОмж лТОбС кО 
УлОгзФбОккя. 

3. ЗОлСбігОп кП йСдП лСеаОбжмж лТОбО кО УлОгзФбОккя СУіа, язі йОюмь лТОбС кО 
СаСб'яезСбФ пОУмзФ Ф УлОгсжкі. НжккіУмь еОлСбімФ сСгС СУіа, язі йОюмь лТОбС кО 
СаСб'яезСбФ пОУмзФ Ф УлОгсжкі, бУмОкСбиюємьУя кО пОУ бігзТжммя УлОгсжкж. 

4. К ТОеі УйПТмі СУСаж, язО аФиО лСеаОбиПкО лТОбО кО УлОгзФбОккя, гС УйПТмі 
еОлСбігОпО, лСеаОбиПккя її лТОбО кО УлОгзФбОккя бмТОпОє пжккіУмь. Дімж (бкФзж) оієї СУСаж 
йОюмь лТОбС кО УлОгзФбОккя кО еОвОиькжХ лігУмОбОХ. 

ЛмОммя 1236. ЙТОбС еОлСбігОпО кО бжекОпПккя СаУявФ УлОгсжкж, сС йОє 
УлОгзФбОмжУя еО еОлСбімСй 

1. ЗОлСбігОп йОє лТОбС СХСлжмж еОлСбімСй лТОбО мО СаСб'яезж, язі РСйФ кОиПдОмь кО 
йСйПкм УзиОгПккя еОлСбімФ, О мОзСд мі лТОбО мО СаСб'яезж, язі йСдФмь РСйФ кОиПдОмж Ф 
йОРаФмкьСйФ. 

2. ЗОлСбігОп йОє лТОбС УзиОУмж еОлСбім сСгС ФУієї УлОгсжкж ОаС її пОУмжкж. 
3. ЯзсС еОлСбігОп ТСелСгіижб йід УлОгзСєйояйж Ф еОлСбімі ижрП УбСї лТОбО, гС 

УлОгзСєйоіб, язжХ бік лТжекОпжб, лПТПХСгжмь мО пОУмжкО РСвС СаСб'яезіб, сС є 
лТСлСТоіРкСю гС СгПТдОкжХ кжйж лТОб. 

4. НжккіУмь еОлСбімФ сСгС УзиОгФ УлОгсжкж бУмОкСбиюємьУя кО йСйПкм бігзТжммя 
УлОгсжкж. 
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ЛмОммя 1237. ЙТОбС еОлСбігОпО кО еОлСбігОиькжР бігзОе 
1. ЗОлСбігОп йОє лТОбС еТСажмж Ф еОлСбімі еОлСбігОиькжР бігзОе. 
2. ВігзОеССгПТдФбОпОйж йСдФмь аФмж СУСаж, язі бХСгямь, О мОзСд мі, язі кП бХСгямь гС 

пжУиО УлОгзСєйоіб еО еОзСкСй. 

ЛмОммя 1238. ЙТПгйПм еОлСбігОиькСвС бігзОеФ 
1. ЙТПгйПмСй еОлСбігОиькСвС бігзОеФ йСдП аФмж лПТПгОккя бігзОеССгПТдФбОпПбі Ф 

биОУкіУмь ОаС еО ікржй ТПпСбжй лТОбСй йОРкСбСвС лТОбО ОаС ТПпі, сС бХСгжмь ОаС кП 
бХСгжмь гС УзиОгФ УлОгсжкж. 

2. ЗО УлОгзСєйоя, гС язСвС лПТПХСгжмь джмиСбжР аФгжкСз, збОТмжТО ОаС ікрП ТФХСйП 
ОаС кПТФХСйП йОРкС, еОлСбігОп йОє лТОбС лСзиОУмж СаСб'яеСз кОгОмж ікріР СУСаі лТОбС 
зСТжУмФбОккя кжйж. ЙТОбС зСТжУмФбОккя джмиСбжй аФгжкзСй, збОТмжТСю ОаС ікржй 
ТФХСйжй ОаС кПТФХСйжй йОРкСй еаПТівОє пжккіУмь Ф ТОеі кОУмФлкСї ейікж їХ биОУкжзО. 

ЙТОбС зСТжУмФбОккя джмиСбжй аФгжкзСй, збОТмжТСю ОаС ікржй ТФХСйжй ОаС 
кПТФХСйжй йОРкСй, СгПТдОкП еО еОлСбігОиькжй бігзОеСй, є мОзжй, сС кП бігпФдФємьУя, кП 
лПТПгОємьУя мО кП лПТПХСгжмь гС УлОгзСєйоіб бігзОеССгПТдФбОпО. 

ЙТОбС зСТжУмФбОккя джмиСбжй аФгжкзСй, збОТмжТСю ОаС ікрСю аФгібиПю, кОгОкП 
бігзОеССгПТдФбОпПбі, кП є лігУмОбСю гия лТСджбОккя Ф кжХ пиПкіб РСвС Уій'ї, язсС Ф 
еОлСбімі кП еОекОпПкС ікрП. 

3. ЛлОгзСєйПоь, кО язСвС еОлСбігОпПй лСзиОгПкС еОлСбігОиькжР бігзОе, еСаСб'яеОкжР 
бжзСкОмж РСвС ижрП Ф йПдОХ ТПОиькСї бОТмСУмі йОРкО, язП лПТПРриС гС кьСвС, е 
бжТОХФбОккяй пОУмзж аСТвіб УлОгзСгОбоя, сС лТжлОгОюмь кО оП йОРкС. 

4. ВігзОеССгПТдФбОп йОє лТОбС бжйСвж гС УлОгзСєйоя е пОУФ бігзТжммя УлОгсжкж. 

ЛмОммя 1239. ВмТОмО пжккСУмі еОлСбігОиькжй бігзОеСй 
1. ЗОлСбігОиькжР бігзОе бмТОпОє пжккіУмь Ф ТОеі УйПТмі бігзОеССгПТдФбОпО, сС 

УмОиОУя гС бігзТжммя УлОгсжкж. 

ЛмОммя 1240. ЙТОбС еОлСбігОпО кО лСзиОгПккя кО УлОгзСєйоя ікржХ СаСб'яезіб 
1. ЗОлСбігОп йСдП еСаСб'яеОмж УлОгзСєйоя гС бпжкПккя лПбкжХ гіР кПйОРкСбСвС 

ХОТОзмПТФ, еСзТПйО сСгС ТСелСТягдПккя СУСажУмжйж лОлПТОйж, бжекОпПккя йіУоя і нСТйж 
егіРУкПккя ТжмФОиФ лСХСбОккя. 

2. ЗОлСбігОп йСдП еСаСб'яеОмж УлОгзСєйоя гС бпжкПккя лПбкжХ гіР, УлТяйСбОкжХ кО 
гСУявкПккя УФУліиькС зСТжУкСї йПмж. 

ЛмОммя 1241. ЙТОбС кО СаСб'яезСбФ пОУмзФ Ф УлОгсжкі 
1. ЖОиСиімкі, кПлСбкСиімкі, лСбкСиімкі кПлТОоПегОмкі гімж УлОгзСгОбоя, кПлТОоПегОмкО 

бгСбО (бгібПоь) мО кПлТОоПегОмкі аОмьзж УлОгзФюмь, кПеОиПдкС біг ейіУмФ еОлСбімФ, 
лСиСбжкФ пОУмзж, язО кОиПдОиО а зСдкСйФ е кжХ Ф ТОеі УлОгзФбОккя еО еОзСкСй 
(СаСб'яезСбО пОУмзО). 

КСейіТ СаСб'яезСбСї пОУмзж Ф УлОгсжкі йСдП аФмж ейПкрПкжР УФгСй е ФТОХФбОккяй 
бігкСУжк йід ожйж УлОгзСєйояйж мО УлОгзСгОбоПй, О мОзСд ікржХ СаУмОбжк, язі йОюмь 
іУмСмкП екОпПккя. 

2. ДС СаСб'яезСбСї пОУмзж Ф УлОгсжкі еОТОХСбФємьУя бОТміУмь ТПпПР ебжпОРкСї 
гСйОркьСї СаУмОкСбзж мО бджмзФ, бОТміУмь еОлСбігОиькСвС бігзОеФ, бУмОкСбиПкСвС кО 
зСТжУмь СУСаж, язО йОє лТОбС кО СаСб'яезСбФ пОУмзФ, О мОзСд бОТміУмь ікржХ ТПпПР мО 
йОРкСбжХ лТОб, язі лПТПРриж гС кПї яз гС УлОгзСєйоя. 

3. БФгь-язі СайПдПккя мО СамядПккя, бУмОкСбиПкі Ф еОлСбімі гия УлОгзСєйоя, язжР йОє 
лТОбС кО СаСб'яезСбФ пОУмзФ Ф УлОгсжкі, гіРУкі ижрП сСгС мієї пОУмжкж УлОгсжкж, язО 
лПТПбжсФє РСвС СаСб'яезСбФ пОУмзФ. 
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ЛмОммя 1242. ЗОлСбім е ФйСбСю 
1. ЗОлСбігОп йСдП СаФйСбжмж бжкжзкПккя лТОбО кО УлОгзФбОккя Ф СУСаж, язО 

лТжекОпПкО Ф еОлСбімі, кОябкіУмю лПбкСї ФйСбж, яз лСб'яеОкСї, мОз і кП лСб'яеОкСї е її 
лСбПгікзСю (кОябкіУмь ікржХ УлОгзСєйоіб, лТСджбОккя Ф лПбкСйФ йіУоі, кОТСгдПккя 
гжмжкж, егСаФммя СУбімж мСсС). 

КйСбО, бжекОпПкО Ф еОлСбімі, йОє іУкФбОмж кО пОУ бігзТжммя УлОгсжкж. 
2. КйСбО, бжекОпПкО Ф еОлСбімі, є кізпПйкСю, язсС бСкО УФлПТПпжмь еОзСкФ ОаС 

йСТОиькжй еОУОгОй УФУліиьУмбО. 
3. ИУСаО, лТжекОпПкО Ф еОлСбімі, кП йОє лТОбО бжйОвОмж бжекОккя ФйСбж кПгіРУкСю кО 

міР лігУмОбі, сС бСкО кП екОиО лТС кПї, ОаС язсС кОУмОккя ФйСбж біг кПї кП еОиПдОиС. 

ЛмОммя 1243. ЗОлСбім лСгТФддя 
1. ЙСгТФддя йОє лТОбС УзиОУмж УліиькжР еОлСбім сСгС йОРкО, язП кОиПджмь РСйФ кО 

лТОбі УліиькСї УФйіУкСї биОУкСУмі. 
2. К ТОеі УзиОгПккя УліиькСвС еОлСбімФ пОУмзО Ф лТОбі УліиькСї УФйіУкСї биОУкСУмі ліУия 

УйПТмі СгкСвС е лСгТФддя лПТПХСгжмь гС гТФвСвС е лСгТФддя, язжР РСвС лПТПджб. К ТОеі 
УйПТмі СУмОккьСвС лТОбС кО УлОгзФбОккя йОюмь СУСаж, бжекОпПкі лСгТФддяй Ф еОлСбімі. 

3. ЗО джммя гТФджкж мО пСиСбізО зСдПк е кжХ йОє лТОбС бігйСбжмжУя біг УліиькСвС 
еОлСбімФ. МОзО бігйСбО лігиявОє кСмОТіОиькСйФ лСУбігпПккю. 

4. К ТОеі УйПТмі СгкСвС е лСгТФддя кСмОТіФУ кОзиОгОє еОаСТСкФ бігпФдПккя йОРкО, 
еОекОпПкСвС Ф еОлСбімі лСгТФддя. 

ЛмОммя 1244. ЙіглТжекОпПккя УлОгзСєйоя 
1. ЗОлСбігОп йОє лТОбС лТжекОпжмж ікрСвС УлОгзСєйоя кО бжлОгСз, язсС 

УлОгзСєйПоь, еОекОпПкжР Ф еОлСбімі, лСйТП гС бігзТжммя УлОгсжкж, кП лТжРйП її ОаС 
бігйСбжмьУя біг її лТжРкяммя пж аФгП ФУФкПкжР біг лТОбО кО УлОгзФбОккя, О мОзСд Ф ТОеі 
бігУФмкСУмі ФйСб, бжекОпПкжХ Ф еОлСбімі (УмОммя 1242 оьСвС КСгПзУФ). 

2. ЙіглТжекОпПкжй УлОгзСєйоПй йСдП аФмж аФгь-язО СУСаО, бжекОпПкО Ф УмОммі 1222 
оьСвС КСгПзУФ. 

ЛмОммя 1245. ЛлОгзФбОккя пОУмжкж УлОгсжкж, сС кП СХСлиПкО еОлСбімСй 
1. НОУмжкО УлОгсжкж, сС кП СХСлиПкО еОлСбімСй, УлОгзФємьУя УлОгзСєйояйж еО 

еОзСкСй кО еОвОиькжХ лігУмОбОХ. ДС пжУиО ожХ УлОгзСєйоіб бХСгямь мОзСд УлОгзСєйоі еО 
еОзСкСй, язжй ікрО пОУмжкО УлОгсжкж аФиО лПТПгОкО еО еОлСбімСй. 

ЛмОммя 1246. ВУмОкСбиПккя УПТбімФмФ Ф еОлСбімі 
1. ЛлОгзСгОбПоь йОє лТОбС бУмОкСбжмж Ф еОлСбімі УПТбімФм сСгС еПйПиькСї гіиякзж, 

ікржХ лТжТСгкжХ ТПУФТУіб ОаС ікрСвС кПТФХСйСвС йОРкО гия еОгСбСиПккя лСмТПа ікржХ 
СУіа. 

ЛмОммя 1247. ЗОвОиькі бжйСвж гС нСТйж еОлСбімФ 
1. ЗОлСбім УзиОгОємьУя Ф лжУьйСбіР нСТйі, іе еОекОпПккяй йіУоя мО пОУФ РСвС 

УзиОгПккя. 
2. ЗОлСбім йОє аФмж СУСажУмС ліглжУОкжР еОлСбігОпПй. 
ЯзсС СУСаО кП йСдП СУСажУмС ліглжУОмж еОлСбім, бік ліглжУФємьУя біглСбігкС гС 

пОУмжкж пПмбПТмСї УмОммі 207 оьСвС КСгПзУФ. 
3. ЗОлСбім йОє аФмж лСУбігпПкжР кСмОТіФУСй ОаС ікржйж лСУОгСбжйж, УиФдаСбжйж 

СУСаОйж, бжекОпПкжйж Ф УмОммяХ 1251 - 1252 оьСвС КСгПзУФ. 
4. ЗОлСбімж, лСУбігпПкі СУСаОйж, еОекОпПкжйж Ф пОУмжкі мТПміР оієї УмОммі, лігиявОюмь 

гПТдОбкіР ТПєУмТОоії Ф ЛлОгзСбСйФ ТПєУмТі б лСТягзФ, еОмбПТгдПкСйФ КОаікПмСй ЖікіУмТіб 
КзТОїкж. 
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ЛмОммя 1248. ЙСУбігпПккя еОлСбімФ кСмОТіФУСй 
1. ЗСмОТіФУ лСУбігпФє еОлСбім, язжР кОлжУОкжР еОлСбігОпПй биОУкСТФпкС ОаС еО 

гСлСйСвСю еОвОиькСлТжРкямжХ мПХкіпкжХ еОУСаіб. 
2. ЗСмОТіФУ йСдП кО лТСХОккя СУСаж еОлжУОмж еОлСбім е її Уиіб биОУкСТФпкС ОаС еО 

гСлСйСвСю еОвОиькСлТжРкямжХ мПХкіпкжХ еОУСаіб. 
К оьСйФ ТОеі еОлСбім йОє аФмж бвСиСУ лТСпжмОкжР еОлСбігОпПй і ліглжУОкжР кжй. 
ЯзсС еОлСбігОп пПТПе ніежпкі бОгж кП йСдП УОй лТСпжмОмж еОлСбім, лСУбігпПккя 

еОлСбімФ йОє бігаФбОмжУя лТж УбігзОХ (УмОммя 1253 оьСвС КСгПзУФ). 

ЛмОммя 1249. ЙСУбігпПккя кСмОТіФУСй УПзТПмкжХ еОлСбіміб 
1. ЛПзТПмкжй є еОлСбім, язжР лСУбігпФємьУя кСмОТіФУСй аПе СекОРСйиПккя е РСвС 

ейіУмСй. 
2. ИУСаО, язО УзиОиО УПзТПмкжР еОлСбім, лСгОє РСвС б еОзиПєкСйФ зСкбПТмі кСмОТіФУСбі. 

ЗО зСкбПТмі йОє аФмж ліглжУ еОлСбігОпО. 
ЗСмОТіФУ УмОбжмь кО зСкбПТмі УбіР лСУбігпФбОиькжР кОлжУ, УзТілиює лПпОмзСю і б 

лТжУФмкСУмі еОлСбігОпО лСйісОє РСвС б ікржР зСкбПТм мО СлПпОмФє. 

ЛмОммя 1250. ИвСиСрПккя кСмОТіФУСй УПзТПмкСвС еОлСбімФ 
1. ИгПТдОбрж ікнСТйОоію лТС бігзТжммя УлОгсжкж, кСмОТіФУ лТжекОпОє гПкь 

СвСиСрПккя ейіУмФ еОлСбімФ. ЙТС гПкь СвСиСрПккя еОлСбімФ бік лСбігСйияє пиПкіб Уій'ї мО 
ТСгжпіб УлОгзСгОбоя, язсС їХкє йіУоП лТСджбОккя РСйФ бігСйП, ОаС ТСажмь лТС оП 
лСбігСйиПккя б гТФзСбОкжХ еОУСаОХ йОУСбСї ікнСТйОоії. 

2. К лТжУФмкСУмі еОікмПТПУСбОкжХ СУіа мО гбСХ Убігзіб кСмОТіФУ бігзТжбОє зСкбПТм, Ф 
язСйФ еаПТівОбУя еОлСбім, мО СвСиСрФє РСвС ейіУм. 

3. ЙТС СвСиСрПккя еОлСбімФ УзиОгОємьУя лТСмСзСи, язжР ліглжУФюмь кСмОТіФУ мО 
Убігзж. К лТСмСзСиі еОлжУФємьУя бПУь ейіУм еОлСбімФ. 

ЛмОммя 1251. ЙСУбігпПккя еОлСбімФ лСУОгСбСю СУСаСю СТвОкФ йіУоПбСвС 
УОйСбТягФбОккя 

1. ЯзсС Ф кОУПиПкСйФ лФкзмі кПйОє кСмОТіФУО, еОлСбім, зТій УПзТПмкСвС, йСдП аФмж 
лСУбігпПкжР ФлСбкСбОдПкСю кО оП лСУОгСбСю СУСаСю біглСбігкСвС СТвОкФ йіУоПбСвС 
УОйСбТягФбОккя. 

ЛмОммя 1252. ЙСУбігпПккя еОлСбімФ ікрСю лСУОгСбСю, УиФдаСбСю СУСаСю 
1. ЗОлСбім СУСаж, язО лПТПаФбОє кО иізФбОккі Ф иізОТкі, вСУлімОиі, ікрСйФ УмОоіСкОТкСйФ 

еОзиОгі СХСТСкж егСТСб'я, О мОзСд СУСаж, язО лТСджбОє б аФгжкзФ гия СУіа лСХжиСвС бізФ мО 
СУіа е ікбОиігкіУмю, йСдП аФмж лСУбігпПкжР вСиСбкжй иізОТПй, РСвС еОУмФлкжзСй е йПгжпкСї 
пОУмжкж ОаС пПТвСбжй иізОТПй оієї иізОТкі, вСУлімОию, ікрСвС УмОоіСкОТкСвС еОзиОгФ 
СХСТСкж егСТСб'я, О мОзСд кОпОиькжзСй вСУлімОию, гжТПзмСТСй ОаС вСиСбкжй иізОТПй 
аФгжкзФ гия СУіа лСХжиСвС бізФ мО СУіа е ікбОиігкіУмю. 

2. ЗОлСбім СУСаж, язО лПТПаФбОє ліг пОУ лиОбОккя кО йСТУьзСйФ, ТіпзСбСйФ УФгкі, сС 
ХСгжмь ліг лТОлСТСй КзТОїкж, йСдП аФмж лСУбігпПкжР зОлімОкСй оьСвС УФгкО. 

3. ЗОлСбім СУСаж, язО лПТПаФбОє Ф лСрФзСбіР ОаС ікріР ПзУлПгжоії, йСдП аФмж 
лСУбігпПкжР кОпОиькжзСй оієї ПзУлПгжоії. 

4. ЗОлСбім біРУьзСбСУиФдаСбоя, О б лФкзмОХ гжУиСзОоії біРУьзСбжХ пОУмжк, е'єгкОкь, 
ФУмОкСб, біРУьзСбС-кОбпОиькжХ еОзиОгіб, гП кПйОє кСмОТіФУО пж СТвОкФ, сС бпжкяє 
кСмОТіОиькі гії, мОзСд еОлСбім лТОоібкжзО, пиПкО РСвС Уій'ї і пиПкО Уій'ї біРУьзСбСУиФдаСбоя 
йСдП аФмж лСУбігпПкжР зСйОкгжТСй (кОпОиькжзСй) ожХ пОУмжкж, е'єгкОккя, ФУмОкСбж ОаС 
еОзиОгФ. 

5. ЗОлСбім СУСаж, язО мТжйОємьУя б ФУмОкСбі бжзСкОккя лСзОТОкь, йСдП аФмж 
лСУбігпПкжР кОпОиькжзСй мОзСї ФУмОкСбж. 

6. ЗОлСбім СУСаж, язО мТжйОємьУя Ф УиігпСйФ іеСиямСТі, йСдП аФмж лСУбігпПкжР 
кОпОиькжзСй УиігпСвС іеСиямСТО. 
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7. ЗОлСбімж СУіа, еОекОпПкжХ Ф пОУмжкОХ лПТріР - рСУміР оієї УмОммі, лСУбігпФюмьУя лТж 
УбігзОХ. 

8. ДС еОлСбіміб, лСУбігпПкжХ лСУОгСбжйж, УиФдаСбжйж СУСаОйж, еОУмСУСбФюмьУя 
лСиСдПккя УмОммі 1247 оьСвС КСгПзУФ. 

9. ЗОлСбімж, лСУбігпПкі лСУОгСбжйж, УиФдаСбжйж СУСаОйж, бжекОпПкжйж Ф пОУмжкОХ 
лПТріР - рСУміР оієї УмОммі, лТжТібкююмьУя гС еОлСбіміб, лСУбігпПкжХ кСмОТіФУОйж. 

ЛмОммя 1253. ЙСУбігпПккя еОлСбімФ лТж УбігзОХ 
1. ЗО аОдОккя еОлСбігОпО РСвС еОлСбім йСдП аФмж лСУбігпПкжР лТж УбігзОХ. 
2. К бжлОгзОХ, бУмОкСбиПкжХ ОаеОоСй мТПмій пОУмжкж гТФвСї УмОммі 1248 і УмОммПю 1252 

оьСвС КСгПзУФ, лТжУФмкіУмь кП йПкр яз гбСХ Убігзіб лТж лСУбігпПккі еОлСбімФ є 
СаСб'яезСбСю. 

3. ЛбігзОйж йСдФмь аФмж ижрП СУСаж е лСбкСю ожбіиькСю гієегОмкіУмю. 
4. ЛбігзОйж кП йСдФмь аФмж: 
1) кСмОТіФУ ОаС ікрО лСУОгСбО, УиФдаСбО СУСаО, язО лСУбігпФє еОлСбім; 
2) УлОгзСєйоі еО еОлСбімСй; 
3) пиПкж Уій'ї мО аижеьзі ТСгжпі УлОгзСєйоіб еО еОлСбімСй; 
4) СУСаж, язі кП йСдФмь лТСпжмОмж ОаС ліглжУОмж еОлСбім. 
5. Лбігзж, лТж язжХ лСУбігпПкС еОлСбім, еОпжмФюмь РСвС бвСиСУ мО УмОбиямь УбСї 

ліглжУж кО кьСйФ. 
6. К мПзУм еОлСбімФ еОкСУямьУя бігСйСУмі лТС СУСаФ Убігзіб. 

ЛмОммя 1254. ЙТОбС еОлСбігОпО кО УзОУФбОккя мО ейікФ еОлСбімФ 
1. ЗОлСбігОп йОє лТОбС Ф аФгь-язжР пОУ УзОУФбОмж еОлСбім. 
2. ЗОлСбігОп йОє лТОбС Ф аФгь-язжР пОУ УзиОУмж кСбжР еОлСбім. ЗОлСбім, язжР аФиС 

УзиОгПкС ліекірП, УзОУСбФє лСлПТПгкіР еОлСбім лСбкіУмю ОаС Ф міР пОУмжкі, б язіР бік РСйФ 
УФлПТПпжмь. 

3. КСдкжР кСбжР еОлСбім УзОУСбФє лСлПТПгкіР і кП бігкСбиює еОлСбімФ, язжР еОлСбігОп 
УзиОб лПТПг кжй. 

4. ЯзсС кСбжР еОлСбім, УзиОгПкжР еОлСбігОпПй, аФб бжекОкжР кПгіРУкжй, пжккіУмь 
лСлПТПгкьСвС еОлСбімФ кП бігкСбиюємьУя, зТій бжлОгзіб, бУмОкСбиПкжХ УмОммяйж 225 і 231 
оьСвС КСгПзУФ. 

5. ЗОлСбігОп йОє лТОбС Ф аФгь-язжР пОУ бкПУмж гС еОлСбімФ ейікж. 
6. ЛзОУФбОккя еОлСбімФ, бкПУПккя гС кьСвС ейік лТСбОгямьУя еОлСбігОпПй СУСажУмС. 
7. ЛзОУФбОккя еОлСбімФ, бкПУПккя гС кьСвС ейік лТСбОгямьУя Ф лСТягзФ, 

бУмОкСбиПкСйФ ожй КСгПзУСй гия лСУбігпПккя еОлСбімФ і лігиявОюмь гПТдОбкіР ТПєУмТОоії 
Ф ЛлОгзСбСйФ ТПєУмТі б лСТягзФ, еОмбПТгдПкСйФ КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж. 

ЛмОммя 1255. МОєйкжоя еОлСбімФ 
1. ЗСмОТіФУ, ікрО лСУОгСбО, УиФдаСбО СУСаО, язО лСУбігпФє еОлСбім, Убігзж, О мОзСд 

ніежпкО СУСаО, язО ліглжУФє еОлСбім еОйіУмь еОлСбігОпО, кП йОюмь лТОбО гС бігзТжммя 
УлОгсжкж ТСевСиСрФбОмж бігСйСУмі сСгС нОзмФ УзиОгПккя еОлСбімФ, РСвС ейіУмФ, 
УзОУФбОккя ОаС ейікж еОлСбімФ. 

ЛмОммя 1256. МиФйОпПккя еОлСбімФ 
1. МиФйОпПккя еОлСбімФ йСдП аФмж егіРУкПкП ліУия бігзТжммя УлОгсжкж УОйжйж 

УлОгзСєйояйж. 
2. К ТОеі УлСТФ йід УлОгзСєйояйж миФйОпПккя еОлСбімФ егіРУкюємьУя УФгСй 

біглСбігкС гС УмОммі 213 оьСвС КСгПзУФ. 

ЛмОммя 1257. ЗПгіРУкіУмь еОлСбімФ 
1. ЗОлСбім, УзиОгПкжР СУСаСю, язО кП йОиО кО оП лТОбО, О мОзСд еОлСбім, УзиОгПкжР е 

лСТФрПккяй бжйСв сСгС РСвС нСТйж мО лСУбігпПккя, є кізпПйкжй. 
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2. ЗО лСеСбСй еОікмПТПУСбОкСї СУСаж УФг бжекОє еОлСбім кПгіРУкжй, язсС аФгП 
бУмОкСбиПкС, сС бСиПбжябиПккя еОлСбігОпО кП аФиС біиькжй і кП біглСбігОиС РСвС бСиі. 

3. ЗПгіРУкіУмь СзТПйСвС ТСелСТягдПккя, сС йіУмжмьУя Ф еОлСбімі, кП йОє кОУиігзСй 
кПгіРУкСУмі ікрСї РСвС пОУмжкж. 

4. К ТОеі кПгіРУкСУмі еОлСбімФ УлОгзСєйПоь, язжР еО ожй еОлСбімСй аФб лСеаОбиПкжР 
лТОбО кО УлОгзФбОккя, СгПТдФє лТОбС кО УлОгзФбОккя еО еОзСкСй кО еОвОиькжХ лігУмОбОХ. 

ГиОбО 86 
ЛЙАДККВАЗЗЯ ЗА ЗАКИЗИЖ 

ЛмОммя 1258. НПТвСбіУмь УлОгзФбОккя еО еОзСкСй 
1. ЛлОгзСєйоі еО еОзСкСй СгПТдФюмь лТОбС кО УлОгзФбОккя лСпПТвСбС. 
2. КСдкО кОУмФлкО пПТвО УлОгзСєйоіб еО еОзСкСй СгПТдФє лТОбС кО УлОгзФбОккя Ф 

ТОеі бігУФмкСУмі УлОгзСєйоіб лСлПТПгкьСї пПТвж, ФУФкПккя їХ біг лТОбО кО УлОгзФбОккя, 
кПлТжРкяммя кжйж УлОгсжкж ОаС бігйСбж біг її лТжРкяммя, зТій бжлОгзіб, бУмОкСбиПкжХ 
УмОммПю 1259 оьСвС КСгПзУФ. 

ЛмОммя 1259. ЗйікО пПТвСбСУмі СгПТдОккя лТОбО кО УлОгзФбОккя 
1. НПТвСбіУмь СгПТдОккя УлОгзСєйояйж еО еОзСкСй лТОбО кО УлОгзФбОккя йСдП аФмж 

ейікПкО кСмОТіОиькС лСУбігпПкжй гСвСбСТСй еОікмПТПУСбОкжХ УлОгзСєйоіб, ФзиОгПкжй 
ліУия бігзТжммя УлОгсжкж. МПР гСвСбіТ кП йСдП лСТФржмж лТОб УлОгзСєйоя, язжР кП аПТП Ф 
кьСйФ ФпОУмі, О мОзСд УлОгзСєйоя, язжР йОє лТОбС кО СаСб'яезСбФ пОУмзФ Ф УлОгсжкі. 

2. ЛіежпкО СУСаО, язО є УлОгзСєйоПй еО еОзСкСй кОУмФлкжХ пПТв, йСдП еО ТірПккяй 
УФгФ СгПТдОмж лТОбС кО УлОгзФбОккя ТОеСй іе УлОгзСєйояйж мієї пПТвж, язО йОє лТОбС кО 
УлОгзФбОккя, еО ФйСбж, сС бСкО лТСмявСй мТжбОиСвС пОУФ СлізФбОиОУя, йОмПТіОиькС 
еОаПелПпФбОиО, кОгОбОиО ікрФ гСлСйСвФ УлОгзСгОбоПбі, язжР пПТПе лСХжижР біз, мядзФ 
ХбСТСаФ ОаС зОиіомбС аФб Ф аПелСТОгкСйФ УмОкі. 

ЛмОммя 1260. ЛлОгзФбОккя ФУжкСбиПкжйж мО ФУжкСбиюбОпОйж 
1. К ТОеі УлОгзФбОккя еО еОзСкСй ФУжкСбиПкжР мО РСвС кОсОгзж, е СгкСвС аСзФ, мО 

ФУжкСбиюбОп і РСвС ТСгжпі - е гТФвСвС, лТжТібкююмьУя гС ТСгжпіб еО лСХСгдПккяй. 
2. КУжкСбиПкжР мО РСвС кОсОгзж кП УлОгзФюмь еО еОзСкСй ліУия УйПТмі аОмьзіб 

ФУжкСбиПкСвС, ікржХ РСвС ТСгжпіб еО лСХСгдПккяй лС бжУХігкіР иікії. 
БОмьзж ФУжкСбиПкСвС мО ікрі РСвС ТСгжпі еО лСХСгдПккяй лС бжУХігкіР иікії кП 

УлОгзФюмь еО еОзСкСй ліУия УйПТмі ФУжкСбиПкСвС мО РСвС кОсОгзіб. 
3. ЯзсС еО ТірПккяй УФгФ лТС ФУжкСбиПккя еаПТПдПкжР лТОбСбжР еб'яеСз йід 

ФУжкСбиПкжй мО РСвС аОаСю, гігСй, аТОмСй мО УПУмТСю еО лСХСгдПккяй, мС Ф ТОеі УйПТмі 
РСвС аОаж, гігО еО лСХСгдПккяй ФУжкСбиПкжР йОє лТОбС кО УлОгзФбОккя еО лТОбСй 
лТПгУмОбиПккя, О Ф ТОеі УйПТмі РСвС аТОмО, УПУмТж еО лСХСгдПккяй - йОє лТОбС кО 
УлОгзФбОккя яз УлОгзСєйПоь гТФвСї пПТвж. 

К ТОеі УйПТмі ФУжкСбиПкСвС РСвС аОаО, гіг, аТОм, УПУмТО еО лСХСгдПккяй, е язжйж аФб 
еаПТПдПкжР лТОбСбжР еб'яеСз, УлОгзФюмь кО еОвОиькжХ лігУмОбОХ. 

ЛмОммя 1261. ЙПТрО пПТвО УлОгзСєйоіб еО еОзСкСй 
1. К лПТрФ пПТвФ лТОбС кО УлОгзФбОккя еО еОзСкСй йОюмь гімж УлОгзСгОбоя, Ф мСйФ 

пжУиі еОпОмі еО джммя УлОгзСгОбоя мО кОТСгдПкі ліУия РСвС УйПТмі, мСР е лСгТФддя, язжР 
РСвС лПТПджб, мО аОмьзж. 

ЛмОммя 1262. ДТФвО пПТвО УлОгзСєйоіб еО еОзСкСй 
1. К гТФвФ пПТвФ лТОбС кО УлОгзФбОккя еО еОзСкСй йОюмь Тігкі аТОмж мО УПУмТж 

УлОгзСгОбоя, РСвС аОаО мО гіг яз е аСзФ аОмьзО, мОз і е аСзФ йОмПТі. 
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ЛмОммя 1263. МТПмя пПТвО УлОгзСєйоіб еО еОзСкСй 
1. К мТПмю пПТвФ лТОбС кО УлОгзФбОккя еО еОзСкСй йОюмь Тігкі гягьзС мО мімзО 

УлОгзСгОбоя. 

ЛмОммя 1264. НПмбПТмО пПТвО УлОгзСєйоіб еО еОзСкСй 
1. К пПмбПТмФ пПТвФ лТОбС кО УлОгзФбОккя еО еОзСкСй йОюмь СУСаж, язі лТСджбОиж еі 

УлОгзСгОбоПй Сгкією Уій'єю кП йПкр яз л'ямь ТСзіб гС пОУФ бігзТжммя УлОгсжкж. 

ЛмОммя 1265. Й'ямО пПТвО УлОгзСєйоіб еО еОзСкСй 
1. К л'ямФ пПТвФ лТОбС кО УлОгзФбОккя еО еОзСкСй йОюмь ікрі ТСгжпі УлОгзСгОбоя гС 

рСУмСвС УмФлПкя УлСТігкПккя бзиюпкС, лТжпСйФ ТСгжпі аиждпСвС УмФлПкя УлСТігкПккя 
ФУФбОюмь біг лТОбО УлОгзФбОккя ТСгжпіб лСгОиьрСвС УмФлПкя УлСТігкПккя. 

ЛмФлікь УлСТігкПккя бжекОпОємьУя еО пжУиСй кОТСгдПкь, сС біггОияюмь ТСгжпО біг 
УлОгзСгОбоя. ЗОТСгдПккя УОйСвС УлОгзСгОбоя кП бХСгжмь гС оьСвС пжУиО. 

2. К л'ямФ пПТвФ лТОбС кО УлОгзФбОккя еО еОзСкСй СгПТдФюмь ФмТжйОкоі УлОгзСгОбоя, 
язі кП аФиж пиПкОйж РСвС Уій'ї. 

КмТжйОкоПй ббОдОємьУя кПлСбкСиімкя ОаС кПлТОоПегОмкО СУСаО, язО кП аФиО пиПкСй 
Уій'ї УлОгзСгОбоя, ОиП кП йПкр яз л'ямь ТСзіб СгПТдФбОиО біг кьСвС йОмПТіОиькФ гСлСйСвФ, 
сС аФиО гия кПї єгжкжй ОаС СУкСбкжй гдПТПиСй еОУСаіб гС іУкФбОккя. 

ЛмОммя 1266. ЛлОгзФбОккя еО лТОбСй лТПгУмОбиПккя 
1. ВкФзж, лТОбкФзж УлОгзСгОбоя УлОгзФюмь мФ пОУмзФ УлОгсжкж, язО кОиПдОиО а еО 

еОзСкСй їХкій йОмПТі, аОмьзСбі, аОаі, гігСбі, язаж бСкж аФиж джбжйж кО пОУ бігзТжммя 
УлОгсжкж. 

2. ЙТОаОаО, лТОгіг УлОгзФюмь мФ пОУмзФ УлОгсжкж, язО а кОиПдОиО еО еОзСкСй їХкій 
гімяй (аОаі, гігСбі УлОгзСгОбоя), язаж бСкж аФиж джбжйж кО пОУ бігзТжммя УлОгсжкж. 

3. ЙиПйіккжзж УлОгзСгОбоя УлОгзФюмь мФ пОУмзФ УлОгсжкж, язО кОиПдОиО а еО 
еОзСкСй їХкій йОмПТі, аОмьзСбі (УПУмТі, аТОмСбі УлОгзСгОбоя), язаж бСкж аФиж джбжйж кО пОУ 
бігзТжммя УлОгсжкж. 

4. ДбСюТігкі аТОмж мО УПУмТж УлОгзСгОбоя УлОгзФюмь мФ пОУмзФ УлОгсжкж, язО 
кОиПдОиО а еО еОзСкСй їХкій йОмПТі, аОмьзСбі (мімоі, гягьзСбі УлОгзСгОбоя), язаж бСкж аФиж 
джбжйж кО пОУ бігзТжммя УлОгсжкж. 

5. ЯзсС УлОгзФбОккя еО лТОбСй лТПгУмОбиПккя егіРУкюємьУя зіиьзСйО СУСаОйж, 
пОУмзО їХкьСвС лСйПТиСвС ТСгжпО гіижмьУя йід кжйж лСТібкФ. 

6. ЙТж УлОгзФбОккі лС лТяйіР кжеХігкіР иікії лТОбС лТПгУмОбиПккя гіє аПе СайПдПккя 
УмФлПкя УлСТігкПккя. 

ЛмОммя 1267. КСейіТ пОУмзж Ф УлОгсжкі УлОгзСєйоіб еО еОзСкСй 
1. НОУмзж Ф УлОгсжкі зСдкСвС іе УлОгзСєйоіб еО еОзСкСй є Тібкжйж. 
2. ЛлОгзСєйоі еО ФУкСю ФвСгСю йід УСаСю, язсС оП УмСУФємьУя ТФХСйСвС йОРкО, 

йСдФмь ейікжмж ТСейіТ пОУмзж Ф УлОгсжкі зСвСУь іе кжХ. 
3. ЛлОгзСєйоі еО лжУьйСбСю ФвСгСю йід УСаСю, лСУбігпПкСю кСмОТіФУСй, язсС оП 

УмСУФємьУя кПТФХСйСвС йОРкО ОаС мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб, йСдФмь ейікжмж ТСейіТ пОУмзж Ф 
УлОгсжкі зСвСУь іе кжХ. 

ГиОбО 87 
ЗДІЕЛЗДЗЗЯ ЙКАВА ЗА ЛЙАДККВАЗЗЯ 

ЛмОммя 1268. ЙТжРкяммя УлОгсжкж 
1. ЛлОгзСєйПоь еО еОлСбімСй пж еО еОзСкСй йОє лТОбС лТжРкямж УлОгсжкФ ОаС кП 

лТжРкямж її. 
2. ЗП гСлФУзОємьУя лТжРкяммя УлОгсжкж е ФйСбСю пж іе еОУмПТПдПккяй. 
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3. ЛлОгзСєйПоь, язжР лСУміРкС лТСджбОб ТОеСй іе УлОгзСгОбоПй кО пОУ бігзТжммя 
УлОгсжкж, ббОдОємьУя мОзжй, сС лТжРкяб УлОгсжкФ, язсС лТСмявСй УмТСзФ, бУмОкСбиПкСвС 
УмОммПю 1270 оьСвС КСгПзУФ, бік кП еОябжб лТС бігйСбФ біг кПї. 

4. ЖОиСиімкя, кПлСбкСиімкя, кПгієегОмкО СУСаО, О мОзСд СУСаО, ожбіиькО гієегОмкіУмь 
язСї СайПдПкО, ббОдОюмьУя мОзжйж, сС лТжРкяиж УлОгсжкФ, зТій бжлОгзіб, бУмОкСбиПкжХ 
пОУмжкОйж гТФвСю - пПмбПТмСю УмОммі 1273 оьСвС КСгПзУФ. 

5. ЗПеОиПдкС біг пОУФ лТжРкяммя УлОгсжкж бСкО кОиПджмь УлОгзСєйоПбі е пОУФ 
бігзТжммя УлОгсжкж. 

ЛмОммя 1269. ЙСгОккя еОябж лТС лТжРкяммя УлОгсжкж 
1. ЛлОгзСєйПоь, язжР аОдОє лТжРкямж УлОгсжкФ, ОиП кО пОУ бігзТжммя УлОгсжкж кП 

лТСджбОб лСУміРкС іе УлОгзСгОбоПй, йОє лСгОмж кСмОТіФУФ ОаС б УіиьУьзжХ кОУПиПкжХ 
лФкзмОХ - ФлСбкСбОдПкіР кО оП лСУОгСбіР СУСаі біглСбігкСвС СТвОкФ йіУоПбСвС 
УОйСбТягФбОккя еОябФ лТС лТжРкяммя УлОгсжкж. 

2. ЗОябО лТС лТжРкяммя УлОгсжкж лСгОємьУя УлОгзСєйоПй СУСажУмС. 
3. ИУСаО, язО гСУявиО пСмжТкОгоямж ТСзіб, йОє лТОбС лСгОмж еОябФ лТС лТжРкяммя 

УлОгсжкж аПе евСгж УбСїХ аОмьзіб ОаС лізиФбОиькжзО. 
4. ЗОябФ лТС лТжРкяммя УлОгсжкж біг ійПкі йОиСиімкьСї, кПгієегОмкСї СУСаж лСгОюмь її 

аОмьзж (ФУжкСбиюбОпі), СлізФк. 
5. ИУСаО, язО лСгОиО еОябФ лТС лТжРкяммя УлОгсжкж, йСдП бігзижзОмж її лТСмявСй 

УмТСзФ, бУмОкСбиПкСвС гия лТжРкяммя УлОгсжкж. 

ЛмОммя 1270. ЛмТСзж гия лТжРкяммя УлОгсжкж 
1. Дия лТжРкяммя УлОгсжкж бУмОкСбиюємьУя УмТСз Ф ріУмь йіУяоіб, язжР лСпжкОємьУя е 

пОУФ бігзТжммя УлОгсжкж. 
2. ЯзсС бжкжзкПккя Ф СУСаж лТОбО кО УлОгзФбОккя еОиПджмь біг кПлТжРкяммя 

УлОгсжкж ОаС бігйСбж біг її лТжРкяммя ікржйж УлОгзСєйояйж, УмТСз гия лТжРкяммя кПю 
УлОгсжкж бУмОкСбиюємьУя Ф мТж йіУяоі е йСйПкмФ кПлТжРкяммя ікржйж УлОгзСєйояйж 
УлОгсжкж ОаС бігйСбж біг її лТжРкяммя. 

ЯзсС УмТСз, сС еОижржбУя, йПкржР яз мТж йіУяоі, бік лТСгСбдФємьУя гС мТьСХ йіУяоіб. 

ЛмОммя 1271. ЙТжРкяммя еОлСбігОиькСвС бігзОеФ 
1. ЯзсС лТСмявСй рПУмж йіУяоіб е пОУФ бігзТжммя УлОгсжкж бігзОеССгПТдФбОп кП 

бігйСбжбУя біг еОлСбігОиькСвС бігзОеФ, ббОдОємьУя, сС бік РСвС лТжРкяб. 

ЛмОммя 1272. ЗОУиігзж лТСлФсПккя УмТСзФ гия лТжРкяммя УлОгсжкж 
1. ЯзсС УлОгзСєйПоь лТСмявСй УмТСзФ, бУмОкСбиПкСвС УмОммПю 1270 оьСвС КСгПзУФ, кП 

лСгОб еОябФ лТС лТжРкяммя УлОгсжкж, бік ббОдОємьУя мОзжй, сС кП лТжРкяб її. 
2. ЗО лжУьйСбСю евСгСю УлОгзСєйоіб, язі лТжРкяиж УлОгсжкФ, УлОгзСєйПоь, язжР 

лТСлФУмжб УмТСз гия лТжРкяммя УлОгсжкж, йСдП лСгОмж еОябФ лТС лТжРкяммя УлОгсжкж 
кСмОТіФУФ ОаС б УіиьУьзжХ кОУПиПкжХ лФкзмОХ - ФлСбкСбОдПкіР кО оП лСУОгСбіР СУСаі 
біглСбігкСвС СТвОкФ йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя еО йіУоПй бігзТжммя УлОгсжкж. 

3. ЗО лСеСбСй УлОгзСєйоя, язжР лТСлФУмжб УмТСз гия лТжРкяммя УлОгсжкж е лСбОдкСї 
лТжпжкж, УФг йСдП бжекОпжмж РСйФ гСгОмзСбжР УмТСз, гСУмОмкіР гия лСгОккя кжй еОябж 
лТС лТжРкяммя УлОгсжкж. 

ЛмОммя 1273. ЙТОбС кО бігйСбФ біг лТжРкяммя УлОгсжкж 
1. ЛлОгзСєйПоь еО еОлСбімСй ОаС еО еОзСкСй йСдП бігйСбжмжУя біг лТжРкяммя 

УлОгсжкж лТСмявСй УмТСзФ, бУмОкСбиПкСвС УмОммПю 1270 оьСвС КСгПзУФ. ЗОябО лТС бігйСбФ 
біг лТжРкяммя УлОгсжкж лСгОємьУя кСмОТіФУФ ОаС б УіиьУьзжХ кОУПиПкжХ лФкзмОХ - 
ФлСбкСбОдПкіР кО оП лСУОгСбіР СУСаі біглСбігкСвС СТвОкФ йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя еО 
йіУоПй бігзТжммя УлОгсжкж. 
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2. ЛіежпкО СУСаО, ожбіиькО гієегОмкіУмь язСї СайПдПкО, йСдП бігйСбжмжУя біг 
лТжРкяммя УлОгсжкж еО евСгСю лізиФбОиькжзО і СТвОкФ Слізж мО лізиФбОккя. 

3. ЗПлСбкСиімкя СУСаО бізСй біг пСмжТкОгоямж гС біУійкОгоямж ТСзіб йСдП 
бігйСбжмжУя біг лТжРкяммя УлОгсжкж еО евСгСю аОмьзіб (ФУжкСбиюбОпіб), лізиФбОиькжзО і 
СТвОкФ Слізж мО лізиФбОккя. 

4. БОмьзж (ФУжкСбиюбОпі), СлізФк йСдФмь бігйСбжмжУя біг лТжРкяммя УлОгсжкж, 
кОиПдкСї йОиСиімкіР, кПгієегОмкіР СУСаі, ижрП е гСебСиФ СТвОкФ Слізж мО лізиФбОккя. 

5. ВігйСбО біг лТжРкяммя УлОгсжкж є аПеФйСбкСю і аПееОУмПТПдкСю. 
6. ВігйСбО біг лТжРкяммя УлОгсжкж йСдП аФмж бігзижзОкО лТСмявСй УмТСзФ, 

бУмОкСбиПкСвС гия її лТжРкяммя. 

ЛмОммя 1274. ЙТОбС кО бігйСбФ біг лТжРкяммя УлОгсжкж кО зСТжУмь ікрСї СУСаж 
1. ЛлОгзСєйПоь еО еОлСбімСй йОє лТОбС бігйСбжмжУя біг лТжРкяммя УлОгсжкж кО 

зСТжУмь ікрСвС УлОгзСєйоя еО еОлСбімСй. 
2. ЛлОгзСєйПоь еО еОзСкСй йОє лТОбС бігйСбжмжУя біг лТжРкяммя УлОгсжкж кО 

зСТжУмь аФгь-зСвС іе УлОгзСєйоіб еО еОзСкСй кПеОиПдкС біг пПТвж. 
3. ЛлОгзСєйПоь йОє лТОбС бігйСбжмжУя біг пОУмзж Ф УлОгсжкі УлОгзСєйоя, язжР 

бігйСбжбУя біг УлОгсжкж кО РСвС зСТжУмь. 
4. ЯзсС еОлСбігОп ліглТжекОпжб УлОгзСєйоя, СУСаО, кО ій'я язСї УзиОгПкжР еОлСбім, 

йСдП бігйСбжмжУя біг УлОгсжкж ижрП кО зСТжУмь СУСаж, язО є ліглТжекОпПкжй 
УлОгзСєйоПй. 

5. ВігйСбО біг лТжРкяммя УлОгсжкж йСдП аФмж бжекОкО УФгСй кПгіРУкСю е лігУмОб, 
бУмОкСбиПкжХ УмОммяйж 225, 229 - 231 і 233 оьСвС КСгПзУФ. 

ЛмОммя 1275. ЙТОбСбі кОУиігзж бігйСбж біг лТжРкяммя УлОгсжкж 
1. ЯзсС біг лТжРкяммя УлОгсжкж бігйСбжбУя Сгжк іе УлОгзСєйоіб еО еОлСбімСй, пОУмзО 

Ф УлОгсжкі, язФ бік йОб лТОбС лТжРкямж, лПТПХСгжмь гС ікржХ УлОгзСєйоіб еО еОлСбімСй і 
ТСелСгіияємьУя йід кжйж лСТібкФ. 

2. ЯзсС біг лТжРкяммя УлОгсжкж бігйСбжбУя Сгжк іе УлОгзСєйоіб еО еОзСкСй е мієї 
пПТвж, язО йОє лТОбС кО УлОгзФбОккя, пОУмзО Ф УлОгсжкі, язФ бік йОб лТОбС лТжРкямж, 
лПТПХСгжмь гС ікржХ УлОгзСєйоіб еО еОзСкСй мієї д пПТвж і ТСелСгіияємьУя йід кжйж 
лСТібкФ. 

3. ЙСиСдПккя оієї УмОммі кП еОУмСУСбФюмьУя, язсС УлОгзСєйПоь бігйСбжбУя біг 
лТжРкяммя УлОгсжкж кО зСТжУмь ікрСвС УлОгзСєйоя, О мОзСд зСиж еОлСбігОп ліглТжекОпжб 
ікрСвС УлОгзСєйоя. 

4. ЯзсС кО УлОгзСєйоя еО еОлСбімСй, язжР бігйСбжбУя біг лТжРкяммя УлОгсжкж, аФиС 
лСзиОгПкС еОлСбігОиькжР бігзОе, СаСб'яеСз еО еОлСбігОиькжй бігзОеСй лПТПХСгжмь гС 
ікржХ УлОгзСєйоіб еО еОлСбімСй, язі лТжРкяиж УлОгсжкФ, і ТСелСгіияємьУя йід кжйж 
лСТібкФ. 

5. ВігйСбО УлОгзСєйоя еО еОлСбімСй біг лТжРкяммя УлОгсжкж кП лСеаОбияє РСвС 
лТОбО кО УлОгзФбОккя еО еОзСкСй. 

ЛмОммя 1276. ЙПТПХіг лТОбО кО лТжРкяммя УлОгсжкж 
1. ЯзсС УлОгзСєйПоь еО еОлСбімСй ОаС еО еОзСкСй лСйПТ ліУия бігзТжммя УлОгсжкж і 

кП бУмжв її лТжРкямж, лТОбС кО лТжРкяммя кОиПдкСї РСйФ пОУмзж УлОгсжкж, зТій лТОбО кО 
лТжРкяммя СаСб'яезСбСї пОУмзж Ф УлОгсжкі, лПТПХСгжмь гС РСвС УлОгзСєйоіб (УлОгзСбО 
мТОкУйіУія). 

ЙТОбС кО лТжРкяммя УлОгсжкж Ф оьСйФ бжлОгзФ егіРУкюємьУя кО еОвОиькжХ лігУмОбОХ 
лТСмявСй УмТСзФ, сС еОижржбУя. ЯзсС УмТСз, сС еОижржбУя, йПкржР яз мТж йіУяоі, бік 
лСгСбдФємьУя гС мТьСХ йіУяоіб. 



ГОеПмО "ВУП лТС аФХвОимПТУьзжР Саиіз" 286 gazeta.vobu.ua 
 

 

ЛмОммя 1277. ВігФйПТиіУмь УлОгсжкж 
1. К ТОеі бігУФмкСУмі УлОгзСєйоіб еО еОлСбімСй і еО еОзСкСй, ФУФкПккя їХ біг лТОбО кО 

УлОгзФбОккя, кПлТжРкяммя кжйж УлОгсжкж, О мОзСд бігйСбж біг її лТжРкяммя СТвОк 
йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя еО йіУоПй бігзТжммя УлОгсжкж, О язсС гС УзиОгФ УлОгсжкж 
бХСгжмь кПТФХСйП йОРкС - еО РСвС йіУоПекОХСгдПккяй, еСаСб'яеОкжР лСгОмж гС УФгФ еОябФ 
лТС бжекОккя УлОгсжкж бігФйПТиСю. 

К ТОеі язсС кО Са'єзмі кПТФХСйСвС йОРкО кО йСйПкм бігзТжммя УлОгсжкж екОХСгжмьУя 
ТФХСйП йОРкС, сС бХСгжмь гС УзиОгФ УлОгсжкж, мОзП ТФХСйП йОРкС лПТПХСгжмь Ф биОУкіУмь 
мПТжмСТіОиькСї вТСйОгж, язіР лПТПгОкС кПТФХСйП йОРкС. 

ЗОябО лТС бжекОккя УлОгсжкж бігФйПТиСю йСдП мОзСд аФмж лСгОкО зТПгжмСТСй 
УлОгзСгОбоя, О язсС гС УзиОгФ УлОгсжкж бХСгямь еПйПиькі гіиякзж 
УіиьУьзСвСУлСгОТУьзСвС лТжекОпПккя - биОУкжзОйж ОаС зСТжУмФбОпОйж УФйідкжХ 
еПйПиькжХ гіиякСз. К мОзСйФ ТОеі УФг еОиФпОє гС ТСевиягФ УлТОбж СТвОкж йіУоПбСвС 
УОйСбТягФбОккя еО йіУоПй бігзТжммя УлОгсжкж мО/ОаС еО йіУоПекОХСгдПккяй кПТФХСйСвС 
йОРкО, сС бХСгжмь гС УзиОгФ УлОгсжкж. 

ИУСаж, язі йОюмь лТОбС ОаС еСаСб'яеОкі лСгОбОмж еОябФ лТС бжекОккя УлОгсжкж 
бігФйПТиСю, йОюмь лТОбС кО СгПТдОккя ікнСТйОоії е ЛлОгзСбСвС ТПєУмТФ лТС еОбПгПкФ 
УлОгзСбФ УлТОбФ мО бжгОкП УбігСомбС лТС лТОбС кО УлОгсжкФ. 

2. ЗОябО лТС бжекОккя УлОгсжкж бігФйПТиСю лСгОємьУя ліУия УлижбФ СгкСвС ТСзФ е 
пОУФ бігзТжммя УлОгсжкж. 

3. ЛлОгсжкО, бжекОкО УФгСй бігФйПТиСю, лПТПХСгжмь Ф биОУкіУмь мПТжмСТіОиькСї 
вТСйОгж еО йіУоПй бігзТжммя УлОгсжкж, О кПТФХСйП йОРкС - еО РСвС йіУоПекОХСгдПккяй. 

4. МПТжмСТіОиькО вТСйОгО, язО УмОиО биОУкжзСй бігФйПТиСвС йОРкО, еСаСб'яеОкО 
еОгСбСиькжмж бжйСвж зТПгжмСТіб УлОгзСгОбоя, сС еОябиПкі біглСбігкС гС УмОммі 1231 
оьСвС КСгПзУФ. ЯзсС биОУкжзОйж бігФйПТиСвС йОРкО УмОиж гПзіиьзО мПТжмСТіОиькжХ 
вТСйОг, бжйСвж зТПгжмСТіб УлОгзСгОбоя еОгСбСиькяюмьУя мПТжмСТіОиькжйж вТСйОгОйж 
лТСлСТоіРкС гС бОТмСУмі бігФйПТиСвС йОРкО, кОаФмСвС Ф биОУкіУмь зСдкСю е кжХ. 

5. ЛлОгсжкО, кП лТжРкямО УлОгзСєйояйж, СХСТСкяємьУя гС бжекОккя її бігФйПТиСю 
біглСбігкС гС УмОммі 1283 оьСвС КСгПзУФ. 

ЛмОммя 1278. ЙСгіи УлОгсжкж йід УлОгзСєйояйж 
1. НОУмзж зСдкСвС УлОгзСєйоя Ф УлОгсжкі є Тібкжйж, язсС УлОгзСгОбПоь Ф еОлСбімі 

УОй кП ТСелСгіижб УлОгсжкФ йід кжйж. 
2. КСдПк іе УлОгзСєйоіб йОє лТОбС кО бжгіи РСвС пОУмзж б кОмФТі. 

ЛмОммя 1279. ЙПТПбОдкП лТОбС СзТПйжХ УлОгзСєйоіб кО бжгіи їй УлОгзСбСвС йОРкО 
б кОмФТі 

1. ЛлОгзСєйоі, язі лТСмявСй кП йПкр яз СгкСвС ТСзФ гС пОУФ бігзТжммя УлОгсжкж 
лТСджбОиж ТОеСй іе УлОгзСгОбоПй Сгкією Уій'єю, йОюмь лПТПбОдкП лТОбС лПТПг ікржйж 
УлОгзСєйояйж кО бжгіи їй Ф кОмФТі лТПгйПміб ебжпОРкСї гСйОркьСї СаУмОкСбзж мО бджмзФ б 
ТСейіТі пОУмзж Ф УлОгсжкі, язО їй кОиПджмь. 

2. ЛлОгзСєйоі, язі ТОеСй іе УлОгзСгОбоПй аФиж УліббиОУкжзОйж йОРкО, йОюмь 
лПТПбОдкП лТОбС лПТПг ікржйж УлОгзСєйояйж кО бжгіи їй Ф кОмФТі оьСвС йОРкО, Ф йПдОХ 
їХкьСї пОУмзж Ф УлОгсжкі, язсС оП кП лСТФрФє ікмПТПУіб ікржХ УлОгзСєйоіб, сС йОюмь 
іУмСмкП екОпПккя. 

ЛмОммя 1280. ЙПТПТСелСгіи УлОгсжкж 
1. ЯзсС ліУия УлижбФ УмТСзФ гия лТжРкяммя УлОгсжкж і ліУия ТСелСгіиФ її йід 

УлОгзСєйояйж УлОгсжкФ лТжРкяиж ікрі УлОгзСєйоі (пОУмжкж гТФвО і мТПмя УмОммі 1272 
оьСвС КСгПзУФ), бСкО лігиявОє лПТПТСелСгіиФ йід кжйж. 

МОзі УлОгзСєйоі йОюмь лТОбС бжйОвОмж лПТПгОккя їй Ф кОмФТі пОУмжкж йОРкО, язП 
еаПТПвиСУя, ОаС УлиОмж вТСрСбСї зСйлПкУОоії. 
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2. ЯзсС йОРкС, кО язП лТПмПкгФє УлОгзСєйПоь, сС лТСлФУмжб УмТСз гия лТжРкяммя 
УлОгсжкж, лПТПРриС яз бігФйПТиП гС мПТжмСТіОиькСї вТСйОгж і еаПТПвиСУя, УлОгзСєйПоь 
йОє лТОбС бжйОвОмж РСвС лПТПгОккя б кОмФТі. К ТОеі РСвС лТСгОдФ УлОгзСєйПоь йОє лТОбС 
кО вТСрСбФ зСйлПкУОоію. 

ЛмОммя 1281. ЙТПг'ябиПккя зТПгжмСТСй УлОгзСгОбоя бжйСв гС УлОгзСєйоіб 
1. ЛлОгзСєйоі еСаСб'яеОкі лСбігСйжмж зТПгжмСТО УлОгзСгОбоя лТС бігзТжммя 

УлОгсжкж, язсС їй бігСйС лТС РСвС аСТвж мО/ОаС язсС бСкж УлОгзФюмь йОРкС, СамядПкП 
лТОбОйж мТПміХ СУіа. 

2. КТПгжмСТСбі УлОгзСгОбоя кОиПджмь лТПг'ябжмж УбСї бжйСвж гС УлОгзСєйоя, язжР 
лТжРкяб УлОгсжкФ, кП ліекірП рПУмж йіУяоіб е гкя СгПТдОккя УлОгзСєйоПй УбігСомбО лТС 
лТОбС кО УлОгсжкФ кО бУП ОаС пОУмжкФ УлОгзСбСвС йОРкО кПеОиПдкС біг кОУмОккя УмТСзФ 
бжйСвж. 

3. ЯзсС зТПгжмСТ УлОгзСгОбоя кП екОб і кП йів екОмж лТС лТжРкяммя УлОгсжкж ОаС лТС 
СгПТдОккя УлОгзСєйоПй УбігСомбО лТС лТОбС кО УлОгсжкФ, бік йОє лТОбС лТПг'ябжмж УбСї 
бжйСвж гС УлОгзСєйоя, язжР лТжРкяб УлОгсжкФ, лТСмявСй рПУмж йіУяоіб е гкя, зСиж бік 
гіекОбУя лТС лТжРкяммя УлОгсжкж ОаС лТС СгПТдОккя УлОгзСєйоПй УбігСомбО лТС лТОбС 
кО УлОгсжкФ. 

4. КТПгжмСТ УлОгзСгОбоя, язжР кП лТПг'ябжб бжйСвж гС УлОгзСєйоіб, сС лТжРкяиж 
УлОгсжкФ, Ф УмТСзж, бУмОкСбиПкі пОУмжкОйж гТФвСю і мТПмьСю оієї УмОммі, лСеаОбияємьУя 
лТОбО бжйСвж. 

ЛмОммя 1282. ИаСб'яеСз УлОгзСєйоіб еОгСбСиькжмж бжйСвж зТПгжмСТО 
1. ЛлОгзСєйоі еСаСб'яеОкі еОгСбСиькжмж бжйСвж зТПгжмСТО лСбкіУмю, ОиП б йПдОХ 

бОТмСУмі йОРкО, СгПТдОкСвС Ф УлОгсжкФ. КСдПк іе УлОгзСєйоіб еСаСб'яеОкжР еОгСбСиькжмж 
бжйСвж зТПгжмСТО СУСажУмС, Ф ТСейіТі, язжР біглСбігОє РСвС пОУмоі Ф УлОгсжкі. 

2. ВжйСвж зТПгжмСТО УлОгзСєйоі еСаСб'яеОкі еОгСбСиькжмж рияХСй СгкСТОеСбСвС 
лиОмПдФ, язсС гСйСбиПкіУмю йід УлОгзСєйояйж мО зТПгжмСТСй ікрП кП бУмОкСбиПкС. 

К ТОеі бігйСбж біг СгкСТОеСбСвС лиОмПдФ УФг еО лСеСбСй зТПгжмСТО ебПТмОє 
УмявкПккя кО йОРкС, язП аФиС лПТПгОкП УлОгзСєйояй Ф кОмФТі. 

ЛмОммя 1283. ИХСТСкО УлОгзСбСвС йОРкО 
1. ИХСТСкО УлОгзСбСвС йОРкО егіРУкюємьУя б ікмПТПУОХ УлОгзСєйоіб, 

бігзОеССгПТдФбОпіб мО зТПгжмСТіб УлОгзСгОбоя е йПмСю еаПТПдПккя РСвС гС лТжРкяммя 
УлОгсжкж УлОгзСєйояйж ОаС кОаТОккя еОзСккСї Ужиж ТірПккяй УФгФ лТС бжекОккя 
УлОгсжкж бігФйПТиСю. 

2. ЗСмОТіФУ ОаС б УіиьУьзжХ кОУПиПкжХ лФкзмОХ - ФлСбкСбОдПкО кО оП лСУОгСбО СУСаО 
біглСбігкСвС СТвОкФ йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя еО йіУоПй бігзТжммя УлОгсжкж еО еОябСю 
УлОгзСєйоіб ОаС еО лСбігСйиПккяй ліглТжєйУмб, ФУмОкСб, СТвОкіеОоіР, вТСйОгяк, ОаС кО 
лігУмОбі ТірПккя УФгФ лТС СвСиСрПккя ніежпкСї СУСаж лСйПТиСю пж еО УбСєю биОУкСю 
ікіоіОмжбСю бджбОє еОХСгіб гС СХСТСкж УлОгзСбСвС йОРкО. 

3. ИХСТСкО УлОгзСбСвС йОРкО мТжбОє гС еОзікпПккя УмТСзФ, бУмОкСбиПкСвС гия 
лТжРкяммя УлОгсжкж, ОаС кОаТОккя еОзСккСї Ужиж ТірПккяй УФгФ лТС бжекОккя УлОгсжкж 
бігФйПТиСю. 

ИУСаж ОаС СТвОкж, сС бджбОюмь еОХСгіб е СХСТСкж УлОгзСбСвС йОРкО, йОюмь лТОбС 
ФзиОгОмж гСвСбСТж е мТПмійж СУСаОйж, УлТяйСбОкі кО еОаПелПпПккя СХСТСкж УлОгзСбСвС 
йОРкО. 

4. ВжмТОмж кО СХСТСкФ УлОгзСбСвС йОРкО бігрзСгСбФюмьУя УлОгзСєйояйж біглСбігкС 
гС їХкьСї пОУмзж Ф УлОгсжкі, О Ф ТОеі бжекОккя УлОгсжкж бігФйПТиСю - СТвОкСй йіУоПбСвС 
УОйСбТягФбОккя, язжР біг ійПкі мПТжмСТіОиькСї вТСйОгж егіРУкює лТОбС биОУкСУмі сСгС 
УлОгсжкж, язФ бжекОкС бігФйПТиСю. 
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ЛмОммя 1284. ИХСТСкО УлОгзСбСвС йОРкО бжзСкОбоПй еОлСбімФ 
1. ЯзсС УлОгзФбОккя егіРУкюємьУя кП ижрП еО еОлСбімСй, О Р еО еОзСкСй, бжзСкОбПоь 

еОлСбімФ, язСвС лТжекОпжб УлОгзСгОбПоь, бджбОє еОХСгіб сСгС СХСТСкж бУієї УлОгсжкж. 
2. ЛлОгзСєйоі еО еОзСкСй йОюмь лТОбС лТжекОпжмж ікрФ СУСаФ, язО бджбОмжйП еОХСгіб 

сСгС СХСТСкж пОУмжкж УлОгсжкж, сС УлОгзФємьУя еО еОзСкСй. 

ЛмОммя 1285. КлТОбиіккя УлОгсжкСю 
1. ЯзсС Ф УзиОгі УлОгсжкж є йОРкС, язП лСмТПаФє ФмТжйОккя, гСвиягФ, бпжкПккя ікржХ 

нОзмжпкжХ пж юТжгжпкжХ гіР гия лігмТжйОккя РСвС б кОиПдкСйФ УмОкі, кСмОТіФУ, О б 
кОУПиПкжХ лФкзмОХ, гП кПйОє кСмОТіФУО, - біглСбігкжР СТвОк йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя, Ф 
ТОеі бігУФмкСУмі УлОгзСєйоіб ОаС бжзСкОбоя еОлСбімФ ФзиОгОюмь гСвСбіТ кО ФлТОбиіккя 
УлОгсжкСю е ікрСю СУСаСю. 

К ТОеі бігУФмкСУмі УлОгзСєйоіб ОаС бжзСкОбоя еОлСбімФ СУСаСю, язО ФлТОбияє 
УлОгсжкСю, гС УзиОгФ язСї бХСгжмь еПйПиькО гіиякзО, є УіиьУьзО, УПижскО, йіУьзО ТОгО еО 
йіУоПекОХСгдПккяй мОзСї еПйПиькСї гіиякзж. 

2. ИУСаО, язО ФлТОбияє УлОгсжкСю, йОє лТОбС кО бпжкПккя аФгь-язжХ кПСаХігкжХ гіР, 
УлТяйСбОкжХ кО еаПТПдПккя УлОгсжкж гС е'ябиПккя УлОгзСєйоіб ОаС гС лТжРкяммя 
УлОгсжкж. 

3. ИУСаО, язО ФлТОбияє УлОгсжкСю, йОє лТОбС кО лиОмФ еО бжзСкОккя УбСїХ 
лСбкСбОдПкь. 

ГиОбО 88 
ВИКИЗАЗЗЯ ЗАЙИВІМК 

ЛмОммя 1286. ЙТОбС еОлСбігОпО кО лТжекОпПккя бжзСкОбоя еОлСбімФ 
1. ЗОлСбігОп йСдП гСТФпжмж бжзСкОккя еОлСбімФ ніежпкіР СУСаі е лСбкСю ожбіиькСю 

гієегОмкіУмю ОаС юТжгжпкіР СУСаі (бжзСкОбоПбі еОлСбімФ). 
2. ЯзсС еОлСбім УзиОгПкС кО зСТжУмь зіиьзСХ СУіа, бжзСкОккя еОлСбімФ йСдП аФмж 

гСТФпПкС аФгь-зСйФ е кжХ. 
3. ЯзсС еОлСбім УзиОгПкС кО зСТжУмь Сгкієї СУСаж, бжзСкОккя еОлСбімФ йСдП аФмж 

лСзиОгПкС кО СУСаФ, язО кП є УлОгзСєйоПй еО еОлСбімСй. 

ЛмОммя 1287. ЙТжекОпПккя бжзСкОбоя еОлСбімФ еО ікіоіОмжбСю УлОгзСєйоіб 
1. ЛлОгзСєйоі йОюмь лТОбС лТПг'ябжмж лСеСб лТС ФУФкПккя бжзСкОбоя еОлСбімФ, 

лТжекОпПкСвС еОлСбігОпПй, біг бжзСкОккя кжй УбСїХ лСбкСбОдПкь, язсС бік кП йСдП 
еОаПелПпжмж бжзСкОккя бСиі еОлСбігОпО. 

2. ЯзсС еОлСбігОп кП лТжекОпжб бжзСкОбоя еОлСбімФ ОаС язсС СУСаО, язО аФиО кжй 
лТжекОпПкО, бігйСбжиОУя біг бжзСкОккя еОлСбімФ ОаС аФиО ФУФкПкО біг бжзСкОккя еОлСбімФ, 
УлОгзСєйоі йОюмь лТОбС СаТОмж бжзСкОбоя е пжУиО УлОгзСєйоіб ОаС лТжекОпжмж 
бжзСкОбоПй еОлСбімФ ікрФ СУСаФ. 

3. ЯзсС УлОгзСєйоі кП йСдФмь гСУявмж евСгж сСгС лТжекОпПккя бжзСкОбоя еОлСбімФ, 
бік кО бжйСвФ СгкСвС іе кжХ йСдП аФмж лТжекОпПкжР УФгСй. 

ЛмОммя 1288. ЙТжекОпПккя бжзСкОбоя еОлСбімФ кСмОТіФУСй 
1. ВжзСкОбПоь еОлСбімФ йСдП аФмж лТжекОпПкжР кСмОТіФУСй ОаС б УіиьУьзжХ кОУПиПкжХ 

лФкзмОХ - ФлСбкСбОдПкСю кО оП лСУОгСбСю СУСаСю біглСбігкСвС СТвОкФ йіУоПбСвС 
УОйСбТягФбОккя еО йіУоПй бігзТжммя УлОгсжкж, язсС еОлСбігОп кП лТжекОпжб бжзСкОбоя 
еОлСбімФ ОаС язсС бжзСкОбПоь еОлСбімФ бігйСбжбУя біг бжзСкОккя еОлСбімФ пж аФб ФУФкПкжР 
біг РСвС бжзСкОккя і язсС оьСвС лСмТПаФюмь ікмПТПУж УлОгзСєйоіб. 

ЛмОммя 1289. ЗвСгО СУСаж кО лТжекОпПккя її бжзСкОбоПй еОлСбімФ 
1. ИУСаО йСдП аФмж лТжекОпПкО бжзСкОбоПй еОлСбімФ ижрП еО її евСгСю. 
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2. ЗвСгО СУСаж аФмж бжзСкОбоПй еОлСбімФ йСдП аФмж бжТОдПкО кО мПзУмі УОйСвС 
еОлСбімФ ОаС гСгОкО гС кьСвС. 

3. ИУСаО йСдП лСгОмж гС кСмОТіФУО еО йіУоПй бігзТжммя УлОгсжкж еОябФ лТС евСгФ 
аФмж бжзСкОбоПй еОлСбімФ ліУия бігзТжммя УлОгсжкж. 

ЛмОммя 1290. ЙСбкСбОдПккя бжзСкОбоя еОлСбімФ 
1. ВжзСкОбПоь еОлСбімФ еСаСб'яеОкжР: 
1) бджмж еОХСгіб сСгС СХСТСкж УлОгзСбСвС йОРкО; 
2) бджмж еОХСгіб сСгС лСбігСйиПккя УлОгзСєйоіб, бігзОеССгПТдФбОпіб, зТПгжмСТіб 

лТС бігзТжммя УлОгсжкж; 
3) бжйОвОмж біг аСТдкжзіб УлОгзСгОбоя бжзСкОккя кжйж УбСїХ еСаСб'яеОкь; 
4) ФлТОбиямж УлОгсжкСю; 
5) еОаПелПпжмж СгПТдОккя зСдкжй іе УлОгзСєйоіб пОУмзж УлОгсжкж, язО бжекОпПкО Ф 

еОлСбімі; 
6) еОаПелПпжмж СгПТдОккя пОУмзж Ф УлОгсжкі СУСаОйж, язі йОюмь лТОбС кО 

СаСб'яезСбФ пОУмзФ Ф УлОгсжкі. 
2. ВжзСкОбПоь еОлСбімФ еСаСб'яеОкжР еОаПелПпжмж бжзСкОккя УлОгзСєйояйж гіР, гС 

язжХ бСкж аФиж еСаСб'яеОкі еОлСбімСй. 
3. ЙСбкСбОдПккя бжзСкОбоя еОлСбімФ лСУбігпФюмьУя гСзФйПкмСй, язжР бжгОємьУя 

кСмОТіФУСй еО йіУоПй бігзТжммя УлОгсжкж. 

ЛмОммя 1291. ЙТОбС бжзСкОбоя еОлСбімФ кО лиОмФ еО бжзСкОккя УбСїХ лСбкСбОдПкь 
1. ЗОлСбігОп йОє лТОбС бжекОпжмж Ф еОлСбімі мП йОРкС (б кОмФТі ОаС Ф вТСрОХ), язП 

бжзСкОбПоь еОлСбімФ йОє лТОбС СгПТдОмж еі УзиОгФ УлОгсжкж яз лиОмФ еО бжзСкОккя УбСїХ 
лСбкСбОдПкь. 

2. ЯзсС ТСейіТ лиОмж кП бжекОпПкжР еОлСбігОпПй, бік йСдП аФмж бжекОпПкжР еО 
гСйСбиПкіУмю бжзСкОбоя еОлСбімФ мО УлОгзСєйоіб, О б ТОеі УлСТФ - УФгСй. 

3. ВжзСкОбПоь еОлСбімФ йОє лТОбС бжйОвОмж біг УлОгзСєйоіб бігрзСгФбОккя мжХ 
бжмТОм, язі аФиж кжй еТСаиПкі гия СХСТСкж УлОгсжкж, ФлТОбиіккя кПю мО бжзСкОккя 
еОлСбімФ. 

ЛмОммя 1292. КСкмТСиь еО бжзСкОккяй еОлСбімФ 
1. ЛлОгзСєйоі йОюмь лТОбС зСкмТСиюбОмж гії бжзСкОбоя еОлСбімФ. 
2. ЯзсС УлОгзСєйояйж є йОиСиімкі, кПлСбкСиімкі, кПгієегОмкі СУСаж ОаС СУСаж, 

ожбіиькО гієегОмкіУмь язжХ СайПдПкО, зСкмТСиь еО бжзСкОккяй еОлСбімФ егіРУкююмь 
аОмьзж (ФУжкСбиюбОпі), СлізФкж, лізиФбОиькжзж, О мОзСд СТвОк Слізж мО лізиФбОккя. 

3. ЗО бжйСвСю СУіа, бжекОпПкжХ пОУмжкОйж лПТрСю і гТФвСю оієї УмОммі, бжзСкОбПоь 
еОлСбімФ лСбжкПк ебімФбОмж лТС гії, язі аФиж кжй бпжкПкі сСгС бжзСкОккя еОлСбімФ. 

4. ЙіУия бжзСкОккя еОлСбімФ бжзСкОбПоь еОлСбімФ лСгОє УлОгзСєйояй ОаС їХкій 
еОзСккжй лТПгУмОбкжзОй ебім лТС бжзСкОккя УбСїХ лСбкСбОдПкь. 

ЛмОммя 1293. ЙТОбС кО СУзОТдПккя гіР бжзСкОбоя еОлСбімФ 
1. ЛлОгзСєйоі, їХкі еОзСккі лТПгУмОбкжзж, О мОзСд СТвОк Слізж мО лізиФбОккя йОюмь 

лТОбС СУзОТджмж гС УФгФ гії бжзСкОбоя еОлСбімФ, язсС бСкж кП біглСбігОюмь оьСйФ 
КСгПзУФ, ікржй еОзСкОй, лСТФрФюмь ікмПТПУж УлОгзСєйоіб. 

2. ДС бжйСв лТС бжекОккя кПлТОбСйіТкжйж гіР бжзСкОбоя еОлСбімФ еОУмСУСбФємьУя 
лСеСбкО гОбкіУмь б Сгжк Тіз. 

ЛмОммя 1294. ЛмТСз пжккСУмі лСбкСбОдПкь бжзСкОбоя еОлСбімФ 
1. ЙСбкСбОдПккя бжзСкОбоя еОлСбімФ мТжбОюмь гС лСбкСвС егіРУкПккя бСиі 

УлОгзСгОбоя, язО бжТОдПкО Ф еОлСбімі. 
2. НжккіУмь лСбкСбОдПкь бжзСкОбоя еОлСбімФ лТжлжкяємьУя кСмОТіФУСй еО йіУоПй 

бігзТжммя УлОгсжкж еО лСвСгдПккяй іе УлОгзСєйояйж мО бігзОеССгПТдФбОпОйж. 
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3. ЙіУия лТжлжкПккя лСбкСбОдПкь бжзСкОбПоь еОлСбімФ лСбжкПк лСбПТкФмж 
кСмОТіФУСбі гСзФйПкм, язжР аФб РСйФ бжгОкжР (пОУмжкО мТПмя УмОммі 1290 оьСвС КСгПзУФ). 

4. К ТОеі кПлСбПТкПккя бжзСкОбоПй еОлСбімФ гСзФйПкмО, язжР еОУбігпФбОб РСвС 
лСбкСбОдПккя, УлОгзСєйоі йОюмь лТОбС бжмТПаФбОмж гСзФйПкм, О мОзСд бжйОвОмж 
бігрзСгФбОккя еОбгОкжХ їй еажмзіб. 

ЛмОммя 1295. ЙТОбС бжзСкОбоя еОлСбімФ кО бігйСбФ біг егіРУкПккя УбСїХ 
лСбкСбОдПкь 

1. ВжзСкОбПоь еОлСбімФ, кПеОиПдкС біг мСвС, зжй РСвС аФиС лТжекОпПкС, йОє лТОбС 
бігйСбжмжУя біг егіРУкПккя УбСїХ лСбкСбОдПкь. 

2. ВжзСкОбПоь еОлСбімФ еСаСб'яеОкжР кПвОРкС лСбігСйжмж УлОгзСєйоіб, О мОзСд ікржХ 
СУіа, сСгС язжХ бік лСбжкПк аФб бпжкжмж лПбкі гії, лТС бігйСбФ біг егіРУкПккя УбСїХ 
лСбкСбОдПкь. 

3. ВжзСкОбПоь еОлСбімФ кП йСдП бігйСбжмжУя біг егіРУкПккя УбСїХ лСбкСбОдПкь Ф ТОеі 
кПСаХігкСУмі бпжкПккя кПбігзиОгкжХ гіР, ебСиізОккя е язжйж еОвТСдФє еОбгОккяй еажмзіб 
УлОгзСєйояй. 

4. ВжзСкОбПоь еОлСбімФ біглСбігОє лПТПг УлОгзСєйояйж еО еажмзж, сС аФиж їй еОбгОкі 
Ф еб'яезФ е кПбжзСкОккяй бжйСв, бУмОкСбиПкжХ Ф пОУмжкОХ гТФвіР мО мТПміР оієї УмОммі. 

ГиОбО 89 
ИЛИКЖЙДЗЗЯ ЙКАВА ЗА ЛЙАДПИЗК 

ЛмОммя 1296. ЙТОбС УлОгзСєйоя кО СгПТдОккя УбігСомбО лТС лТОбС кО УлОгсжкФ 
1. ЛлОгзСєйПоь, язжР лТжРкяб УлОгсжкФ, йСдП СгПТдОмж УбігСомбС лТС лТОбС кО 

УлОгсжкФ. 
2. ЯзсС УлОгсжкФ лТжРкяиС зіиьзО УлОгзСєйоіб, УбігСомбС лТС лТОбС кО УлОгсжкФ 

бжгОємьУя зСдкСйФ е кжХ іе бжекОпПккяй ійПкі мО пОУмСз Ф УлОгсжкі ікржХ УлОгзСєйоіб. 
3. ВігУФмкіУмь УбігСомбО лТС лТОбС кО УлОгсжкФ кП лСеаОбияє УлОгзСєйоя лТОбО кО 

УлОгсжкФ. 

ЛмОммя 1297. ИаСб'яеСз УлОгзСєйоя ебПТкФмжУя еО УбігСомбСй лТС лТОбС кО 
УлОгсжкФ 

1. ЛлОгзСєйПоь, язжР лТжРкяб УлОгсжкФ, Ф УзиОгі язСї є йОРкС мО/ОаС йОРкСбі лТОбО, 
язі СамядПкі, мО/ОаС кПТФХСйП йОРкС мО ікрП йОРкС, сСгС язСвС егіРУкюємьУя гПТдОбкО 
ТПєУмТОоія, еСаСб'яеОкжР ебПТкФмжУя гС кСмОТіФУО ОаС б УіиьУьзжХ кОУПиПкжХ лФкзмОХ - гС 
ФлСбкСбОдПкСї кО оП лСУОгСбСї СУСаж біглСбігкСвС СТвОкФ йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя еО 
бжгОпПю РСйФ УбігСомбО лТС лТОбС кО УлОгсжкФ кО мОзП йОРкС. 

2. ЯзсС УлОгсжкФ лТжРкяиС зіиьзО УлОгзСєйоіб, УбігСомбС лТС лТОбС кО УлОгсжкФ 
бжгОємьУя кО ій'я зСдкСвС е кжХ, іе еОекОпПккяй ійПкі мО пОУмзж Ф УлОгсжкі ікржХ 
УлОгзСєйоіб. 

ЛмОммя 1298. ЛмТСз бжгОпі УбігСомбО лТС лТОбС кО УлОгсжкФ 
1. ЛбігСомбС лТС лТОбС кО УлОгсжкФ бжгОємьУя УлОгзСєйояй ліУия еОзікпПккя рПУмж 

йіУяоіб е пОУФ бігзТжммя УлОгсжкж. 
2. ЯзсС еОлСбім УзиОгПкС кО зСТжУмь еОпОмСї, ОиП сП кП кОТСгдПкСї гжмжкж, бжгОпО 

УбігСомбО лТС лТОбС кО УлОгсжкФ і ТСелСгіи УлОгсжкж йід ФУійО УлОгзСєйояйж йСдП 
бігаФмжУя ижрП ліУия кОТСгдПккя гжмжкж. 

ЙСиСдПккя ОаеОоФ лПТрСвС оієї пОУмжкж еОУмСУСбФємьУя мОзСд сСгС гжмжкж, еОпОмСї 
еО джммя УлОгзСгОбоя, ОиП кОТСгдПкСї ліУия РСвС УйПТмі, Ф ТОеі УлОгзФбОккя еО еОзСкСй. 

3. ДС еОзікпПккя УмТСзФ кО лТжРкяммя УлОгсжкж кСмОТіФУ йСдП бжгОмж УлОгзСєйоПбі 
гСебіи кО СгПТдОккя пОУмжкж бзиОгФ УлОгзСгОбоя Ф аОкзФ (нікОкУСбіР ФУмОкСбі), язсС оП 
бжзижзОкС СаУмОбжкОйж, язі йОюмь іУмСмкП екОпПккя. 

СмФммя 1299. ВжзиюпХкФ. 
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ЛмОммя 1300. ВкПУПккя ейік гС УбігСомбО лТС лТОбС кО УлОгсжкФ 
1. ЗО евСгСю бУіХ УлОгзСєйоіб, язі лТжРкяиж УлОгсжкФ, кСмОТіФУ ОаС б УіиьУьзжХ 

кОУПиПкжХ лФкзмОХ - ФлСбкСбОдПкО кО оП лСУОгСбО СУСаО біглСбігкСвС СТвОкФ йіУоПбСвС 
УОйСбТягФбОккя еО йіУоПй бігзТжммя УлОгсжкж йСдП бкПУмж ейікж гС УбігСомбО лТС лТОбС 
кО УлОгсжкФ. 

2. ЗО бжйСвФ СгкСвС іе УлОгзСєйоіб еО ТірПккяй УФгФ йСдФмь аФмж бкПУПкі ейікж гС 
УбігСомбО лТС лТОбС кО УлОгсжкФ. 

3. К бжлОгзОХ, бУмОкСбиПкжХ пОУмжкОйж лПТрСю і гТФвСю оієї УмОммі, кСмОТіФУ бжгОє 
УлОгзСєйояй кСбі УбігСомбО лТС лТОбС кО УлОгсжкФ. 

ЛмОммя 1301. ВжекОккя кПгіРУкжй УбігСомбО лТС лТОбС кО УлОгсжкФ 
1. ЛбігСомбС лТС лТОбС кО УлОгсжкФ бжекОємьУя кПгіРУкжй еО ТірПккяй УФгФ, язсС 

аФгП бУмОкСбиПкС, сС СУСаО, язіР бСкС бжгОкП, кП йОиО лТОбО кО УлОгзФбОккя, О мОзСд б 
ікржХ бжлОгзОХ, бУмОкСбиПкжХ еОзСкСй. 

ГиОбО 90 
ЛЙАДКИВИЕ ДИГИВІК 

ЛмОммя 1302. ЙСкяммя УлОгзСбСвС гСвСбСТФ 
1. ЗО УлОгзСбжй гСвСбСТСй СгкО УмСТСкО (кОаФбОп) еСаСб'яеФємьУя бжзСкФбОмж 

ТСелСТягдПккя гТФвСї УмСТСкж (бігпФдФбОпО) і б ТОеі РСвС УйПТмі кОаФбОє лТОбС биОУкСУмі 
кО йОРкС бігпФдФбОпО. 

ЛмОммя 1303. ЛмСТСкж Ф УлОгзСбСйФ гСвСбСТі 
1. ВігпФдФбОпПй Ф УлОгзСбСйФ гСвСбСТі йСдП аФмж лСгТФддя, Сгжк іе лСгТФддя ОаС 

ікрО СУСаО. 
2. ЗОаФбОпПй Ф УлОгзСбСйФ гСвСбСТі йСдП аФмж ніежпкО ОаС юТжгжпкО СУСаО. 

ЛмОммя 1304. ЛСТйО УлОгзСбСвС гСвСбСТФ 
1. ЛлОгзСбжР гСвСбіТ ФзиОгОємьУя Ф лжУьйСбіР нСТйі і лігиявОє кСмОТіОиькСйФ 

лСУбігпПккю, О мОзСд гПТдОбкіР ТПєУмТОоії Ф ЛлОгзСбСйФ ТПєУмТі б лСТягзФ, 
еОмбПТгдПкСйФ КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж. 

ЛмОммя 1305. ИаСб'яезж кОаФбОпО Ф УлОгзСбСйФ гСвСбСТі 
1. ЗОаФбОп Ф УлОгзСбСйФ гСвСбСТі йСдП аФмж еСаСб'яеОкжР бпжкжмж лПбкФ гію 

йОРкСбСвС ОаС кПйОРкСбСвС ХОТОзмПТФ гС бігзТжммя УлОгсжкж ОаС ліУия її бігзТжммя. 

ЛмОммя 1306. ИУСаижбСУмі УлОгзСбСвС гСвСбСТФ е ФпОУмю лСгТФддя 
1. ЙТПгйПмСй УлОгзСбСвС гСвСбСТФ йСдП аФмж йОРкС, язП кОиПджмь лСгТФддю кО 

лТОбі УліиькСї УФйіУкСї биОУкСУмі, О мОзСд йОРкС, язП є СУСажУмСю биОУкіУмю аФгь-зСвС е 
лСгТФддя. 

2. ЛлОгзСбжй гСвСбСТСй йСдП аФмж бУмОкСбиПкС, сС б ТОеі УйПТмі СгкСвС е лСгТФддя 
УлОгсжкО лПТПХСгжмь гС гТФвСвС, О б ТОеі УйПТмі гТФвСвС е лСгТФддя РСвС йОРкС 
лПТПХСгжмь гС кОаФбОпО еО гСвСбСТСй. 

ЛмОммя 1307. ЗОаПелПпПккя бжзСкОккя УлОгзСбСвС гСвСбСТФ 
1. ЗО йОРкС, бжекОпПкП Ф УлОгзСбСйФ гСвСбСТі, кСмОТіФУ, язжР лСУбігпжб оПР гСвСбіТ, 

кОзиОгОє еОаСТСкФ бігпФдПккя. 
2. ЗОлСбім, язжР бігпФдФбОп УзиОб сСгС йОРкО, бзОеОкСвС Ф УлОгзСбСйФ гСвСбСТі, є 

кізпПйкжй. 
3. ВігпФдФбОп йОє лТОбС лТжекОпжмж СУСаФ, язО аФгП егіРУкюбОмж зСкмТСиь еО 

бжзСкОккяй УлОгзСбСвС гСвСбСТФ ліУия РСвС УйПТмі. 



ГОеПмО "ВУП лТС аФХвОимПТУьзжР Саиіз" 292 gazeta.vobu.ua 
 

 

К ТОеі бігУФмкСУмі мОзСї СУСаж зСкмТСиь еО бжзСкОккяй УлОгзСбСвС гСвСбСТФ егіРУкює 
кСмОТіФУ еО йіУоПй бігзТжммя УлОгсжкж. 

ЛмОммя 1308. КСеіТбОккя УлОгзСбСвС гСвСбСТФ 
1. ЛлОгзСбжР гСвСбіТ йСдП аФмж ТСеіТбОкС УФгСй кО бжйСвФ бігпФдФбОпО Ф ТОеі 

кПбжзСкОккя кОаФбОпПй РСвС ТСелСТягдПкь. 
2. ЛлОгзСбжР гСвСбіТ йСдП аФмж ТСеіТбОкС УФгСй кО бжйСвФ кОаФбОпО Ф ТОеі 

кПйСдижбСУмі бжзСкОккя кжй ТСелСТягдПкь бігпФдФбОпО. 

ЙКИКІЗМДВІ МА ЙДКДНІДЗІ ЙИЙИЖДЗЗЯ 
1. МПР КСгПзУ кОажТОє пжккСУмі е 1 Уіпкя 2004 ТСзФ. 
2. ВжекОмж мОзжйж, сС бмТОмжиж пжккіУмь е 1 Уіпкя 2004 ТСзФ: 
МжбіиькжР зСгПзУ КзТОїкУьзСї КЛК біг 18 ижлкя 1963 ТСзФ, іе ейікОйж, бкПУПкжйж гС 

кьСвС; 
ЗОзСк КзТОїкУьзСї КЛК "ЙТС еОмбПТгдПккя МжбіиькСвС зСгПзУФ КзТОїкУьзСї КЛК" 

(ВігСйСУмі ВПТХСбкСї КОгж ККЛК, 1963 Т., N 30, Ум. 463); 
УмОммі 2 - 7, 12, 13, 16 КзОеФ ЙТПежгії ВПТХСбкСї КОгж КзТОїкУьзСї КЛК біг 9 вТФгкя 1963 

ТСзФ "ЙТС лСТягСз ббПгПккя б гію МжбіиькСвС і МжбіиькСвС лТСоПУФОиькСвС зСгПзУіб 
КзТОїкУьзСї КЛК" (ВігСйСУмі ВПТХСбкСї КОгж ККЛК, 1963 Т., N 51, Ум. 731; 1985 Т., N 23, Ум. 
542; ВігСйСУмі ВПТХСбкСї КОгж КзТОїкж, 1993 Т., N 3, Ум. 15).  

3. КОаікПмФ ЖікіУмТіб КзТОїкж гС 1 збімкя 2003 ТСзФ лігвСмФбОмж мО лСгОмж кО ТСевияг 
ВПТХСбкСї КОгж КзТОїкж: 

лПТПиіз еОзСкСгОбпжХ Озміб (їХ СзТПйжХ лСиСдПкь), язі йОюмь аФмж бжекОкі мОзжйж, сС 
бмТОмжиж пжккіУмь, мО лПТПиіз еОзСкСгОбпжХ Озміб, гС язжХ Уиіг бкПУмж ейікж, Ф еб'яезФ е 
кОаТОккяй пжккСУмі ожй КСгПзУСй; 

лТСПзм еОзСкФ лТС йідкОТСгкП лТжбОмкП лТОбС мО лТСПзмж ікржХ еОзСкіб, кПСаХігкіУмь 
лТжРкяммя язжХ бжлижбОє іе оьСвС КСгПзУФ. 

4. МжбіиькжР зСгПзУ КзТОїкж еОУмСУСбФємьУя гС ожбіиькжХ бігкСУжк, сС бжкжзиж ліУия 
кОаТОккя кжй пжккСУмі. 

ПСгС ожбіиькжХ бігкСУжк, язі бжкжзиж гС кОаТОккя пжккСУмі Мжбіиькжй зСгПзУСй 
КзТОїкж, лСиСдПккя оьСвС КСгПзУФ еОУмСУСбФюмьУя гС мжХ лТОб і СаСб'яезіб, сС бжкжзиж 
ОаС лТСгСбдФюмь іУкФбОмж ліУия кОаТОккя кжй пжккСУмі. 

5. ЙТОбжиО зкжвж рСУмСї МжбіиькСвС зСгПзУФ КзТОїкж еОУмСУСбФюмьУя мОзСд гС 
УлОгсжкж, язО бігзТжиОУя, ОиП кП аФиО лТжРкямО кізжй іе УлОгзСєйоіб гС кОаТОккя 
пжккСУмі ожй КСгПзУСй. 

ЙТОбжиО УмОммі 1277 МжбіиькСвС зСгПзУФ КзТОїкж лТС бігФйПТиП йОРкС 
еОУмСУСбФюмьУя мОзСд гС УлОгсжкж, біг гкя бігзТжммя язСї гС кОаТОккя пжккСУмі ожй 
КСгПзУСй УлижбиС кП йПкрП СгкСвС ТСзФ. 

6. ЙТОбжиО МжбіиькСвС зСгПзУФ КзТОїкж лТС лСеСбкФ гОбкіУмь еОУмСУСбФюмьУя гС 
лСеСбіб, УмТСз лТПг'ябиПккя язжХ, бУмОкСбиПкжР еОзСкСгОбУмбСй, сС гіяиС ТОкірП, кП 
Улижб гС кОаТОккя пжккСУмі ожй КСгПзУСй. 

7. ДС лСеСбіб лТС бжекОккя еОлПТПпФбОкСвС лТОбСпжкФ кПгіРУкжй і лТС еОУмСУФбОккя 
кОУиігзіб кПгіРУкСУмі кізпПйкСвС лТОбСпжкФ, лТОбС кО лТПг'ябиПккя язСвС бжкжзиС гС 1 
Уіпкя 2004 ТСзФ, еОУмСУСбФємьУя лСеСбкО гОбкіУмь, бУмОкСбиПкО гия біглСбігкжХ лСеСбіб 
еОзСкСгОбУмбСй, сС гіяиС ТОкірП. 

8. ЙТОбжиО УмОммі 344 МжбіиькСвС зСгПзУФ КзТОїкж лТС кОаФбОиькФ гОбкіУмь 
лСржТююмьУя мОзСд кО бжлОгзж, зСиж бСиСгіккя йОРкСй лСпОиСУя еО мТж ТСзж гС 
кОаТОккя пжккСУмі ожй КСгПзУСй. 

9. ДС гСвСбСТіб, сС аФиж ФзиОгПкі гС 1 Уіпкя 2004 ТСзФ і лТСгСбдФюмь гіямж ліУия 
кОаТОккя пжккСУмі Мжбіиькжй зСгПзУСй КзТОїкж, еОУмСУСбФюмьУя лТОбжиО оьСвС КСгПзУФ 
сСгС лігУмОб, лСТягзФ і кОУиігзіб ейікж ОаС ТСеіТбОккя гСвСбСТіб СзТПйжХ бжгіб кПеОиПдкС 
біг гОмж їХ ФзиОгПккя. 
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10. ЙТОбжиО МжбіиькСвС зСгПзУФ КзТОїкж лТС біглСбігОиькіУмь еО лСТФрПккя гСвСбСТФ 
еОУмСУСбФюмьУя б мжХ бжлОгзОХ, зСиж біглСбігкі лСТФрПккя аФиж гСлФсПкі ліУия кОаТОккя 
пжккСУмі ожй КСгПзУСй, зТій бжлОгзіб, зСиж б гСвСбСТОХ, ФзиОгПкжХ гС 1 Уіпкя 2004 ТСзФ, 
аФиО бУмОкСбиПкО ікрО біглСбігОиькіУмь еО мОзі лСТФрПккя. 

11. ЛФгСбі лТСбОгдПккя Ф УлТОбОХ лТС лТжлжкПккя лТОбО биОУкСУмі кО лігУмОбОХ, сС 
кП бУмОкСбиПкі Мжбіиькжй зСгПзУСй КзТОїкж ОаС ікржй еОзСкСй, лігиявОюмь лТжлжкПккю. 

КХбОиПкі, ОиП кП бжзСкОкі УФгСбі ТірПккя Ф мОзжХ УлТОбОХ лТжйФУСбСйФ бжзСкОккю кП 
лігиявОюмь. 

12. Йіг пОУ гії зОТОкмжкФ, бУмОкСбиПкСвС КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж е йПмСю 
еОлСаівОккя лСржТПккю зСТСкОбіТФУкСї ХбСТСаж (COVID-19), УмТСзж, бжекОпПкі УмОммяйж 
257, 258, 362, 559, 681, 728, 786, 1293 оьСвС КСгПзУФ, лТСгСбдФюмьУя кО УмТСз гії мОзСвС 
зОТОкмжкФ. 

13. В лПТіСг егіРУкПккя б КзТОїкі еОХСгіб сСгС еОлСаівОккя бжкжзкПккю, лСржТПккю і 
ТСелСбУюгдПккю ПлігПйіР, лОкгПйіР зСТСкОбіТФУкСї ХбСТСаж (COVID-19), еОаСТСкяємьУя 
лігбжсПккя лТСоПкмкСї УмОбзж еО зТПгжмкжй гСвСбСТСй. 

14. КУмОкСбжмж, сС е йСйПкмФ бУмОкСбиПккя зОТОкмжкФ, ббПгПкСвС ЙСУмОкСбСю 
КОаікПмФ ЖікіУмТіб КзТОїкж "ЙТС еОлСаівОккя лСржТПккю кО мПТжмСТії КзТОїкж вСУмТСї 
ТПУліТОмСТкСї ХбСТСаж COVID-19, УлТжпжкПкСї зСТСкОбіТФУСй SARS-CoV-2" біг 11 аПТПекя 
2020 ТСзФ N 211 (іе кОУмФлкжйж ейікОйж і гСлСбкПккяйж), і гС РСвС бігйікж (УзОУФбОккя) б 
ФУмОкСбиПкСйФ еОзСкСй лСТягзФ, лиОмО еО зСТжУмФбОккя кПТФХСйжй йОРкСй (РСвС 
пОУмжкСю) лігиявОє ейПкрПккю еО бжйСвСю кОРйОпО, язжР егіРУкює ліглТжєйкжоьзФ 
гіяиькіУмь е бжзСТжУмОккяй оьСвС йОРкО, блТСгСбд ФУьСвС пОУФ, зСиж йОРкС кП йСвиС 
бжзСТжУмСбФбОмжУя б ліглТжєйкжоьзіР гіяиькСУмі кОРйОпО б лСбкСйФ СаУяеі пПТПе 
еОлТСбОгдПкі СайПдПккя мО (ОаС) еОаСТСкж. 

К бжлОгзФ, бжекОпПкСйФ ОаеОоСй лПТржй оьСвС лФкзмФ, ТСейіТ лиОмж еО зСТжУмФбОккя 
йОРкСй кП йСдП лПТПбжсФбОмж УФзФлкжР (лТСлСТоіРкС гС СТПкгСбОкСї лиСсі) СаУяв 
бжмТОм, язі кОРйСгОбПоь егіРУкжб ОаС лСбжкПк аФгП егіРУкжмж еО біглСбігкжР лПТіСг гия 
бкПУПккя лиОмж еО еПйию, УлиОмж лСгОмзФ кО кПТФХСйП йОРкС, бігйіккП біг еПйПиькСї 
гіиякзж, і УлиОмж бОТмСУмі зСйФкОиькжХ лСУиФв. 

ЗОекОпПкі бжмТОмж лСзиОгОюмьУя кО кОРйОпО яз лиОмО еО зСТжУмФбОккяй йОРкСй еО 
біглСбігкжР лПТіСг лТСлСТоіРкС лиСсі кПТФХСйСвС йОРкО, язФ бік кОРйОє біглСбігкС гС 
гСвСбСТФ, язсС гСвСбСТСй кП лПТПгаОпПкжР СаСб'яеСз кОРйОпО УОйСУміРкС УлиОмжмж оі 
бжмТОмж лСбкіУмю ОаС пОУмзСбС. 

Мя кСТйО кП лСржТюємьУя кО УФа'єзміб вСУлСгОТюбОккя, язі блТСгСбд гії зОТОкмжкФ 
нОзмжпкС егіРУкюбОиж гіяиькіУмь е бжзСТжУмОккяй оьСвС йОРкО б УбСїР вСУлСгОТУьзіР 
гіяиькСУмі б лСбкСйФ СаУяеі, О мОзСд кО гСвСбСТж кОРйФ йОРкО, язП кОиПджмь 
мПТжмСТіОиькіР вТСйОгі. 

15. К ТОеі лТСУмТСпПккя лСежпОиькжзСй Ф лПТіСг гії зОТОкмжкФ, бУмОкСбиПкСвС 
КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж кО бУіР мПТжмСТії КзТОїкж е йПмСю еОлСаівОккя лСржТПккю кО 
мПТжмСТії КзТОїкж зСТСкОбіТФУкСї ХбСТСаж COVID-19, ОаС/мО Ф мТжгоямжгПккжР УмТСз ліУия 
гкя еОбПТрПккя гії мОзСвС зОТОкмжкФ бжзСкОккя вТСрСбСвС еСаСб'яеОккя еО гСвСбСТСй, 
біглСбігкС гС язСвС лСежпОиькжзФ аФиС кОгОкС зТПгжм (лСежзФ) аОкзСй ОаС ікржй 
зТПгжмСгОбоПй (лСежзСгОбоПй), лСежпОиькжз ебіиькяємьУя біг СаСб'яезіб УлиОмжмж кО 
зСТжУмь зТПгжмСгОбоя (лСежзСгОбоя) кПФУмСРзФ, рмТОн, лПкю еО мОзП лТСУмТСпПккя. 

16. Йіг пОУ егіРУкПккя лТжєгкОккя ДПТдОбкСї ілСмПпкСї ФУмОкСбж гС лТжбОмкСвС 
ОзоіСкПТкСвС мСбОТжУмбО "КзТОїкУьзО нікОкУСбО джмиСбО зСйлОкія" лСиСдПккя пОУмжк 
гТФвСї і мТПмьСї УмОммі 104 оьСвС КСгПзУФ кП еОУмСУСбФюмьУя. 

17. ЙСиСдПккя пОУмжкж гТФвСї УмОммі 107, ОаеОоФ гТФвСвС пОУмжкж пПмбПТмСї УмОммі 153, 
пОУмжкж лПТрСї УмОммі 523, пОУмжкж мТПмьСї УмОммі 559 оьСвС КСгПзУФ еОУмСУСбФюмьУя гС 
ожбіиькжХ бігкСУжк, сС бжкжзОюмь Ф лТСоПУі егіРУкПккя еОХСгіб е лПТПмбСТПккя 
ДПТдОбкСвС зСкоПТкФ "КзТСаСТСклТСй" б ОзоіСкПТкП мСбОТжУмбС, гПТдОбкжХ ФкімОТкжХ 
ліглТжєйУмб, Ф мСйФ пжУиі зОеПккжХ ліглТжєйУмб, язі бХСгямь гС УзиОгФ ДПТдОбкСвС 
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зСкоПТкФ "КзТСаСТСклТСй", - Ф вСУлСгОТУьзі мСбОТжУмбО, е ФТОХФбОккяй СУСаижбСУмПР, 
бУмОкСбиПкжХ ЗОзСкСй КзТОїкж "ЙТС СУСаижбСУмі ТПнСТйФбОккя ліглТжєйУмб СаСТСккС-
лТСйжУиСбСвС зСйлиПзУФ гПТдОбкСї нСТйж биОУкСУмі". 

18. К лПТіСг гії б КзТОїкі бСєккСвС, кОгебжпОРкСвС УмОкФ мО Ф мТжгоямжгПккжР УмТСз 
ліУия РСвС лТжлжкПккя ОаС УзОУФбОккя Ф ТОеі лТСУмТСпПккя лСежпОиькжзСй бжзСкОккя 
вТСрСбСвС еСаСб'яеОккя еО гСвСбСТСй, біглСбігкС гС язСвС лСежпОиькжзФ аФиС кОгОкС 
зТПгжм (лСежзФ) аОкзСй ОаС ікржй зТПгжмСгОбоПй (лСежзСгОбоПй), лСежпОиькжз 
ебіиькяємьУя біг біглСбігОиькСУмі, бжекОпПкСї УмОммПю 625 оьСвС КСгПзУФ, О мОзСд біг 
СаСб'яезФ УлиОмж кО зСТжУмь зТПгжмСгОбоя (лСежзСгОбоя) кПФУмСРзж (рмТОнФ, лПкі) еО мОзП 
лТСУмТСпПккя. КУмОкСбжмж, сС кПФУмСРзО (рмТОн, лПкя) мО ікрі лиОмПді, УлиОмО язжХ 
лПТПгаОпПкО біглСбігкжйж гСвСбСТОйж, кОТОХСбОкі бзиюпкС е 24 июмСвС 2022 ТСзФ еО 
лТСУмТСпПккя бжзСкОккя (кПбжзСкОккя, пОУмзСбП бжзСкОккя) еО мОзжйж гСвСбСТОйж, 
лігиявОюмь УлжУОккю зТПгжмСгОбоПй (лСежзСгОбоПй). 

19. К лПТіСг гії б КзТОїкі бСєккСвС, кОгебжпОРкСвС УмОкФ УмТСзж, бжекОпПкі УмОммяйж 
257 - 259, 362, 559, 681, 728, 786, 1293 оьСвС КСгПзУФ, лТСгСбдФюмьУя кО УмТСз РСвС гії. 

  
ПШХежгХкм КзШФїкж  
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