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КСгПзУ еОзСкіб лТС лТОою КзТОїкж 

(Кодипійовамо соамол ма 25.05.2022 р.) 

КЧгХзЩ еФзЧкіб лШЧ лШФою УзШФїкж бжекФпФє лШФбЧбі еФЩФгж і вФШФкмії егіЦЩкХккя 
вШЧйФгякФйж УзШФїкж лШФбФ ШЧелЧШягдФмжЩя ЩбЧїйж егіакЧЩмяйж гЧ лШЧгЪзмжбкЧї і мбЧШпЧї лШФоі. 

ГиОбО I 
 ЗАГАЙЬЗІ ЙИЙИЖДЗЗЯ 

ЛмОммя 1. ЗОбгОккя КСгПзУФ еОзСкіб лТС лТОою КзТОїкж 
КЧгХзЩ еФзЧкіб лШЧ лШФою УзШФїкж ШХвЪиює мШЪгЧбі бігкЧЩжкж бЩіЫ лШФоібкжзіб, ЩлШжяюпж 

еШЧЩмФккю лШЧгЪзмжбкЧЩмі лШФоі, лЧиілрХккю язЧЩмі ШЧаЧмж, лігбжсХккю ХнХзмжбкЧЩмі ЩЪЩліиькЧвЧ 
бжШЧакжомбФ і лігкХЩХккю кФ оіЦ ЧЩкЧбі йФмХШіФиькЧвЧ і зЪиьмЪШкЧвЧ Шібкя джммя лШФоібкжзіб, 
ейіокХккю мШЪгЧбЧї гжЩожлиікж і лЧЩмЪлЧбЧйЪ лХШХмбЧШХккю лШФоі кФ аиФвЧ ЩЪЩліиьЩмбФ б лХШрЪ 
джммєбЪ лЧмШХаЪ зЧдкЧї лШФоХегФмкЧї июгжкж. 

ЗФзЧкЧгФбЩмбЧ лШЧ лШФою бЩмФкЧбиює бжЩЧзжЦ ШібХкь ЪйЧб лШФоі, бЩХйіШкЪ ЧЫЧШЧкЪ 
мШЪгЧбжЫ лШФб лШФоібкжзіб. 

ЛмОммя 2. ИУкСбкі мТФгСбі лТОбО лТОоібкжзіб 
ПШФбЧ вШЧйФгяк УзШФїкж кФ лШФою, - мЧамЧ кФ ЧгХШдФккя ШЧаЧмж е ЧлиФмЧю лШФоі кХ кждпХ 

бЩмФкЧбиХкЧвЧ гХШдФбЧю йікійФиькЧвЧ ШЧейіШЪ, - бзиюпФюпж лШФбЧ кФ біиькжЦ бжаіШ лШЧнХЩії, ШЧгЪ 
еФкямь і ШЧаЧмж, еФаХелХпЪємьЩя гХШдФбЧю. ДХШдФбФ ЩмбЧШює ЪйЧбж гия ХнХзмжбкЧї еФЦкямЧЩмі 
кФЩХиХккя, ЩлШжяє лШФоХбиФрмЪбФккю, лігвЧмЧбоі і лігбжсХккю мШЪгЧбЧї збФиінізФоії, Ф лШж 
кХЧаЫігкЧЩмі еФаХелХпЪє лХШХлігвЧмЧбзЪ ЧЩіа, бжбіиькюбФкжЫ Ъ ШХеЪиьмФмі лХШХЫЧгЪ кФ ШжкзЧбЪ 
ХзЧкЧйізЪ.  

ПШФоібкжзж ШХФиіеЪюмь лШФбЧ кФ лШФою рияЫЧй ЪзиФгХккя мШЪгЧбЧвЧ гЧвЧбЧШЪ лШЧ ШЧаЧмЪ 
кФ ліглШжєйЩмбі, б ЪЩмФкЧбі, ЧШвФкіеФоії ФаЧ е ніежпкЧю ЧЩЧаЧю. ПШФоібкжзж йФюмь лШФбЧ кФ 
біглЧпжкЧз біглЧбігкЧ гЧ еФзЧкіб лШЧ ЧайХдХккя ШЧаЧпЧвЧ гкя мФ ШЧаЧпЧвЧ мждкя і лШЧ сЧШіпкі 
ЧлиФпЪбФкі біглЪЩмзж, лШФбЧ кФ егЧШЧбі і аХелХпкі ЪйЧбж лШФоі, кФ Ча'єгкФккя б лШЧнХЩіЦкі Щліизж мФ 
кФ бжШірХккя зЧиХзмжбкжЫ мШЪгЧбжЫ зЧкниізміб (ЩлЧШіб) Ъ бЩмФкЧбиХкЧйЪ еФзЧкЧй лЧШягзЪ, кФ 
ЪпФЩмь б ЪлШФбиіккі ліглШжєйЩмбЧй, ЪЩмФкЧбЧю, ЧШвФкіеФоією, кФ йФмХШіФиькХ еФаХелХпХккя б 
лЧШягзЪ ЩЧоіФиькЧвЧ ЩмШФЫЪбФккя б ЩмФШЧЩмі, Ф мФзЧд Ъ ШФеі ЫбЧШЧаж ФаЧ ШХФаіиімФоії, лЧбкЧї ФаЧ 
пФЩмзЧбЧї бмШФмж лШФоХегФмкЧЩмі, кФ йФмХШіФиькЪ гЧлЧйЧвЪ б ШФеі аХеШЧаіммя, кФ лШФбЧ ебХШкХккя гЧ 
ЩЪгЪ гия бжШірХккя мШЪгЧбжЫ ЩлЧШіб кХеФиХдкЧ біг ЫФШФзмХШЪ бжзЧкЪбФкЧї ШЧаЧмж ФаЧ еФЦйФкЧї 
лЧЩФгж, зШій бжлФгзіб, лХШХгаФпХкжЫ еФзЧкЧгФбЩмбЧй, мФ ікрі лШФбФ, бЩмФкЧбиХкі еФзЧкЧгФбЩмбЧй.  

ЛмОммя 21. КібкіУмь мТФгСбжХ лТОб вТСйОгяк КзТОїкж  
ЗФаЧШЧкяємьЩя аЪгь-язФ гжЩзШжйікФоія Ъ ЩнХШі лШФоі, еЧзШХйФ лЧШЪрХккя лШжкожлЪ ШібкЧЩмі 

лШФб і йЧдижбЧЩмХЦ, лШяйХ ФаЧ кХлШяйХ ЧайХдХккя лШФб лШФоібкжзіб еФиХдкЧ біг ШФЩж, зЧиьЧШЪ 
рзіШж, лЧиімжпкжЫ, ШХиівіЦкжЫ мФ ікржЫ лХШХзЧкФкь, ЩмФмі, вХкгХШкЧї ігХкмжпкЧЩмі, ЩХзЩЪФиькЧї 
ЧШієкмФоії, ХмкіпкЧвЧ, ЩЧоіФиькЧвЧ мФ ікЧеХйкЧвЧ лЧЫЧгдХккя, бізЪ, ЩмФкЪ егЧШЧб'я, ікбФиігкЧЩмі, 
лігЧеШж пж кФябкЧЩмі еФЫбЧШюбФккя кФ ВІЛ/СНІД, ЩійХЦкЧвЧ мФ йФЦкЧбЧвЧ ЩмФкЪ, ЩійХЦкжЫ 
ЧаЧб'яезіб, йіЩоя лШЧджбФккя, пиХкЩмбФ Ъ лШЧнХЩіЦкіЦ Щліиоі пж ікрЧйЪ Ча'єгкФккі вШЧйФгяк, ЪпФЩмі Ъ 
ЩмШФЦзЪ, ебХШкХккя ФаЧ кФйіШЪ ебХШкХккя гЧ ЩЪгЪ пж ікржЫ ЧШвФкіб еФ еФЫжЩмЧй ЩбЧїЫ лШФб ФаЧ 
кФгФккя лігмШжйзж ікржй лШФоібкжзФй Ъ еФЫжЩмі їЫ лШФб, лЧбігЧйиХккя лШЧ йЧдижбі нФзмж 
зЧШЪлоіЦкжЫ ФаЧ лЧб'яеФкжЫ е зЧШЪлоією лШФбЧлЧШЪрХкь, ікржЫ лЧШЪрХкь ЗФзЧкЪ УзШФїкж "ПШЧ 
еФлЧаівФккя зЧШЪлоії", Ф мФзЧд ЩлШжяккя ЧЩЧаі Ъ егіЦЩкХккі мФзЧвЧ лЧбігЧйиХккя, еФ йЧбкжйж ФаЧ 
ікржйж ЧекФзФйж, кХ лЧб'яеФкжйж е ЫФШФзмХШЧй ШЧаЧмж ФаЧ ЪйЧбФйж її бжзЧкФккя. 

ЛмОммя 3. КПвФиюбОккя мТФгСбжХ бігкСУжк 
ЗФзЧкЧгФбЩмбЧ лШЧ лШФою ШХвЪиює мШЪгЧбі бігкЧЩжкж лШФоібкжзіб ЪЩіЫ ліглШжєйЩмб, ЪЩмФкЧб, 

ЧШвФкіеФоіЦ кХеФиХдкЧ біг нЧШй биФЩкЧЩмі, бжгЪ гіяиькЧЩмі і вФиЪеХбЧї кФиХдкЧЩмі, Ф мФзЧд ЧЩіа, язі 
лШФоююмь еФ мШЪгЧбжй гЧвЧбЧШЧй е ніежпкжйж ЧЩЧаФйж. 
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ОЩЧаижбЧЩмі лШФоі пиХкіб зЧЧлХШФмжбіб мФ їЫ Ча'єгкФкь, зЧиХзмжбкжЫ ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзжЫ 
ліглШжєйЩмб, нХШйХШЩьзжЫ вЧЩлЧгФШЩмб, лШФоібкжзіб ліглШжєйЩмб е ікЧеХйкжйж ікбХЩмжоіяйж 
бжекФпФюмьЩя еФзЧкЧгФбЩмбЧй мФ їЫ ЩмФмЪмФйж. ПШж оьЧйЪ вФШФкмії сЧгЧ еФЦкямЧЩмі, ЧЫЧШЧкж лШФоі, 
лШФоі дікЧз, йЧиЧгі, ЧЩіа е ікбФиігкіЩмю кФгФюмьЩя б лЧШягзЪ, лХШХгаФпХкЧйЪ еФзЧкЧгФбЩмбЧй лШЧ 
лШФою.  

Дія оьЧвЧ КЧгХзЩЪ мФ еФзЧкЧгФбЩмбФ лШЧ лШФою кХ лЧржШюємьЩя кФ бігкЧЩжкж йід вів-
ЩлХоіФиіЩмФйж мФ ШХежгХкмФйж Дія Сімі, бжекФпХкі ЗФзЧкЧй УзШФїкж "ПШЧ ЩмжйЪиюбФккя ШЧебжмзЪ 
ожнШЧбЧї ХзЧкЧйізж б УзШФїкі". 

ЛмОммя 4. ЗОзСкСгОбУмбС лТС лТОою 
ЗФзЧкЧгФбЩмбЧ лШЧ лШФою ЩзиФгФємьЩя е КЧгХзЩЪ еФзЧкіб лШЧ лШФою УзШФїкж мФ ікржЫ Фзміб 

еФзЧкЧгФбЩмбФ УзШФїкж, лШжЦкямжЫ біглЧбігкЧ гЧ кьЧвЧ. 

Соаооя 5. Вийкюсема. 

ЛмОммя 51. ГОТОкмії еОаПелПпПккя лТОбО вТСйОгяк кО лТОою  
ДХШдФбФ вФШФкмЪє лШФоХегФмкжй вШЧйФгякФй, язі лЧЩміЦкЧ лШЧджбФюмь кФ мХШжмЧШії УзШФїкж: 
біиькжЦ бжаіШ бжгЪ гіяиькЧЩмі; 
аХелиФмкХ ЩлШжяккя гХШдФбкжйж ЩиЪдаФйж еФЦкямЧЩмі Ъ лігаЧШі лігЫЧгясЧї ШЧаЧмж і 

лШФоХбиФрмЪбФккі біглЧбігкЧ гЧ лЧзижзФккя, егіакЧЩмХЦ, лШЧнХЩіЦкЧї лігвЧмЧбзж, ЧЩбімж, е 
ЪШФЫЪбФккяй ЩЪЩліиькжЫ лЧмШХа; 

кФгФккя ліглШжєйЩмбФйж, ЪЩмФкЧбФйж, ЧШвФкіеФоіяйж біглЧбігкЧ гЧ їЫ лЧлХШХгкьЧ лЧгФкжЫ 
еФябЧз ШЧаЧмж еФ нФЫЧй бжлЪЩзкжзФй еФзиФгіб лШЧнХЩіЦкЧї (лШЧнХЩіЦкЧ-мХЫкіпкЧї), нФЫЧбЧї 
лХШХгбжсЧї, бжсЧї ЧЩбімж; 

аХелиФмкХ кФбпФккя аХеШЧаімкжЫ кЧбжЫ лШЧнХЩіЦ, лХШХлігвЧмЧбзЪ б еФзиФгФЫ ЧЩбімж ФаЧ Ъ 
ЩжЩмХйі гХШдФбкЧї ЩиЪдаж еФЦкямЧЩмі е бжлиФмЧю ЩмжлХкгії; 

зЧйлХкЩФоію біглЧбігкЧ гЧ еФзЧкЧгФбЩмбФ йФмХШіФиькжЫ бжмШФм Ъ еб'яезЪ е кФлШФбиХккяй кФ 
ШЧаЧмЪ б ікрЪ йіЩоХбіЩмь; 

лШФбЧбжЦ еФЫжЩм біг кХЧавШЪкмЧбФкЧї бігйЧбж Ъ лШжЦкяммі кФ ШЧаЧмЪ і кХеФзЧккЧвЧ 
ебіиькХккя, Ф мФзЧд ЩлШжяккя Ъ еаХШХдХккі ШЧаЧмж. 

Соаооя 6. Вийкюсема. 

ЛмОммя 7. ИУСаижбСУмі ТПвФиюбОккя лТОоі гПязжХ зОмПвСТіР лТОоібкжзіб 
ОЩЧаижбЧЩмі ШХвЪиюбФккя лШФоі ЧЩіа, язі лШФоююмь Ъ ШФЦЧкФЫ е ЧЩЧаижбжйж лШжШЧгкжйж 

вХЧвШФніпкжйж і вХЧиЧвіпкжйж ЪйЧбФйж мФ ЪйЧбФйж лігбжсХкЧвЧ ШжежзЪ гия егЧШЧб'я, мжйпФЩЧбжЫ і 
ЩХеЧккжЫ лШФоібкжзіб, Ф мФзЧд лШФоібкжзіб, язі лШФоююмь Ъ ніежпкжЫ ЧЩіа еФ мШЪгЧбжйж гЧвЧбЧШФйж, 
гЧгФмзЧбі (зШій лХШХгаФпХкжЫ Ъ ЩмФммяЫ 37 і 41 оьЧвЧ КЧгХзЩЪ) лігЩмФбж гия лШжлжкХккя мШЪгЧбЧвЧ 
гЧвЧбЧШЪ гХязжЫ зФмХвЧШіЦ лШФоібкжзіб еФ лХбкжЫ ЪйЧб (лЧШЪрХккя бЩмФкЧбиХкжЫ лШФбжи лШжЦкяммя 
кФ ШЧаЧмЪ мФ ік.) бЩмФкЧбиююмьЩя еФзЧкЧгФбЩмбЧй. 

ЛмОммя 8. КПвФиюбОккя мТФгСбжХ бігкСУжк вТСйОгяк, язі лТОоююмь еО йПдОйж УбСїХ гПТдОб 
ТШЪгЧбі бігкЧЩжкж вШЧйФгяк УзШФїкж, язі лШФоююмь еФ її йХдФйж, Ф мФзЧд мШЪгЧбі бігкЧЩжкж 

ікЧеХйкжЫ вШЧйФгяк, язі лШФоююмь кФ ліглШжєйЩмбФЫ, б ЪЩмФкЧбФЫ, ЧШвФкіеФоіяЫ УзШФїкж, 
ШХвЪиююмьЩя біглЧбігкЧ гЧ ЗФзЧкЪ УзШФїкж "ПШЧ йідкФШЧгкХ лШжбФмкХ лШФбЧ". 

ЛмОммя 81. ЛліббігкСрПккя йідкОТСгкжХ гСвСбСТіб лТС лТОою і  
еОзСкСгОбУмбО КзТОїкж 

ЯзсЧ йідкФШЧгкжй гЧвЧбЧШЧй ФаЧ йідкФШЧгкЧю ЪвЧгЧю, б язжЫ аХШХ ЪпФЩмь УзШФїкФ, 
бЩмФкЧбиХкЧ ікрі лШФбжиФ, кід мі, сЧ їЫ йіЩмжмь еФзЧкЧгФбЩмбЧ УзШФїкж лШЧ лШФою, мЧ 
еФЩмЧЩЧбЪюмьЩя лШФбжиФ йідкФШЧгкЧвЧ гЧвЧбЧШЪ ФаЧ йідкФШЧгкЧї ЪвЧгж. 

ЛмОммя 9. ЗПгіРУкіУмь ФйСб гСвСбСТіб лТС лТОою, язі лСвіТрФюмь УмОкСбжсП лТОоібкжзіб 
УйЧбж гЧвЧбЧШіб лШЧ лШФою, язі лЧвіШрЪюмь ЩмФкЧбжсХ лШФоібкжзіб лЧШібкякЧ е 

еФзЧкЧгФбЩмбЧй УзШФїкж лШЧ лШФою, є кХгіЦЩкжйж. 
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ЛмОммя 91. ДСгОмзСбі лСТібкякС е еОзСкСгОбУмбСй мТФгСбі і УСоіОиькС-лСаФмСбі ліиьвж 
ПіглШжєйЩмбФ, ЪЩмФкЧбж, ЧШвФкіеФоії б йХдФЫ ЩбЧїЫ лЧбкЧбФдХкь і еФ ШФЫЪкЧз биФЩкжЫ зЧрміб 

йЧдЪмь бЩмФкЧбиюбФмж гЧгФмзЧбі лЧШібкякЧ е еФзЧкЧгФбЩмбЧй мШЪгЧбі і ЩЧоіФиькЧ-лЧаЪмЧбі ліиьвж 
гия лШФоібкжзіб. 

ПіглШжєйЩмбЧ йЧдХ йФмХШіФиькЧ еФЧЫЧпЪбФмж лШФоібкжзіб йХгжпкжЫ, гжмяпжЫ, зЪиьмЪШкЧ-
ЧЩбімкіЫ, ЪпаЧбжЫ і ЩлЧШмжбкжЫ еФзиФгіб, ЧШвФкіеФоіЦ вШЧйФгЩьзЧвЧ ЫФШпЪбФккя і ЧШвФкіеФоіЦ, сЧ 
ЧаЩиЪвЧбЪюмь мШЪгЧбжЦ зЧиХзмжб і кХ бЫЧгямь гЧ ЦЧвЧ ЩзиФгЪ.  

ГиОбО II 
 КИЙДКМИВЗИЕ ДИГИВІК 

ЛмОммя 10. КСиПзмжбкжР гСвСбіТ 
КЧиХзмжбкжЦ гЧвЧбіШ ЪзиФгФємьЩя кФ ЧЩкЧбі еФзЧкЧгФбЩмбФ, лШжЦкямжЫ ЩмЧШЧкФйж 

еЧаЧб'яеФкь е йХмЧю ШХвЪиюбФккя бжШЧакжпжЫ, мШЪгЧбжЫ і ЩЧоіФиькЧ-ХзЧкЧйіпкжЫ бігкЧЩжк, і 
ЪевЧгдХккя ікмХШХЩіб лШФоібкжзіб мФ ШЧаЧмЧгФбоіб. 

ЛмОммя 11. ЛнПТО ФзиОгПккя зСиПзмжбкжХ гСвСбСТіб 
КЧиХзмжбкжЦ гЧвЧбіШ ЪзиФгФємьЩя кФ ліглШжєйЩмбФЫ, б ЪЩмФкЧбФЫ, ЧШвФкіеФоіяЫ кХеФиХдкЧ біг 

нЧШй биФЩкЧЩмі і вЧЩлЧгФШюбФккя, язі бжзЧШжЩмЧбЪюмь кФЦйФкЪ лШФою і йФюмь лШФбФ юШжгжпкЧї 
ЧЩЧаж. 

КЧиХзмжбкжЦ гЧвЧбіШ йЧдХ ЪзиФгФмжЩя б ЩмШЪзмЪШкжЫ лігШЧегіиФЫ ліглШжєйЩмбФ, ЪЩмФкЧбж, 
ЧШвФкіеФоії б йХдФЫ зЧйлХмХкоії ожЫ лігШЧегіиіб. 

ЛмОммя 12. ЛмСТСкж зСиПзмжбкСвС гСвСбСТФ 
КЧиХзмжбкжЦ гЧвЧбіШ ЪзиФгФємьЩя йід ШЧаЧмЧгФбоХй, е Чгкієї ЩмЧШЧкж, і лХШбжккжйж 

лШЧнЩліизЧбжйж ЧШвФкіеФоіяйж, язі гіюмь біглЧбігкЧ гЧ ЩбЧїЫ ЩмФмЪміб, Ф Ъ ШФеі їЫ бігЩЪмкЧЩмі - 
лШХгЩмФбкжзФйж, біиькЧ ЧаШФкжйж кФ еФвФиькжЫ еаЧШФЫ кФЦйФкжЫ лШФоібкжзіб ФаЧ ЪлЧбкЧбФдХкжЫ 
кжйж ЧШвФкіб, е гШЪвЧї ЩмЧШЧкж. 

ЯзсЧ кФ ліглШжєйЩмбі, б ЪЩмФкЧбі, ЧШвФкіеФоії ЩмбЧШХкЧ зіиьзФ лХШбжккжЫ лШЧнЩліизЧбжЫ 
ЧШвФкіеФоіЦ, бЧкж лЧбжккі кФ еФЩФгФЫ лШЧлЧШоіЦкЧвЧ лШХгЩмФбкжомбФ (евігкЧ е зіиьзіЩмю пиХкіб 
зЧдкЧї лХШбжккЧї лШЧнЩліизЧбЧї ЧШвФкіеФоії) ЪмбЧШжмж Ча'єгкФкжЦ лШХгЩмФбкжоьзжЦ ЧШвФк гия 
ЪзиФгХккя зЧиХзмжбкЧвЧ гЧвЧбЧШЪ. В оьЧйЪ ШФеі зЧдкФ лХШбжккФ лШЧнЩліизЧбФ ЧШвФкіеФоія йФє 
бжекФпжмжЩя сЧгЧ ЩбЧїЫ зЧкзШХмкжЫ еЧаЧб'яеФкь еФ зЧиХзмжбкжй гЧвЧбЧШЧй мФ біглЧбігФиькЧЩмі еФ 
їЫ кХбжзЧкФккя. ПХШбжккФ лШЧнЩліизЧбФ ЧШвФкіеФоія, сЧ бігйЧбжиФЩя біг ЪпФЩмі б Ча'єгкФкЧйЪ 
лШХгЩмФбкжоьзЧйЪ ЧШвФкі, лЧеаФбияємьЩя лШФбФ лШХгЩмФбиямж ікмХШХЩж лШФоібкжзіб лШж ліглжЩФккі 
зЧиХзмжбкЧвЧ гЧвЧбЧШЪ. 

ЛмОммя 13. ЗйіУм зСиПзмжбкСвС гСвСбСТФ 
ЗйіЩм зЧиХзмжбкЧвЧ гЧвЧбЧШЪ бжекФпФємьЩя ЩмЧШЧкФйж б йХдФЫ їЫ зЧйлХмХкоії. 
У зЧиХзмжбкЧйЪ гЧвЧбЧШі бЩмФкЧбиююмьЩя беФєйкі еЧаЧб'яеФккя ЩмЧШік сЧгЧ ШХвЪиюбФккя 

бжШЧакжпжЫ, мШЪгЧбжЫ, ЩЧоіФиькЧ-ХзЧкЧйіпкжЫ бігкЧЩжк, еЧзШХйФ: 
ейікж б ЧШвФкіеФоії бжШЧакжомбФ і лШФоі; 
еФаХелХпХккя лШЧгЪзмжбкЧї еФЦкямЧЩмі; 
кЧШйЪбФккя і ЧлиФмж лШФоі, бЩмФкЧбиХккя нЧШй, ЩжЩмХйж, ШЧейіШіб еФШЧаімкЧї лиФмж мФ ікржЫ 

бжгіб мШЪгЧбжЫ бжлиФм (гЧлиФм, кФгаФбЧз, лШХйіЦ мФ ік.); 
бЩмФкЧбиХккя вФШФкміЦ, зЧйлХкЩФоіЦ, ліиьв; 
ЪпФЩмі мШЪгЧбЧвЧ зЧиХзмжбЪ Ъ нЧШйЪбФккі, ШЧелЧгіиі і бжзЧШжЩмФккі лШжаЪмзЪ ліглШжєйЩмбФ, 

ЪЩмФкЧбж, ЧШвФкіеФоії (язсЧ оХ лХШХгаФпХкЧ ЩмФмЪмЧй); 
ШХджйЪ ШЧаЧмж, мШжбФиЧЩмі ШЧаЧпЧвЧ пФЩЪ і біглЧпжкзЪ; 
ЪйЧб і ЧЫЧШЧкж лШФоі; 
еФаХелХпХккя джмиЧбЧ-лЧаЪмЧбЧвЧ, зЪиьмЪШкЧвЧ, йХгжпкЧвЧ ЧаЩиЪвЧбЪбФккя, ЧШвФкіеФоії 

ЧегЧШЧбиХккя і біглЧпжкзЪ лШФоібкжзіб; 
вФШФкміЦ гіяиькЧЩмі лШЧнЩліизЧбЧї пж ікржЫ лШХгЩмФбкжоьзжЫ ЧШвФкіеФоіЦ лШФоібкжзіб; 
ЪйЧб ШХвЪиюбФккя нЧкгіб ЧлиФмж лШФоі мФ бЩмФкЧбиХккя йідзбФиінізФоіЦкжЫ (йідлЧЩФгЧбжЫ) 

ЩліббігкЧрХкь б ЧлиФмі лШФоі; 
еФаХелХпХккя ШібкжЫ лШФб мФ йЧдижбЧЩмХЦ дікЧз і пЧиЧбізіб. 
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КЧиХзмжбкжЦ гЧвЧбіШ йЧдХ лХШХгаФпФмж гЧгФмзЧбі лЧШібкякЧ е пжккжй еФзЧкЧгФбЩмбЧй і 
ЪвЧгФйж вФШФкмії, ЩЧоіФиькЧ-лЧаЪмЧбі ліиьвж. 

ЛмОммя 14. КСиПзмжбкі лПТПвСбСТж, ТСеТСазО і ФзиОгПккя зСиПзмжбкСвС гСвСбСТФ,  
біглСбігОиькіУмь еО РСвС бжзСкОккя 

УзиФгХккю зЧиХзмжбкЧвЧ гЧвЧбЧШЪ лХШХгЪюмь зЧиХзмжбкі лХШХвЧбЧШж. 
СмШЧзж, лЧШягЧз бХгХккя лХШХвЧбЧШіб, бжШірХккя ШЧеаідкЧЩмХЦ, сЧ бжкжзФюмь ліг пФЩ їЫ 

бХгХккя, лЧШягЧз ШЧеШЧазж, ЪзиФгХккя мФ бкХЩХккя ейік і гЧлЧбкХкь гЧ зЧиХзмжбкЧвЧ гЧвЧбЧШЪ, 
біглЧбігФиькіЩмь еФ ЦЧвЧ бжзЧкФккя ШХвЪиююмьЩя ЗФзЧкЧй УзШФїкж "ПШЧ зЧиХзмжбкі гЧвЧбЧШж і 
ЪвЧгж". 

ЛмОммя 15. КПєУмТОоія зСиПзмжбкСвС гСвСбСТФ 
КЧиХзмжбкі гЧвЧбЧШж лігиявФюмь лЧбігЧйкіЦ ШХєЩмШФоії йіЩоХбжйж ЧШвФкФйж бжзЧкФбпЧї 

биФгж ФаЧ ЧШвФкФйж йіЩоХбЧвЧ ЩФйЧбШягЪбФккя. 
ПЧШягЧз ШХєЩмШФоії зЧиХзмжбкжЫ гЧвЧбЧШіб бжекФпФємьЩя КФаікХмЧй МікіЩмШіб УзШФїкж. 

ЛмОммя 16. ЗПгіРУкіУмь ФйСб зСиПзмжбкСвС гСвСбСТФ 
УйЧбж зЧиХзмжбкЧвЧ гЧвЧбЧШЪ, сЧ лЧвіШрЪюмь лЧШібкякЧ е пжккжй еФзЧкЧгФбЩмбЧй і ЪвЧгФйж ЩмФкЧбжсХ лШФоібкжзіб, є 

кХгіЦЩкжйж. 

ЛмОммя 17. ЛмТСз пжккСУмі зСиПзмжбкСвС гСвСбСТФ 
КЧиХзмжбкжЦ гЧвЧбіШ кФажШФє пжккЧЩмі е гкя ЦЧвЧ ліглжЩФккя лШХгЩмФбкжзФйж ЩмЧШік ФаЧ е 

гкя, еФекФпХкЧвЧ Ъ кьЧйЪ. 
ПіЩия еФзікпХккя ЩмШЧзЪ пжккЧЩмі зЧиХзмжбкжЦ гЧвЧбіШ лШЧгЧбдЪє гіямж гЧ мЧвЧ пФЩЪ, лЧзж 

ЩмЧШЧкж кХ ЪзиФгЪмь кЧбжЦ ФаЧ кХ лХШХвиякЪмь пжккжЦ, язсЧ ікрХ кХ лХШХгаФпХкЧ гЧвЧбЧШЧй. 
КЧиХзмжбкжЦ гЧвЧбіШ еаХШівФє пжккіЩмь Ъ ШФеі ейікж ЩзиФгЪ, ЩмШЪзмЪШж, кФЦйХкЪбФккя 

ШЧаЧмЧгФбоя, біг ійХкі язЧвЧ ЪзиФгХкЧ оХЦ гЧвЧбіШ. 
У ШФеі ШХЧШвФкіеФоії ліглШжєйЩмбФ, ЪЩмФкЧбж, ЧШвФкіеФоії зЧиХзмжбкжЦ гЧвЧбіШ еаХШівФє 

пжккіЩмь лШЧмявЧй ЩмШЧзЪ, кФ язжЦ ЦЧвЧ ЪзиФгХкЧ, ФаЧ йЧдХ аЪмж лХШХвиякЪмжЦ еФ евЧгЧю ЩмЧШік. 
У ШФеі ейікж ШЧаЧмЧгФбоя пжккіЩмь зЧиХзмжбкЧвЧ гЧвЧбЧШЪ еаХШівФємьЩя лШЧмявЧй ЩмШЧзЪ 

ЦЧвЧ гії, ФиХ кХ аіиьрХ ЧгкЧвЧ ШЧзЪ. У оХЦ лХШіЧг ЩмЧШЧкж лЧбжккі ШЧелЧпФмж лХШХвЧбЧШж лШЧ 
ЪзиФгХккя кЧбЧвЧ пж ейікЪ ФаЧ гЧлЧбкХккя пжккЧвЧ зЧиХзмжбкЧвЧ гЧвЧбЧШЪ. 

У ШФеі иізбігФоії ліглШжєйЩмбФ, ЪЩмФкЧбж, ЧШвФкіеФоії зЧиХзмжбкжЦ гЧвЧбіШ гіє лШЧмявЧй ЪЩьЧвЧ 
ЩмШЧзЪ лШЧбХгХккя иізбігФоії. 

НФ кЧбЧЩмбЧШХкЧйЪ ліглШжєйЩмбі, б ЪЩмФкЧбі, ЧШвФкіеФоії зЧиХзмжбкжЦ гЧвЧбіШ ЪзиФгФємьЩя еФ 
ікіоіФмжбЧю Чгкієї іе ЩмЧШік Ъ мШжйіЩяпкжЦ ЩмШЧз ліЩия ШХєЩмШФоії ліглШжєйЩмбФ, ЪЩмФкЧбж, ЧШвФкіеФоії, 
язсЧ еФзЧкЧгФбЩмбЧй лХШХгаФпХкЧ ШХєЩмШФоію, ФаЧ ліЩия ШірХккя лШЧ еФЩкЪбФккя ліглШжєйЩмбФ, 
ЪЩмФкЧбж, ЧШвФкіеФоії, язсЧ кХ лХШХгаФпХкЧ їЫ ШХєЩмШФоію. 

ЛмОммя 18. ЙСржТПккя зСиПзмжбкСвС гСвСбСТФ кО бУіХ лТОоібкжзіб 
ПЧиЧдХккя зЧиХзмжбкЧвЧ гЧвЧбЧШЪ лЧржШююмьЩя кФ бЩіЫ лШФоібкжзіб ліглШжєйЩмбФ, 

ЪЩмФкЧбж, ЧШвФкіеФоії кХеФиХдкЧ біг мЧвЧ, пж є бЧкж пиХкФйж лШЧнХЩіЦкЧї Щліизж, і є ЧаЧб'яезЧбжйж 
яз гия ШЧаЧмЧгФбоя, мФз і гия лШФоібкжзіб ліглШжєйЩмбФ, ЪЩмФкЧбж, ЧШвФкіеФоії. 

ЛмОммя 19. КСкмТСиь еО бжзСкОккяй зСиПзмжбкСвС гСвСбСТФ 
КЧкмШЧиь еФ бжзЧкФккяй зЧиХзмжбкЧвЧ гЧвЧбЧШЪ лШЧбЧгжмьЩя аХелЧЩХШХгкьЧ ЩмЧШЧкФйж, язі 

ЦЧвЧ ЪзиФиж Ъ лЧШягзЪ, бжекФпХкЧйЪ ожй зЧиХзмжбкжй гЧвЧбЧШЧй. 
ЯзсЧ ШЧаЧмЧгФбХоь лЧШЪржб ЪйЧбж зЧиХзмжбкЧвЧ гЧвЧбЧШЪ, лШЧнЩліизж, сЧ ЦЧвЧ ЪзиФиж, 

йФюмь лШФбЧ кФгЩжиФмж ШЧаЧмЧгФбою лЧгФккя лШЧ ЪЩЪкХккя ожЫ лЧШЪрХкь, язХ ШЧевиягФємьЩя Ъ 
мждкХбжЦ ЩмШЧз. У ШФеі бігйЧбж ЪЩЪкЪмж лЧШЪрХккя ФаЧ кХгЧЩявкХккя евЧгж Ъ еФекФпХкжЦ ЩмШЧз 
лШЧнЩліизж йФюмь лШФбЧ ЧЩзФШджмж кХлШФбЧйіШкі гії ФаЧ аХегіяиькіЩмь лЧЩФгЧбжЫ ЧЩіа гЧ ЩЪгЪ. 

ЛмОммя 20. Збімж лТС бжзСкОккя зСиПзмжбкСвС гСвСбСТФ 
СмЧШЧкж, язі ліглжЩФиж зЧиХзмжбкжЦ гЧвЧбіШ, сЧШіпкЧ б ЩмШЧзж, лХШХгаФпХкі зЧиХзмжбкжй 

гЧвЧбЧШЧй, ебімЪюмь лШЧ ЦЧвЧ бжзЧкФккя. 
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ГиОбО III 
МККДИВИЕ ДИГИВІК 

ЛмОммя 21. МТФгСбжР гСвСбіТ 
ТШЪгЧбжй гЧвЧбЧШЧй є ЪвЧгФ йід лШФоібкжзЧй і ШЧаЧмЧгФбоХй (ШЧаЧмЧгФбоХй - ніежпкЧю 

ЧЩЧаЧю), еФ язЧю лШФоібкжз еЧаЧб'яеЪємьЩя бжзЧкЪбФмж ШЧаЧмЪ, бжекФпХкЪ оією ЪвЧгЧю, Ф 
ШЧаЧмЧгФбХоь (ШЧаЧмЧгФбХоь - ніежпкФ ЧЩЧаФ) еЧаЧб'яеЪємьЩя бжлиФпЪбФмж лШФоібкжзЧбі еФШЧаімкЪ 
лиФмЪ і еФаХелХпЪбФмж ЪйЧбж лШФоі, кХЧаЫігкі гия бжзЧкФккя ШЧаЧмж, лХШХгаФпХкі еФзЧкЧгФбЩмбЧй 
лШЧ лШФою, зЧиХзмжбкжй гЧвЧбЧШЧй і ЪвЧгЧю ЩмЧШік. 

ПШФоібкжз йФє лШФбЧ ШХФиіеЪбФмж ЩбЧї егіакЧЩмі гЧ лШЧгЪзмжбкЧї і мбЧШпЧї лШФоі рияЫЧй 
ЪзиФгХккя мШЪгЧбЧвЧ гЧвЧбЧШЪ кФ ЧгкЧйЪ ФаЧ ЧгкЧпФЩкЧ кФ гХзіиьзЧЫ ліглШжєйЩмбФЫ, б ЪЩмФкЧбФЫ, 
ЧШвФкіеФоіяЫ, язсЧ ікрХ кХ лХШХгаФпХкЧ еФзЧкЧгФбЩмбЧй, зЧиХзмжбкжй гЧвЧбЧШЧй ФаЧ ЪвЧгЧю 
ЩмЧШік. 

ОЩЧаижбЧю нЧШйЧю мШЪгЧбЧвЧ гЧвЧбЧШЪ є зЧкмШФзм, б язЧйЪ ЩмШЧз ЦЧвЧ гії, лШФбФ, ЧаЧб'яезж і 
біглЧбігФиькіЩмь ЩмЧШік (б мЧйЪ пжЩиі йФмХШіФиькФ), ЪйЧбж йФмХШіФиькЧвЧ еФаХелХпХккя мФ 
ЧШвФкіеФоії лШФоі лШФоібкжзФ, ЪйЧбж ШЧеіШбФккя гЧвЧбЧШЪ, б мЧйЪ пжЩиі гЧЩмШЧзЧбЧвЧ, йЧдЪмь 
бЩмФкЧбиюбФмжЩя ЪвЧгЧю ЩмЧШік. СнХШФ еФЩмЧЩЪбФккя зЧкмШФзмЪ бжекФпФємьЩя еФзЧкФйж УзШФїкж. 

ЛмОммя 22. ГОТОкмії лТж ФзиОгПккі, ейікі мО лТжлжкПккі  мТФгСбСвС гСвСбСТФ 
ЗФаЧШЧкяємьЩя кХЧавШЪкмЧбФкФ бігйЧбФ Ъ лШжЦкяммі кФ ШЧаЧмЪ. 
ВіглЧбігкЧ гЧ КЧкЩмжмЪоії УзШФїкж аЪгь-язХ лШяйХ ФаЧ кХлШяйХ ЧайХдХккя лШФб пж 

бЩмФкЧбиХккя лШяйжЫ ФаЧ кХлШяйжЫ лХШХбФв лШж ЪзиФгХккі, ейікі мФ лШжлжкХккі мШЪгЧбЧвЧ гЧвЧбЧШЪ 
еФиХдкЧ біг лЧЫЧгдХккя, ЩЧоіФиькЧвЧ і йФЦкЧбЧвЧ ЩмФкЪ, ШФЩЧбЧї мФ кФоіЧкФиькЧї кФиХдкЧЩмі, ЩмФмі, 
йЧбж, лЧиімжпкжЫ лЧвиягіб, ШХиівіЦкжЫ лХШХзЧкФкь, пиХкЩмбФ Ъ лШЧнХЩіЦкіЦ Щліиоі пж ікрЧйЪ 
Ча'єгкФккі вШЧйФгяк, ШЧгЪ і ЫФШФзмХШЪ еФкямь, йіЩоя лШЧджбФккя кХ гЧлЪЩзФємьЩя. 

ВжйЧвж сЧгЧ бізЪ, Шібкя ЧЩбімж, ЩмФкЪ егЧШЧб'я лШФоібкжзФ йЧдЪмь бЩмФкЧбиюбФмжЩь 
еФзЧкЧгФбЩмбЧй УзШФїкж. 

ЛмОммя 23. ЛмТСзж мТФгСбСвС гСвСбСТФ 
ТШЪгЧбжЦ гЧвЧбіШ йЧдХ аЪмж: 
1) аХеЩмШЧзЧбжй, сЧ ЪзиФгФємьЩя кФ кХбжекФпХкжЦ ЩмШЧз; 
2) кФ бжекФпХкжЦ ЩмШЧз, бЩмФкЧбиХкжЦ еФ лЧвЧгдХккяй ЩмЧШік; 
3) мФзжй, сЧ ЪзиФгФємьЩя кФ пФЩ бжзЧкФккя лХбкЧї ШЧаЧмж. 
СмШЧзЧбжЦ мШЪгЧбжЦ гЧвЧбіШ ЪзиФгФємьЩя Ъ бжлФгзФЫ, зЧиж мШЪгЧбі бігкЧЩжкж кХ йЧдЪмь аЪмж 

бЩмФкЧбиХкі кФ кХбжекФпХкжЦ ЩмШЧз е ЪШФЫЪбФккяй ЫФШФзмХШЪ кФЩмЪлкЧї ШЧаЧмж, ФаЧ ЪйЧб її 
бжзЧкФккя, ФаЧ ікмХШХЩіб лШФоібкжзФ мФ б ікржЫ бжлФгзФЫ, лХШХгаФпХкжЫ еФзЧкЧгФбпжйж ФзмФйж.  

ЛмОммя 24. КзиОгПккя мТФгСбСвС гСвСбСТФ 
ТШЪгЧбжЦ гЧвЧбіШ ЪзиФгФємьЩя, яз лШФбжиЧ, б лжЩьйЧбіЦ нЧШйі. ДЧгХШдФккя лжЩьйЧбЧї 

нЧШйж є ЧаЧб'яезЧбжй: 
1) лШж ЧШвФкіеЧбФкЧйЪ кФаЧШі лШФоібкжзіб; 
2) лШж ЪзиФгХккі мШЪгЧбЧвЧ гЧвЧбЧШЪ лШЧ ШЧаЧмЪ б ШФЦЧкФЫ е ЧЩЧаижбжйж лШжШЧгкжйж 

вХЧвШФніпкжйж і вХЧиЧвіпкжйж ЪйЧбФйж мФ ЪйЧбФйж лігбжсХкЧвЧ ШжежзЪ гия егЧШЧб'я; 
3) лШж ЪзиФгХккі зЧкмШФзмЪ; 
4) Ъ бжлФгзФЫ, зЧиж лШФоібкжз кФлЧиявФє кФ ЪзиФгХккі мШЪгЧбЧвЧ гЧвЧбЧШЪ Ъ лжЩьйЧбіЦ нЧШйі;  
5) лШж ЪзиФгХккі мШЪгЧбЧвЧ гЧвЧбЧШЪ е кХлЧбкЧиімкій (ЩмФммя 187 оьЧвЧ КЧгХзЩЪ); 
6) лШж ЪзиФгХккі мШЪгЧбЧвЧ гЧвЧбЧШЪ е ніежпкЧю ЧЩЧаЧю; 
61) лШж ЪзиФгХккі мШЪгЧбЧвЧ гЧвЧбЧШЪ лШЧ гжЩмФкоіЦкЪ ШЧаЧмЪ ФаЧ лШЧ кФгЧйкЪ ШЧаЧмЪ; 
7) б ікржЫ бжлФгзФЫ, лХШХгаФпХкжЫ еФзЧкЧгФбЩмбЧй УзШФїкж. 
ПШж ЪзиФгХккі мШЪгЧбЧвЧ гЧвЧбЧШЪ вШЧйФгякжк еЧаЧб'яеФкжЦ лЧгФмж лФЩлЧШм ФаЧ ікржЦ 

гЧзЪйХкм, сЧ лЧЩбігпЪє ЧЩЧаЪ, мШЪгЧбЪ зкждзЪ (Ъ ШФеі кФябкЧЩмі) ФаЧ бігЧйЧЩмі лШЧ мШЪгЧбЪ 
гіяиькіЩмь е ШХєЩмШЪ еФЩмШФЫЧбФкжЫ ЧЩіа ДХШдФбкЧвЧ ШХєЩмШЪ еФвФиькЧЧаЧб'яезЧбЧвЧ гХШдФбкЧвЧ 
ЩЧоіФиькЧвЧ ЩмШФЫЪбФккя, Ф Ъ бжлФгзФЫ, лХШХгаФпХкжЫ еФзЧкЧгФбЩмбЧй, - мФзЧд гЧзЪйХкм лШЧ ЧЩбімЪ 
(ЩлХоіФиькіЩмь, збФиінізФоію), лШЧ ЩмФк егЧШЧб'я, біглЧбігкжЦ біЦЩьзЧбЧ-ЧаиізЧбжЦ гЧзЪйХкм мФ ікрі 
гЧзЪйХкмж. 
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ПШж ЪзиФгХккі мШЪгЧбЧвЧ гЧвЧбЧШЪ вШЧйФгякжк, язжЦ блХШрХ лШжЦйФємьЩя кФ ШЧаЧмЪ, йФє 
лШФбЧ лЧгФмж бжйЧвЪ лШЧ ЧнЧШйиХккя мШЪгЧбЧї зкждзж. 

ПШФоібкжз кХ йЧдХ аЪмж гЧлЪсХкжЦ гЧ ШЧаЧмж аХе ЪзиФгХккя мШЪгЧбЧвЧ гЧвЧбЧШЪ, 
ЧнЧШйиХкЧвЧ кФзФеЧй пж ШЧелЧШягдХккяй ШЧаЧмЧгФбоя, мФ лЧбігЧйиХккя оХкмШФиькЧвЧ ЧШвФкЪ 
бжзЧкФбпЧї биФгж е лжмФкь еФаХелХпХккя нЧШйЪбФккя мФ ШХФиіеФоії гХШдФбкЧї лЧиімжзж е 
ФгйікіЩмШЪбФккя єгжкЧвЧ бкХЩзЪ кФ еФвФиькЧЧаЧб'яезЧбХ гХШдФбкХ ЩЧоіФиькХ ЩмШФЫЪбФккя лШЧ 
лШжЦкяммя лШФоібкжзФ кФ ШЧаЧмЪ б лЧШягзЪ, бЩмФкЧбиХкЧйЪ КФаікХмЧй МікіЩмШіб УзШФїкж. 

Часоимт н'яот вийкюсемо 
ОЩЧаі, еФлШЧрХкіЦ кФ ШЧаЧмЪ б лЧШягзЪ лХШХбХгХккя е ікрЧвЧ ліглШжєйЩмбФ, ЪЩмФкЧбж, 

ЧШвФкіеФоії еФ лЧвЧгдХккяй йід зХШібкжзФйж ліглШжєйЩмб, ЪЩмФкЧб, ЧШвФкіеФоіЦ, кХ йЧдХ аЪмж 
бігйЧбиХкЧ б ЪзиФгХккі мШЪгЧбЧвЧ гЧвЧбЧШЪ. 

ЗФаЧШЧкяємьЩя ЪзиФгХккя мШЪгЧбЧвЧ гЧвЧбЧШЪ е вШЧйФгякжкЧй, язЧйЪ еФ йХгжпкжй 
бжЩкЧбзЧй еФлШЧлЧкЧбФкФ ШЧаЧмФ лШЧмжлЧзФеФкФ еФ ЩмФкЧй егЧШЧб'я. 

Соаооя 241. Вийкюсема. 

ЛмОммя 25. ЗОаСТСкО бжйОвОмж лТж ФзиОгПккі мТФгСбСвС гСвСбСТФ 
 гПязі бігСйСУмі мО гСзФйПкмж 

ПШж ЪзиФгХккі мШЪгЧбЧвЧ гЧвЧбЧШЪ еФаЧШЧкяємьЩя бжйФвФмж біг ЧЩіа, язі лЧЩмЪлФюмь кФ 
ШЧаЧмЪ, бігЧйЧЩмі лШЧ їЫ лФШміЦкЪ і кФоіЧкФиькЪ лШжкФиХдкіЩмь, лЧЫЧгдХккя, ШХєЩмШФоію йіЩоя 
лШЧджбФккя пж лХШХаЪбФккя мФ гЧзЪйХкмж, лЧгФккя язжЫ кХ лХШХгаФпХкЧ еФзЧкЧгФбЩмбЧй. 

ЛмОммя 251. ИайПдПккя УліиькСї ТСаСмж ТСгжпіб кО 
 ліглТжєйУмбі, б ФУмОкСбі, СТвОкіеОоії 

РЧаЧмЧгФбХоь блШФбі еФлШЧбФгдЪбФмж ЧайХдХккя сЧгЧ ЩліиькЧї ШЧаЧмж кФ ЧгкЧйЪ і мЧйЪ д 
ліглШжєйЩмбі, б ЪЩмФкЧбі, ЧШвФкіеФоії ЧЩіа, язі є аижеьзжйж ШЧгжпФйж пж ЩбЧязФйж (аФмьзж, 
лЧгШЪддя, аШФмж, ЩХЩмШж, гімж, Ф мФзЧд аФмьзж, аШФмж, ЩХЩмШж і гімж лЧгШЪддя), язсЧ Ъ еб'яезЪ е 
бжзЧкФккяй мШЪгЧбжЫ ЧаЧб'яезіб бЧкж аХелЧЩХШХгкьЧ ліглЧШягзЧбФкі ФаЧ лігзЧкмШЧиькі Чгжк 
ЧгкЧйЪ. 

НФ ліглШжєйЩмбФЫ, б ЪЩмФкЧбФЫ, ЧШвФкіеФоіяЫ гХШдФбкЧї нЧШйж биФЩкЧЩмі лЧШягЧз 
еФлШЧбФгдХккя мФзжЫ ЧайХдХкь бЩмФкЧбиюємьЩя еФзЧкЧгФбЩмбЧй. 

ЛмОммя 26. ВжлТСаФбОккя лТж лТжРкяммі кО ТСаСмФ 
ПШж ЪзиФгХккі мШЪгЧбЧвЧ гЧвЧбЧШЪ йЧдХ аЪмж ЧаЪйЧбиХкХ ЪвЧгЧю ЩмЧШік бжлШЧаЪбФккя е 

йХмЧю лХШХбіШзж біглЧбігкЧЩмі лШФоібкжзФ ШЧаЧмі, язФ ЦЧйЪ гЧШЪпФємьЩя. УйЧбФ лШЧ бжлШЧаЪбФккя 
лЧбжккФ аЪмж еФЩмХШХдХкФ б кФзФеі (ШЧелЧШягдХккі) лШЧ лШжЦкяммя кФ ШЧаЧмЪ. 

В лХШіЧг бжлШЧаЪбФккя кФ лШФоібкжзіб лЧржШюємьЩя еФзЧкЧгФбЩмбЧ лШЧ лШФою. 
ВжлШЧаЪбФккя кХ бЩмФкЧбиюємьЩя лШж лШжЦкяммі кФ ШЧаЧмЪ: ЧЩіа, язі кХ гЧЩявиж біЩійкФгоямж 

ШЧзіб; йЧиЧгжЫ ШЧаімкжзіб ліЩия еФзікпХккя лШЧнХЩіЦкжЫ кФбпФиькЧ-бжЫЧбкжЫ еФзиФгіб; йЧиЧгжЫ 
ЩлХоіФиіЩміб ліЩия еФзікпХккя бжсжЫ еФзиФгіб ЧЩбімж; ЧЩіа, ебіиькХкжЫ Ъ еФлФЩ е біЦЩьзЧбЧї пж 
ФиьмХШкФмжбкЧї (кХбіЦЩьзЧбЧї) ЩиЪдаж; ЧЩіа е ікбФиігкіЩмю, кФлШФбиХкжЫ кФ ШЧаЧмЪ біглЧбігкЧ гЧ 
ШХзЧйХкгФоії йХгжзЧ-ЩЧоіФиькЧї ХзЩлХШмжеж; ЧЩіа, ЧаШФкжЫ кФ лЧЩФгЪ; лХШХйЧдоіб зЧкзЪШЩкЧвЧ 
бігаЧШЪ кФ еФйісХккя бФзФкмкЧї лЧЩФгж; ЧЩіа, язі лШЧЦриж ЩмФдЪбФккя лШж лШжЦкяммі кФ ШЧаЧмЪ е 
бігШжбЧй біг ЧЩкЧбкЧї ШЧаЧмж; бФвімкжЫ дікЧз; ЧгжкЧзжЫ йФмХШіб, язі йФюмь гжмжкЪ бізЧй гЧ 
пЧмжШкФгоямж ШЧзіб ФаЧ гжмжкЪ е ікбФиігкіЩмю; ЧЩіа, е язжйж ЪзиФгФємьЩя ЩмШЧзЧбжЦ мШЪгЧбжЦ 
гЧвЧбіШ ЩмШЧзЧй гЧ 12 йіЩяоіб; ЧЩіа кФ мжйпФЩЧбі мФ ЩХеЧккі ШЧаЧмж; бкЪмШіркьЧ лХШХйісХкжЫ ЧЩіа. 
ВжлШЧаЪбФккя кХ бЩмФкЧбиюємьЩя мФзЧд лШж лШжЦкяммі кФ ШЧаЧмЪ б ікрЪ йіЩоХбіЩмь і лШж 
лХШХбХгХккі кФ ШЧаЧмЪ кФ ікрХ ліглШжєйЩмбЧ, б ЪЩмФкЧбЪ, ЧШвФкіеФоію, Ф мФзЧд б ікржЫ бжлФгзФЫ, 
язсЧ оХ лХШХгаФпХкЧ еФзЧкЧгФбЩмбЧй. 

ЛмОммя 27. ЛмТСз бжлТСаФбОккя лТж лТжРкяммі кО ТСаСмФ 
СмШЧз бжлШЧаЪбФккя лШж лШжЦкяммі кФ ШЧаЧмЪ, язсЧ ікрХ кХ бЩмФкЧбиХкЧ еФзЧкЧгФбЩмбЧй 

УзШФїкж, кХ йЧдХ лХШХбжсЪбФмж мШьЧЫ йіЩяоіб, Ф б ЧзШХйжЫ бжлФгзФЫ, еФ лЧвЧгдХккяй е 
біглЧбігкжй бжаЧШкжй ЧШвФкЧй лХШбжккЧї лШЧнЩліизЧбЧї ЧШвФкіеФоії, - рХЩмж йіЩяоіб. 

СмШЧз бжлШЧаЪбФккя лШж лШжЦкяммі кФ ШЧаЧмЪ ШЧаімкжзіб кХ йЧдХ лХШХбжсЪбФмж ЧгкЧвЧ 
йіЩяоя. 
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ДЧ ЩмШЧзЪ бжлШЧаЪбФккя кХ еФШФЫЧбЪюмьЩя гкі, зЧиж лШФоібкжз нФзмжпкЧ кХ лШФоюбФб, 
кХеФиХдкЧ біг лШжпжкж. 

ЛмОммя 28. КПеФиьмОмж бжлТСаФбОккя лТж лТжРкяммі кО ТСаСмФ 
КЧиж ЩмШЧз бжлШЧаЪбФккя еФзікпжбЩя, Ф лШФоібкжз лШЧгЧбдЪє лШФоюбФмж, мЧ бік ббФдФємьЩя 

мФзжй, сЧ бжмШжйФб бжлШЧаЪбФккя, і кФЩмЪлкХ ШЧеіШбФккя мШЪгЧбЧвЧ гЧвЧбЧШЪ гЧлЪЩзФємьЩя ижрХ 
кФ еФвФиькжЫ лігЩмФбФЫ.  

У ШФеі бЩмФкЧбиХккя ШЧаЧмЧгФбоХй кХбіглЧбігкЧЩмі лШФоібкжзФ еФЦйФкіЦ лЧЩФгі, кФ язЪ ЦЧвЧ 
лШжЦкямЧ, ФаЧ бжзЧкЪбФкіЦ ШЧаЧмі бік йФє лШФбЧ лШЧмявЧй ЩмШЧзЪ бжлШЧаЪбФккя ебіиькжмж мФзЧвЧ 
лШФоібкжзФ, лжЩьйЧбЧ лЧлХШХгжбрж ЦЧвЧ лШЧ оХ еФ мШж гкі. РЧеіШбФккя мШЪгЧбЧвЧ гЧвЧбЧШЪ е ожЫ 
лігЩмФб йЧдХ аЪмж ЧЩзФШдХкХ лШФоібкжзЧй б лЧШягзЪ, бЩмФкЧбиХкЧйЪ гия ШЧевиягЪ мШЪгЧбжЫ ЩлЧШіб 
Ъ лжмФккяЫ ебіиькХккя. 

ЛмОммя 29. ИаСб'яеСз ТСаСмСгОбоя гС лСпОмзФ ТСаСмж лТОоібкжзО еО мТФгСбжй гСвСбСТСй 
ДЧ лЧпФмзЪ ШЧаЧмж лШФоібкжзФ еФ ЪзиФгХкжй мШЪгЧбжй гЧвЧбЧШЧй (зШій мШЪгЧбЧвЧ гЧвЧбЧШЪ 

лШЧ гжЩмФкоіЦкЪ ШЧаЧмЪ) ШЧаЧмЧгФбХоь еЧаЧб'яеФкжЦ: 
1) ШЧе'яЩкжмж лШФоібкжзЧбі ЦЧвЧ лШФбФ і ЧаЧб'яезж мФ лЧікнЧШйЪбФмж ліг ШЧелжЩзЪ лШЧ ЪйЧбж 

лШФоі, кФябкіЩмь кФ ШЧаЧпЧйЪ йіЩоі, кФ язЧйЪ бік лШФоюбФмжйХ, кХаХелХпкжЫ і рзігижбжЫ бжШЧакжпжЫ 
нФзмЧШіб, язі сХ кХ ЪЩЪкЪмЧ, мФ йЧдижбі кФЩиігзж їЫ ближбЪ кФ егЧШЧб'я, ЦЧвЧ лШФбФ кФ ліиьвж і 
зЧйлХкЩФоії еФ ШЧаЧмЪ б мФзжЫ ЪйЧбФЫ біглЧбігкЧ гЧ еФзЧкЧгФбЩмбФ і зЧиХзмжбкЧвЧ гЧвЧбЧШЪ; 

2) ЧекФЦЧйжмж лШФоібкжзФ е лШФбжиФйж бкЪмШіркьЧвЧ мШЪгЧбЧвЧ ШЧелЧШягзЪ мФ зЧиХзмжбкжй 
гЧвЧбЧШЧй; 

3) бжекФпжмж лШФоібкжзЧбі ШЧаЧпХ йіЩоХ, еФаХелХпжмж ЦЧвЧ кХЧаЫігкжйж гия ШЧаЧмж 
еФЩЧаФйж; 

4) лШЧікЩмШЪзмЪбФмж лШФоібкжзФ е лжмФкь мХЫкізж аХелХзж, бжШЧакжпЧї ЩФкімФШії, вівієкж лШФоі і 
лШЧмжлЧдХдкЧї ЧЫЧШЧкж. 

ПШж ЪзиФгХккі мШЪгЧбЧвЧ гЧвЧбЧШЪ лШЧ гжЩмФкоіЦкЪ ШЧаЧмЪ ШЧаЧмЧгФбХоь лЧбжкХк 
еФаХелХпжмж бжзЧкФккя лЪкзмЪ 2 пФЩмжкж лХШрЧї оієї ЩмФммі, Ф мФзЧд кФгФмж лШФоібкжзЧбі 
ШХзЧйХкгФоії сЧгЧ ШЧаЧмж е ЧаиФгкФккяй мФ еФЩЧаФйж, язі ШЧаЧмЧгФбХоь кФгФє лШФоібкжзЪ гия 
бжзЧкФккя лХбкЧвЧ ЧаЩявЪ ШЧаім. ОекФЦЧйиХккя йЧдХ бігаЪбФмжЩя Ъ нЧШйі гжЩмФкоіЦкЧвЧ 
ікЩмШЪзмФдЪ ФаЧ рияЫЧй лШЧбХгХккя кФбпФккя аХелХпкжй йХмЧгФй ШЧаЧмж кФ зЧкзШХмкЧйЪ 
мХЫкіпкЧйЪ еФЩЧаі. У мШЪгЧбЧйЪ гЧвЧбЧШі еФ евЧгЧю ЩмЧШік йЧдЪмь лХШХгаФпФмжЩя гЧгФмзЧбі ЪйЧбж 
сЧгЧ аХелХзж лШФоі. 

ОекФЦЧйиХккя лШФоібкжзіб е кФзФеФйж (ШЧелЧШягдХккяйж), лЧбігЧйиХккяйж, ікржйж 
гЧзЪйХкмФйж ШЧаЧмЧгФбоя сЧгЧ їЫкіЫ лШФб мФ ЧаЧб'яезіб гЧлЪЩзФємьЩя е бжзЧШжЩмФккяй 
бжекФпХкжЫ Ъ мШЪгЧбЧйЪ гЧвЧбЧШі еФЩЧаіб ХиХзмШЧккЧвЧ еб'яезЪ. У мФзЧйЪ ШФеі лігмбХШгдХккяй 
ЧекФЦЧйиХккя ббФдФємьЩя нФзм ЧайікЪ біглЧбігкжйж ХиХзмШЧккжйж гЧзЪйХкмФйж йід 
ШЧаЧмЧгФбоХй мФ лШФоібкжзЧй. 

ЛмОммя 30. ИаСб'яеСз лТОоібкжзО СУСажУмС бжзСкФбОмж гСТФпПкФ РСйФ ТСаСмФ 
ПШФоібкжз лЧбжкХк бжзЧкЪбФмж гЧШЪпХкЪ ЦЧйЪ ШЧаЧмЪ ЧЩЧажЩмЧ і кХ йФє лШФбФ лХШХгЧШЪпФмж 

її бжзЧкФккя ікріЦ ЧЩЧаі, еФ бжкямзЧй бжлФгзіб, лХШХгаФпХкжЫ еФзЧкЧгФбЩмбЧй. 

ЛмОммя 31. ЗОаСТСкО бжйОвОмж бжзСкОккя ТСаСмж, кП СаФйСбиПкСї мТФгСбжй гСвСбСТСй 
РЧаЧмЧгФбХоь кХ йФє лШФбФ бжйФвФмж біг лШФоібкжзФ бжзЧкФккя ШЧаЧмж, кХ ЧаЪйЧбиХкЧї 

мШЪгЧбжй гЧвЧбЧШЧй. 

ЛмОммя 32. ЙПТПбПгПккя кО ікрФ ТСаСмФ. ЗйікО іУмСмкжХ ФйСб лТОоі 
ПХШХбХгХккя кФ ікрЪ ШЧаЧмЪ кФ мЧйЪ д ліглШжєйЩмбі, б ЪЩмФкЧбі, ЧШвФкіеФоії, Ф мФзЧд 

лХШХбХгХккя кФ ШЧаЧмЪ кФ ікрХ ліглШжєйЩмбЧ, б ЪЩмФкЧбЪ, ЧШвФкіеФоію ФаЧ б ікрЪ йіЩоХбіЩмь, ЫЧпФ а 
ШФеЧй е ліглШжєйЩмбЧй, ЪЩмФкЧбЧю, ЧШвФкіеФоією, гЧлЪЩзФємьЩя міиьзж еФ евЧгЧю лШФоібкжзФ, еФ 
бжкямзЧй бжлФгзіб, лХШХгаФпХкжЫ Ъ ЩмФммі 33 оьЧвЧ КЧгХзЩЪ мФ б ікржЫ бжлФгзФЫ, лХШХгаФпХкжЫ 

еФзЧкЧгФбЩмбЧй. 
НХ ббФдФємьЩя лХШХбХгХккяй кФ ікрЪ ШЧаЧмЪ і кХ лЧмШХаЪє евЧгж лШФоібкжзФ лХШХйісХккя 

ЦЧвЧ кФ мЧйЪ д ліглШжєйЩмбі, б ЪЩмФкЧбі, ЧШвФкіеФоії кФ ікрХ ШЧаЧпХ йіЩоХ, б ікржЦ ЩмШЪзмЪШкжЦ 
лігШЧегіи Ъ міЦ дХ йіЩоХбЧЩмі, гЧШЪпХккя ШЧаЧмж кФ ікрЧйЪ йХЫФкіейі ФаЧ ЧаиФгкФккі Ъ йХдФЫ 
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ЩлХоіФиькЧЩмі, збФиінізФоії пж лЧЩФгж, ЧаЪйЧбиХкЧї мШЪгЧбжй гЧвЧбЧШЧй. РЧаЧмЧгФбХоь кХ йФє 
лШФбФ лХШХйісФмж лШФоібкжзФ кФ ШЧаЧмЪ, лШЧмжлЧзФеФкЪ ЦЧйЪ еФ ЩмФкЧй егЧШЧб'я. 

У еб'яезЪ іе ейікФйж б ЧШвФкіеФоії бжШЧакжомбФ і лШФоі гЧлЪЩзФємьЩя ейікФ іЩмЧмкжЫ ЪйЧб лШФоі 
лШж лШЧгЧбдХккі ШЧаЧмж еФ мією д ЩлХоіФиькіЩмю, збФиінізФоією пж лЧЩФгЧю. ПШЧ ейікЪ іЩмЧмкжЫ 
ЪйЧб лШФоі - ЩжЩмХй мФ ШЧейіШіб ЧлиФмж лШФоі, ліиьв, ШХджйЪ ШЧаЧмж, бЩмФкЧбиХккя ФаЧ ЩзФЩЪбФккя 
кХлЧбкЧвЧ ШЧаЧпЧвЧ пФЩЪ, ЩЪйісХккя лШЧнХЩіЦ, ейікЪ ШЧеШягіб і кФЦйХкЪбФккя лЧЩФг мФ ікржЫ - 
лШФоібкжз лЧбжкХк аЪмж лЧбігЧйиХкжЦ кХ ліекірХ кід еФ гбФ йіЩяоі. 

(Зайомол Уйраїми від 15.03.2022 р. № 2136-IX т неріод воєммого соамт 
нередбасемо ойрелі особкивосоі засоостваммя морл сасоими ореоьої 
соаооі 32) 

ЯзсЧ зЧижркі іЩмЧмкі ЪйЧбж лШФоі кХ йЧдХ аЪмж еаХШХдХкЧ, Ф лШФоібкжз кХ евЧгХк кФ 
лШЧгЧбдХккя ШЧаЧмж б кЧбжЫ ЪйЧбФЫ, мЧ мШЪгЧбжЦ гЧвЧбіШ лШжлжкяємьЩя еФ лЪкзмЧй 6 ЩмФммі 36 
оьЧвЧ КЧгХзЩЪ. 

ПХШХбХгХккя лШЧзЪШЧШіб бігаЪбФємьЩя е ЪШФЫЪбФккяй ЧЩЧаижбЧЩмХЦ, бжекФпХкжЫ еФзЧкЧй, сЧ 
ШХвЪиює їЫкіЦ ЩмФмЪЩ. 

ПШФоібкжз, язжЦ лЧбігЧйжб лШЧ йЧдижбі нФзмж зЧШЪлоіЦкжЫ ФаЧ лЧб'яеФкжЫ е зЧШЪлоією 
лШФбЧлЧШЪрХкь, ікржЫ лЧШЪрХкь ЗФзЧкЪ УзШФїкж "ПШЧ еФлЧаівФккя зЧШЪлоії", бпжкХкжЫ ікрЧю 
ЧЩЧаЧю, кХ йЧдХ аЪмж ебіиькХкжЦ пж ейЪрХкжЦ гЧ ебіиькХккя, лШжмявкЪмжЦ гЧ гжЩожлиікФШкЧї 
біглЧбігФиькЧЩмі Ъ еб'яезЪ е мФзжй лЧбігЧйиХккяй ФаЧ ліггФкжЦ ікржй кХвФмжбкжй еФЫЧгФй ближбЪ, 
ФаЧ еФвШЧеі мФзжЫ еФЫЧгіб ближбЪ. ВжзШжбФпі зЧШЪлоії зЧШжЩмЪюмьЩя мФзЧд ікржйж лШФбФйж мФ 
вФШФкміяйж еФЫжЩмЪ, бЩмФкЧбиХкжйж ЗФзЧкЧй УзШФїкж "ПШЧ еФлЧаівФккя зЧШЪлоії". 

ЛмОммя 33. МжйпОУСбП лПТПбПгПккя лТОоібкжзО кО ікрФ ТСаСмФ, кП СаФйСбиПкФ мТФгСбжй 
гСвСбСТСй 

ТжйпФЩЧбХ лХШХбХгХккя лШФоібкжзФ кФ ікрЪ ШЧаЧмЪ, кХ ЧаЪйЧбиХкЪ мШЪгЧбжй гЧвЧбЧШЧй, 
гЧлЪЩзФємьЩя ижрХ еФ ЦЧвЧ евЧгЧю. 

РЧаЧмЧгФбХоь йФє лШФбЧ лХШХбХЩмж лШФоібкжзФ ЩмШЧзЧй гЧ ЧгкЧвЧ йіЩяоя кФ ікрЪ ШЧаЧмЪ, кХ 
ЧаЪйЧбиХкЪ мШЪгЧбжй гЧвЧбЧШЧй, аХе ЦЧвЧ евЧгж, язсЧ бЧкФ кХ лШЧмжлЧзФеФкФ лШФоібкжзЧбі еФ 
ЩмФкЧй егЧШЧб'я, ижрХ гия бігбХШкХккя ФаЧ иізбігФоії кФЩиігзіб ЩмжЫіЦкЧвЧ ижЫФ, ХлігХйіЦ, ХліеЧЧміЦ, 
бжШЧакжпжЫ ФбФШіЦ, Ф мФзЧд ікржЫ ЧаЩмФбжк, язі ЩмФбиямь ФаЧ йЧдЪмь лЧЩмФбжмж ліг еФвШЧеЪ джммя 
пж кЧШйФиькі джммєбі ЪйЧбж июгХЦ, е ЧлиФмЧю лШФоі еФ бжзЧкФкЪ ШЧаЧмЪ, ФиХ кХ кждпЧю, кід 
ЩХШХгкіЦ еФШЧаімЧз еФ лЧлХШХгкьЧю ШЧаЧмЧю. 

У бжлФгзФЫ, еФекФпХкжЫ Ъ пФЩмжкі гШЪвіЦ оієї ЩмФммі, еФаЧШЧкяємьЩя мжйпФЩЧбХ лХШХбХгХккя кФ 
ікрЪ ШЧаЧмЪ бФвімкжЫ дікЧз, дікЧз, язі йФюмь гжмжкЪ е ікбФиігкіЩмю ФаЧ гжмжкЪ бізЧй гЧ рХЩмж ШЧзіб, 
Ф мФзЧд ЧЩіа бізЧй гЧ біЩійкФгоямж ШЧзіб аХе їЫ евЧгж. 

ЛмОммя 34. МжйпОУСбП лПТПбПгПккя кО ікрФ ТСаСмФ б ТОеі лТСУмСю 
ПШЧЩміЦ - оХ лШжеЪлжкХккя ШЧаЧмж, бжзижзФкХ бігЩЪмкіЩмю ЧШвФкіеФоіЦкжЫ ФаЧ мХЫкіпкжЫ ЪйЧб, 

кХЧаЫігкжЫ гия бжзЧкФккя ШЧаЧмж, кХбігбЧШЧмкЧю ЩжиЧю ФаЧ ікржйж ЧаЩмФбжкФйж. 
У ШФеі лШЧЩмЧю лШФоібкжзж йЧдЪмь аЪмж лХШХбХгХкі еФ їЫ евЧгЧю е ЪШФЫЪбФккяй ЩлХоіФиькЧЩмі 

і збФиінізФоії кФ ікрЪ ШЧаЧмЪ кФ мЧйЪ д ліглШжєйЩмбі, б ЪЩмФкЧбі, ЧШвФкіеФоії кФ бХЩь пФЩ лШЧЩмЧю ФаЧ 
кФ ікрХ ліглШжєйЩмбЧ, б ЪЩмФкЧбЪ, ЧШвФкіеФоію, ФиХ б міЦ ЩФйіЦ йіЩоХбЧЩмі кФ ЩмШЧз гЧ ЧгкЧвЧ йіЩяоя. 

Соаооя 35. Вийкюсема.  

ЛмОммя 36. ЙігУмОбж лТжлжкПккя мТФгСбСвС гСвСбСТФ 
ПігЩмФбФйж лШжлжкХккя мШЪгЧбЧвЧ гЧвЧбЧШЪ є: 
1) ЪвЧгФ ЩмЧШік; 
2) еФзікпХккя ЩмШЧзЪ (лЪкзмж 2 і 3 ЩмФммі 23), зШій бжлФгзіб, зЧиж мШЪгЧбі бігкЧЩжкж нФзмжпкЧ 

мШжбФюмь і дЧгкФ е ЩмЧШік кХ лЧЩмФбжиФ бжйЧвЪ лШЧ їЫ лШжлжкХккя; 
3) лШжеЧб ФаЧ бЩмЪл лШФоібкжзФ ФаЧ ШЧаЧмЧгФбоя - ніежпкЧї ЧЩЧаж кФ біЦЩьзЧбЪ ЩиЪдаЪ, 

кФлШФбиХккя кФ ФиьмХШкФмжбкЪ (кХбіЦЩьзЧбЪ) ЩиЪдаЪ, зШій бжлФгзіб, зЧиж еФ лШФоібкжзЧй 
еаХШівФюмьЩя йіЩоХ ШЧаЧмж, лЧЩФгФ біглЧбігкЧ гЧ пФЩмжкж мШХмьЧї ЩмФммі 119 оьЧвЧ КЧгХзЩЪ; 

4) ШЧеіШбФккя мШЪгЧбЧвЧ гЧвЧбЧШЪ е ікіоіФмжбж лШФоібкжзФ (ЩмФммі 38, 39), е ікіоіФмжбж 
ШЧаЧмЧгФбоя (ЩмФммі 40, 41) ФаЧ кФ бжйЧвЪ лШЧнЩліизЧбЧвЧ, пж ікрЧвЧ ЪлЧбкЧбФдХкЧвЧ кФ 
лШХгЩмФбкжомбЧ мШЪгЧбжй зЧиХзмжбЧй ЧШвФкЪ (ЩмФммя 45); 
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5) лХШХбХгХккя лШФоібкжзФ, еФ ЦЧвЧ евЧгЧю, кФ ікрХ ліглШжєйЩмбЧ, б ЪЩмФкЧбЪ, ЧШвФкіеФоію 
ФаЧ лХШХЫіг кФ бжаЧШкЪ лЧЩФгЪ; 

6) бігйЧбФ лШФоібкжзФ біг лХШХбХгХккя кФ ШЧаЧмЪ б ікрЪ йіЩоХбіЩмь ШФеЧй е ліглШжєйЩмбЧй, 
ЪЩмФкЧбЧю, ЧШвФкіеФоією, Ф мФзЧд бігйЧбФ біг лШЧгЧбдХккя ШЧаЧмж Ъ еб'яезЪ іе ейікЧю іЩмЧмкжЫ 
ЪйЧб лШФоі; 

7) кФаШФккя еФзЧккЧї Щжиж бжШЧзЧй ЩЪгЪ, язжй лШФоібкжзФ еФЩЪгдХкЧ (зШій бжлФгзіб 
ебіиькХккя біг бігаЪбФккя лЧзФШФккя е бжлШЧаЪбФккяй) гЧ лЧеаФбиХккя бЧиі ФаЧ гЧ ікрЧвЧ 
лЧзФШФккя, язХ бжзиюпФє йЧдижбіЩмь лШЧгЧбдХккя гФкЧї ШЧаЧмж; 

71) ЪзиФгХккя мШЪгЧбЧвЧ гЧвЧбЧШЪ (зЧкмШФзмЪ), бЩЪлХШХп бжйЧвФй ЗФзЧкЪ УзШФїкж "ПШЧ 
еФлЧаівФккя зЧШЪлоії", бЩмФкЧбиХкжй гия ЧЩіа, язі ебіиькжижЩя ФаЧ ікржй пжкЧй лШжлжкжиж 
гіяиькіЩмь, лЧб'яеФкЪ е бжзЧкФккяй нЪкзоіЦ гХШдФбж ФаЧ йіЩоХбЧвЧ ЩФйЧбШягЪбФккя, лШЧмявЧй ШЧзЪ 
е гкя її лШжлжкХккя; 

72) е лігЩмФб, лХШХгаФпХкжЫ ЗФзЧкЧй УзШФїкж "ПШЧ ЧпжсХккя биФгж"; 
73) кФаШФккя еФзЧккЧї Щжиж ШірХккяй ЩЪгЪ лШЧ бжекФккя кХЧаґШЪкмЧбФкжйж Фзмжбіб мФ їЫ 

ЩмявкХккя б гЧЫіг гХШдФбж ЩмЧЩЧбкЧ ЧЩЧаж, ЪлЧбкЧбФдХкЧї кФ бжзЧкФккя нЪкзоіЦ гХШдФбж ФаЧ 
йіЩоХбЧвЧ ЩФйЧбШягЪбФккя, Ъ лХШХгаФпХкжЫ ЩмФммХю 290 ХжбіиькЧвЧ лШЧоХЩЪФиькЧвЧ зЧгХзЩЪ 
УзШФїкж бжлФгзФЫ; 

8) лігЩмФбж, лХШХгаФпХкі зЧкмШФзмЧй; 
9) лігЩмФбж, лХШХгаФпХкі ікржйж еФзЧкФйж. 
У бжлФгзФЫ, лХШХгаФпХкжЫ лЪкзмФйж 7, 71 і 73 пФЩмжкж лХШрЧї оієї ЩмФммі, ЧЩЧаФ лігиявФє 

ебіиькХккю е лЧЩФгж Ъ мШжгХккжЦ ЩмШЧз е гкя ЧмШжйФккя ЧШвФкЧй гХШдФбкЧї биФгж, ЧШвФкЧй 
йіЩоХбЧвЧ ЩФйЧбШягЪбФккя, ліглШжєйЩмбЧй, ЪЩмФкЧбЧю, ЧШвФкіеФоією зЧлії біглЧбігкЧвЧ ЩЪгЧбЧвЧ 
ШірХккя, язХ кФаШФиЧ еФзЧккЧї Щжиж, Ф Ъ бжлФгзЪ, лХШХгаФпХкЧйЪ лЪкзмЧй 72, ЧЩЧаФ лігиявФє 
ебіиькХккю е лЧЩФгж Ъ лЧШягзЪ, бжекФпХкЧйЪ ЗФзЧкЧй УзШФїкж "ПШЧ ЧпжсХккя биФгж". 

ЗйікФ ліглЧШягзЧбФкЧЩмі ліглШжєйЩмбФ, ЪЩмФкЧбж, ЧШвФкіеФоії кХ лШжлжкяє гії мШЪгЧбЧвЧ 
гЧвЧбЧШЪ. 

У ШФеі ейікж биФЩкжзФ ліглШжєйЩмбФ, ЪЩмФкЧбж, ЧШвФкіеФоії, Ф мФзЧд Ъ ШФеі їЫ ШХЧШвФкіеФоії 
(еижммя, лШжєгкФккя, лЧгіиЪ, бжгіиХккя, лХШХмбЧШХккя) гія мШЪгЧбЧвЧ гЧвЧбЧШЪ лШФоібкжзФ 
лШЧгЧбдЪємьЩя. ПШжлжкХккя мШЪгЧбЧвЧ гЧвЧбЧШЪ е ікіоіФмжбж ШЧаЧмЧгФбоя йЧдижбХ ижрХ Ъ ШФеі 
ЩзЧШЧпХккя пжЩХиькЧЩмі ФаЧ рмФмЪ лШФоібкжзіб (лЪкзм 1 пФЩмжкж лХШрЧї ЩмФммі 40). 

Соаооя 37. Вийкюсема. 

ЛмОммя 38. КСеіТбОккя мТФгСбСвС гСвСбСТФ, ФзиОгПкСвС кО кПбжекОпПкжР УмТСз,  
е ікіоіОмжбж лТОоібкжзО 

ПШФоібкжз йФє лШФбЧ ШЧеіШбФмж мШЪгЧбжЦ гЧвЧбіШ, ЪзиФгХкжЦ кФ кХбжекФпХкжЦ ЩмШЧз, 
лЧлХШХгжбрж лШЧ оХ ШЧаЧмЧгФбоя лжЩьйЧбЧ еФ гбФ мждкі. У ШФеі, зЧиж еФябФ лШФоібкжзФ лШЧ 
ебіиькХккя е ШЧаЧмж еФ биФЩкжй аФдФккяй еЪйЧбиХкФ кХйЧдижбіЩмю лШЧгЧбдЪбФмж ШЧаЧмЪ 
(лХШХїег кФ кЧбХ йіЩоХ лШЧджбФккя; лХШХбХгХккя пЧиЧбізФ ФаЧ гШЪджкж кФ ШЧаЧмЪ б ікрЪ йіЩоХбіЩмь; 
бЩмЪл гЧ еФзиФгЪ ЧЩбімж; кХйЧдижбіЩмь лШЧджбФккя Ъ гФкіЦ йіЩоХбЧЩмі, лігмбХШгдХкФ йХгжпкжй 
бжЩкЧбзЧй; бФвімкіЩмь; гЧвияг еФ гжмжкЧю гЧ гЧЩявкХккя кХю пЧмжШкФгоямжШіпкЧвЧ бізЪ ФаЧ 
гжмжкЧю е ікбФиігкіЩмю; гЧвияг еФ ЫбЧШжй пиХкЧй Щій'ї біглЧбігкЧ гЧ йХгжпкЧвЧ бжЩкЧбзЪ ФаЧ 
ЧЩЧаЧю е ікбФиігкіЩмю I вШЪлж; бжЫіг кФ лХкЩію; лШжЦкяммя кФ ШЧаЧмЪ еФ зЧкзЪШЩЧй, Ф мФзЧд е ікржЫ 
лЧбФдкжЫ лШжпжк), ШЧаЧмЧгФбХоь лЧбжкХк ШЧеіШбФмж мШЪгЧбжЦ гЧвЧбіШ Ъ ЩмШЧз, лШЧ язжЦ лШЧЩжмь 
лШФоібкжз.  

ЯзсЧ лШФоібкжз ліЩия еФзікпХккя ЩмШЧзЪ лЧлХШХгдХккя лШЧ ебіиькХккя кХ еФижржб ШЧаЧмж і 
кХ бжйФвФє ШЧеіШбФккя мШЪгЧбЧвЧ гЧвЧбЧШЪ, ШЧаЧмЧгФбХоь кХ блШФбі ебіиькжмж ЦЧвЧ еФ лЧгФкЧю 
ШФкірХ еФябЧю, зШій бжлФгзіб, зЧиж кФ ЦЧвЧ йіЩоХ еФлШЧрХкЧ ікрЧвЧ лШФоібкжзФ, язЧйЪ біглЧбігкЧ 
гЧ еФзЧкЧгФбЩмбФ кХ йЧдХ аЪмж бігйЧбиХкЧ б ЪзиФгХккі мШЪгЧбЧвЧ гЧвЧбЧШЪ. 

ПШФоібкжз йФє лШФбЧ Ъ бжекФпХкжЦ кжй ЩмШЧз ШЧеіШбФмж мШЪгЧбжЦ гЧвЧбіШ еФ биФЩкжй 
аФдФккяй, язсЧ ШЧаЧмЧгФбХоь кХ бжзЧкЪє еФзЧкЧгФбЩмбЧ лШЧ лШФою, ЪйЧбж зЧиХзмжбкЧвЧ пж 
мШЪгЧбЧвЧ гЧвЧбЧШЪ. 

ЛмОммя 39. КСеіТбОккя УмТСзСбСвС мТФгСбСвС гСвСбСТФ е ікіоіОмжбж лТОоібкжзО 
СмШЧзЧбжЦ мШЪгЧбжЦ гЧвЧбіШ (лЪкзмж 2 і 3 ЩмФммі 23) лігиявФє ШЧеіШбФккю гЧЩмШЧзЧбЧ кФ 

бжйЧвЪ лШФоібкжзФ б ШФеі ЦЧвЧ ЫбЧШЧаж ФаЧ ікбФиігкЧЩмі, язі лХШХрзЧгдФюмь бжзЧкФккю ШЧаЧмж еФ 
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гЧвЧбЧШЧй, лЧШЪрХккя ШЧаЧмЧгФбоХй еФзЧкЧгФбЩмбФ лШЧ лШФою, зЧиХзмжбкЧвЧ ФаЧ мШЪгЧбЧвЧ 
гЧвЧбЧШЪ мФ Ъ бжлФгзФЫ, лХШХгаФпХкжЫ пФЩмжкЧю лХШрЧю ЩмФммі 38 оьЧвЧ КЧгХзЩЪ. 

СлЧШж лШЧ гЧЩмШЧзЧбХ ШЧеіШбФккя мШЪгЧбЧвЧ гЧвЧбЧШЪ бжШірЪюмьЩя б еФвФиькЧйЪ лЧШягзЪ, 
бЩмФкЧбиХкЧйЪ гия ШЧевиягЪ мШЪгЧбжЫ ЩлЧШіб. 

ЛмОммя 391. ЙТСгСбдПккя гії УмТСзСбСвС мТФгСбСвС гСвСбСТФ  кО кПбжекОпПкжР УмТСз 
ЯзсЧ ліЩия еФзікпХккя ЩмШЧзЪ мШЪгЧбЧвЧ гЧвЧбЧШЪ (лЪкзмж 2 і 3 ЩмФммі 23) мШЪгЧбі бігкЧЩжкж 

нФзмжпкЧ мШжбФюмь і дЧгкФ іе ЩмЧШік кХ бжйФвФє їЫ лШжлжкХккя, гія оьЧвЧ гЧвЧбЧШЪ ббФдФємьЩя 
лШЧгЧбдХкЧю кФ кХбжекФпХкжЦ ЩмШЧз. 

ТШЪгЧбі гЧвЧбЧШж, сЧ аЪиж лХШХЪзиФгХкі Чгжк пж гХзіиьзФ ШФеіб, еФ бжкямзЧй бжлФгзіб, 
лХШХгаФпХкжЫ пФЩмжкЧю гШЪвЧю ЩмФммі 23, ббФдФюмьЩя мФзжйж, сЧ ЪзиФгХкі кФ кХбжекФпХкжЦ ЩмШЧз. 

ЛмОммя 40. КСеіТбОккя мТФгСбСвС гСвСбСТФ е ікіоіОмжбж ТСаСмСгОбоя 
ТШЪгЧбжЦ гЧвЧбіШ, ЪзиФгХкжЦ кФ кХбжекФпХкжЦ ЩмШЧз, Ф мФзЧд ЩмШЧзЧбжЦ мШЪгЧбжЦ гЧвЧбіШ гЧ 

еФзікпХккя ЩмШЧзЪ ЦЧвЧ пжккЧЩмі йЧдЪмь аЪмж ШЧеіШбФкі ШЧаЧмЧгФбоХй ижрХ Ъ бжлФгзФЫ: 
1) ейік б ЧШвФкіеФоії бжШЧакжомбФ і лШФоі, б мЧйЪ пжЩиі иізбігФоії, ШХЧШвФкіеФоії, аФкзШЪмЩмбФ 

ФаЧ лХШХлШЧніиюбФккя ліглШжєйЩмбФ, ЪЩмФкЧбж, ЧШвФкіеФоії, ЩзЧШЧпХккя пжЩХиькЧЩмі ФаЧ рмФмЪ 
лШФоібкжзіб;  

11) вийкюсемо  
2) бжябиХкЧї кХбіглЧбігкЧЩмі лШФоібкжзФ еФЦйФкіЦ лЧЩФгі ФаЧ бжзЧкЪбФкіЦ ШЧаЧмі бкФЩиігЧз 

кХгЧЩмФмкьЧї збФиінізФоії ФаЧ ЩмФкЪ егЧШЧб'я, язі лХШХрзЧгдФюмь лШЧгЧбдХккю гФкЧї ШЧаЧмж, Ф мФз 
ЩФйЧ б ШФеі бігйЧбж Ъ кФгФккі гЧлЪЩзЪ гЧ гХШдФбкЧї мФєйкжоі ФаЧ ЩзФЩЪбФккя гЧлЪЩзЪ гЧ гХШдФбкЧї 
мФєйкжоі, язсЧ бжзЧкФккя лЧзиФгХкжЫ кФ кьЧвЧ ЧаЧб'яезіб бжйФвФє гЧЩмЪлЪ гЧ гХШдФбкЧї мФєйкжоі; 

3) ЩжЩмХйФмжпкЧвЧ кХбжзЧкФккя лШФоібкжзЧй аХе лЧбФдкжЫ лШжпжк ЧаЧб'яезіб, лЧзиФгХкжЫ 
кФ кьЧвЧ мШЪгЧбжй гЧвЧбЧШЧй ФаЧ лШФбжиФйж бкЪмШіркьЧвЧ мШЪгЧбЧвЧ ШЧелЧШягзЪ, язсЧ гЧ 
лШФоібкжзФ ШФкірХ еФЩмЧЩЧбЪбФижЩя еФЫЧгж гжЩожлиікФШкЧвЧ ЩмявкХккя; 

4) лШЧвЪиЪ (б мЧйЪ пжЩиі бігЩЪмкЧЩмі кФ ШЧаЧмі аіиьрХ мШьЧЫ вЧгжк лШЧмявЧй ШЧаЧпЧвЧ гкя) аХе 
лЧбФдкжЫ лШжпжк; 

5) кХе'ябиХккя кФ ШЧаЧмЪ лШЧмявЧй аіиьр яз пЧмжШьЧЫ йіЩяоіб лігШяг бкФЩиігЧз мжйпФЩЧбЧї 
кХлШФоХегФмкЧЩмі, кХ ШФЫЪюпж біглЪЩмзж лЧ бФвімкЧЩмі і ШЧгФЫ, язсЧ еФзЧкЧгФбЩмбЧй кХ 
бЩмФкЧбиХкжЦ мШжбФиіржЦ ЩмШЧз еаХШХдХккя йіЩоя ШЧаЧмж (лЧЩФгж) лШж лХбкЧйЪ еФЫбЧШюбФккі. ЗФ 
лШФоібкжзФйж, язі бмШФмжиж лШФоХегФмкіЩмь Ъ еб'яезЪ е мШЪгЧбжй зФиіомбЧй ФаЧ лШЧнХЩіЦкжй 
еФЫбЧШюбФккяй, йіЩоХ ШЧаЧмж (лЧЩФгФ) еаХШівФємьЩя гЧ бігкЧбиХккя лШФоХегФмкЧЩмі ФаЧ 
бЩмФкЧбиХккя ікбФиігкЧЩмі; 

6) лЧкЧбиХккя кФ ШЧаЧмі лШФоібкжзФ, язжЦ ШФкірХ бжзЧкЪбФб ою ШЧаЧмЪ; 
7) лЧябж кФ ШЧаЧмі б кХмбХШХеЧйЪ ЩмФкі, Ъ ЩмФкі кФШзЧмжпкЧвЧ ФаЧ мЧзЩжпкЧвЧ Щл'якіккя; 
8) бпжкХккя еФ йіЩоХй ШЧаЧмж бжзШФгХккя (б мЧйЪ пжЩиі гШіакЧвЧ) йФЦкФ ШЧаЧмЧгФбоя, 

бЩмФкЧбиХкЧвЧ бжШЧзЧй ЩЪгЪ, сЧ кФаШФб еФзЧккЧї Щжиж, пж лЧЩмФкЧбЧю ЧШвФкЪ, гЧ зЧйлХмХкоії язЧвЧ 
бЫЧгжмь кФзиФгХккя ФгйікіЩмШФмжбкЧвЧ ЩмявкХккя; 

9) вийкюсемо  
10) лШжеЧбЪ ФаЧ йЧаіиіеФоії ШЧаЧмЧгФбоя - ніежпкЧї ЧЩЧаж ліг пФЩ ЧЩЧаижбЧвЧ лХШіЧгЪ; 
11) бЩмФкЧбиХккя кХбіглЧбігкЧЩмі лШФоібкжзФ еФЦйФкіЦ лЧЩФгі, кФ язЪ ЦЧвЧ лШжЦкямЧ, ФаЧ 

бжзЧкЪбФкіЦ ШЧаЧмі лШЧмявЧй ЩмШЧзЪ бжлШЧаЪбФккя. 
ЗбіиькХккя е лігЩмФб, еФекФпХкжЫ Ъ лЪкзмФЫ 1, 2 і 6 оієї ЩмФммі, гЧлЪЩзФємьЩя, язсЧ кХйЧдижбЧ 

лХШХбХЩмж лШФоібкжзФ, еФ ЦЧвЧ евЧгЧю, кФ ікрЪ ШЧаЧмЪ. 
НХ гЧлЪЩзФємьЩя ебіиькХккя лШФоібкжзФ е ікіоіФмжбж ШЧаЧмЧгФбоя б лХШіЧг ЦЧвЧ мжйпФЩЧбЧї 

кХлШФоХегФмкЧЩмі (зШій ебіиькХккя еФ лЪкзмЧй 5 оієї ЩмФммі), Ф мФзЧд Ъ лХШіЧг лХШХаЪбФккя 
лШФоібкжзФ Ъ біглЪЩмоі. ХХ лШФбжиЧ кХ лЧржШюємьЩя кФ бжлФгЧз лЧбкЧї иізбігФоії ліглШжєйЩмбФ, 
ЪЩмФкЧбж, ЧШвФкіеФоії. 

ОЩЧаижбЧЩмі ебіиькХккя ЧзШХйжЫ зФмХвЧШіЦ лШФоібкжзіб е лігЩмФб, лХШХгаФпХкжЫ лЪкзмЧй 1 
пФЩмжкж лХШрЧї оієї ЩмФммі, Ф мФзЧд ЧЩЧаижбЧЩмі еФЩмЧЩЪбФккя гЧ кжЫ лЧиЧдХкь пФЩмжкж гШЪвЧї оієї 
ЩмФммі, ЩмФмХЦ 42, 421, пФЩмжк лХШрЧї, гШЪвЧї і мШХмьЧї ЩмФммі 492, ЩмФммі 74, пФЩмжкж мШХмьЧї ЩмФммі 121 
оьЧвЧ КЧгХзЩЪ, бЩмФкЧбиююмьЩя еФзЧкЧй, сЧ ШХвЪиює їЫкіЦ ЩмФмЪЩ. 
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ЛмОммя 41. ДСгОмзСбі лігУмОбж ТСеіТбОккя мТФгСбСвС гСвСбСТФ е ікіоіОмжбж ТСаСмСгОбоя  
е СзТПйжйж зОмПвСТіяйж лТОоібкжзіб еО лПбкжХ ФйСб 

КШій лігЩмФб, лХШХгаФпХкжЫ ЩмФммХю 40 оьЧвЧ КЧгХзЩЪ, мШЪгЧбжЦ гЧвЧбіШ е ікіоіФмжбж 
ШЧаЧмЧгФбоя йЧдХ аЪмж ШЧеіШбФкжЦ мФзЧд Ъ бжлФгзФЫ: 

1) ЧгкЧШФеЧбЧвЧ вШЪаЧвЧ лЧШЪрХккя мШЪгЧбжЫ ЧаЧб'яезіб зХШібкжзЧй ліглШжєйЩмбФ, ЪЩмФкЧбж, 
ЧШвФкіеФоії бЩіЫ нЧШй биФЩкЧЩмі (ніиіФиЪ, лШХгЩмФбкжомбФ, біггіиХккя мФ ікрЧвЧ бігЧзШХйиХкЧвЧ 
лігШЧегіиЪ), ЦЧвЧ еФЩмЪлкжзФйж, вЧиЧбкжй аЪЫвФимХШЧй ліглШжєйЩмбФ, ЪЩмФкЧбж, ЧШвФкіеФоії бЩіЫ 
нЧШй биФЩкЧЩмі, ЦЧвЧ еФЩмЪлкжзФйж, Ф мФзЧд ЩиЪдаЧбжйж ЧЩЧаФйж лЧгФмзЧбжЫ мФ йжмкжЫ ЧШвФкіб, 
язжй лШжЩбЧєкЧ ЩлХоіФиькі ебФккя, і ЩиЪдаЧбжйж ЧЩЧаФйж оХкмШФиькжЫ ЧШвФкіб бжзЧкФбпЧї биФгж, 
сЧ ШХФиіеЪюмь гХШдФбкЪ лЧиімжзЪ Ъ ЩнХШФЫ гХШдФбкЧвЧ нікФкЩЧбЧвЧ зЧкмШЧию мФ зЧкмШЧию еФ 
оікФйж; 

11) бжккжЫ гіЦ зХШібкжзФ ліглШжєйЩмбФ, ЪЩмФкЧбж, ЧШвФкіеФоії, бкФЩиігЧз пЧвЧ еФШЧаімкФ лиФмФ 
бжлиФпЪбФиФЩя кХЩбЧєпФЩкЧ ФаЧ б ШЧейіШФЫ, кждпжЫ біг ЪЩмФкЧбиХкЧвЧ еФзЧкЧй ШЧейіШЪ 
йікійФиькЧї еФШЧаімкЧї лиФмж; 

2) бжккжЫ гіЦ лШФоібкжзФ, язжЦ аХелЧЩХШХгкьЧ ЧаЩиЪвЧбЪє вШЧрЧбі, мЧбФШкі ФаЧ зЪиьмЪШкі 
оіккЧЩмі, язсЧ оі гії гФюмь лігЩмФбж гия бмШФмж гЧбіШ'я гЧ кьЧвЧ е аЧзЪ ШЧаЧмЧгФбоя; 

3) бпжкХккя лШФоібкжзЧй, язжЦ бжзЧкЪє бжЫЧбкі нЪкзоії, ФйЧШФиькЧвЧ лШЧЩмЪлзЪ, кХ 
ЩЪйіЩкЧвЧ е лШЧгЧбдХккяй гФкЧї ШЧаЧмж; 

4) лХШХаЪбФккя бЩЪлХШХп бжйЧвФй ЗФзЧкЪ УзШФїкж "ПШЧ еФлЧаівФккя зЧШЪлоії" Ъ лШяйЧйЪ 
ліглЧШягзЪбФккі Ъ аижеьзЧї ЧЩЧаж; 

41) кФябкЧЩмі Ъ лШФоібкжзФ ШХФиькЧвЧ пж лЧмХкоіЦкЧвЧ зЧкниізмЪ ікмХШХЩіб, язжЦ йФє 
лЧЩміЦкжЦ ЫФШФзмХШ і кХ йЧдХ аЪмж бШХвЪиьЧбФкжЦ б ікржЦ ЩлЧЩіа, лХШХгаФпХкжЦ ЗФзЧкЧй УзШФїкж 
"ПШЧ еФлЧаівФккя зЧШЪлоії"; 

5) лШжлжкХккя лЧбкЧбФдХкь лЧЩФгЧбжЫ ЧЩіа. 
РЧаЧмЧгФбХоь е биФЩкЧї ікіоіФмжбж еЧаЧб'яеФкжЦ ШЧеіШбФмж мШЪгЧбжЦ гЧвЧбіШ е лЧЩФгЧбЧю 

ЧЩЧаЧю б ШФеі лЧбмЧШкЧвЧ лЧШЪрХккя кХю бжйЧв еФзЧкЧгФбЩмбФ Ъ ЩнХШі иіоХкеЪбФккя, е лжмФкь 
бжгФпі гЧзЪйХкміб гЧебіиькЧвЧ ЫФШФзмХШЪ ФаЧ Ъ ЩнХШі кФгФккя ФгйікіЩмШФмжбкжЫ лЧЩиЪв, 
лХШХгаФпХкжЫ ЩмФммяйж 16610, 16612, 18844 КЧгХзЩЪ УзШФїкж лШЧ ФгйікіЩмШФмжбкі лШФбЧлЧШЪрХккя. 

РЧеіШбФккя гЧвЧбЧШЪ Ъ бжлФгзФЫ, лХШХгаФпХкжЫ пФЩмжкФйж лХШрЧю і гШЪвЧю оієї ЩмФммі, 
лШЧбФгжмьЩя е гЧгХШдФккяй бжйЧв пФЩмжкж мШХмьЧї ЩмФммі 40, Ф Ъ бжлФгзФЫ, лХШХгаФпХкжЫ лЪкзмФйж 
2 і 3 пФЩмжкж лХШрЧї оієї ЩмФммі, - мФзЧд бжйЧв ЩмФммі 43 оьЧвЧ КЧгХзЩЪ. 

РЧеіШбФккя гЧвЧбЧШЪ Ъ бжлФгзЪ, лХШХгаФпХкЧйЪ лЪкзмЧй 4 пФЩмжкж лХШрЧї оієї ЩмФммі, 
лШЧбЧгжмьЩя, язсЧ кХйЧдижбЧ лХШХбХЩмж лШФоібкжзФ еФ ЦЧвЧ евЧгЧю кФ ікрЪ ШЧаЧмЪ. 

ЛмОммя 42. ЙПТПбОдкП лТОбС кО еОижрПккя кО ТСаСмі лТж  бжбіиькПккі лТОоібкжзіб  
Ф еб'яезФ іе ейікОйж  б СТвОкіеОоії бжТСакжомбО і лТОоі 

ПШж ЩзЧШЧпХккі пжЩХиькЧЩмі пж рмФмЪ лШФоібкжзіб Ъ еб'яезЪ іе ейікФйж б ЧШвФкіеФоії 
бжШЧакжомбФ і лШФоі лХШХбФдкХ лШФбЧ кФ еФижрХккя кФ ШЧаЧмі кФгФємьЩя лШФоібкжзФй е аіиьр 
бжЩЧзЧю збФиінізФоією і лШЧгЪзмжбкіЩмю лШФоі. 

ПШж ШібкжЫ ЪйЧбФЫ лШЧгЪзмжбкЧЩмі лШФоі і збФиінізФоії лХШХбФвФ б еФижрХккі кФ ШЧаЧмі 
кФгФємьЩя: 

1) ЩійХЦкжй - лШж кФябкЧЩмі гбЧЫ і аіиьрХ ЪмШжйФкоіб; 
2) ЧЩЧаФй, б Щій'ї язжЫ кХйФє ікржЫ лШФоібкжзіб е ЩФйЧЩміЦкжй еФШЧаімзЧй; 
3) лШФоібкжзФй е мШжбФижй аХелХШХШбкжй ЩмФдХй ШЧаЧмж кФ гФкЧйЪ ліглШжєйЩмбі, б 

ЪЩмФкЧбі, ЧШвФкіеФоії; 
4) лШФоібкжзФй, язі кФбпФюмьЩя Ъ бжсжЫ і ЩХШХгкіЫ ЩлХоіФиькжЫ ЪпаЧбжЫ еФзиФгФЫ аХе бігШжбЪ 

біг бжШЧакжомбФ; 
5) ЪпФЩкжзФй аЧЦЧбжЫ гіЦ, лЧЩмШФдгФижй ЪпФЩкжзФй РХбЧиюоії ГігкЧЩмі, ЧЩЧаФй е 

ікбФиігкіЩмю бкФЩиігЧз біЦкж мФ пиХкФй ЩійХЦ еФвжаижЫ (лЧйХШижЫ) бХмХШФкіб біЦкж, пиХкФй ЩійХЦ 
еФвжаижЫ (лЧйХШижЫ) ЗФЫжЩкжзіб і ЗФЫжЩкжоь УзШФїкж, Ф мФзЧд ЧЩЧаФй, ШХФаіиімЧбФкжй біглЧбігкЧ гЧ 
ЗФзЧкЪ УзШФїкж "ПШЧ ШХФаіиімФоію дХШмб ШХлШХЩіЦ зЧйЪкіЩмжпкЧвЧ мЧмФиімФШкЧвЧ ШХджйЪ 1917 - 1991 
ШЧзіб", іе пжЩиФ мжЫ, язжЫ аЪиЧ ліггФкЧ ШХлШХЩіяй Ъ нЧШйі (нЧШйФЫ) лЧеаФбиХккя бЧиі (Ъб'яекХккя) 
ФаЧ ЧайХдХккя бЧиі пж лШжйЪЩЧбЧвЧ аХелігЩмФбкЧвЧ лЧйісХккя егЧШЧбЧї июгжкж гЧ 
лЩжЫіФмШжпкЧвЧ еФзиФгЪ еФ ШірХккяй лЧеФЩЪгЧбЧвЧ ФаЧ ікрЧвЧ ШХлШХЩжбкЧвЧ ЧШвФкЪ; 
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6) ФбмЧШФй бжкФЫЧгіб, зЧШжЩкжЫ йЧгХиХЦ, лШЧйжЩиЧбжЫ еШФезіб і ШФоіЧкФиіеФмЧШЩьзжЫ 
лШЧлЧежоіЦ;  

7) лШФоібкжзФй, язі гіЩмФиж кФ оьЧйЪ ліглШжєйЩмбі, б ЪЩмФкЧбі, ЧШвФкіеФоії мШЪгЧбХ зФиіомбЧ 
ФаЧ лШЧнХЩіЦкХ еФЫбЧШюбФккя; 

8) ЧЩЧаФй е пжЩиФ гХлЧШмЧбФкжЫ е УзШФїкж, лШЧмявЧй л'ямж ШЧзіб, е пФЩЪ лЧбХШкХккя кФ 
лЧЩміЦкХ йіЩоХ лШЧджбФккя гЧ УзШФїкж; 

9) лШФоібкжзФй е пжЩиФ зЧижркіЫ біЦЩьзЧбЧЩиЪдаЧбоіб ЩмШЧзЧбЧї ЩиЪдаж, біЦЩьзЧбЧї ЩиЪдаж 
еФ лШжеЧбЧй ліг пФЩ йЧаіиіеФоії, кФ ЧЩЧаижбжЦ лХШіЧг, біЦЩьзЧбЧї ЩиЪдаж еФ лШжеЧбЧй ЧЩіа іе пжЩиФ 
ШХеХШбіЩміб б ЧЩЧаижбжЦ лХШіЧг, біЦЩьзЧбЧї ЩиЪдаж еФ лШжеЧбЧй ЧЩіа ЧніоХШЩьзЧвЧ ЩзиФгЪ мФ ЧЩіа, 
язі лШЧЫЧгжиж ФиьмХШкФмжбкЪ (кХбіЦЩьзЧбЪ) ЩиЪдаЪ, - лШЧмявЧй гбЧЫ ШЧзіб е гкя ебіиькХккя їЫ еі 
ЩиЪдаж; 

10) лШФоібкжзФй, язжй еФижржиЧЩя йХкрХ мШьЧЫ ШЧзіб гЧ кФЩмФккя лХкЩіЦкЧвЧ бізЪ, лШж 
гЧЩявкХккі язЧвЧ ЧЩЧаФ йФє лШФбЧ кФ ЧмШжйФккя лХкЩіЦкжЫ бжлиФм. 

ПХШХбФвФ б еФижрХккі кФ ШЧаЧмі йЧдХ кФгФбФмжЩя Ц ікржй зФмХвЧШіяй лШФоібкжзіб, язсЧ оХ 
лХШХгаФпХкЧ еФзЧкЧгФбЩмбЧй УзШФїкж. 

ЛмОммя 421. ЙПТПбОдкП лТОбС кО ФзиОгПккя мТФгСбСвС гСвСбСТФ 
 Ф ТОеі лСбСТСмкСвС лТжРкяммя кО ТСаСмФ 

ПШФоібкжз, е язжй ШЧеіШбФкЧ мШЪгЧбжЦ гЧвЧбіШ е лігЩмФб, лХШХгаФпХкжЫ лЪкзмЧй 1 ЩмФммі 40 
оьЧвЧ КЧгХзЩЪ (зШій бжлФгзЪ иізбігФоії ліглШжєйЩмбФ, ЪЩмФкЧбж, ЧШвФкіеФоії), лШЧмявЧй ЧгкЧвЧ ШЧзЪ 
йФє лШФбЧ кФ ЪзиФгХккя мШЪгЧбЧвЧ гЧвЧбЧШЪ Ъ ШФеі лЧбЧШЧмкЧвЧ лШжЦкяммя кФ ШЧаЧмЪ, язсЧ 
ШЧаЧмЧгФбХоь лШЧбФгжмь лШжЦкяммя кФ ШЧаЧмЪ лШФоібкжзіб ФкФиЧвіпкЧї збФиінізФоії. 

ПХШХбФдкХ лШФбЧ кФ ЪзиФгХккя мШЪгЧбЧвЧ гЧвЧбЧШЪ Ъ ШФеі лЧбЧШЧмкЧвЧ лШжЦкяммя кФ ШЧаЧмЪ 
кФгФємьЩя ЧЩЧаФй, еФекФпХкжй Ъ ЩмФммі 42 оьЧвЧ КЧгХзЩЪ, мФ б ікржЫ бжлФгзФЫ, лХШХгаФпХкжЫ 
зЧиХзмжбкжй гЧвЧбЧШЧй. 

УйЧбж бігкЧбиХккя ЩЧоіФиькЧ-лЧаЪмЧбжЫ ліиьв, язі лШФоібкжзж йФиж гЧ бжбіиькХккя, 
бжекФпФюмьЩя зЧиХзмжбкжй гЧвЧбЧШЧй.  

ЛмОммя 43. КСеіТбОккя мТФгСбСвС гСвСбСТФ е ікіоіОмжбж ТСаСмСгОбоя  
еО лСлПТПгкьСю евСгСю бжаСТкСвС СТвОкФ лПТбжккСї лТСнУліизСбСї СТвОкіеОоії  

(лТСнУліизСбСвС лТПгУмОбкжзО) 
РЧеіШбФккя мШЪгЧбЧвЧ гЧвЧбЧШЪ е лігЩмФб, лХШХгаФпХкжЫ лЪкзмФйж 1 (зШій бжлФгзЪ иізбігФоії 

ліглШжєйЩмбФ, ЪЩмФкЧбж, ЧШвФкіеФоії), 2 - 5, 7 ЩмФммі 40 лЪкзмФйж 2 і 3 ЩмФммі 41 оьЧвЧ КЧгХзЩЪ, йЧдХ 
аЪмж лШЧбХгХкЧ ижрХ еФ лЧлХШХгкьЧю евЧгЧю бжаЧШкЧвЧ ЧШвФкЪ (лШЧнЩліизЧбЧвЧ лШХгЩмФбкжзФ) 
лХШбжккЧї лШЧнЩліизЧбЧї ЧШвФкіеФоії, пиХкЧй язЧї є лШФоібкжз, зШій бжлФгзіб, зЧиж ШЧеіШбФккя 
мШЪгЧбЧвЧ гЧвЧбЧШЪ іе еФекФпХкжЫ лігЩмФб егіЦЩкюємьЩя е лШЧзЪШЧШЧй, лЧиіоХЦЩьзжй і лШФоібкжзЧй 
НФоіЧкФиькЧї лЧиіоії, СиЪдаж аХелХзж УзШФїкж, ДХШдФбкЧвЧ аюШЧ ШЧеЩиігЪбФкь УзШФїкж, 
НФоіЧкФиькЧвЧ ФкмжзЧШЪлоіЦкЧвЧ аюШЧ УзШФїкж, БюШЧ ХзЧкЧйіпкЧї аХелХзж УзШФїкж пж ЧШвФкіб, сЧ 
егіЦЩкююмь зЧкмШЧиь еФ гЧгХШдФккяй лЧгФмзЧбЧвЧ мФ йжмкЧвЧ еФзЧкЧгФбЩмбФ. 

У бжлФгзФЫ, лХШХгаФпХкжЫ еФзЧкЧгФбЩмбЧй лШЧ лШФою, бжаЧШкжЦ ЧШвФк лХШбжккЧї 
лШЧнЩліизЧбЧї ЧШвФкіеФоії, пиХкЧй язЧї є лШФоібкжз, ШЧевиягФє Ъ л'ямкФгоямжгХккжЦ ЩмШЧз 
ЧаґШЪкмЧбФкХ лжЩьйЧбХ лЧгФккя ШЧаЧмЧгФбоя лШЧ ШЧеіШбФккя мШЪгЧбЧвЧ гЧвЧбЧШЪ е лШФоібкжзЧй. 

ПЧгФккя ШЧаЧмЧгФбоя йФє ШЧевиягФмжЩя Ъ лШжЩЪмкЧЩмі лШФоібкжзФ, кФ язЧвЧ бЧкЧ бкХЩХкЧ. 
РЧевияг лЧгФккя Ъ ШФеі бігЩЪмкЧЩмі лШФоібкжзФ гЧлЪЩзФємьЩя ижрХ еФ ЦЧвЧ лжЩьйЧбЧю еФябЧю. ЗФ 
аФдФккяй лШФоібкжзФ біг ЦЧвЧ ійХкі йЧдХ бжЩмЪлФмж ікрФ ЧЩЧаФ, Ъ мЧйЪ пжЩиі ФгбЧзФм. ЯзсЧ 
лШФоібкжз ФаЧ ЦЧвЧ лШХгЩмФбкжз кХ е'ябжбЩя кФ еФЩігФккя, ШЧевияг еФябж бігзиФгФємьЩя гЧ 
кФЩмЪлкЧвЧ еФЩігФккя Ъ йХдФЫ ЩмШЧзЪ, бжекФпХкЧвЧ пФЩмжкЧю гШЪвЧю оієї ЩмФммі. У ШФеі лЧбмЧШкЧї 
кХябзж лШФоібкжзФ (ЦЧвЧ лШХгЩмФбкжзФ) аХе лЧбФдкжЫ лШжпжк лЧгФккя йЧдХ ШЧевиягФмжЩя еФ ЦЧвЧ 
бігЩЪмкЧЩмі. 

У ШФеі язсЧ бжаЧШкжЦ ЧШвФк лХШбжккЧї лШЧнЩліизЧбЧї ЧШвФкіеФоії кХ ЪмбЧШюємьЩя, евЧгЪ кФ 
ШЧеіШбФккя мШЪгЧбЧвЧ гЧвЧбЧШЪ кФгФє лШЧнЩліизЧбжЦ лШХгЩмФбкжз, ЪлЧбкЧбФдХкжЦ кФ 
лШХгЩмФбкжомбЧ ікмХШХЩіб пиХкіб лШЧнХЩіЦкЧї Щліизж евігкЧ іе ЩмФмЪмЧй. 

ВжаЧШкжЦ ЧШвФк лХШбжккЧї лШЧнЩліизЧбЧї ЧШвФкіеФоії (лШЧнЩліизЧбжЦ лШХгЩмФбкжз) 
лЧбігЧйияє ШЧаЧмЧгФбоя лШЧ лШжЦкямХ ШірХккя Ъ лжЩьйЧбіЦ нЧШйі б мШжгХккжЦ ЩмШЧз ліЩия ЦЧвЧ 
лШжЦкяммя. У ШФеі лШЧлЪЩзЪ оьЧвЧ ЩмШЧзЪ ббФдФємьЩя, сЧ бжаЧШкжЦ ЧШвФк лХШбжккЧї лШЧнЩліизЧбЧї 
ЧШвФкіеФоії (лШЧнЩліизЧбжЦ лШХгЩмФбкжз) гФб евЧгЪ кФ ШЧеіШбФккя мШЪгЧбЧвЧ гЧвЧбЧШЪ. 
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ЯзсЧ лШФоібкжз ЧгкЧпФЩкЧ є пиХкЧй зіиьзЧЫ лХШбжккжЫ лШЧнЩліизЧбжЫ ЧШвФкіеФоіЦ, язі гіюмь 
кФ ліглШжєйЩмбі, б ЪЩмФкЧбі, ЧШвФкіеФоії, евЧгЪ кФ ЦЧвЧ ебіиькХккя гФє бжаЧШкжЦ ЧШвФк мієї лХШбжккЧї 
лШЧнЩліизЧбЧї ЧШвФкіеФоії, гЧ язЧї ебХШкЪбЩя ШЧаЧмЧгФбХоь. 

РірХккя бжаЧШкЧвЧ ЧШвФкЪ лХШбжккЧї лШЧнЩліизЧбЧї ЧШвФкіеФоії (лШЧнЩліизЧбЧвЧ 
лШХгЩмФбкжзФ) лШЧ бігйЧбЪ б кФгФккі евЧгж кФ ШЧеіШбФккя мШЪгЧбЧвЧ гЧвЧбЧШЪ лЧбжккЧ аЪмж 
ЧаґШЪкмЧбФкжй. У ШФеі язсЧ б ШірХккі кХйФє ЧаґШЪкмЪбФккя бігйЧбж б кФгФккі евЧгж кФ ШЧеіШбФккя 
мШЪгЧбЧвЧ гЧвЧбЧШЪ, ШЧаЧмЧгФбХоь йФє лШФбЧ ебіиькжмж лШФоібкжзФ аХе евЧгж бжаЧШкЧвЧ ЧШвФкЪ 
лХШбжккЧї лШЧнЩліизЧбЧї ЧШвФкіеФоії (лШЧнЩліизЧбЧвЧ лШХгЩмФбкжзФ). 

РЧаЧмЧгФбХоь йФє лШФбЧ ШЧеіШбФмж мШЪгЧбжЦ гЧвЧбіШ кХ ліекір яз пХШХе йіЩяоь е гкя 
ЧгХШдФккя евЧгж бжаЧШкЧвЧ ЧШвФкЪ лХШбжккЧї лШЧнЩліизЧбЧї ЧШвФкіеФоії (лШЧнЩліизЧбЧвЧ 
лШХгЩмФбкжзФ). 

ЯзсЧ ШЧеіШбФккя мШЪгЧбЧвЧ гЧвЧбЧШЪ е лШФоібкжзЧй лШЧбХгХкЧ ШЧаЧмЧгФбоХй аХе 
ебХШкХккя гЧ бжаЧШкЧвЧ ЧШвФкЪ лХШбжккЧї лШЧнЩліизЧбЧї ЧШвФкіеФоії (лШЧнЩліизЧбЧвЧ 
лШХгЩмФбкжзФ), ЩЪг еЪлжкяє лШЧбФгдХккя лЧ ЩлШФбі, еФлжмЪє евЧгЪ бжаЧШкЧвЧ ЧШвФкЪ лХШбжккЧї 
лШЧнЩліизЧбЧї ЧШвФкіеФоії (лШЧнЩліизЧбЧвЧ лШХгЩмФбкжзФ) і ліЩия її ЧгХШдФккя ФаЧ бігйЧбж 
бжаЧШкЧвЧ ЧШвФкЪ лХШбжккЧї лШЧнЩліизЧбЧї ЧШвФкіеФоії (лШЧнЩліизЧбЧвЧ лШХгЩмФбкжзФ) б гФпі евЧгж 
кФ ебіиькХккя лШФоібкжзФ (пФЩмжкФ лХШрФ оієї ЩмФммі) ШЧевиягФє ЩліШ лЧ ЩЪмі. 

(Зайомол Уйраїми від 15.03.2022 р. № 2136-IX т неріод воєммого соамт 
нередбасемо ойрелі особкивосоі засоостваммя морл соаооі 43) 

ЛмОммя 431. КСеіТбОккя мТФгСбСвС гСвСбСТФ е ікіоіОмжбж  ТСаСмСгОбоя  
аПе  лСлПТПгкьСї евСгж бжаСТкСвС СТвОкФ лПТбжккСї лТСнУліизСбСї СТвОкіеОоії  

(лТСнУліизСбСвС лТПгУмОбкжзО) 
РЧеіШбФккя мШЪгЧбЧвЧ гЧвЧбЧШЪ е ікіоіФмжбж ШЧаЧмЧгФбоя аХе евЧгж бжаЧШкЧвЧ ЧШвФкЪ 

лХШбжккЧї лШЧнЩліизЧбЧї ЧШвФкіеФоії (лШЧнЩліизЧбЧвЧ лШХгЩмФбкжзФ) гЧлЪЩзФємьЩя Ъ бжлФгзФЫ: 
иізбігФоії ліглШжєйЩмбФ, ЪЩмФкЧбж, ЧШвФкіеФоії; 
кХеФгЧбіиькЧвЧ ШХеЪиьмФмЪ бжлШЧаЪбФккя, ЧаЪйЧбиХкЧвЧ лШж лШжЦкяммі кФ ШЧаЧмЪ; 
ебіиькХккя е ЩЪйісЪбФкЧї ШЧаЧмж Ъ еб'яезЪ е лШжЦкяммяй кФ ШЧаЧмЪ ікрЧвЧ лШФоібкжзФ, язжЦ 

кХ є ЩЪйіЩкжзЧй, Ф мФзЧд Ъ еб'яезЪ е ЧайХдХккяйж кФ ШЧаЧмЪ еФ ЩЪйіЩкжомбЧй, лХШХгаФпХкжйж 
еФзЧкЧгФбЩмбЧй; 

лЧкЧбиХккя кФ ШЧаЧмі лШФоібкжзФ, язжЦ ШФкірХ бжзЧкЪбФб ою ШЧаЧмЪ; 
ебіиькХккя лШФоібкжзФ, язжЦ кХ є пиХкЧй лХШбжккЧї лШЧнЩліизЧбЧї ЧШвФкіеФоії, сЧ гіє кФ 

ліглШжєйЩмбі, б ЪЩмФкЧбі, ЧШвФкіеФоії; 
ебіиькХккя е ліглШжєйЩмбФ, ЪЩмФкЧбж, ЧШвФкіеФоії, гХ кХйФє лХШбжккЧї лШЧнЩліизЧбЧї 

ЧШвФкіеФоії; 
ебіиькХккя зХШібкжзФ ліглШжєйЩмбФ, ЪЩмФкЧбж, ЧШвФкіеФоії (ніиіФиЪ, лШХгЩмФбкжомбФ, 

біггіиХккя мФ ікрЧвЧ бігЧзШХйиХкЧвЧ лігШЧегіиЪ), ЦЧвЧ еФЩмЪлкжзіб, вЧиЧбкЧвЧ аЪЫвФимХШФ 
ліглШжєйЩмбФ, ЪЩмФкЧбж, ЧШвФкіеФоії, ЦЧвЧ еФЩмЪлкжзіб, Ф мФзЧд лШФоібкжзіб, язі йФюмь ЩмФмЪЩ 
гХШдФбкжЫ ЩиЪдаЧбоіб біглЧбігкЧ гЧ ЗФзЧкЪ УзШФїкж "ПШЧ гХШдФбкЪ ЩиЪдаЪ"; зХШібкжЫ лШФоібкжзіб, 
язі ЧажШФюмьЩя, еФмбХШгдЪюмьЩя ФаЧ лШжекФпФюмьЩя кФ лЧЩФгж гХШдФбкжйж ЧШвФкФйж, ЧШвФкФйж 
йіЩоХбЧвЧ ЩФйЧбШягЪбФккя, Ф мФзЧд вШЧйФгЩьзжйж ЧШвФкіеФоіяйж мФ ікржйж Ча'єгкФккяйж 
вШЧйФгяк; 

ебіиькХккя лШФоібкжзФ, язжЦ бпжкжб еФ йіЩоХй ШЧаЧмж ШЧезШФгФккя (б мЧйЪ пжЩиі гШіакХ) 
йФЦкФ ШЧаЧмЧгФбоя, бЩмФкЧбиХкХ бжШЧзЧй ЩЪгЪ, сЧ кФаШФб еФзЧккЧї Щжиж, пж лЧЩмФкЧбЧю ЧШвФкЪ, гЧ 
зЧйлХмХкоії язЧвЧ бЫЧгжмь кФзиФгХккя ФгйікіЩмШФмжбкЧвЧ ЩмявкХккя ФаЧ еФЩмЧЩЪбФккя еФЫЧгіб 
вШЧйФгЩьзЧвЧ ближбЪ; 

лШжеЧбЪ ФаЧ йЧаіиіеФоії ШЧаЧмЧгФбоя - ніежпкЧї ЧЩЧаж ліг пФЩ ЧЩЧаижбЧвЧ лХШіЧгЪ. 
ЗФзЧкЧгФбЩмбЧй йЧдЪмь аЪмж лХШХгаФпХкі Ц ікрі бжлФгзж ШЧеіШбФккя мШЪгЧбЧвЧ гЧвЧбЧШЪ е 

ікіоіФмжбж ШЧаЧмЧгФбоя аХе евЧгж біглЧбігкЧвЧ бжаЧШкЧвЧ ЧШвФкЪ лХШбжккЧї лШЧнЩліизЧбЧї 
ЧШвФкіеФоії (лШЧнЩліизЧбЧвЧ лШХгЩмФбкжзФ). 

ЛмОммя 44. ВжХігкО гСлСйСвО 
ПШж лШжлжкХккі мШЪгЧбЧвЧ гЧвЧбЧШЪ е лігЩмФб, еФекФпХкжЫ Ъ лЪкзмі 6 ЩмФммі 36 мФ лЪкзмФЫ 1, 2 і 6 ЩмФммі 

40 оьЧвЧ КЧгХзЩЪ, лШФоібкжзЧбі бжлиФпЪємьЩя бжЫігкФ гЧлЧйЧвФ Ъ ШЧейіШі кХ йХкрХ ЩХШХгкьЧвЧ 
йіЩяпкЧвЧ еФШЧаімзЪ; Ъ ШФеі лШжеЧбЪ ФаЧ бЩмЪлЪ кФ біЦЩьзЧбЪ ЩиЪдаЪ, кФлШФбиХккя кФ ФиьмХШкФмжбкЪ 
(кХбіЦЩьзЧбЪ) ЩиЪдаЪ (лЪкзм 3 ЩмФммі 36) - Ъ ШЧейіШі гбЧЫ йікійФиькжЫ еФШЧаімкжЫ лиФм; бкФЩиігЧз 
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лЧШЪрХккя ШЧаЧмЧгФбоХй еФзЧкЧгФбЩмбФ лШЧ лШФою, зЧиХзмжбкЧвЧ пж мШЪгЧбЧвЧ гЧвЧбЧШЪ (ЩмФммі 
38 і 39) - Ъ ШЧейіШі, лХШХгаФпХкЧйЪ зЧиХзмжбкжй гЧвЧбЧШЧй, ФиХ кХ йХкрХ мШжйіЩяпкЧвЧ ЩХШХгкьЧвЧ 
еФШЧаімзЪ; Ъ ШФеі лШжлжкХккя мШЪгЧбЧвЧ гЧвЧбЧШЪ е лігЩмФб, еФекФпХкжЫ Ъ лЪкзмі 5 пФЩмжкж лХШрЧї 
ЩмФммі 41, - Ъ ШЧейіШі кХ йХкрХ кід рХЩмжйіЩяпкжЦ ЩХШХгкіЦ еФШЧаімЧз. 

(зліми, вмесемі нтмйоол 96 роздікт II Зайомт Уйраїми від 28.12.2007 р. № 
107-VI, визмамо оайили, уо ме відновідаюоь Комсоиотрії Уйраїми (є 
мейомсоиотріймили), згідмо з Рітеммял Комсоиотріймого Стдт Уйраїми від 
22.05.2008 р. № 10-рн/2008)  

ЛмОммя 45. КСеіТбОккя мТФгСбСвС гСвСбСТФ е зПТібкжзСй кО бжйСвФ бжаСТкСвС СТвОкФ 
 лПТбжккСї лТСнУліизСбСї СТвОкіеОоії (лТСнУліизСбСвС лТПгУмОбкжзО) 

НФ бжйЧвЪ бжаЧШкЧвЧ ЧШвФкЪ лХШбжккЧї лШЧнЩліизЧбЧї ЧШвФкіеФоії (лШЧнЩліизЧбЧвЧ 
лШХгЩмФбкжзФ) ШЧаЧмЧгФбХоь лЧбжкХк ШЧеіШбФмж мШЪгЧбжЦ гЧвЧбіШ е зХШібкжзЧй ліглШжєйЩмбФ, 
ЪЩмФкЧбж, ЧШвФкіеФоії, язсЧ бік лЧШЪрЪє еФзЧкЧгФбЩмбЧ лШЧ лШФою, лШЧ зЧиХзмжбкі гЧвЧбЧШж і ЪвЧгж, 
ЗФзЧк УзШФїкж "ПШЧ лШЧнХЩіЦкі Щліизж, їЫ лШФбФ мФ вФШФкмії гіяиькЧЩмі". 

ЯзсЧ ШЧаЧмЧгФбХоь, ФаЧ зХШібкжз, ЩмЧЩЧбкЧ язЧвЧ лШХг'ябиХкЧ бжйЧвЪ лШЧ ШЧеіШбФккя 
мШЪгЧбЧвЧ гЧвЧбЧШЪ, кХ евЧгХк е оією бжйЧвЧю, бік йЧдХ ЧЩзФШджмж ШірХккя бжаЧШкЧвЧ ЧШвФкЪ 
лХШбжккЧї лШЧнЩліизЧбЧї ЧШвФкіеФоії (лШЧнЩліизЧбЧвЧ лШХгЩмФбкжзФ) гЧ ЩЪгЪ Ъ гбЧмждкХбжЦ ЩмШЧз е 
гкя ЧмШжйФккя ШірХккя. У оьЧйЪ ШФеі бжзЧкФккя бжйЧвж лШЧ ШЧеіШбФккя мШЪгЧбЧвЧ гЧвЧбЧШЪ 
еЪлжкяємьЩя гЧ бжкХЩХккя ЩЪгЧй ШірХккя. 

У ШФеі, зЧиж ШірХккя бжаЧШкЧвЧ ЧШвФкЪ лХШбжккЧї лШЧнЩліизЧбЧї ЧШвФкіеФоії (лШЧнЩліизЧбЧвЧ 
лШХгЩмФбкжзФ) кХ бжзЧкФкЧ і кХ ЧЩзФШдХкЧ Ъ еФекФпХкжЦ ЩмШЧз, бжаЧШкжЦ ЧШвФк лХШбжккЧї 
лШЧнЩліизЧбЧї ЧШвФкіеФоії (лШЧнЩліизЧбжЦ лШХгЩмФбкжз) Ъ оХЦ дХ ЩмШЧз йЧдХ ЧЩзФШджмж гЧ ЩЪгЪ 
гіяиькіЩмь ФаЧ аХегіяиькіЩмь лЧЩФгЧбжЫ ЧЩіа, ЧШвФкіб, гЧ зЧйлХмХкоії язжЫ кФиХджмь ШЧеіШбФккя 
мШЪгЧбЧвЧ гЧвЧбЧШЪ е зХШібкжзЧй ліглШжєйЩмбФ, ЪЩмФкЧбж, ЧШвФкіеФоії. 

ЛмОммя 46. ВігУмСТСкПккя біг ТСаСмж 
ВігЩмЧШЧкХккя лШФоібкжзіб біг ШЧаЧмж ШЧаЧмЧгФбоХй гЧлЪЩзФємьЩя Ъ ШФеі: лЧябж кФ ШЧаЧмі б 

кХмбХШХеЧйЪ ЩмФкі, Ъ ЩмФкі кФШзЧмжпкЧвЧ ФаЧ мЧзЩжпкЧвЧ Щл'якіккя; бігйЧбж ФаЧ ЪЫжиХккя біг 
ЧаЧб'яезЧбжЫ йХгжпкжЫ Чвиягіб, кФбпФккя, ікЩмШЪзмФдЪ і лХШХбіШзж екФкь е ЧЫЧШЧкж лШФоі мФ 
лШЧмжлЧдХдкЧї ЧЫЧШЧкж; б ікржЫ бжлФгзФЫ, лХШХгаФпХкжЫ еФзЧкЧгФбЩмбЧй. 

ВігЩмЧШЧкХккя біг ШЧаЧмж зХШібкжзіб ліглШжєйЩмб, ЪЩмФкЧб мФ ЧШвФкіеФоіЦ біЦЩьзЧбжй 
зЧйФкгЪбФккяй гЧлЪЩзФємьЩя Ъ бжлФгзФЫ, бжекФпХкжЫ ЗФзЧкЧй УзШФїкж "ПШЧ лШФбЧбжЦ ШХджй 
бЧєккЧвЧ ЩмФкЪ". 

ЛмОммя 47. ИаСб'яеСз ТСаСмСгОбоя лТСбПУмж ТСеТОХФкСз е лТОоібкжзСй 
РЧаЧмЧгФбХоь еЧаЧб'яеФкжЦ б гХкь ебіиькХккя бжгФмж лШФоібкжзЧбі зЧлію кФзФеЪ 

(ШЧелЧШягдХккя) лШЧ ебіиькХккя, лШЧбХЩмж е кжй ШЧеШФЫЪкЧз Ъ ЩмШЧзж, еФекФпХкі Ъ ЩмФммі 116 оьЧвЧ 
КЧгХзЩЪ, Ф мФзЧд кФ бжйЧвЪ лШФоібкжзФ бкХЩмж кФиХдкі еФлжЩж лШЧ ебіиькХккя гЧ мШЪгЧбЧї зкждзж, 
сЧ еаХШівФємьЩя Ъ лШФоібкжзФ. 

Часоимт дртгт вийкюсемо 
У ШФеі лШжеЧбЪ ШЧаЧмЧгФбоя - ніежпкЧї ЧЩЧаж кФ біЦЩьзЧбЪ ЩиЪдаЪ еФ лШжеЧбЧй ліг пФЩ 

йЧаіиіеФоії, кФ ЧЩЧаижбжЦ лХШіЧг, кФ біЦЩьзЧбЪ ЩиЪдаЪ еФ лШжеЧбЧй ЧЩіа іе пжЩиФ ШХеХШбіЩміб б 
ЧЩЧаижбжЦ лХШіЧг мФзжЦ ШЧаЧмЧгФбХоь - ніежпкФ ЧЩЧаФ лЧбжкХк бжзЧкФмж ЩбЧї ЧаЧб'яезж, бжекФпХкі 
оією ЩмФммХю, лШЧмявЧй йіЩяоя ліЩия ебіиькХккя е мФзЧї біЦЩьзЧбЧї ЩиЪдаж аХе еФЩмЧЩЪбФккя ЩФкзоіЦ 
мФ рмШФніб. 

ЛмОммя 48. Иаиіз мТФгСбСї гіяиькСУмі лТОоібкжзО 
Оаиіз мШЪгЧбЧї гіяиькЧЩмі лШФоібкжзФ егіЦЩкюємьЩя б ХиХзмШЧккіЦ нЧШйі б ШХєЩмШі 

еФЩмШФЫЧбФкжЫ ЧЩіа ДХШдФбкЧвЧ ШХєЩмШЪ еФвФиькЧЧаЧб'яезЧбЧвЧ гХШдФбкЧвЧ ЩЧоіФиькЧвЧ 
ЩмШФЫЪбФккя Ъ лЧШягзЪ, бжекФпХкЧйЪ ЗФзЧкЧй УзШФїкж "ПШЧ еаіШ мФ Чаиіз єгжкЧвЧ бкХЩзЪ кФ 
еФвФиькЧЧаЧб'яезЧбХ гХШдФбкХ ЩЧоіФиькХ ЩмШФЫЪбФккя". 

НФ бжйЧвЪ лШФоібкжзФ, язжЦ блХШрХ лШжЦйФємьЩя кФ ШЧаЧмЪ, мШЪгЧбФ зкждзФ ЧнЧШйияємьЩя 
ШЧаЧмЧгФбоХй б ЧаЧб'яезЧбЧйЪ лЧШягзЪ кХ ліекірХ л'ямж гкіб ліЩия лШжЦкяммя кФ ШЧаЧмЪ. 

РЧаЧмЧгФбХоь кФ бжйЧвЪ лШФоібкжзФ еЧаЧб'яеФкжЦ бкЧЩжмж гЧ мШЪгЧбЧї зкждзж, сЧ 
еаХШівФємьЩя Ъ лШФоібкжзФ, еФлжЩж лШЧ лШжЦкяммя кФ ШЧаЧмЪ, лХШХбХгХккя мФ ебіиькХккя, еФЧЫЧпХккя 
мФ кФвЧШЧгж еФ ЪЩліЫж б ШЧаЧмі. 
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ПЧШягЧз бХгХккя мШЪгЧбжЫ зкждЧз бжекФпФємьЩя КФаікХмЧй МікіЩмШіб УзШФїкж. 

ЛмОммя 49. ВжгОпО гСбігзж лТС ТСаСмФ мО еОТСаімкФ лиОмФ 
РЧаЧмЧгФбХоь еЧаЧб'яеФкжЦ бжгФмж лШФоібкжзЧбі кФ ЦЧвЧ бжйЧвЪ гЧбігзЪ лШЧ ЦЧвЧ ШЧаЧмЪ кФ 

гФкЧйЪ ліглШжєйЩмбі, б ЪЩмФкЧбі, ЧШвФкіеФоії іе еФекФпХккяй ЩлХоіФиькЧЩмі, збФиінізФоії, лЧЩФгж, пФЩЪ 
ШЧаЧмж і ШЧейіШЪ еФШЧаімкЧї лиФмж. 

ГиОбО III-А 
 ЗАБДЗЙДНДЗЗЯ ЗАЕЗЯМИЛМІ ВИВІЙЬЗЮВАЗИН ЙКАМІВЗИКІВ 

Соаооя 491. Вийкюсема.  

ЛмОммя 492. ЙСТягСз бжбіиькПккя лТОоібкжзіб 
ПШЧ кФЩмЪлкХ бжбіиькХккя лШФоібкжзіб лХШЩЧкФиькЧ лЧлХШХгдФюмь кХ ліекірХ кід еФ гбФ 

йіЩяоі. 
ПШж бжбіиькХккі лШФоібкжзіб Ъ бжлФгзФЫ ейік б ЧШвФкіеФоії бжШЧакжомбФ і лШФоі бШФЫЧбЪємьЩя 

лХШХбФдкХ лШФбЧ кФ еФижрХккя кФ ШЧаЧмі, лХШХгаФпХкХ еФзЧкЧгФбЩмбЧй.  
ОгкЧпФЩкЧ е лЧлХШХгдХккяй лШЧ ебіиькХккя Ъ еб'яезЪ іе ейікФйж б ЧШвФкіеФоії бжШЧакжомбФ і 

лШФоі ШЧаЧмЧгФбХоь лШЧлЧкЪє лШФоібкжзЧбі ікрЪ ШЧаЧмЪ кФ мЧйЪ ЩФйЧйЪ ліглШжєйЩмбі, б ЪЩмФкЧбі, 
ЧШвФкіеФоії, зШій бжлФгзіб, лХШХгаФпХкжЫ ожй КЧгХзЩЧй. ПШж бігЩЪмкЧЩмі ШЧаЧмж еФ біглЧбігкЧю 
лШЧнХЩією пж ЩлХоіФиькіЩмю, Ф мФзЧд Ъ ШФеі бігйЧбж лШФоібкжзФ біг лХШХбХгХккя кФ ікрЪ ШЧаЧмЪ кФ 
мЧйЪ ЩФйЧйЪ ліглШжєйЩмбі, б ЪЩмФкЧбі, ЧШвФкіеФоії лШФоібкжз, кФ биФЩкжЦ ШЧеЩЪг, ебХШмФємьЩя еФ 
гЧлЧйЧвЧю гЧ гХШдФбкЧї ЩиЪдаж еФЦкямЧЩмі ФаЧ лШФоХбиФрмЧбЪємьЩя ЩФйЧЩміЦкЧ. У ШФеі язсЧ 
бжбіиькХккя є йФЩЧбжй біглЧбігкЧ гЧ ЩмФммі 48 ЗФзЧкЪ УзШФїкж "ПШЧ еФЦкяміЩмь кФЩХиХккя", 
ШЧаЧмЧгФбХоь гЧбЧгжмь гЧ бігЧйФ гХШдФбкЧї ЩиЪдаж еФЦкямЧЩмі лШЧ еФлиФкЧбФкХ бжбіиькХккя 
лШФоібкжзіб. 

ВжйЧвж пФЩмжк лХШрЧї - мШХмьЧї оієї ЩмФммі кХ еФЩмЧЩЧбЪюмьЩя гЧ лШФоібкжзіб, язі 
бжбіиькяюмьЩя Ъ еб'яезЪ іе ейікФйж б ЧШвФкіеФоії бжШЧакжомбФ і лШФоі, лЧб'яеФкжйж е бжзЧкФккяй 
еФЫЧгіб ліг пФЩ йЧаіиіеФоії, кФ ЧЩЧаижбжЦ лХШіЧг. 

ДХШдФбкФ ЩиЪдаФ еФЦкямЧЩмі ікнЧШйЪє лШФоібкжзіб лШЧ ШЧаЧмЪ б міЦ ЩФйіЦ пж ікріЦ йіЩоХбЧЩмі 
еФ їЫ лШЧнХЩіяйж, ЩлХоіФиькЧЩмяйж, збФиінізФоіяйж, Ф Ъ ШФеі їЫ бігЩЪмкЧЩмі - егіЦЩкює лігаіШ ікрЧї 
ШЧаЧмж е ЪШФЫЪбФккяй ікгжбігЪФиькжЫ лЧаФдФкь і ЩЪЩліиькжЫ лЧмШХа. У ШФеі лЧмШХаж ЧЩЧаЪ йЧдХ 
аЪмж кФлШФбиХкЧ, еФ її евЧгЧю, кФ лШЧнХЩіЦкЪ лХШХлігвЧмЧбзЪ ФаЧ лігбжсХккя збФиінізФоії 
біглЧбігкЧ гЧ еФзЧкЧгФбЩмбФ. 

ВжбіиькХккя лШФоібкжзіб, язі йФюмь ЩмФмЪЩ гХШдФбкжЫ ЩиЪдаЧбоіб біглЧбігкЧ гЧ ЗФзЧкЪ 
УзШФїкж "ПШЧ гХШдФбкЪ ЩиЪдаЪ", егіЦЩкюємьЩя Ъ лЧШягзЪ, бжекФпХкЧйЪ оією ЩмФммХю, е ЪШФЫЪбФккяй 
мФзжЫ ЧЩЧаижбЧЩмХЦ: 

лШЧ кФЩмЪлкХ бжбіиькХккя лШФоібкжзіб лХШЩЧкФиькЧ лЧлХШХгдФюмь кХ ліекірХ кід еФ 30 
зФиХкгФШкжЫ гкіб; 

Ъ ШФеі бжбіиькХккя лШФоібкжзіб кФ лігЩмФбі лЪкзмЪ 1 пФЩмжкж лХШрЧї ЩмФммі 40 оьЧвЧ КЧгХзЩЪ 
кХ еФЩмЧЩЧбЪюмьЩя лЧиЧдХккя пФЩмжкж гШЪвЧї ЩмФммі 40 оьЧвЧ КЧгХзЩЪ мФ лЧиЧдХккя пФЩмжкж гШЪвЧї 
оієї ЩмФммі; 

кХ ліекірХ кід еФ 30 зФиХкгФШкжЫ гкіб гЧ еФлиФкЧбФкжЫ ебіиькХкь лХШбжккжй лШЧнЩліизЧбжй 
ЧШвФкіеФоіяй кФгФємьЩя ікнЧШйФоія сЧгЧ ожЫ еФЫЧгіб, бзиюпФюпж ікнЧШйФоію лШЧ лШжпжкж 
ебіиькХкь, зіиьзіЩмь і зФмХвЧШії лШФоібкжзіб, язжЫ оХ йЧдХ ЩмЧЩЪбФмжЩя, лШЧ мХШйікж лШЧбХгХккя 
ебіиькХкь, Ф мФзЧд лШЧбЧгямьЩя зЧкЩЪиьмФоії е лШЧнЩліизФйж лШЧ еФЫЧгж сЧгЧ еФлЧаівФккя 
ебіиькХккяй пж ебХгХккю їЫ зіиьзЧЩмі гЧ йікійЪйЪ ФаЧ лЧй'язрХккя кХЩлШжямижбжЫ кФЩиігзіб аЪгь-
язжЫ ебіиькХкь. 

Часоимт сьолт вийкюсемо.  

Соаооя 493. Вийкюсема. 

ЛмОммя 494. ЗОРкяміУмь кОУПиПккя  
ЗФЦкяміЩмь ЩЪЩліиькЧ зЧШжЩкЧю лШФоХю ЧЩіа, язі лШжлжкжиж мШЪгЧбі бігкЧЩжкж е лігЩмФб, 

лХШХгаФпХкжЫ ожй КЧгХзЩЧй, лШж кХйЧдижбЧЩмі їЫ ЩФйЧЩміЦкЧвЧ лШФоХбиФрмЪбФккя, 
еФаХелХпЪємьЩя біглЧбігкЧ гЧ ЗФзЧкЪ УзШФїкж "ПШЧ еФЦкяміЩмь кФЩХиХккя". 
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ЛізбігФоія, ШХЧШвФкіеФоія ліглШжєйЩмб, ейікФ нЧШй биФЩкЧЩмі ФаЧ пФЩмзЧбХ еЪлжкХккя 
бжШЧакжомбФ, сЧ мявкЪмь еФ ЩЧаЧю ЩзЧШЧпХккя пжЩХиькЧЩмі ФаЧ рмФмЪ лШФоібкжзіб, лЧвіШрХккя ЪйЧб 
лШФоі, йЧдЪмь егіЦЩкюбФмжЩя міиьзж ліЩия еФбпФЩкЧвЧ кФгФккя лШЧнХЩіЦкжй ЩліизФй ікнЧШйФоії е 
оьЧвЧ лжмФккя, бзиюпФюпж ікнЧШйФоію лШЧ лШжпжкж кФЩмЪлкжЫ ебіиькХкь, зіиьзіЩмь і зФмХвЧШії 
лШФоібкжзіб, язжЫ оХ йЧдХ ЩмЧЩЪбФмжЩя, лШЧ ЩмШЧзж лШЧбХгХккя ебіиькХккя. РЧаЧмЧгФбХоь кХ 
ліекірХ мШьЧЫ йіЩяоіб е пФЩЪ лШжЦкяммя ШірХккя лШЧбЧгжмь зЧкЩЪиьмФоії е лШЧнХЩіЦкжйж ЩліизФйж 
лШЧ еФЫЧгж сЧгЧ еФлЧаівФккя ебіиькХккю пж ебХгХккю їЫ зіиьзЧЩмі гЧ йікійЪйЪ ФаЧ лЧй'язрХккя 
кХЩлШжямижбжЫ кФЩиігзіб аЪгь-язЧвЧ ебіиькХккя. 

ПШЧнХЩіЦкі Щліизж йФюмь лШФбЧ бкЧЩжмж лШЧлЧежоії біглЧбігкжй ЧШвФкФй лШЧ лХШХкХЩХккя 
ЩмШЧзіб ФаЧ мжйпФЩЧбХ лШжлжкХккя пж бігйікЪ еФЫЧгіб, лЧб'яеФкжЫ е бжбіиькХккяй лШФоібкжзіб. 

ГиОбО IV 
КИБИНИЕ НАЛ 

ЛмОммя 50. ЗСТйО мТжбОиСУмі ТСаСпСвС пОУФ  
НЧШйФиькФ мШжбФиіЩмь ШЧаЧпЧвЧ пФЩЪ лШФоібкжзіб кХ йЧдХ лХШХбжсЪбФмж 40 вЧгжк кФ 

мждгХкь. 
ПіглШжєйЩмбФ і ЧШвФкіеФоії лШж ЪзиФгХккі зЧиХзмжбкЧвЧ гЧвЧбЧШЪ йЧдЪмь бЩмФкЧбиюбФмж 

йХкрЪ кЧШйЪ мШжбФиЧЩмі ШЧаЧпЧвЧ пФЩЪ, кід лХШХгаФпХкЧ б пФЩмжкі лХШріЦ оієї ЩмФммі.  

ЛмОммя 51. ЛзСТСпПкО мТжбОиіУмь ТСаСпСвС пОУФ 
СзЧШЧпХкФ мШжбФиіЩмь ШЧаЧпЧвЧ пФЩЪ бЩмФкЧбиюємьЩя: 
1) гия лШФоібкжзіб бізЧй біг 16 гЧ 18 ШЧзіб - 36 вЧгжк кФ мждгХкь, гия ЧЩіа бізЧй біг 15 гЧ 16 

ШЧзіб (Ъпкіб бізЧй біг 14 гЧ 15 ШЧзіб, язі лШФоююмь б лХШіЧг зФкізЪи) - 24 вЧгжкж кФ мждгХкь.  
ТШжбФиіЩмь ШЧаЧпЧвЧ пФЩЪ Ъпкіб, язі лШФоююмь лШЧмявЧй кФбпФиькЧвЧ ШЧзЪ Ъ біиькжЦ біг 

кФбпФккя пФЩ кХ йЧдХ лХШХбжсЪбФмж лЧиЧбжкж йФзЩжйФиькЧї мШжбФиЧЩмі ШЧаЧпЧвЧ пФЩЪ, 
лХШХгаФпХкЧї б ФаеФоі лХШрЧйЪ оьЧвЧ лЪкзмЪ гия ЧЩіа біглЧбігкЧвЧ бізЪ;  

2) гия лШФоібкжзіб, еФЦкямжЫ кФ ШЧаЧмФЫ е рзігижбжйж ЪйЧбФйж лШФоі, - кХ аіиьр яз 36 вЧгжк 
кФ мждгХкь. 

ПХШХиіз бжШЧакжомб, оХЫіб, лШЧнХЩіЦ і лЧЩФг е рзігижбжйж ЪйЧбФйж лШФоі, ШЧаЧмФ б язжЫ гФє 
лШФбЧ кФ ЩзЧШЧпХкЪ мШжбФиіЩмь ШЧаЧпЧвЧ пФЩЪ, еФмбХШгдЪємьЩя б лЧШягзЪ, бЩмФкЧбиХкЧйЪ 
еФзЧкЧгФбЩмбЧй. 

КШій мЧвЧ, еФзЧкЧгФбЩмбЧй бЩмФкЧбиюємьЩя ЩзЧШЧпХкФ мШжбФиіЩмь ШЧаЧпЧвЧ пФЩЪ гия 
ЧзШХйжЫ зФмХвЧШіЦ лШФоібкжзіб (ЪпжмХиіб, иізФШіб мФ ікржЫ). 

СзЧШЧпХкФ мШжбФиіЩмь ШЧаЧпЧвЧ пФЩЪ йЧдХ бЩмФкЧбиюбФмжЩя еФ ШФЫЪкЧз биФЩкжЫ зЧрміб 
ліглШжєйЩмб, ЪЩмФкЧб, ЧШвФкіеФоіЦ гия лШФоібкжзіб, язі йФюмь гімХЦ бізЧй гЧ пЧмжШкФгоямж ШЧзіб ФаЧ 
гжмжкЪ е ікбФиігкіЩмю, Ф мФзЧд гия ЧгжкЧзжЫ йФмХШіб мФ аФмьзіб, язі бжЫЧбЪюмь гжмжкЪ аХе аФмьзФ 
(йФмХШі), Ъ мЧйЪ пжЩиі Ъ ШФеі мШжбФиЧвЧ лХШХаЪбФккя йФмХШі б иізФШкякЧйЪ еФзиФгі. 

ЛмОммя 52. Й'ямжгПккжР і рПУмжгПккжР ТСаСпжР мждгПкь  
мО мТжбОиіУмь сСгПккСї ТСаСмж 

Дия лШФоібкжзіб ЪЩмФкЧбиюємьЩя л'ямжгХккжЦ ШЧаЧпжЦ мждгХкь е гбЧйФ бжЫігкжйж гкяйж. 
ПШж л'ямжгХккЧйЪ ШЧаЧпЧйЪ мждкі мШжбФиіЩмь сЧгХккЧї ШЧаЧмж (ейікж) бжекФпФємьЩя лШФбжиФйж 
бкЪмШіркьЧвЧ мШЪгЧбЧвЧ ШЧелЧШягзЪ ФаЧ вШФнізФйж ейіккЧЩмі, язі еФмбХШгдЪє ШЧаЧмЧгФбХоь еФ 
лЧвЧгдХккяй е бжаЧШкжй ЧШвФкЧй лХШбжккЧї лШЧнЩліизЧбЧї ЧШвФкіеФоії (лШЧнЩліизЧбжй 
лШХгЩмФбкжзЧй) ліглШжєйЩмбФ, ЪЩмФкЧбж, ЧШвФкіеФоії е гЧгХШдФккяй ЪЩмФкЧбиХкЧї мШжбФиЧЩмі 
ШЧаЧпЧвЧ мждкя (ЩмФммі 50 і 51). 

НФ мжЫ ліглШжєйЩмбФЫ, б ЪЩмФкЧбФЫ, ЧШвФкіеФоіяЫ, гХ еФ ЫФШФзмХШЧй бжШЧакжомбФ мФ ЪйЧбФйж 
ШЧаЧмж еФлШЧбФгдХккя л'ямжгХккЧвЧ ШЧаЧпЧвЧ мждкя є кХгЧоіиькжй, бЩмФкЧбиюємьЩя рХЩмжгХккжЦ 
ШЧаЧпжЦ мждгХкь е Чгкжй бжЫігкжй гкХй. ПШж рХЩмжгХккЧйЪ ШЧаЧпЧйЪ мждкі мШжбФиіЩмь сЧгХккЧї 
ШЧаЧмж кХ йЧдХ лХШХбжсЪбФмж 7 вЧгжк лШж мждкХбіЦ кЧШйі 40 вЧгжк, 6 вЧгжк лШж мждкХбіЦ кЧШйі 36 
вЧгжк і 4 вЧгжк лШж мждкХбіЦ кЧШйі 24 вЧгжкж. 

П'ямжгХккжЦ ФаЧ рХЩмжгХккжЦ ШЧаЧпжЦ мждгХкь бЩмФкЧбиюємьЩя ШЧаЧмЧгФбоХй ЩліиькЧ е 
бжаЧШкжй ЧШвФкЧй лХШбжккЧї лШЧнЩліизЧбЧї ЧШвФкіеФоії (лШЧнЩліизЧбжй лШХгЩмФбкжзЧй) е 
ЪШФЫЪбФккяй ЩлХожнізж ШЧаЧмж, гЪйзж мШЪгЧбЧвЧ зЧиХзмжбЪ і еФ лЧвЧгдХккяй е йіЩоХбЧю ШФгЧю. 
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ЛмОммя 53. МТжбОиіУмь ТСаСмж кОлПТПгСгкі УбямзСбжХ і кПТСаСпжХ і бжХігкжХ гкіб 
НФлХШХгЧгкі ЩбямзЧбжЫ і кХШЧаЧпжЫ гкіб (ЩмФммя 73) мШжбФиіЩмь ШЧаЧмж лШФоібкжзіб, зШій 

лШФоібкжзіб, еФекФпХкжЫ Ъ ЩмФммі 51 оьЧвЧ КЧгХзЩЪ, ЩзЧШЧпЪємьЩя кФ ЧгкЪ вЧгжкЪ яз лШж 
л'ямжгХккЧйЪ, мФз і лШж рХЩмжгХккЧйЪ ШЧаЧпЧйЪ мждкі. 

НФлХШХгЧгкі бжЫігкжЫ гкіб мШжбФиіЩмь ШЧаЧмж лШж рХЩмжгХккЧйЪ ШЧаЧпЧйЪ мждкі кХ йЧдХ 
лХШХбжсЪбФмж 5 вЧгжк. 

(Зайомол Уйраїми від 15.03.2022 р. № 2136-IX т неріод воєммого соамт 
нередбасемо ойрелі особкивосоі засоостваммя морл соаооі 53) 

ЛмОммя 54. МТжбОиіУмь ТСаСмж б кіпкжР пОУ 
ПШж ШЧаЧмі б кіпкжЦ пФЩ бЩмФкЧбиХкФ мШжбФиіЩмь ШЧаЧмж (ейікж) ЩзЧШЧпЪємьЩя кФ ЧгкЪ вЧгжкЪ. 

ХХ лШФбжиЧ кХ лЧржШюємьЩя кФ лШФоібкжзіб, гия язжЫ ЪдХ лХШХгаФпХкЧ ЩзЧШЧпХккя ШЧаЧпЧвЧ пФЩЪ 
(лЪкзм 2 пФЩмжкж лХШрЧї і пФЩмжкФ мШХмя ЩмФммі 51). 

(Зайомол Уйраїми від 15.03.2022 р. № 2136-IX т неріод воєммого соамт 
нередбасемо ойрелі особкивосоі засоостваммя морл сасоими нертої 
соаооі 54) 

ТШжбФиіЩмь кіпкЧї ШЧаЧмж еШібкюємьЩя е гХккЧю б мжЫ бжлФгзФЫ, зЧиж оХ кХЧаЫігкЧ еФ 
ЪйЧбФйж бжШЧакжомбФ, еЧзШХйФ Ъ аХелХШХШбкжЫ бжШЧакжомбФЫ, Ф мФзЧд кФ ейіккжЫ ШЧаЧмФЫ лШж 
рХЩмжгХккЧйЪ ШЧаЧпЧйЪ мждкі е Чгкжй бжЫігкжй гкХй. 

(Зайомол Уйраїми від 15.03.2022 р. № 2136-IX в неріод воєммого соамт 
нередбасемо ойрелі засоостваммя морл сасоими дртгої соаооі 54) 

Ніпкжй ббФдФємьЩя пФЩ е 10 вЧгжкж бХпЧШФ гЧ 6 вЧгжкж ШФкзЪ. 

ЛмОммя 55. ЗОаСТСкО ТСаСмж б кіпкжР пОУ 
ЗФаЧШЧкяємьЩя еФиЪпХккя гЧ ШЧаЧмж б кіпкжЦ пФЩ: 
1) бФвімкжЫ дікЧз і дікЧз, сЧ йФюмь гімХЦ бізЧй гЧ мШьЧЫ ШЧзіб (ЩмФммя 176); 
2) ЧЩіа, йЧиЧгржЫ біЩійкФгоямж ШЧзіб (ЩмФммя 192); 
3) ікржЫ зФмХвЧШіЦ лШФоібкжзіб, лХШХгаФпХкжЫ еФзЧкЧгФбЩмбЧй. 
РЧаЧмФ дікЧз б кіпкжЦ пФЩ кХ гЧлЪЩзФємьЩя, еФ бжкямзЧй бжлФгзіб, лХШХгаФпХкжЫ ЩмФммХю 175 

оьЧвЧ КЧгХзЩЪ. РЧаЧмФ ЧЩіа е ікбФиігкіЩмю Ъ кіпкжЦ пФЩ гЧлЪЩзФємьЩя ижрХ еФ їЫ евЧгЧю і еФ ЪйЧбж, 
сЧ оХ кХ ЩЪлХШХпжмь йХгжпкжй ШХзЧйХкгФоіяй (ЩмФммя 172). 

ЛмОммя 56. ЗПлСбкжР ТСаСпжР пОУ 
ЗФ ЪвЧгЧю йід лШФоібкжзЧй і ШЧаЧмЧгФбоХй йЧдХ бЩмФкЧбиюбФмжЩь яз лШж лШжЦкяммі кФ 

ШЧаЧмЪ, мФз і евЧгЧй кХлЧбкжЦ ШЧаЧпжЦ гХкь ФаЧ кХлЧбкжЦ ШЧаЧпжЦ мждгХкь. НФ лШЧЩьаЪ бФвімкЧї 
дікзж, дікзж, язФ йФє гжмжкЪ бізЧй гЧ пЧмжШкФгоямж ШЧзіб ФаЧ гжмжкЪ е ікбФиігкіЩмю, б мЧйЪ пжЩиі 
мФзЪ, сЧ екФЫЧгжмьЩя ліг її ЧлізЪбФккяй ФаЧ егіЦЩкює гЧвияг еФ ЫбЧШжй пиХкЧй Щій'ї біглЧбігкЧ гЧ 
йХгжпкЧвЧ бжЩкЧбзЪ, ШЧаЧмЧгФбХоь еЧаЧб'яеФкжЦ бЩмФкЧбиюбФмж їЦ кХлЧбкжЦ ШЧаЧпжЦ гХкь ФаЧ 
кХлЧбкжЦ ШЧаЧпжЦ мждгХкь. 

ОлиФмФ лШФоі б ожЫ бжлФгзФЫ лШЧбФгжмьЩя лШЧлЧШоіЧкФиькЧ біглШФоьЧбФкЧйЪ пФЩЪ ФаЧ 
еФиХдкЧ біг бжШЧаімзЪ. 

РЧаЧмФ кФ ЪйЧбФЫ кХлЧбкЧвЧ ШЧаЧпЧвЧ пФЩЪ кХ мявкХ еФ ЩЧаЧю аЪгь-язжЫ ЧайХдХкь ЧаЩявЪ 
мШЪгЧбжЫ лШФб лШФоібкжзіб. 

ЛмОммя 57. ЙСпОмСз і еОзікпПккя ТСаСмж 
ЦФЩ лЧпФмзЪ і еФзікпХккя сЧгХккЧї ШЧаЧмж (ейікж) лХШХгаФпФємьЩя лШФбжиФйж бкЪмШіркьЧвЧ 

мШЪгЧбЧвЧ ШЧелЧШягзЪ і вШФнізФйж ейіккЧЩмі Ъ біглЧбігкЧЩмі е еФзЧкЧгФбЩмбЧй. 

ЛмОммя 58. КСаСмО ейікОйж 
ПШж ейіккжЫ ШЧаЧмФЫ лШФоібкжзж пХШвЪюмьЩя б ейікФЫ ШібкЧйіШкЧ б лЧШягзЪ, бЩмФкЧбиХкЧйЪ 

лШФбжиФйж бкЪмШіркьЧвЧ мШЪгЧбЧвЧ ШЧелЧШягзЪ. 
ПХШХЫіг е Чгкієї ейікж б ікрЪ, яз лШФбжиЧ, йФє бігаЪбФмжЩя пХШХе зЧдкжЦ ШЧаЧпжЦ мждгХкь б 

вЧгжкж, бжекФпХкі вШФнізФйж ейіккЧЩмі. 

ЛмОммя 59. ЙПТПТбж йід ейікОйж 
ТШжбФиіЩмь лХШХШбж б ШЧаЧмі йід ейікФйж йФє аЪмж кХ йХкрЧю лЧгбіЦкЧї мШжбФиЧЩмі пФЩЪ 

ШЧаЧмж б лЧлХШХгкіЦ ейікі (бзиюпФюпж і пФЩ лХШХШбж кФ Чаіг). 
ПШжекФпХккя лШФоібкжзФ кФ ШЧаЧмЪ лШЧмявЧй гбЧЫ ейік лігШяг еФаЧШЧкяємьЩя. 
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ЛмОммя 60. ГкФпзжР ТПджй ТСаСпСвС пОУФ 
ЗФ лжЩьйЧбжй лЧвЧгдХккяй йід лШФоібкжзЧй і ШЧаЧмЧгФбоХй кХеФиХдкЧ біг нЧШйж 

биФЩкЧЩмі ФаЧ ЪлЧбкЧбФдХкжй кжй ЧШвФкЧй гия лШФоібкжзФ йЧдХ бЩмФкЧбиюбФмжЩя вкЪпзжЦ ШХджй 
ШЧаЧпЧвЧ пФЩЪ, сЧ лХШХгаФпФє ЩФйЧШХвЪиюбФккя лШФоібкжзЧй пФЩЪ лЧпФмзЪ, еФзікпХккя ШЧаЧмж мФ 
мШжбФиЧЩмі ШЧаЧпЧвЧ пФЩЪ ЪлШЧгЧбд ШЧаЧпЧвЧ гкя, кФ бжекФпХкжЦ ЩмШЧз ФаЧ аХеЩмШЧзЧбЧ, ліг пФЩ 
лШжЦкяммя кФ ШЧаЧмЪ ФаЧ ліекірХ. 

НФ пФЩ еФвШЧеж лЧржШХккя ХлігХйії, лФкгХйії мФ/ФаЧ Ъ ШФеі бжкжзкХккя еФвШЧеж еаШЧЦкЧї 
ФвШХЩії, кФгебжпФЦкЧї ЩжмЪФоії мХЫкЧвХккЧвЧ, лШжШЧгкЧвЧ пж ікрЧвЧ ЫФШФзмХШЪ вкЪпзжЦ ШХджй 
ШЧаЧпЧвЧ пФЩЪ йЧдХ бЩмФкЧбиюбФмжЩя кФзФеЧй (ШЧелЧШягдХккяй) ШЧаЧмЧгФбоя. З мФзжй кФзФеЧй 
(ШЧелЧШягдХккяй) лШФоібкжз ЧекФЦЧйиюємьЩя лШЧмявЧй гбЧЫ гкіб е гкя ЦЧвЧ лШжЦкяммя, ФиХ гЧ 
еФлШЧбФгдХккя вкЪпзЧвЧ ШХджйЪ ШЧаЧпЧвЧ пФЩЪ. У мФзЧйЪ ШФеі кЧШйж пФЩмжкж мШХмьЧї ЩмФммі 32 
оьЧвЧ КЧгХзЩЪ кХ еФЩмЧЩЧбЪюмьЩя. 

ГкЪпзжЦ ШХджй ШЧаЧпЧвЧ пФЩЪ - оХ нЧШйФ ЧШвФкіеФоії лШФоі, еФ язЧю гЧлЪЩзФємьЩя 
бЩмФкЧбиХккя ікрЧвЧ ШХджйЪ ШЧаЧмж, кід бжекФпХкжЦ лШФбжиФйж бкЪмШіркьЧвЧ мШЪгЧбЧвЧ 
ШЧелЧШягзЪ, еФ ЪйЧбж гЧмШжйФккя бЩмФкЧбиХкЧї гХккЧї, мждкХбЧї пж ікрЧї, бЩмФкЧбиХкЧї кФ лХбкжЦ 
ЧаиізЧбжЦ лХШіЧг (мждгХкь, йіЩяоь, збФШмФи, Шіз мЧсЧ), кЧШйж мШжбФиЧЩмі ШЧаЧпЧвЧ пФЩЪ. 

ГкЪпзжЦ ШХджй ШЧаЧпЧвЧ пФЩЪ лХШХгаФпФє: 
1) нізЩЧбФкжЦ пФЩ, лШЧмявЧй язЧвЧ лШФоібкжз ЧаЧб'яезЧбЧ лЧбжкХк аЪмж лШжЩЪмкій кФ 

ШЧаЧпЧйЪ йіЩоі мФ бжзЧкЪбФмж ЩбЧї лЧЩФгЧбі ЧаЧб'яезж. ПШж оьЧйЪ йЧдХ лХШХгаФпФмжЩя лЧгіи 
ШЧаЧпЧвЧ гкя кФ пФЩмжкж; 

2) ейіккжЦ пФЩ, лШЧмявЧй язЧвЧ лШФоібкжз кФ биФЩкжЦ ШЧеЩЪг бжекФпФє лХШіЧгж ШЧаЧмж б 
йХдФЫ бЩмФкЧбиХкЧї кЧШйж мШжбФиЧЩмі ШЧаЧпЧвЧ пФЩЪ; 

3) пФЩ лХШХШбж гия біглЧпжкзЪ і ЫФШпЪбФккя. 
ГкЪпзжЦ ШХджй ШЧаЧпЧвЧ пФЩЪ, яз лШФбжиЧ, кХ еФЩмЧЩЧбЪємьЩя кФ аХелХШХШбкЧ гіюпжЫ 

ліглШжєйЩмбФЫ, б ЪЩмФкЧбФЫ, ЧШвФкіеФоіяЫ, лШж аФвФмЧейіккіЦ ЧШвФкіеФоії ШЧаЧмж, Ф мФзЧд б ікржЫ 
бжлФгзФЫ, ЧаЪйЧбиХкжЫ ЩлХожнізЧю гіяиькЧЩмі, зЧиж бжзЧкФккя ЧаЧб'яезіб лШФоібкжзЧй лЧмШХаЪє 
ЦЧвЧ лШжЩЪмкЧЩмі б пімзЧ бжекФпХкі лШФбжиФйж бкЪмШіркьЧвЧ мШЪгЧбЧвЧ ШЧелЧШягзЪ вЧгжкж ШЧаЧмж 
ФаЧ зЧиж мФзжЦ ШХджй є кХЩЪйіЩкжй е бжйЧвФйж сЧгЧ аХелХпкжЫ ЪйЧб лШФоі. 

У ШФеі бжШЧакжпЧ-мХЫкіпкЧї кХЧаЫігкЧЩмі мФ/ФаЧ гия бжзЧкФккя кХбігзиФгкжЫ пж 
кХлХШХгаФпХкжЫ еФбгФкь ШЧаЧмЧгФбХоь йЧдХ мжйпФЩЧбЧ (кФ мХШйік гЧ ЧгкЧвЧ йіЩяоя лШЧмявЧй 
зФиХкгФШкЧвЧ ШЧзЪ) еФЩмЧЩЧбЪбФмж гЧ лШФоібкжзіб, язжй ЪЩмФкЧбиХкЧ вкЪпзжЦ ШХджй ШЧаЧпЧвЧ пФЩЪ, 
еФвФиькжЦ ШХджй ШЧаЧмж кФ ліглШжєйЩмбі, б ЪЩмФкЧбі, ЧШвФкіеФоії. У мФзЧйЪ ШФеі кЧШйж пФЩмжкж 
мШХмьЧї ЩмФммі 32 оьЧвЧ КЧгХзЩЪ кХ еФЩмЧЩЧбЪюмьЩя. 

У ШФеі кФлШФбиХккя лШФоібкжзФ Ъ бігШягдХккя кФ кьЧвЧ лЧржШюємьЩя ШХджй ШЧаЧмж, 
бЩмФкЧбиХкжЦ кФ ліглШжєйЩмбі (б ЪЩмФкЧбі, ЧШвФкіеФоії), гЧ язЧвЧ (язЧї) ЦЧвЧ бігШягдХкЧ. 

ГкЪпзжЦ ШХджй ШЧаЧпЧвЧ пФЩЪ йЧдХ бЩмФкЧбиюбФмжЩя: 
1) еФ еФябЧю лШФоібкжзФ е лШжЦкямкжйж гия кьЧвЧ пФЩЧбжйж йХдФйж вШФнізФ ШЧаЧмж аХе 

гЧмШжйФккя бжйЧв сЧгЧ лЧбігЧйиХккя лШФоібкжзФ кХ ліекірХ кід еФ гбФ йіЩяоі лШЧ ейікЪ ШХджйЪ 
ШЧаЧмж; 

2) ШЧаЧмЧгФбоХй - Ъ ШФеі бжШЧакжпЧї кХЧаЫігкЧЩмі е ЧаЧб'яезЧбжй лЧбігЧйиХккяй лШФоібкжзФ 
кХ ліекірХ кід еФ гбФ йіЩяоі лШЧ ейікЪ ШХджйЪ ШЧаЧмж. 

РЧаЧмЧгФбХоь еЧаЧб'яеФкжЦ ЧекФЦЧйжмж лШФоібкжзіб е ЪйЧбФйж мФ ЩлХожнізЧю вкЪпзЧвЧ 
ШХджйЪ ШЧаЧпЧвЧ пФЩЪ кХ йХкрХ кід еФ гбФ йіЩяоі гЧ еФлШЧбФгдХккя мФзЧвЧ ШХджйЪ, еФаХелХпжмж 
Чаиіз біглШФоьЧбФкЧвЧ пФЩЪ мФ ХнХзмжбкжЦ зЧкмШЧиь еФ кФЦаіиьр лЧбкжй і ШФоіЧкФиькжй 
бжзЧШжЩмФккяй ШЧаЧпЧвЧ пФЩЪ лШФоібкжзЧй. 

РЧаЧмЧгФбХоь, бжЫЧгяпж іе ЩмШЪзмЪШж ШЧаЧпЧвЧ пФЩЪ мФ бЩмФкЧбиХкЧвЧ ЧаиізЧбЧвЧ лХШіЧгЪ 
кЧШйж ЦЧвЧ мШжбФиЧЩмі гия зЧдкЧвЧ ЧзШХйЧвЧ лШФоібкжзФ, ЪевЧгдЪє пФЩ ШЧаЧмж лШФоібкжзФ, гия 
язЧвЧ бЩмФкЧбиХкЧ вкЪпзжЦ ШХджй ШЧаЧпЧвЧ пФЩЪ, е ШХджйЧй ШЧаЧмж ікржЫ лШФоібкжзіб рияЫЧй 
ШХвЪиюбФккя нізЩЧбФкЧвЧ, ейіккЧвЧ пФЩЪ і пФЩЪ лХШХШбж гия біглЧпжкзЪ і ЫФШпЪбФккя. 

ЗФлШЧбФгдХккя вкЪпзЧвЧ ШХджйЪ ШЧаЧпЧвЧ пФЩЪ кХ мявкХ еФ ЩЧаЧю ейік Ъ кЧШйЪбФккі, ЧлиФмі 
лШФоі мФ кХ ближбФє кФ ЧаЩяв мШЪгЧбжЫ лШФб лШФоібкжзіб. 

У ШФеі лЧШЪрХккя бЩмФкЧбиХкЧвЧ вкЪпзЧвЧ ШХджйЪ ШЧаЧпЧвЧ пФЩЪ, зШій еФЩмЧЩЪбФккя 
біглЧбігкжЫ гжЩожлиікФШкжЫ ЩмявкХкь, лШФоібкжз йЧдХ аЪмж лХШХбХгХкжЦ кФ еФвФиькжЦ ШХджй 
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ШЧаЧмж аХе гЧмШжйФккя бжйЧвж сЧгЧ лЧбігЧйиХккя лШФоібкжзФ кХ ліекірХ кід еФ гбФ йіЩяоі лШЧ 
ейікЪ іЩмЧмкжЫ ЪйЧб лШФоі. 

ВжйЧвФ сЧгЧ лЧбігЧйиХккя ШЧаЧмЧгФбоХй лШФоібкжзФ лШЧ ейікЪ ШХджйЪ ШЧаЧмж, 
бЩмФкЧбиХкФ оією ЩмФммХю, кХ лЧржШюємьЩя кФ бжлФгзж, лХШХгаФпХкі пФЩмжкЧю гШЪвЧю оієї ЩмФммі. 

ЛмОммя 601. ЗОгСйкО ТСаСмО 
НФгЧйкФ ШЧаЧмФ - оХ нЧШйФ ЧШвФкіеФоії лШФоі, еФ язЧї ШЧаЧмФ бжзЧкЪємьЩя лШФоібкжзЧй еФ 

йіЩоХй ЦЧвЧ лШЧджбФккя ФаЧ б ікржЫ бжекФпХкжЫ кжй лШжйісХккяЫ, сЧ ЫФШФзмХШжеЪюмьЩя 
кФябкіЩмю еФзШілиХкЧї еЧкж, мХЫкіпкжЫ еФЩЧаіб (ЧЩкЧбкжЫ бжШЧакжпжЫ і кХбжШЧакжпжЫ нЧкгіб, 
ікЩмШЪйХкмЪ, лШжиФгіб, ікбХкмФШю) ФаЧ їЫ ЩЪзЪлкЧЩмі, кХЧаЫігкжЫ гия бжШЧакжомбФ лШЧгЪзоії, кФгФккя 
лЧЩиЪв, бжзЧкФккя ШЧаім ФаЧ нЪкзоіЦ, лХШХгаФпХкжЫ ЪЩмФкЧбпжйж гЧзЪйХкмФйж, ФиХ лЧеФ 
бжШЧакжпжйж пж ШЧаЧпжйж лШжйісХккяйж ШЧаЧмЧгФбоя. 

ТжлЧбФ нЧШйФ мШЪгЧбЧвЧ гЧвЧбЧШЪ лШЧ кФгЧйкЪ ШЧаЧмЪ еФмбХШгдЪємьЩя оХкмШФиькжй 
ЧШвФкЧй бжзЧкФбпЧї биФгж, сЧ еФаХелХпЪє нЧШйЪбФккя гХШдФбкЧї лЧиімжзж Ъ ЩнХШі мШЪгЧбжЫ 
бігкЧЩжк. 

У ШФеі еФлШЧбФгдХккя кФгЧйкЧї ШЧаЧмж ШЧаЧпХ йіЩоХ лШФоібкжзФ є нізЩЧбФкжй мФ кХ йЧдХ 
аЪмж ейікХкЧ е ікіоіФмжбж лШФоібкжзФ аХе лЧвЧгдХккя е ШЧаЧмЧгФбоХй Ъ ЩлЧЩіа, бжекФпХкжЦ 
мШЪгЧбжй гЧвЧбЧШЧй лШЧ кФгЧйкЪ ШЧаЧмЪ. РірХккя ШЧаЧмЧгФбоя лШЧ бігйЧбЪ б кФгФккі евЧгж кФ 
ейікЪ ШЧаЧпЧвЧ йіЩоя е ікіоіФмжбж лШФоібкжзФ йФє аЪмж ЧаґШЪкмЧбФкжй. 

ПШФоібкжз Ъ ШФеі кХйЧдижбЧЩмі бжзЧкФккя ШЧаЧмж кФ нізЩЧбФкЧйЪ ШЧаЧпЧйЪ йіЩоі е 
кХеФиХдкжЫ біг кьЧвЧ лШжпжк йФє лШФбЧ ейікжмж ШЧаЧпХ йіЩоХ, еФ ЪйЧбж лЧбігЧйиХккя ШЧаЧмЧгФбоя 
кХ йХкрХ кід еФ мШж ШЧаЧпі гкі гЧ мФзЧї ейікж Ъ ЩлЧЩіа, бжекФпХкжЦ мШЪгЧбжй гЧвЧбЧШЧй лШЧ 
кФгЧйкЪ ШЧаЧмЪ. У мФзЧйЪ ШФеі кЧШйж пФЩмжкж мШХмьЧї оієї ЩмФммі кХ еФЩмЧЩЧбЪюмьЩя. 

ПШж бжзЧкФккі ШЧаЧмж еФ мШЪгЧбжй гЧвЧбЧШЧй лШЧ кФгЧйкЪ ШЧаЧмЪ кФ лШФоібкжзіб 
лЧржШюємьЩя еФвФиькжЦ ШХджй ШЧаЧмж ліглШжєйЩмбФ, ЪЩмФкЧбж, ЧШвФкіеФоії, язсЧ ікрХ кХ 
лХШХгаФпХкЧ мШЪгЧбжй гЧвЧбЧШЧй. ПШж оьЧйЪ мШжбФиіЩмь ШЧаЧпЧвЧ пФЩЪ кХ йЧдХ лХШХбжсЪбФмж 
кЧШй, лХШХгаФпХкжЫ ЩмФммяйж 50 і 51 оьЧвЧ КЧгХзЩЪ. 

ВжзЧкФккя кФгЧйкЧї ШЧаЧмж кХ мявкХ еФ ЩЧаЧю ейік Ъ кЧШйЪбФккі, ЧлиФмі лШФоі мФ кХ ближбФє 
кФ ЧаЩяв мШЪгЧбжЫ лШФб лШФоібкжзіб. 

ЗФаХелХпХккя еФЩЧаФйж бжШЧакжомбФ, йФмХШіФиФйж мФ ікЩмШЪйХкмФйж, кХЧаЫігкжйж гия 
бжзЧкФккя лШФоібкжзЧй кФгЧйкЧї ШЧаЧмж, лЧзиФгФємьЩя кФ ШЧаЧмЧгФбоя, язсЧ ікрХ кХ лХШХгаФпХкЧ 
мШЪгЧбжй гЧвЧбЧШЧй. ПШФоібкжз, Ъ ШФеі бжзЧШжЩмФккя ЩбЧїЫ ікЩмШЪйХкміб, йФє лШФбЧ кФ зЧйлХкЩФоію 
біглЧбігкЧ гЧ лЧиЧдХкь ЩмФммі 125 оьЧвЧ КЧгХзЩЪ. 

НФ пФЩ еФвШЧеж лЧржШХккя ХлігХйії, лФкгХйії, кХЧаЫігкЧЩмі ЩФйЧіеЧияоії лШФоібкжзФ Ъ 
бжлФгзФЫ, бЩмФкЧбиХкжЫ еФзЧкЧгФбЩмбЧй, мФ/ФаЧ Ъ ШФеі бжкжзкХккя еФвШЧеж еаШЧЦкЧї ФвШХЩії, 
кФгебжпФЦкЧї ЩжмЪФоії мХЫкЧвХккЧвЧ, лШжШЧгкЧвЧ пж ікрЧвЧ ЫФШФзмХШЪ кФгЧйкФ ШЧаЧмФ йЧдХ 
еФлШЧбФгдЪбФмжЩя кФзФеЧй (ШЧелЧШягдХккяй) ШЧаЧмЧгФбоя аХе ЧаЧб'яезЧбЧвЧ ЪзиФгХккя 
мШЪгЧбЧвЧ гЧвЧбЧШЪ лШЧ кФгЧйкЪ ШЧаЧмЪ б лжЩьйЧбіЦ нЧШйі. З мФзжй кФзФеЧй (ШЧелЧШягдХккяй) 
лШФоібкжз ЧекФЦЧйиюємьЩя лШЧмявЧй гбЧЫ гкіб е гкя ЦЧвЧ лШжЦкяммя, ФиХ гЧ еФлШЧбФгдХккя 
кФгЧйкЧї ШЧаЧмж. У мФзЧйЪ ШФеі кЧШйж пФЩмжкж мШХмьЧї ЩмФммі 32 оьЧвЧ КЧгХзЩЪ кХ еФЩмЧЩЧбЪюмьЩя. 

РЧаЧмЧгФбХоь ЩФйЧЩміЦкЧ бжШірЪє, б язжЦ ЩлЧЩіа гЧШЪпФмж лШФоібкжзЧбі ШЧаЧмЪ і 
зЧкмШЧиюбФмж її бжзЧкФккя, мФ еФаХелХпЪє гЧЩмЧбіШкжЦ Чаиіз бжзЧкФкЧї ШЧаЧмж. 

НФгЧйкФ ШЧаЧмФ йЧдХ аЪмж еФлШЧбФгдХкФ бжзиюпкЧ гия ЧЩіа, язі йФюмь лШФзмжпкі кФбжпзж 
бжзЧкФккя лХбкжЫ ШЧаім ФаЧ йЧдЪмь аЪмж кФбпХкі мФзжй кФбжпзФй. 

ВФвімкі дікзж, лШФоібкжзж, язі йФюмь гжмжкЪ бізЧй гЧ мШьЧЫ ШЧзіб ФаЧ егіЦЩкююмь гЧвияг еФ 
гжмжкЧю біглЧбігкЧ гЧ йХгжпкЧвЧ бжЩкЧбзЪ гЧ гЧЩявкХккя кХю рХЩмжШіпкЧвЧ бізЪ, лШФоібкжзж, язі 
йФюмь гбЧЫ ФаЧ аіиьрХ гімХЦ бізЧй гЧ 15 ШЧзіб ФаЧ гжмжкЪ е ікбФиігкіЩмю, аФмьзж ЧЩЧаж е 
ікбФиігкіЩмю е гжмжкЩмбФ лігвШЪлж A I вШЪлж, Ф мФзЧд ЧЩЧаж, язі беяиж ліг ЧлізЪ гжмжкЪ ФаЧ ЧЩЧаЪ е 
ікбФиігкіЩмю е гжмжкЩмбФ лігвШЪлж A I вШЪлж, йЧдЪмь лШФоюбФмж кФ ЪйЧбФЫ кФгЧйкЧї ШЧаЧмж, язсЧ оХ 
йЧдижбЧ, ебФдФюпж кФ бжзЧкЪбФкЪ ШЧаЧмЪ, мФ ШЧаЧмЧгФбХоь йФє гия оьЧвЧ біглЧбігкі ШХЩЪШЩж мФ 
еФЩЧаж. 

ЛмОммя 602. ДжУмОкоіРкО ТСаСмО 
ДжЩмФкоіЦкФ ШЧаЧмФ - оХ нЧШйФ ЧШвФкіеФоії лШФоі, еФ язЧї ШЧаЧмФ бжзЧкЪємьЩя лШФоібкжзЧй 

лЧеФ ШЧаЧпжйж лШжйісХккяйж пж мХШжмЧШією ШЧаЧмЧгФбоя, б аЪгь-язЧйЪ йіЩоі еФ бжаЧШЧй 
лШФоібкжзФ мФ е бжзЧШжЩмФккяй ікнЧШйФоіЦкЧ-зЧйЪкізФоіЦкжЫ мХЫкЧиЧвіЦ. 
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ТжлЧбФ нЧШйФ мШЪгЧбЧвЧ гЧвЧбЧШЪ лШЧ гжЩмФкоіЦкЪ ШЧаЧмЪ еФмбХШгдЪємьЩя оХкмШФиькжй 
ЧШвФкЧй бжзЧкФбпЧї биФгж, сЧ еФаХелХпЪє нЧШйЪбФккя гХШдФбкЧї лЧиімжзж Ъ ЩнХШі мШЪгЧбжЫ 
бігкЧЩжк. 

УзиФгХккя мШЪгЧбЧвЧ гЧвЧбЧШЪ лШЧ гжЩмФкоіЦкЪ ШЧаЧмЪ еФ кФябкЧЩмі кХаХелХпкжЫ і 
рзігижбжЫ бжШЧакжпжЫ (мХЫкЧиЧвіпкжЫ) нФзмЧШіб еФаЧШЧкяємьЩя. 

У ШФеі еФлШЧбФгдХккя гжЩмФкоіЦкЧї ШЧаЧмж лШФоібкжз ЩФйЧЩміЦкЧ бжекФпФє ШЧаЧпХ йіЩоХ мФ 
кХЩХ біглЧбігФиькіЩмь еФ еФаХелХпХккя аХелХпкжЫ і кХрзігижбжЫ ЪйЧб лШФоі кФ кьЧйЪ. 

ПШж гжЩмФкоіЦкіЦ ШЧаЧмі лШФоібкжз ШЧелЧгіияє ШЧаЧпжЦ пФЩ кФ биФЩкжЦ ШЧеЩЪг, кФ кьЧвЧ кХ 
лЧржШююмьЩя лШФбжиФ бкЪмШіркьЧвЧ мШЪгЧбЧвЧ ШЧелЧШягзЪ, язсЧ ікрХ кХ бжекФпХкЧ мШЪгЧбжй 
гЧвЧбЧШЧй. ПШж оьЧйЪ еФвФиькФ мШжбФиіЩмь ШЧаЧпЧвЧ пФЩЪ кХ йЧдХ лХШХбжсЪбФмж кЧШй, 
лХШХгаФпХкжЫ ЩмФммяйж 50 і 51 оьЧвЧ КЧгХзЩЪ. 

ЗФ лЧвЧгдХккяй йід лШФоібкжзЧй і ШЧаЧмЧгФбоХй бжзЧкФккя гжЩмФкоіЦкЧї ШЧаЧмж йЧдХ 
лЧєгкЪбФмжЩя е бжзЧкФккяй лШФоібкжзЧй ШЧаЧмж кФ ШЧаЧпЧйЪ йіЩоі Ъ лШжйісХккі пж кФ мХШжмЧШії 
ШЧаЧмЧгФбоя. ОЩЧаижбЧЩмі лЧєгкФккя гжЩмФкоіЦкЧї ШЧаЧмж е ШЧаЧмЧю кФ ШЧаЧпЧйЪ йіЩоі Ъ 
лШжйісХккі пж кФ мХШжмЧШії ШЧаЧмЧгФбоя бЩмФкЧбиююмьЩя мШЪгЧбжй гЧвЧбЧШЧй лШЧ гжЩмФкоіЦкЪ 
ШЧаЧмЪ. 

ПЧШягЧз і ЩмШЧзж еФаХелХпХккя лШФоібкжзіб, язі бжзЧкЪюмь ШЧаЧмЪ гжЩмФкоіЦкЧ, кХЧаЫігкжйж 
гия бжзЧкФккя кжйж ЩбЧїЫ ЧаЧб'яезіб ЧаиФгкФккяй, лШЧвШФйкЧ-мХЫкіпкжйж еФЩЧаФйж, еФЩЧаФйж 
еФЫжЩмЪ ікнЧШйФоії мФ ікржйж еФЩЧаФйж, лЧШягЧз і ЩмШЧзж лЧгФккя мФзжйж лШФоібкжзФйж ебіміб лШЧ 
бжзЧкФкЪ ШЧаЧмЪ, ШЧейіШ, лЧШягЧз і ЩмШЧзж бжлиФмж лШФоібкжзФй зЧйлХкЩФоії еФ бжзЧШжЩмФккя 
кФиХдкжЫ їй ФаЧ ЧШХкгЧбФкжЫ кжйж ЧаиФгкФккя, лШЧвШФйкЧ-мХЫкіпкжЫ еФЩЧаіб, еФЩЧаіб еФЫжЩмЪ 
ікнЧШйФоії мФ ікржЫ еФЩЧаіб, лЧШягЧз бігрзЧгЪбФккя ікржЫ лЧб'яеФкжЫ е бжзЧкФккяй гжЩмФкоіЦкЧї 
ШЧаЧмж бжмШФм бжекФпФюмьЩя мШЪгЧбжй гЧвЧбЧШЧй лШЧ гжЩмФкоіЦкЪ ШЧаЧмЪ. 

У ШФеі бігЩЪмкЧЩмі Ъ мШЪгЧбЧйЪ гЧвЧбЧШі лЧиЧдХккя лШЧ еФаХелХпХккя лШФоібкжзіб 
кХЧаЫігкжйж гия бжзЧкФккя кжйж ЩбЧїЫ ЧаЧб'яезіб ЧаиФгкФккяй, лШЧвШФйкЧ-мХЫкіпкжйж еФЩЧаФйж, 
еФЩЧаФйж еФЫжЩмЪ ікнЧШйФоії мФ ікржйж еФЩЧаФйж мФзХ еФаХелХпХккя лЧзиФгФємьЩя кФ ШЧаЧмЧгФбоя, 
язжЦ ЧШвФкіеЧбЪє бЩмФкЧбиХккя мФ мХЫкіпкХ ЧаЩиЪвЧбЪбФккя біглЧбігкжЫ еФЩЧаіб, Ф мФзЧд ЧлиФпЪє 
бжмШФмж, лЧб'яеФкі е ожй. 

ПШФоібкжзЪ, язжЦ бжзЧкЪє гжЩмФкоіЦкЪ ШЧаЧмЪ, вФШФкмЪємьЩя лХШіЧг біиькЧвЧ пФЩЪ гия 
біглЧпжкзЪ (лХШіЧг бігзиюпХккя), ліг пФЩ язЧвЧ лШФоібкжз йЧдХ лХШХШжбФмж аЪгь-язжЦ 
ікнЧШйФоіЦкЧ-мХиХзЧйЪкізФоіЦкжЦ еб'яеЧз е ШЧаЧмЧгФбоХй, і оХ кХ ббФдФємьЩя лЧШЪрХккяй ЪйЧб 
мШЪгЧбЧвЧ гЧвЧбЧШЪ ФаЧ мШЪгЧбЧї гжЩожлиікж. ПХШіЧг біиькЧвЧ пФЩЪ гия біглЧпжкзЪ (лХШіЧг 
бігзиюпХккя) бжекФпФємьЩя Ъ мШЪгЧбЧйЪ гЧвЧбЧШі лШЧ гжЩмФкоіЦкЪ ШЧаЧмЪ. 

ПШФоібкжз йЧдХ бжйФвФмж біг ШЧаЧмЧгФбоя мжйпФЩЧбХ, ЩмШЧзЧй гЧ гбЧЫ йіЩяоіб, 
лХШХбХгХккя кФ гжЩмФкоіЦкЪ ШЧаЧмЪ, язсЧ кФ ШЧаЧпЧйЪ йіЩоі ЩмЧЩЧбкЧ кьЧвЧ аЪиж бпжкХкі гії, сЧ 
йіЩмямь ЧекФзж гжЩзШжйікФоії. ПШж оьЧйЪ ШЧаЧмЧгФбХоь йЧдХ бігйЧбжмж лШФоібкжзЪ б мФзЧйЪ 
лХШХбХгХккі, язсЧ бжзЧкФккя гжЩмФкоіЦкЧї ШЧаЧмж кХ йЧдижбХ, ебФдФюпж кФ мШЪгЧбЪ нЪкзоію 
лШФоібкжзФ, Ф мФзЧд язсЧ лШФоібкжз кХ кФбіб нФзміб, язі лігмбХШгдЪюмь, сЧ гжЩзШжйікФоія, 
ЩХзЩЪФиькХ гЧйФвФккя пж ікрі нЧШйж кФЩжиьЩмбФ йФиж йіЩоХ. 

НФ пФЩ еФвШЧеж лЧржШХккя ХлігХйії, лФкгХйії, кХЧаЫігкЧЩмі ЩФйЧіеЧияоії лШФоібкжзФ Ъ 
бжлФгзФЫ, бЩмФкЧбиХкжЫ еФзЧкЧгФбЩмбЧй, мФ/ФаЧ Ъ ШФеі бжкжзкХккя еФвШЧеж еаШЧЦкЧї ФвШХЩії, 
кФгебжпФЦкЧї ЩжмЪФоії мХЫкЧвХккЧвЧ, лШжШЧгкЧвЧ пж ікрЧвЧ ЫФШФзмХШЪ гжЩмФкоіЦкФ ШЧаЧмФ йЧдХ 
еФлШЧбФгдЪбФмжЩя кФзФеЧй (ШЧелЧШягдХккяй) ШЧаЧмЧгФбоя аХе ЧаЧб'яезЧбЧвЧ ЪзиФгХккя 
мШЪгЧбЧвЧ гЧвЧбЧШЪ лШЧ гжЩмФкоіЦкЪ ШЧаЧмЪ б лжЩьйЧбіЦ нЧШйі. З мФзжй кФзФеЧй 
(ШЧелЧШягдХккяй) лШФоібкжз ЧекФЦЧйиюємьЩя лШЧмявЧй гбЧЫ гкіб е гкя ЦЧвЧ лШжЦкяммя, ФиХ гЧ 
еФлШЧбФгдХккя гжЩмФкоіЦкЧї ШЧаЧмж. У мФзЧйЪ ШФеі кЧШйж пФЩмжкж мШХмьЧї ЩмФммі 32 оьЧвЧ КЧгХзЩЪ 
кХ еФЩмЧЩЧбЪюмьЩя. 

ВФвімкі дікзж, лШФоібкжзж, язі йФюмь гжмжкЪ бізЧй гЧ мШьЧЫ ШЧзіб ФаЧ егіЦЩкююмь гЧвияг еФ 
гжмжкЧю біглЧбігкЧ гЧ йХгжпкЧвЧ бжЩкЧбзЪ гЧ гЧЩявкХккя кХю рХЩмжШіпкЧвЧ бізЪ, лШФоібкжзж, язі 
йФюмь гбЧЫ ФаЧ аіиьрХ гімХЦ бізЧй гЧ 15 ШЧзіб ФаЧ гжмжкЪ е ікбФиігкіЩмю, аФмьзж ЧЩЧаж е 
ікбФиігкіЩмю е гжмжкЩмбФ лігвШЪлж А I вШЪлж, Ф мФзЧд ЧЩЧаж, язі беяиж ліг ЧлізЪ гжмжкЪ ФаЧ ЧЩЧаЪ е 
ікбФиігкіЩмю е гжмжкЩмбФ лігвШЪлж А I вШЪлж, йЧдЪмь лШФоюбФмж кФ ЪйЧбФЫ гжЩмФкоіЦкЧї ШЧаЧмж, 
язсЧ оХ йЧдижбЧ, ебФдФюпж кФ бжзЧкЪбФкЪ ШЧаЧмЪ, мФ ШЧаЧмЧгФбХоь йФє гия оьЧвЧ біглЧбігкі 
ШХЩЪШЩж мФ еФЩЧаж. 



ГОеПмО "Все про бтугалтерський облік"                    document.vobu.ua 

21 

 

ЛмОммя 61. ЙігУФйСбОкжР Саиіз ТСаСпСвС пОУФ 
НФ аХелХШХШбкЧ гіюпжЫ ліглШжєйЩмбФЫ, б ЪЩмФкЧбФЫ, ЧШвФкіеФоіяЫ, Ф мФзЧд б ЧзШХйжЫ бжШЧакжомбФЫ, 

оХЫФЫ, гіиькжояЫ, біггіиХккяЫ і кФ гХязжЫ бжгФЫ ШЧаім, гХ еФ ЪйЧбФйж бжШЧакжомбФ (ШЧаЧмж) кХ йЧдХ 
аЪмж гЧгХШдФкФ бЩмФкЧбиХкФ гия гФкЧї зФмХвЧШії лШФоібкжзіб сЧгХккФ ФаЧ сЧмждкХбФ мШжбФиіЩмь 
ШЧаЧпЧвЧ пФЩЪ, гЧлЪЩзФємьЩя еФ лЧвЧгдХккяй е бжаЧШкжй ЧШвФкЧй лХШбжккЧї лШЧнЩліизЧбЧї 
ЧШвФкіеФоії (лШЧнЩліизЧбжй лШХгЩмФбкжзЧй) ліглШжєйЩмбФ, ЪЩмФкЧбж, ЧШвФкіеФоії еФлШЧбФгдХккя 
лігЩЪйЧбФкЧвЧ ЧаиізЪ ШЧаЧпЧвЧ пФЩЪ е мжй, сЧа мШжбФиіЩмь ШЧаЧпЧвЧ пФЩЪ еФ ЧаиізЧбжЦ лХШіЧг кХ 
лХШХбжсЪбФиФ кЧШйФиькЧвЧ пжЩиФ ШЧаЧпжЫ вЧгжк (ЩмФммі 50 і 51). 

ЛмОммя 62. ИайПдПккя кОгФТСпкжХ ТСаім 
НФгЪШЧпкі ШЧаЧмж, яз лШФбжиЧ, кХ гЧлЪЩзФюмьЩя. НФгЪШЧпкжйж ббФдФюмьЩя ШЧаЧмж лЧкФг 

бЩмФкЧбиХкЪ мШжбФиіЩмь ШЧаЧпЧвЧ гкя (ЩмФммі 52, 53 і 61). 
РЧаЧмЧгФбХоь йЧдХ еФЩмЧЩЧбЪбФмж кФгЪШЧпкі ШЧаЧмж ижрХ Ъ бжкямзЧбжЫ бжлФгзФЫ, сЧ 

бжекФпФюмьЩя еФзЧкЧгФбЩмбЧй і б пФЩмжкі мШХміЦ оієї ЩмФммі. 
РЧаЧмЧгФбХоь йЧдХ еФЩмЧЩЧбЪбФмж кФгЪШЧпкі ШЧаЧмж міиьзж Ъ мФзжЫ бжкямзЧбжЫ бжлФгзФЫ: 
1) лШж лШЧбХгХккі ШЧаім, кХЧаЫігкжЫ гия ЧаЧШЧкж зШФїкж, Ф мФзЧд бігбХШкХккя ЩмжЫіЦкЧвЧ 

ижЫФ, бжШЧакжпЧї ФбФШії і кХвФЦкЧвЧ ЪЩЪкХккя їЫ кФЩиігзіб; 
2) лШж лШЧбХгХккі вШЧйФгЩьзЧ кХЧаЫігкжЫ ШЧаім лЧ бЧгЧлЧЩмФпФккю, вФеЧлЧЩмФпФккю, 

ЧлФиХккю, ЧЩбімиХккю, зФкФиіеФоії, мШФкЩлЧШмЪ, еб'яезЪ - гия ЪЩЪкХккя бжлФгзЧбжЫ ФаЧ кХЩлЧгібФкжЫ 
ЧаЩмФбжк, язі лЧШЪрЪюмь лШФбжиькХ їЫ нЪкзоіЧкЪбФккя; 

3) лШж кХЧаЫігкЧЩмі еФзікпХккя лЧпФмЧї ШЧаЧмж, язФ бкФЩиігЧз кХлХШХгаФпХкжЫ ЧаЩмФбжк пж 
бжлФгзЧбЧї еФмШжйзж е мХЫкіпкжЫ ЪйЧб бжШЧакжомбФ кХ йЧвиФ аЪмж еФзікпХкФ б кЧШйФиькжЦ ШЧаЧпжЦ 
пФЩ, язсЧ її лШжлжкХккя йЧдХ лШжебХЩмж гЧ лЩЪбФккя ФаЧ екжсХккя йФЦкФ, Ф мФзЧд Ъ ШФеі 
кХЧаЫігкЧЩмі кХбігзиФгкЧвЧ ШХйЧкмЪ йФржк, ікрЧвЧ ЧаиФгкФккя ФаЧ ЪЩмФмзЪбФккя, язсЧ їЫ 
кХЩлШФбкіЩмь бжзижзФє еЪлжкХккя ШЧаім гия екФпкЧї зіиьзЧЩмі лШФоібкжзіб; 

4) лШж кХЧаЫігкЧЩмі бжзЧкФккя бФкмФдкЧ-ШЧебФкмФдЪбФиькжЫ ШЧаім е йХмЧю кХгЧлЪсХккя 
ФаЧ ЪЩЪкХккя лШЧЩмЧю ШЪЫЧйЧвЧ ЩзиФгЪ пж ЩзЪлпХккя бФкмФдіб Ъ лЪкзмФЫ біглШФбиХккя і 
лШжекФпХккя; 

5) гия лШЧгЧбдХккя ШЧаЧмж лШж кХе'ябиХккі лШФоібкжзФ, язжЦ еФЩмЪлФє, зЧиж ШЧаЧмФ кХ 
гЧлЪЩзФє лХШХШбж; б ожЫ бжлФгзФЫ ШЧаЧмЧгФбХоь еЧаЧб'яеФкжЦ кХвФЦкЧ бджмж еФЫЧгіб гЧ еФйікж 
ейіккжзФ ікржй лШФоібкжзЧй. 

ЛмОммя 63. ЗОаСТСкО еОиФпПккя гС кОгФТСпкжХ ТСаім 
ДЧ кФгЪШЧпкжЫ ШЧаім (ЩмФммя 62) еФаЧШЧкяємьЩя еФиЪпФмж: 
1) бФвімкжЫ дікЧз і дікЧз, язі йФюмь гімХЦ бізЧй гЧ мШьЧЫ ШЧзіб (ЩмФммя 176); 
2) ЧЩіа, йЧиЧгржЫ біЩійкФгоямж ШЧзіб (ЩмФммя 192); 
3) лШФоібкжзіб, язі кФбпФюмьЩя б еФвФиькЧЧЩбімкіЫ рзЧиФЫ і лШЧнХЩіЦкЧ-мХЫкіпкжЫ ЪпжижсФЫ 

аХе бігШжбЪ біг бжШЧакжомбФ, б гкі еФкямь (ЩмФммя 220). 
ЗФзЧкЧгФбЩмбЧй йЧдЪмь аЪмж лХШХгаФпХкі і ікрі зФмХвЧШії лШФоібкжзіб, сЧ їЫ еФаЧШЧкяємьЩя 

еФиЪпФмж гЧ кФгЪШЧпкжЫ ШЧаім. 
Жікзж, язі йФюмь гімХЦ бізЧй біг мШьЧЫ гЧ пЧмжШкФгоямж ШЧзіб ФаЧ гжмжкЪ е ікбФиігкіЩмю, 

йЧдЪмь еФиЪпФмжЩь гЧ кФгЪШЧпкжЫ ШЧаім ижрХ еФ їЫ евЧгЧю (ЩмФммя 177). 
ЗФиЪпХккя ЧЩіа е ікбФиігкіЩмю гЧ кФгЪШЧпкжЫ ШЧаім йЧдижбХ ижрХ еФ їЫ евЧгЧю і еФ ЪйЧбж, сЧ 

оХ кХ ЩЪлХШХпжмь йХгжпкжй ШХзЧйХкгФоіяй (ЩмФммя 172). 

ЛмОммя 64. ЗПСаХігкіУмь СгПТдОккя гСебСиФ бжаСТкСвС СТвОкФ  
лПТбжккСї лТСнУліизСбСї СТвОкіеОоії (лТСнУліизСбСвС лТПгУмОбкжзО)  

ліглТжєйУмбО, ФУмОкСбж, СТвОкіеОоії гия лТСбПгПккя кОгФТСпкжХ ТСаім 
НФгЪШЧпкі ШЧаЧмж йЧдЪмь лШЧбФгжмжЩя ижрХ е гЧебЧиЪ бжаЧШкЧвЧ ЧШвФкЪ лХШбжккЧї 

лШЧнЩліизЧбЧї ЧШвФкіеФоії (лШЧнЩліизЧбЧвЧ лШХгЩмФбкжзФ) ліглШжєйЩмбФ, ЪЩмФкЧбж, ЧШвФкіеФоії. 

ЛмОммя 65. ГТОкжпкі кСТйж еОУмСУФбОккя кОгФТСпкжХ ТСаім 
НФгЪШЧпкі ШЧаЧмж кХ лЧбжккі лХШХбжсЪбФмж гия зЧдкЧвЧ лШФоібкжзФ пЧмжШьЧЫ вЧгжк 

лШЧмявЧй гбЧЫ гкіб лігШяг і 120 вЧгжк кФ Шіз. 
(Зайомол Уйраїми від 15.03.2022 р. № 2136-IX т неріод воєммого соамт 
нередбасемо ойрелі особкивосоі засоостваммя морли сасоими нертої 
соаооі 65) 
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РЧаЧмЧгФбХоь лЧбжкХк бХЩмж Чаиіз кФгЪШЧпкжЫ ШЧаім зЧдкЧвЧ лШФоібкжзФ. 

ГиОбО V 
НАЛ ВІДЙИНИЗКК 

ЛмОммя 66. ЙПТПТбО гия біглСпжкзФ і ХОТпФбОккя 
ПШФоібкжзФй кФгФємьЩя лХШХШбФ гия біглЧпжкзЪ і ЫФШпЪбФккя мШжбФиіЩмю кХ аіиьрХ гбЧЫ 

вЧгжк. ПХШХШбФ кХ бзиюпФємьЩя б ШЧаЧпжЦ пФЩ. ПХШХШбФ гия біглЧпжкзЪ і ЫФШпЪбФккя лЧбжккФ 
кФгФбФмжЩь, яз лШФбжиЧ, пХШХе пЧмжШж вЧгжкж ліЩия лЧпФмзЪ ШЧаЧмж. 

ЦФЩ лЧпФмзЪ і еФзікпХккя лХШХШбж бЩмФкЧбиюємьЩя лШФбжиФйж бкЪмШіркьЧвЧ мШЪгЧбЧвЧ 
ШЧелЧШягзЪ. 

ПШФоібкжзж бжзЧШжЩмЧбЪюмь пФЩ лХШХШбж кФ ЩбіЦ ШЧеЩЪг. НФ оХЦ пФЩ бЧкж йЧдЪмь 
бігиЪпФмжЩя е йіЩоя ШЧаЧмж. 

НФ мжЫ ШЧаЧмФЫ, гХ пХШХе ЪйЧбж бжШЧакжомбФ лХШХШбЪ бЩмФкЧбжмж кХ йЧдкФ, лШФоібкжзЧбі 
лЧбжккФ аЪмж кФгФкФ йЧдижбіЩмь лШжЦйФккя їді лШЧмявЧй ШЧаЧпЧвЧ пФЩЪ. ПХШХиіз мФзжЫ ШЧаім, 
лЧШягЧз і йіЩоХ лШжЦйФккя їді бЩмФкЧбиююмьЩя ШЧаЧмЧгФбоХй еФ лЧвЧгдХккяй е бжаЧШкжй 
ЧШвФкЧй лХШбжккЧї лШЧнЩліизЧбЧї ЧШвФкіеФоії (лШЧнЩліизЧбжй лШХгЩмФбкжзЧй) ліглШжєйЩмбФ, 
ЪЩмФкЧбж, ЧШвФкіеФоії. 

ЛмОммя 67. ВжХігкі гкі 
ПШж л'ямжгХккЧйЪ ШЧаЧпЧйЪ мждкі лШФоібкжзФй кФгФюмьЩя гбФ бжЫігкжЫ гкі кФ мждгХкь, Ф 

лШж рХЩмжгХккЧйЪ ШЧаЧпЧйЪ мждкі - Чгжк бжЫігкжЦ гХкь. 
ЗФвФиькжй бжЫігкжй гкХй є кХгіия. ДШЪвжЦ бжЫігкжЦ гХкь лШж л'ямжгХккЧйЪ ШЧаЧпЧйЪ мждкі, 

язсЧ бік кХ бжекФпХкжЦ еФзЧкЧгФбЩмбЧй, бжекФпФємьЩя вШФнізЧй ШЧаЧмж ліглШжєйЩмбФ, ЪЩмФкЧбж, 
ЧШвФкіеФоії, лЧвЧгдХкжй е бжаЧШкжй ЧШвФкЧй лХШбжккЧї лШЧнЩліизЧбЧї ЧШвФкіеФоії (лШЧнЩліизЧбжй 
лШХгЩмФбкжзЧй) ліглШжєйЩмбФ, ЪЩмФкЧбж, ЧШвФкіеФоії, і, яз лШФбжиЧ, йФє кФгФбФмжЩя лігШяг е 
еФвФиькжй бжЫігкжй гкХй. 

У бжлФгзЪ, зЧиж ЩбямзЧбжЦ ФаЧ кХШЧаЧпжЦ гХкь (ЩмФммя 73) еаівФємьЩя е бжЫігкжй гкХй, 
бжЫігкжЦ гХкь лХШХкЧЩжмьЩя кФ кФЩмЪлкжЦ ліЩия ЩбямзЧбЧвЧ ФаЧ кХШЧаЧпЧвЧ. 

(Зайомол Уйраїми від 15.03.2022 р. № 2136-IX т неріод воєммого соамт 
нередбасемо ойрелі особкивосоі засоостваммя морл сасоими ореоьої 
соаооі 67) 

З йХмЧю ЩмбЧШХккя ЩлШжямижбжЫ ЪйЧб гия бжзЧШжЩмФккя ЩбямзЧбжЫ мФ кХШЧаЧпжЫ гкіб 
(ЩмФммя 73), Ф мФзЧд ШФоіЧкФиькЧвЧ бжзЧШжЩмФккя ШЧаЧпЧвЧ пФЩЪ КФаікХм МікіЩмШіб УзШФїкж кХ 
ліекірХ кід еФ мШж йіЩяоі гЧ мФзжЫ гкіб йЧдХ ШХзЧйХкгЪбФмж зХШібкжзФй ліглШжєйЩмб, ЪЩмФкЧб мФ 
ЧШвФкіеФоіЦ лХШХкХЩмж бжЫігкі мФ ШЧаЧпі гкі Ъ лЧШягзЪ і кФ ЪйЧбФЫ, ЪЩмФкЧбиХкжЫ еФзЧкЧгФбЩмбЧй, 
гия лШФоібкжзіб, язжй бЩмФкЧбиХкЧ л'ямжгХккжЦ ШЧаЧпжЦ мждгХкь е гбЧйФ бжЫігкжйж гкяйж. 

(Зайомол Уйраїми від 15.03.2022 р. № 2136-IX т неріод воєммого соамт 
нередбасемо ойрелі особкивосоі засоостваммя морл сасоими сеовероої 
соаооі 67) 

РЧаЧмЧгФбХоь Ъ ШФеі еФЩмЧЩЪбФккя ШХзЧйХкгФоії КФаікХмЪ МікіЩмШіб УзШФїкж кХ ліекірХ кід еФ 
гбФ йіЩяоі бжгФє кФзФе (ШЧелЧШягдХккя) лШЧ лХШХкХЩХккя бжЫігкжЫ мФ ШЧаЧпжЫ гкіб кФ 
ліглШжєйЩмбі, б ЪЩмФкЧбі ФаЧ ЧШвФкіеФоії, лЧвЧгдХкжЦ е бжаЧШкжй ЧШвФкЧй лХШбжккЧї лШЧнЩліизЧбЧї 
ЧШвФкіеФоії (лШЧнЩліизЧбжй лШХгЩмФбкжзЧй). 

(Зайомол Уйраїми від 15.03.2022 р. № 2136-IX т неріод воєммого соамт 
нередбасемо ойрелі особкивосоі засоостваммя морл сасоими н'яоої соаооі 
67) 

ЛмОммя 68. ВжХігкі гкі кО ліглТжєйУмбОХ, б ФУмОкСбОХ, СТвОкіеОоіяХ,  
лСб'яеОкжХ е СаУиФвСбФбОккяй кОУПиПккя 

НФ ліглШжєйЩмбФЫ, б ЪЩмФкЧбФЫ, ЧШвФкіеФоіяЫ, гХ ШЧаЧмФ кХ йЧдХ аЪмж лХШХШбФкФ б еФвФиькжЦ 
бжЫігкжЦ гХкь Ъ еб'яезЪ е кХЧаЫігкіЩмю ЧаЩиЪвЧбЪбФккя кФЩХиХккя (йФвФежкж, ліглШжєйЩмбФ 
лЧаЪмЧбЧвЧ ЧаЩиЪвЧбЪбФккя, мХФмШж, йЪеХї і ікрі), бжЫігкі гкі бЩмФкЧбиююмьЩя йіЩоХбжйж ШФгФйж. 

ЛмОммя 69. ВжХігкі гкі кО аПелПТПТбкС гіюпжХ ліглТжєйУмбОХ, б ФУмОкСбОХ, СТвОкіеОоіяХ 
НФ ліглШжєйЩмбФЫ, б ЪЩмФкЧбФЫ, ЧШвФкіеФоіяЫ, еЪлжкХккя ШЧаЧмж язжЫ кХйЧдижбХ е бжШЧакжпЧ-

мХЫкіпкжЫ ЪйЧб ФаЧ пХШХе кХЧаЫігкіЩмь аХелХШХШбкЧвЧ ЧаЩиЪвЧбЪбФккя кФЩХиХккя, Ф мФзЧд кФ 
бФкмФдкЧ-ШЧебФкмФдЪбФиькжЫ ШЧаЧмФЫ, лЧб'яеФкжЫ е ШЧаЧмЧю мШФкЩлЧШмЪ, бжЫігкі гкі кФгФюмьЩя б 
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Шіекі гкі мждкя лЧпХШвЧбЧ зЧдкіЦ вШЪлі лШФоібкжзіб евігкЧ е вШФнізЧй ейіккЧЩмі, сЧ еФмбХШгдЪємьЩя 
ШЧаЧмЧгФбоХй еФ лЧвЧгдХккяй е бжаЧШкжй ЧШвФкЧй лХШбжккЧї лШЧнЩліизЧбЧї ЧШвФкіеФоії 
(лШЧнЩліизЧбжй лШХгЩмФбкжзЧй) ліглШжєйЩмбФ, ЪЩмФкЧбж, ЧШвФкіеФоії. 

ЛмОммя 70. МТжбОиіУмь сСмждкПбСвС аПелПТПТбкСвС біглСпжкзФ 
ТШжбФиіЩмь сЧмждкХбЧвЧ аХелХШХШбкЧвЧ біглЧпжкзЪ лЧбжккФ аЪмж кХ йХкр яз ЩЧШЧз гбі 

вЧгжкж. 

ЛмОммя 71. ЗОаСТСкО ТСаСмж Ф бжХігкі гкі.  
ВжкямзСбжР лСТягСз еОУмСУФбОккя мОзСї ТСаСмж 

РЧаЧмФ Ъ бжЫігкі гкі еФаЧШЧкяємьЩя. ЗФиЪпХккя ЧзШХйжЫ лШФоібкжзіб гЧ ШЧаЧмж Ъ оі гкі 
гЧлЪЩзФємьЩя міиьзж е гЧебЧиЪ бжаЧШкЧвЧ ЧШвФкЪ лХШбжккЧї лШЧнЩліизЧбЧї ЧШвФкіеФоії 
(лШЧнЩліизЧбЧвЧ лШХгЩмФбкжзФ) ліглШжєйЩмбФ, ЪЩмФкЧбж, ЧШвФкіеФоії і ижрХ Ъ бжкямзЧбжЫ бжлФгзФЫ, 
сЧ бжекФпФюмьЩя еФзЧкЧгФбЩмбЧй б пФЩмжкі гШЪвіЦ оієї ЩмФммі. 

ЗФиЪпХккя ЧзШХйжЫ лШФоібкжзіб гЧ ШЧаЧмж Ъ бжЫігкі гкі гЧлЪЩзФємьЩя б мФзжЫ бжкямзЧбжЫ 
бжлФгзФЫ: 

1) гия бігбХШкХккя ФаЧ иізбігФоії кФЩиігзіб ЩмжЫіЦкЧвЧ ижЫФ, ХлігХйіЦ, ХліеЧЧміЦ, бжШЧакжпжЫ 
ФбФШіЦ і кХвФЦкЧвЧ ЪЩЪкХккя їЫ кФЩиігзіб; 

2) гия бігбХШкХккя кХсФЩкжЫ бжлФгзіб, язі ЩмФбиямь ФаЧ йЧдЪмь лЧЩмФбжмж ліг еФвШЧеЪ джммя 
пж кЧШйФиькі джммєбі ЪйЧбж июгХЦ, еФвжаХиі ФаЧ лЩЪбФккя йФЦкФ; 

3) гия бжзЧкФккя кХбігзиФгкжЫ, кФлХШХг кХ лХШХгаФпХкжЫ ШЧаім, біг кХвФЦкЧвЧ бжзЧкФккя 
язжЫ еФиХджмь Ъ гФиьрЧйЪ кЧШйФиькФ ШЧаЧмФ ліглШжєйЩмбФ, ЪЩмФкЧбж, ЧШвФкіеФоії б оіиЧйЪ ФаЧ їЫ 
ЧзШХйжЫ лігШЧегіиіб; 

4) гия бжзЧкФккя кХбігзиФгкжЫ бФкмФдкЧ-ШЧебФкмФдЪбФиькжЫ ШЧаім е йХмЧю еФлЧаівФккя ФаЧ 
ЪЩЪкХккя лШЧЩмЧю ШЪЫЧйЧвЧ ЩзиФгЪ пж ЩзЪлпХккя бФкмФдіб Ъ лЪкзмФЫ біглШФбиХккя і лШжекФпХккя. 

ЗФиЪпХккя лШФоібкжзіб гЧ ШЧаЧмж Ъ бжЫігкі гкі лШЧбФгжмьЩя еФ лжЩьйЧбжй кФзФеЧй 
(ШЧелЧШягдХккяй) ШЧаЧмЧгФбоя. 

(Зайомол Уйраїми від 15.03.2022 р. № 2136-IX т неріод воєммого соамт 
нередбасемо ойрелі особкивосоі засоостваммя морл соаооі 71) 

ЛмОммя 72. КСйлПкУОоія еО ТСаСмФ Ф бжХігкжР гПкь 

РЧаЧмФ Ъ бжЫігкжЦ гХкь йЧдХ зЧйлХкЩЪбФмжЩя, еФ евЧгЧю ЩмЧШік, кФгФккяй ікрЧвЧ гкя 
біглЧпжкзЪ ФаЧ Ъ вШЧрЧбіЦ нЧШйі Ъ лЧгбіЦкЧйЪ ШЧейіШі. 

ОлиФмФ еФ ШЧаЧмЪ Ъ бжЫігкжЦ гХкь ЧапжЩиюємьЩя еФ лШФбжиФйж ЩмФммі 107 оьЧвЧ КЧгХзЩЪ. 
(Зайомол Уйраїми від 15.03.2022 р. № 2136-IX т неріод воєммого соамт 
нередбасемо ойрелі особкивосоі засоостваммя морл соаооі 72) 

ЛмОммя 73. ЛбямзСбі і кПТСаСпі гкі 
ВЩмФкЧбжмж мФзі ЩбямзЧбі гкі:  
1 Щіпкя - НЧбжЦ Шіз 
7 Щіпкя і 25 вШЪгкя - РіегбЧ УШжЩмЧбХ 
8 аХШХекя - МідкФШЧгкжЦ дікЧпжЦ гХкь 
1 мШФбкя - ДХкь лШФоі 
9 мШФбкя - ДХкь лХШХйЧвж кФг кФожейЧй Ъ ДШЪвіЦ ЩбімЧбіЦ біЦкі (ДХкь лХШХйЧвж) 
28 пХШбкя - ДХкь КЧкЩмжмЪоії УзШФїкж 
24 ЩХШлкя - ДХкь кХеФиХдкЧЩмі УзШФїкж 
14 дЧбмкя - ДХкь еФЫжЩкжзіб і еФЫжЩкжоь УзШФїкж. 
РЧаЧмФ мФзЧд кХ лШЧбФгжмьЩя б гкі ШХиівіЦкжЫ Щбям:  
7 Щіпкя і 25 вШЪгкя - РіегбЧ УШжЩмЧбХ 
Чгжк гХкь (кХгіия) - ПФЩЫФ (ВХижзгХкь)  
Чгжк гХкь (кХгіия) - ТШіЦоя. 
ЗФ лЧгФккяй ШХиівіЦкжЫ вШЧйФг ікржЫ (кХлШФбЧЩиФбкжЫ) зЧкнХЩіЦ, еФШХєЩмШЧбФкжЫ б УзШФїкі, 

зХШібкжомбЧ ліглШжєйЩмб, ЪЩмФкЧб, ЧШвФкіеФоіЦ кФгФє ЧЩЧаФй, язі ЩлЧбігЪюмь біглЧбігкі ШХиівії, гЧ 
мШьЧЫ гкіб біглЧпжкзЪ лШЧмявЧй ШЧзЪ гия ЩбямзЪбФккя їЫ бХижзжЫ Щбям е біглШФоюбФккяй еФ оі гкі.  

У гкі, еФекФпХкі Ъ пФЩмжкФЫ лХШріЦ і гШЪвіЦ оієї ЩмФммі, гЧлЪЩзФюмьЩя ШЧаЧмж, лШжлжкХккя язжЫ 
кХйЧдижбХ пХШХе бжШЧакжпЧ-мХЫкіпкі ЪйЧбж (аХелХШХШбкЧ гіюпі ліглШжєйЩмбФ, ЪЩмФкЧбж, 
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ЧШвФкіеФоії), ШЧаЧмж, бжзижзФкі кХЧаЫігкіЩмю ЧаЩиЪвЧбЪбФккя кФЩХиХккя. У оі гкі гЧлЪЩзФюмьЩя 
ШЧаЧмж іе еФиЪпХккяй лШФоібкжзіб Ъ бжлФгзФЫ мФ б лЧШягзЪ, лХШХгаФпХкжЫ ЩмФммХю 71 оьЧвЧ КЧгХзЩЪ.  

РЧаЧмФ Ъ еФекФпХкі гкі зЧйлХкЩЪємьЩя біглЧбігкЧ гЧ ЩмФммі 107 оьЧвЧ КЧгХзЩЪ. 
(Зайомол Уйраїми від 15.03.2022 р. № 2136-IX в неріод воєммого соамт 
нередбасемо ойрелі засоостваммя морл соаооі 73) 

ЛмОммя 74. ПСТіпкі біглФУмзж 
ГШЧйФгякФй, язі лХШХаЪбФюмь Ъ мШЪгЧбжЫ бігкЧЩжкФЫ е ліглШжєйЩмбФйж, ЪЩмФкЧбФйж, 

ЧШвФкіеФоіяйж кХеФиХдкЧ біг нЧШй биФЩкЧЩмі, бжгЪ гіяиькЧЩмі мФ вФиЪеХбЧї кФиХдкЧЩмі, Ф мФзЧд 
лШФоююмь еФ мШЪгЧбжй гЧвЧбЧШЧй Ъ ніежпкЧї ЧЩЧаж, кФгФюмьЩя сЧШіпкі (ЧЩкЧбкФ мФ гЧгФмзЧбі) 
біглЪЩмзж іе еаХШХдХккяй кФ їЫ лХШіЧг йіЩоя ШЧаЧмж (лЧЩФгж) і еФШЧаімкЧї лиФмж. 

ЛмОммя 75. МТжбОиіУмь сСТіпкСї СУкСбкСї біглФУмзж 
ШЧШіпкФ ЧЩкЧбкФ біглЪЩмзФ кФгФємьЩя лШФоібкжзФй мШжбФиіЩмю кХ йХкр яз 24 зФиХкгФШкжЫ 

гкі еФ біглШФоьЧбФкжЦ ШЧаЧпжЦ Шіз, язжЦ бігиіпЪємьЩя е гкя ЪзиФгХккя мШЪгЧбЧвЧ гЧвЧбЧШЪ. 
ОЩЧаФй бізЧй гЧ біЩійкФгоямж ШЧзіб кФгФємьЩя сЧШіпкФ ЧЩкЧбкФ біглЪЩмзФ мШжбФиіЩмю 31 

зФиХкгФШкжЦ гХкь. 
Дия гХязжЫ зФмХвЧШіЦ лШФоібкжзіб еФзЧкЧгФбЩмбЧй УзШФїкж йЧдХ аЪмж лХШХгаФпХкФ ікрФ 

мШжбФиіЩмь сЧШіпкЧї ЧЩкЧбкЧї біглЪЩмзж. ПШж оьЧйЪ мШжбФиіЩмь їЫ біглЪЩмзж кХ йЧдХ аЪмж йХкрЧю 
еФ лХШХгаФпХкЪ пФЩмжкЧю лХШрЧю оієї ЩмФммі. 

ЛмОммя 76. ПСТіпкі гСгОмзСбі біглФУмзж мО їХ мТжбОиіУмь 
ШЧШіпкі гЧгФмзЧбі біглЪЩмзж кФгФюмьЩя лШФоібкжзФй: 
1) еФ ШЧаЧмЪ іе рзігижбжйж і бФдзжйж ЪйЧбФйж лШФоі; 
2) еФ ЧЩЧаижбжЦ ЫФШФзмХШ лШФоі; 
3) б ікржЫ бжлФгзФЫ, лХШХгаФпХкжЫ еФзЧкЧгФбЩмбЧй. 
ТШжбФиіЩмь сЧШіпкжЫ гЧгФмзЧбжЫ біглЪЩмЧз, ЪйЧбж мФ лЧШягЧз їЫ кФгФккя бЩмФкЧбиююмьЩя 

кЧШйФмжбкЧ-лШФбЧбжйж ФзмФйж УзШФїкж. 

ЛмОммя 77. МбСТпО біглФУмзО 
ТбЧШпФ біглЪЩмзФ кФгФємьЩя лШФоібкжзФй гия еФзікпХккя гжЩХШмФоіЦкжЫ ШЧаім, кФлжЩФккя 

лігШЪпкжзіб мФ б ікржЫ бжлФгзФЫ, лХШХгаФпХкжЫ еФзЧкЧгФбЩмбЧй. 
ТШжбФиіЩмь, лЧШягЧз, ЪйЧбж кФгФккя мФ ЧлиФмж мбЧШпжЫ біглЪЩмЧз ЪЩмФкЧбиююмьЩя 

КФаікХмЧй МікіЩмШіб УзШФїкж. 

ЛмОммя 771. ВіглФУмзО гия лігвСмСбзж мО ФпОУмі б ейОвОккяХ 
ВіглЪЩмзФ гия лігвЧмЧбзж мФ ЪпФЩмі б ейФвФккяЫ кФгФємьЩя лШФоібкжзФй, язі аХШЪмь ЪпФЩмь Ъ 

бЩХЪзШФїкЩьзжЫ мФ йідкФШЧгкжЫ ЩлЧШмжбкжЫ ейФвФккяЫ. 
ТШжбФиіЩмь, лЧШягЧз, ЪйЧбж кФгФккя мФ ЧлиФмж біглЪЩмЧз гия лігвЧмЧбзж мФ ЪпФЩмі б 

ейФвФккяЫ бЩмФкЧбиююмьЩя КФаікХмЧй МікіЩмШіб УзШФїкж. 

ЛмОммя 772. ДСгОмзСбО біглФУмзО СзТПйжй зОмПвСТіяй вТСйОгяк  
мО лСУмТОдгОижй ФпОУкжзОй КПбСиюоії ГігкСУмі 

УпФЩкжзФй аЧЦЧбжЫ гіЦ, лЧЩмШФдгФижй ЪпФЩкжзФй РХбЧиюоії ГігкЧЩмі, ЧЩЧаФй е ікбФиігкіЩмю 
бкФЩиігЧз біЦкж, ЩмФмЪЩ язжЫ бжекФпХкжЦ ЗФзЧкЧй УзШФїкж "ПШЧ ЩмФмЪЩ бХмХШФкіб біЦкж, вФШФкмії їЫ 
ЩЧоіФиькЧвЧ еФЫжЩмЪ", ЧЩЧаФй, ШХФаіиімЧбФкжй біглЧбігкЧ гЧ ЗФзЧкЪ УзШФїкж "ПШЧ ШХФаіиімФоію 
дХШмб ШХлШХЩіЦ зЧйЪкіЩмжпкЧвЧ мЧмФиімФШкЧвЧ ШХджйЪ 1917 - 1991 ШЧзіб", іе пжЩиФ мжЫ, язжЫ аЪиЧ 
ліггФкЧ ШХлШХЩіяй Ъ нЧШйі (нЧШйФЫ) лЧеаФбиХккя бЧиі (Ъб'яекХккя) ФаЧ ЧайХдХккя бЧиі пж 
лШжйЪЩЧбЧвЧ аХелігЩмФбкЧвЧ лЧйісХккя егЧШЧбЧї июгжкж гЧ лЩжЫіФмШжпкЧвЧ еФзиФгЪ еФ ШірХккяй 
лЧеФЩЪгЧбЧвЧ ФаЧ ікрЧвЧ ШХлШХЩжбкЧвЧ ЧШвФкЪ, кФгФємьЩя гЧгФмзЧбФ біглЪЩмзФ іе еаХШХдХккяй 
еФШЧаімкЧї лиФмж мШжбФиіЩмю 14 зФиХкгФШкжЫ гкіб кФ Шіз. 

ЛмОммя 773. ВіглФУмзО лТж кОТСгдПккі гжмжкж 
ОгкЧШФеЧбФ ЧлиФпЪбФкФ біглЪЩмзФ лШж кФШЧгдХккі гжмжкж мШжбФиіЩмю гЧ 14 зФиХкгФШкжЫ 

гкіб (аХе ЪШФЫЪбФккя ЩбямзЧбжЫ і кХШЧаЧпжЫ гкіб) кФгФємьЩя лШФоібкжзФй, Ф ЩФйХ: 
1) пЧиЧбізЪ, гШЪджкФ язЧвЧ кФШЧгжиФ гжмжкЪ; 
2) аФмьзЪ гжмжкж, язжЦ кХ лХШХаЪбФє Ъ еФШХєЩмШЧбФкЧйЪ риюаі е йФміШ'ю гжмжкж, еФ ЪйЧбж сЧ 

бЧкж ЩліиькЧ лШЧджбФюмь, лЧб'яеФкі Щліиькжй лЧаЪмЧй, йФюмь беФєйкі лШФбФ мФ ЧаЧб'яезж; 
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3) аФаі ФаЧ гігЪ, ФаЧ ікрЧйЪ лЧбкЧиімкьЧйЪ ШЧгжпЪ гжмжкж, язі нФзмжпкЧ егіЦЩкююмь гЧвияг 
еФ гжмжкЧю, йФмж пж аФмьзЧ язЧї є ЧгжкЧзЧю йФміШ'ю (ЧгжкЧзжй аФмьзЧй). 

ВіглЪЩмзФ лШж кФШЧгдХккі гжмжкж кФгФємьЩя ижрХ ЧгкіЦ е ЧЩіа, еФекФпХкжЫ Ъ пФЩмжкі лХШріЦ 
оієї ЩмФммі. 

ВіглЪЩмзФ лШж кФШЧгдХккі гжмжкж кФгФємьЩя Ъ лЧШягзЪ, бЩмФкЧбиХкЧйЪ ЗФзЧкЧй УзШФїкж 
"ПШЧ біглЪЩмзж". 

ЛмОммя 78. ЗПбзиюпПккя гкіб мжйпОУСбСї кПлТОоПегОмкСУмі гС сСТіпкжХ біглФУмСз 
Дкі мжйпФЩЧбЧї кХлШФоХегФмкЧЩмі лШФоібкжзФ, еФЩбігпХкЧї Ъ бЩмФкЧбиХкЧйЪ лЧШягзЪ, Ф мФзЧд 

біглЪЩмзж Ъ еб'яезЪ е бФвімкіЩмю мФ лЧиЧвФйж, гЧ сЧШіпкжЫ біглЪЩмЧз кХ бзиюпФюмьЩя. 

ЛмОммя 781. ЗПбТОХФбОккя УбямзСбжХ і кПТСаСпжХ гкіб  
лТж бжекОпПккі мТжбОиСУмі сСТіпкжХ біглФУмСз 

СбямзЧбі і кХШЧаЧпі гкі (ЩмФммя 73 оьЧвЧ КЧгХзЩЪ) лШж бжекФпХккі мШжбФиЧЩмі сЧШіпкжЫ 
біглЪЩмЧз кХ бШФЫЧбЪюмьЩя. 

ЛмОммя 79. ЙСТягСз і ФйСбж кОгОккя сСТіпкжХ біглФУмСз. ВігзижзОккя е біглФУмзж 
ШЧШіпкі ЧЩкЧбкФ мФ гЧгФмзЧбі біглЪЩмзж лЧбкЧї мШжбФиЧЩмі Ъ лХШржЦ Шіз ШЧаЧмж кФгФюмьЩя 

лШФоібкжзФй ліЩия еФзікпХккя рХЩмж йіЩяоіб аХелХШХШбкЧї ШЧаЧмж кФ гФкЧйЪ ліглШжєйЩмбі, б 
ЪЩмФкЧбі, ЧШвФкіеФоії. 

У ШФеі кФгФккя еФекФпХкжЫ біглЪЩмЧз гЧ еФзікпХккя рХЩмжйіЩяпкЧвЧ мХШйікЪ аХелХШХШбкЧї 
ШЧаЧмж їЫ мШжбФиіЩмь бжекФпФємьЩя лШЧлЧШоіЦкЧ гЧ біглШФоьЧбФкЧвЧ пФЩЪ, зШій бжекФпХкжЫ еФзЧкЧй 
бжлФгзіб, зЧиж оі біглЪЩмзж еФ аФдФккяй лШФоібкжзФ кФгФюмьЩя лЧбкЧї мШжбФиЧЩмі. 

ШЧШіпкі біглЪЩмзж еФ гШЪвжЦ мФ кФЩмЪлкі ШЧзж ШЧаЧмж йЧдЪмь аЪмж кФгФкі лШФоібкжзЧбі б аЪгь-
язжЦ пФЩ біглЧбігкЧвЧ ШЧаЧпЧвЧ ШЧзЪ. 

ЦХШвЧбіЩмь кФгФккя біглЪЩмЧз бжекФпФємьЩя вШФнізФйж, язі еФмбХШгдЪюмьЩя ШЧаЧмЧгФбоХй 
еФ лЧвЧгдХккяй е бжаЧШкжй ЧШвФкЧй лХШбжккЧї лШЧнЩліизЧбЧї ЧШвФкіеФоії (лШЧнЩліизЧбжй 
лШХгЩмФбкжзЧй), і гЧбЧгжмьЩя гЧ бігЧйФ бЩіЫ лШФоібкжзіб. ПШж ЩзиФгФккі вШФнізіб ЪШФЫЧбЪюмьЩя 
ікмХШХЩж бжШЧакжомбФ, ЧЩЧажЩмі ікмХШХЩж лШФоібкжзіб мФ йЧдижбЧЩмі їЫ біглЧпжкзЪ. 

КЧкзШХмкжЦ лХШіЧг кФгФккя сЧШіпкжЫ біглЪЩмЧз Ъ йХдФЫ, ЪЩмФкЧбиХкжЫ вШФнізЧй, 
ЪевЧгдЪємьЩя йід лШФоібкжзЧй і ШЧаЧмЧгФбоХй, язжЦ еЧаЧб'яеФкжЦ лжЩьйЧбЧ лЧбігЧйжмж 
лШФоібкжзФ лШЧ гФмЪ лЧпФмзЪ біглЪЩмзж кХ ліекір яз еФ гбФ мждкі гЧ бЩмФкЧбиХкЧвЧ вШФнізЧй 
мХШйікЪ. 

ПЧгіи сЧШіпкЧї біглЪЩмзж кФ пФЩмжкж аЪгь-язЧї мШжбФиЧЩмі гЧлЪЩзФємьЩя кФ лШЧЫФккя 
лШФоібкжзФ еФ ЪйЧбж, сЧ ЧЩкЧбкФ аХелХШХШбкФ її пФЩмжкФ ЩмФкЧбжмжйХ кХ йХкрХ 14 зФиХкгФШкжЫ 
гкіб. 

НХбжзЧШжЩмФкФ пФЩмжкФ сЧШіпкЧї біглЪЩмзж йФє аЪмж кФгФкФ лШФоібкжзЪ, яз лШФбжиЧ, гЧ зікоя 
ШЧаЧпЧвЧ ШЧзЪ, ФиХ кХ ліекірХ 12 йіЩяоіб ліЩия еФзікпХккя ШЧаЧпЧвЧ ШЧзЪ, еФ язжЦ кФгФємьЩя 
біглЪЩмзФ. 

ВігзижзФккя е сЧШіпкЧї біглЪЩмзж гЧлЪЩзФємьЩя еФ евЧгЧю лШФоібкжзФ ижрХ гия бігбХШкХккя 
ЩмжЫіЦкЧвЧ ижЫФ, бжШЧакжпЧї ФбФШії ФаЧ кХвФЦкЧвЧ ЪЩЪкХккя їЫ кФЩиігзіб, гия бігбХШкХккя кХсФЩкжЫ 
бжлФгзіб, лШЧЩмЧю, еФвжаХиі ФаЧ лЩЪбФккя йФЦкФ ліглШжєйЩмбФ, ЪЩмФкЧбж, ЧШвФкіеФоії е 
гЧгХШдФккяй бжйЧв пФЩмжкж рЧЩмЧї оієї ЩмФммі мФ б ікржЫ бжлФгзФЫ, лХШХгаФпХкжЫ еФзЧкЧгФбЩмбЧй. 
У ШФеі бігзижзФккя лШФоібкжзФ е біглЪЩмзж ЦЧвЧ лШФою ЧлиФпЪюмь е ЪШФЫЪбФккяй мієї ЩЪйж, сЧ аЪиФ 
кФШФЫЧбФкФ кФ ЧлиФмЪ кХбжзЧШжЩмФкЧї пФЩмжкж біглЪЩмзж.  

ЛмОммя 80. ЙПТПкПУПккя сСТіпкСї біглФУмзж 
ШЧШіпкФ біглЪЩмзФ кФ бжйЧвЪ лШФоібкжзФ лЧбжккФ аЪмж лХШХкХЩХкФ кФ ікржЦ лХШіЧг Ъ ШФеі: 
1) лЧШЪрХккя ШЧаЧмЧгФбоХй мХШйікЪ лжЩьйЧбЧвЧ лЧбігЧйиХккя лШФоібкжзФ лШЧ пФЩ кФгФккя 

біглЪЩмзж (пФЩмжкФ л'ямФ ЩмФммі 79 оьЧвЧ КЧгХзЩЪ); 
2) кХЩбЧєпФЩкЧї бжлиФмж ШЧаЧмЧгФбоХй еФШЧаімкЧї лиФмж лШФоібкжзЪ еФ пФЩ сЧШіпкЧї 

біглЪЩмзж (пФЩмжкФ мШХмя ЩмФммі 115 оьЧвЧ КЧгХзЩЪ). 
ШЧШіпкФ біглЪЩмзФ лЧбжккФ аЪмж лХШХкХЩХкФ кФ ікржЦ лХШіЧг ФаЧ лШЧгЧбдХкФ Ъ ШФеі: 
1) мжйпФЩЧбЧї кХлШФоХегФмкЧЩмі лШФоібкжзФ, еФЩбігпХкЧї Ъ бЩмФкЧбиХкЧйЪ лЧШягзЪ; 
2) бжзЧкФккя лШФоібкжзЧй гХШдФбкжЫ ФаЧ вШЧйФгЩьзжЫ ЧаЧб'яезіб, язсЧ евігкЧ іе 

еФзЧкЧгФбЩмбЧй бік лігиявФє ебіиькХккю кФ оХЦ пФЩ біг ЧЩкЧбкЧї ШЧаЧмж іе еаХШХдХккяй еФШЧаімкЧї 
лиФмж; 
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3) кФЩмФккя ЩмШЧзЪ біглЪЩмзж Ъ еб'яезЪ е бФвімкіЩмю мФ лЧиЧвФйж; 
4) еаівЪ сЧШіпкЧї біглЪЩмзж е біглЪЩмзЧю Ъ еб'яезЪ е кФбпФккяй. 
ШЧШіпкФ біглЪЩмзФ еФ ікіоіФмжбЧю ШЧаЧмЧгФбоя, яз бжкямЧз, йЧдХ аЪмж лХШХкХЩХкФ кФ ікржЦ 

лХШіЧг міиьзж еФ лжЩьйЧбЧю евЧгЧю лШФоібкжзФ мФ еФ лЧвЧгдХккяй е бжаЧШкжй ЧШвФкЧй лХШбжккЧї 
лШЧнЩліизЧбЧї ЧШвФкіеФоії (лШЧнЩліизЧбжй лШХгЩмФбкжзЧй) Ъ ШФеі, зЧиж кФгФккя сЧШіпкЧї біглЪЩмзж 
б ШФкірХ ЧаЪйЧбиХкжЦ лХШіЧг йЧдХ кХЩлШжямижбЧ бігажмжЩя кФ кЧШйФиькЧйЪ ЫЧгі ШЧаЧмж 
ліглШжєйЩмбФ, ЪЩмФкЧбж, ЧШвФкіеФоії, мФ еФ ЪйЧбж, сЧ пФЩмжкФ біглЪЩмзж мШжбФиіЩмю кХ йХкрХ 24 
зФиХкгФШкжЫ гкіб аЪгХ бжзЧШжЩмФкФ б лЧмЧпкЧйЪ ШЧаЧпЧйЪ ШЧоі. 

У ШФеі лХШХкХЩХккя сЧШіпкЧї біглЪЩмзж кЧбжЦ мХШйік її кФгФккя бЩмФкЧбиюємьЩя еФ евЧгЧю 
йід лШФоібкжзЧй і ШЧаЧмЧгФбоХй. ЯзсЧ лШжпжкж, сЧ еЪйЧбжиж лХШХкХЩХккя біглЪЩмзж кФ ікржЦ 
лХШіЧг, кФЩмФиж ліг пФЩ її бжзЧШжЩмФккя, мЧ кХбжзЧШжЩмФкФ пФЩмжкФ сЧШіпкЧї біглЪЩмзж кФгФємьЩя 
ліЩия еФзікпХккя гії лШжпжк, язі її лХШХШбФиж, ФаЧ еФ евЧгЧю ЩмЧШік лХШХкЧЩжмьЩя кФ ікржЦ лХШіЧг е 
гЧгХШдФккяй бжйЧв ЩмФммі 12 ЗФзЧкЪ УзШФїкж "ПШЧ біглЪЩмзж". 

ЗФаЧШЧкяємьЩя кХкФгФккя сЧШіпкжЫ біглЪЩмЧз лЧбкЧї мШжбФиЧЩмі лШЧмявЧй гбЧЫ ШЧзіб лігШяг, 
Ф мФзЧд кХкФгФккя їЫ лШЧмявЧй ШЧаЧпЧвЧ ШЧзЪ ЧЩЧаФй бізЧй гЧ біЩійкФгоямж ШЧзіб мФ лШФоібкжзФй, 
язі йФюмь лШФбЧ кФ сЧШіпкі гЧгФмзЧбі біглЪЩмзж еФ ШЧаЧмЪ іе рзігижбжйж і бФдзжйж ЪйЧбФйж пж е 
ЧЩЧаижбжй ЫФШФзмХШЧй лШФоі. 

ЛмОммя 81. ЙТОбС кО сСТіпкФ біглФУмзФ Ф ТОеі лПТПбПгПккя кО ікрП йіУоП ТСаСмж 
ЗФ аФдФккяй лШФоібкжзіб, лХШХбХгХкжЫ кФ ШЧаЧмЪ е ЧгкЧвЧ ліглШжєйЩмбФ, ЪЩмФкЧбж, 

ЧШвФкіеФоії кФ ікрХ ліглШжєйЩмбЧ, б ЪЩмФкЧбЪ, ЧШвФкіеФоію, язі кХ бжзЧШжЩмФиж еФ лЧлХШХгкій йіЩоХй 
ШЧаЧмж лЧбкіЩмю ФаЧ пФЩмзЧбЧ сЧШіпкЪ ЧЩкЧбкЪ біглЪЩмзЪ і кХ ЧгХШдФиж еФ кХї вШЧрЧбЧї 
зЧйлХкЩФоії, сЧШіпкФ біглЪЩмзФ лЧбкЧї мШжбФиЧЩмі кФгФємьЩя гЧ кФЩмФккя рХЩмжйіЩяпкЧвЧ мХШйікЪ 
аХелХШХШбкЧї ШЧаЧмж ліЩия лХШХбХгХккя. 

ЯзсЧ лШФоібкжз, лХШХбХгХкжЦ кФ ШЧаЧмЪ кФ ікрХ ліглШжєйЩмбЧ, б ЪЩмФкЧбЪ, ЧШвФкіеФоію, 
лЧбкіЩмю ФаЧ пФЩмзЧбЧ кХ бжзЧШжЩмФб сЧШіпкі ЧЩкЧбкЪ мФ гЧгФмзЧбі біглЪЩмзж і кХ ЧгХШдФб еФ кжЫ 
вШЧрЧбЪ зЧйлХкЩФоію, мЧ гЧ ЩмФдЪ ШЧаЧмж, сЧ гФє лШФбЧ кФ сЧШіпкі ЧЩкЧбкЪ мФ гЧгФмзЧбі біглЪЩмзж, 
еФШФЫЧбЪємьЩя пФЩ, еФ язжЦ бік кХ бжзЧШжЩмФб оі біглЪЩмзж еФ лЧлХШХгкій йіЩоХй ШЧаЧмж. 

ЛмОммя 82. ИапжУиПккя УмОдФ ТСаСмж, сС гОє лТОбС кО сСТіпкФ біглФУмзФ 
ДЧ ЩмФдЪ ШЧаЧмж, сЧ гФє лШФбЧ кФ сЧШіпкЪ ЧЩкЧбкЪ біглЪЩмзЪ (ЩмФммя 75 оьЧвЧ КЧгХзЩЪ), 

еФШФЫЧбЪюмьЩя: 
1) пФЩ нФзмжпкЧї ШЧаЧмж (б мЧйЪ пжЩиі кФ ЪйЧбФЫ кХлЧбкЧвЧ ШЧаЧпЧвЧ пФЩЪ) лШЧмявЧй 

ШЧаЧпЧвЧ ШЧзЪ, еФ язжЦ кФгФємьЩя біглЪЩмзФ; 
2) пФЩ, зЧиж лШФоібкжз нФзмжпкЧ кХ лШФоюбФб, ФиХ еФ кжй евігкЧ е еФзЧкЧгФбЩмбЧй 

еаХШівФижЩя йіЩоХ ШЧаЧмж (лЧЩФгФ) мФ еФШЧаімкФ лиФмФ лЧбкіЩмю ФаЧ пФЩмзЧбЧ (б мЧйЪ пжЩиі пФЩ 
ЧлиФпХкЧвЧ бжйЪрХкЧвЧ лШЧвЪиЪ, ЩлШжпжкХкЧвЧ кХеФзЧккжй ебіиькХккяй ФаЧ лХШХбХгХккяй кФ ікрЪ 
ШЧаЧмЪ); 

3) пФЩ, зЧиж лШФоібкжз нФзмжпкЧ кХ лШФоюбФб, ФиХ еФ кжй еаХШівФиЧЩя йіЩоХ ШЧаЧмж (лЧЩФгФ) і 
ЦЧйЪ кФгФбФиЧЩя йФмХШіФиькХ еФаХелХпХккя еФ еФвФиькЧЧаЧб'яезЧбжй гХШдФбкжй ЩЧоіФиькжй 
ЩмШФЫЪбФккяй, еФ бжкямзЧй біглЪЩмзж гия гЧвиягЪ еФ гжмжкЧю гЧ гЧЩявкХккя кХю мШжШіпкЧвЧ бізЪ; 

4) пФЩ, зЧиж лШФоібкжз нФзмжпкЧ кХ лШФоюбФб, ФиХ еФ кжй еаХШівФиЧЩя йіЩоХ ШЧаЧмж (лЧЩФгФ) і 
ЦЧйЪ кХ бжлиФпЪбФиФЩя еФШЧаімкФ лиФмФ Ъ лЧШягзЪ, бжекФпХкЧйЪ ЩмФммяйж 25 і 26 ЗФзЧкЪ УзШФїкж 
"ПШЧ біглЪЩмзж", еФ бжкямзЧй біглЪЩмзж аХе еаХШХдХккя еФШЧаімкЧї лиФмж гия гЧвиягЪ еФ гжмжкЧю гЧ 
гЧЩявкХккя кХю рХЩмжШіпкЧвЧ бізЪ;  

5) пФЩ кФбпФккя е бігШжбЧй біг бжШЧакжомбФ мШжбФиіЩмю йХкрХ 10 йіЩяоіб еФ гХккЧю 
нЧШйЧю кФбпФккя Ъ еФзиФгФЫ лШЧнХЩіЦкЧї (лШЧнХЩіЦкЧ-мХЫкіпкЧї) ЧЩбімж; 

6) пФЩ кФбпФккя кЧбжй лШЧнХЩіяй (ЩлХоіФиькЧЩмяй) ЧЩіа, ебіиькХкжЫ Ъ еб'яезЪ іе ейікФйж б 
ЧШвФкіеФоії бжШЧакжомбФ мФ лШФоі, Ъ мЧйЪ пжЩиі е иізбігФоією, ШХЧШвФкіеФоією ФаЧ 
лХШХлШЧніиюбФккяй ліглШжєйЩмбФ, ЪЩмФкЧбж, ЧШвФкіеФоії, ЩзЧШЧпХккяй пжЩХиькЧЩмі ФаЧ рмФмЪ 
лШФоібкжзіб; 

7) ікрі лХШіЧгж ШЧаЧмж, лХШХгаФпХкі еФзЧкЧгФбЩмбЧй. 
ДЧ ЩмФдЪ ШЧаЧмж, сЧ гФє лШФбЧ кФ сЧШіпкі гЧгФмзЧбі біглЪЩмзж (ЩмФммя 76 оьЧвЧ КЧгХзЩЪ), 

еФШФЫЧбЪюмьЩя: 
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1) пФЩ нФзмжпкЧї ШЧаЧмж іе рзігижбжйж, бФдзжйж ЪйЧбФйж ФаЧ е ЧЩЧаижбжй ЫФШФзмХШЧй 
лШФоі, язсЧ лШФоібкжз еФЦкямжЦ Ъ ожЫ ЪйЧбФЫ кХ йХкрХ лЧиЧбжкж мШжбФиЧЩмі ШЧаЧпЧвЧ гкя, 
бЩмФкЧбиХкЧї гия лШФоібкжзіб гФкЧвЧ бжШЧакжомбФ, оХЫЪ, лШЧнХЩії ФаЧ лЧЩФгж; 

2) пФЩ сЧШіпкжЫ ЧЩкЧбкЧї мФ гЧгФмзЧбжЫ біглЪЩмЧз еФ ШЧаЧмЪ іе рзігижбжйж, бФдзжйж 
ЪйЧбФйж і еФ ЧЩЧаижбжЦ ЫФШФзмХШ лШФоі; 

3) пФЩ ШЧаЧмж бФвімкжЫ дікЧз, лХШХбХгХкжЫ кФ лігЩмФбі йХгжпкЧвЧ бжЩкЧбзЪ кФ иХврЪ ШЧаЧмЪ, 
кФ язіЦ бЧкж кХ еФекФюмь ближбЪ кХЩлШжямижбжЫ бжШЧакжпжЫ нФзмЧШіб. 

ЛмОммя 83. ГТСрСбО зСйлПкУОоія еО кПбжзСТжУмОкі сСТіпкі біглФУмзж  
У ШФеі ебіиькХккя лШФоібкжзФ ЦЧйЪ бжлиФпЪємьЩя вШЧрЧбФ зЧйлХкЩФоія еФ бЩі кХ бжзЧШжЩмФкі 

кжй гкі сЧШіпкЧї біглЪЩмзж, Ф мФзЧд гЧгФмзЧбЧї біглЪЩмзж лШФоібкжзФй, язі йФюмь гімХЦ ФаЧ 
лЧбкЧиімкю гжмжкЪ е ікбФиігкіЩмю е гжмжкЩмбФ лігвШЪлж А I вШЪлж. 

У ШФеі ебіиькХккя зХШібкжЫ, лХгФвЧвіпкжЫ, кФЪзЧбжЫ, кФЪзЧбЧ-лХгФвЧвіпкжЫ лШФоібкжзіб, 
ЩлХоіФиіЩміб еФзиФгіб ЧЩбімж, язі гЧ ебіиькХккя лШЧлШФоюбФиж кХ йХкр яз 10 йіЩяоіб, вШЧрЧбФ 
зЧйлХкЩФоія бжлиФпЪємьЩя еФ кХ бжзЧШжЩмФкі кжйж гкі сЧШіпкжЫ біглЪЩмЧз е ШЧеШФЫЪкзЪ лЧбкЧї їЫ 
мШжбФиЧЩмі. 

У ШФеі лХШХбХгХккя лШФоібкжзФ кФ ШЧаЧмЪ кФ ікрХ ліглШжєйЩмбЧ, б ЪЩмФкЧбЪ, ЧШвФкіеФоію 
вШЧрЧбФ зЧйлХкЩФоія еФ кХ бжзЧШжЩмФкі кжй гкі сЧШіпкжЫ біглЪЩмЧз еФ ЦЧвЧ аФдФккяй лЧбжккФ 
аЪмж лХШХШФЫЧбФкФ кФ ШФЫЪкЧз ліглШжєйЩмбФ, ЪЩмФкЧбж, ЧШвФкіеФоії, зЪгж лХШХЦрЧб лШФоібкжз. 

ЗФ аФдФккяй лШФоібкжзФ пФЩмжкФ сЧШіпкЧї біглЪЩмзж еФйікюємьЩя вШЧрЧбЧю зЧйлХкЩФоією. 
ПШж оьЧйЪ мШжбФиіЩмь кФгФкжЫ лШФоібкжзЧбі сЧШіпкЧї мФ гЧгФмзЧбжЫ біглЪЩмЧз кХ лЧбжккФ аЪмж 
йХкрХ кід 24 зФиХкгФШкжЫ гкі. 

ОЩЧаФй бізЧй гЧ біЩійкФгоямж ШЧзіб еФйікФ бЩіЫ бжгіб біглЪЩмЧз вШЧрЧбЧю зЧйлХкЩФоією кХ 
гЧлЪЩзФємьЩя. 

У ШФеі ЩйХШмі лШФоібкжзФ вШЧрЧбФ зЧйлХкЩФоія еФ кХ бжзЧШжЩмФкі кжй гкі сЧШіпкжЫ біглЪЩмЧз, 
Ф мФзЧд гЧгФмзЧбЧї біглЪЩмзж лШФоібкжзФй, язі йФюмь гімХЦ ФаЧ лЧбкЧиімкю гжмжкЪ е ікбФиігкіЩмю е 
гжмжкЩмбФ лігвШЪлж А I вШЪлж, бжлиФпЪємьЩя ЩлФгзЧєйояй. 

ЛмОммя 84. ВіглФУмзж аПе еаПТПдПккя еОТСаімкСї лиОмж 
У бжлФгзФЫ, лХШХгаФпХкжЫ ЩмФммХю 25 ЗФзЧкЪ УзШФїкж "ПШЧ біглЪЩмзж", лШФоібкжзЪ еФ ЦЧвЧ 

аФдФккяй кФгФємьЩя б ЧаЧб'яезЧбЧйЪ лЧШягзЪ біглЪЩмзФ аХе еаХШХдХккя еФШЧаімкЧї лиФмж. 
ЗФ ЩійХЦкжйж ЧаЩмФбжкФйж мФ е ікржЫ лШжпжк лШФоібкжзЪ йЧдХ кФгФбФмжЩя біглЪЩмзФ аХе 

еаХШХдХккя еФШЧаімкЧї лиФмж кФ мХШйік, ЧаЪйЧбиХкжЦ ЪвЧгЧю йід лШФоібкжзЧй мФ ШЧаЧмЧгФбоХй, 
ФиХ кХ аіиьрХ 15 зФиХкгФШкжЫ гкіб кФ Шіз. 

ЦФЩмжкЪ мШХмю бжзиюпХкЧ. 
У ШФеі бЩмФкЧбиХккя КФаікХмЧй МікіЩмШіб УзШФїкж зФШФкмжкЪ біглЧбігкЧ гЧ ЗФзЧкЪ УзШФїкж 

"ПШЧ еФЫжЩм кФЩХиХккя біг ікнХзоіЦкжЫ ЫбЧШЧа" мХШйік лХШХаЪбФккя Ъ біглЪЩмоі аХе еаХШХдХккя 
еФШЧаімкЧї лиФмж кФ лХШіЧг зФШФкмжкЪ кХ бзиюпФємьЩя Ъ еФвФиькжЦ мХШйік, бЩмФкЧбиХкжЦ пФЩмжкЧю 
гШЪвЧю оієї ЩмФммі. 

ГиОбО VI 
ЗИКЖКВАЗЗЯ ЙКАМІ 

ЛмОммя 85. ЗСТйж лТОоі 
НЧШйж лШФоі - кЧШйж бжШЧаімзЪ, пФЩЪ, ЧаЩиЪвЧбЪбФккя, пжЩХиькЧЩмі - бЩмФкЧбиююмьЩя гия 

лШФоібкжзіб біглЧбігкЧ гЧ гЧЩявкЪмЧвЧ Шібкя мХЫкізж, мХЫкЧиЧвії, ЧШвФкіеФоії бжШЧакжомбФ і лШФоі. 
В ЪйЧбФЫ зЧиХзмжбкжЫ нЧШй ЧШвФкіеФоії мФ ЧлиФмж лШФоі йЧдЪмь еФЩмЧЩЧбЪбФмжЩя мФзЧд 

ЪзШЪлкХкі і зЧйлиХзЩкі кЧШйж. 
НЧШйж лШФоі лігиявФюмь ЧаЧб'яезЧбіЦ еФйікі кЧбжйж б йіШЪ лШЧбХгХккя ФмХЩмФоії і 

ШФоіЧкФиіеФоії ШЧаЧпжЫ йіЩоь, блШЧбФгдХккя кЧбЧї мХЫкізж, мХЫкЧиЧвії мФ ЧШвФкіеФоіЦкЧ-мХЫкіпкжЫ 
еФЫЧгіб, язі еФаХелХпЪюмь еШЧЩмФккя лШЧгЪзмжбкЧЩмі лШФоі. 

ДЧЩявкХккя бжЩЧзЧвЧ Шібкя бжШЧаімзЪ лШЧгЪзоії ЧзШХйжй лШФоібкжзЧй, аШжвФгЧю еФ ШФЫЪкЧз 
еФЩмЧЩЪбФккя е биФЩкЧї ікіоіФмжбж кЧбжЫ лШжЦЧйіб лШФоі і зШФсЧвЧ гЧЩбігЪ, бгЧЩзЧкФиХккя ЩбЧїйж 
ЩжиФйж ШЧаЧпжЫ йіЩоь кХ є лігЩмФбЧю гия лХШХвиягЪ кЧШй. 
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ЛмОммя 86. ЗОлТСбОгдПккя, еОйікО і лПТПвияг кСТй лТОоі 
ЗФлШЧбФгдХккя, еФйікФ і лХШХвияг кЧШй лШФоі лШЧбФгжмьЩя ШЧаЧмЧгФбоХй еФ лЧвЧгдХккяй е 

бжаЧШкжй ЧШвФкЧй лХШбжккЧї лШЧнЩліизЧбЧї ЧШвФкіеФоії (лШЧнЩліизЧбжй лШХгЩмФбкжзЧй). 
РЧаЧмЧгФбХоь лЧбжкХк ШЧе'яЩкжмж лШФоібкжзФй лШжпжкж лХШХвиягЪ кЧШй лШФоі, Ф мФзЧд 

ЪйЧбж, еФ язжЫ йФюмь еФЩмЧЩЧбЪбФмжЩя кЧбі кЧШйж. 
ПШЧ еФлШЧбФгдХккя кЧбжЫ і ейікЪ пжккжЫ кЧШй лШФоі ШЧаЧмЧгФбХоь лЧбігЧйияє лШФоібкжзіб 

кХ ліекір яз еФ Чгжк йіЩяоь гЧ еФлШЧбФгдХккя. 

ЛмОммя 87. ЛмТСз гії кСТй лТОоі 
НЧШйж лШФоі бЩмФкЧбиююмьЩя кФ кХбжекФпХкжЦ ЩмШЧз і гіюмь гЧ йЧйХкмЪ їЫ лХШХвиягЪ Ъ 

еб'яезЪ еі ейікЧю ЪйЧб, кФ язі бЧкж аЪиж ШЧеШФЫЧбФкі (ЩмФммя 85). 
ПЧШяг е кЧШйФйж, бЩмФкЧбиХкжйж кФ ЩмФаіиькі еФ ЧШвФкіеФоіЦкЧ-мХЫкіпкжйж ЪйЧбФйж ШЧаЧмж, 

еФЩмЧЩЧбЪюмьЩя мжйпФЩЧбі і ЧгкЧШФеЧбі кЧШйж. 
ТжйпФЩЧбі кЧШйж бЩмФкЧбиююмьЩя кФ лХШіЧг ЧЩбЧєккя мжЫ пж ікржЫ ШЧаім еФ бігЩЪмкіЩмю 

еФмбХШгдХкжЫ кЧШйФмжбкжЫ йФмХШіФиіб гия кЧШйЪбФккя лШФоі. 
ОгкЧШФеЧбі кЧШйж бЩмФкЧбиююмьЩя кФ ЧзШХйі ШЧаЧмж, язі кЧЩямь ЧгжкжпкжЦ ЫФШФзмХШ 

(лЧеФлиФкЧбі, ФбФШіЦкі). 

ЛмОммя 88. КйСбж лТОоі, язі йОюмь бТОХСбФбОмжУя лТж ТСеТСаиПккі  
кСТй бжТСаімзФ (кСТй пОУФ) і кСТй СаУиФвСбФбОккя 

НЧШйж бжШЧаімзЪ (кЧШйж пФЩЪ) і кЧШйж ЧаЩиЪвЧбЪбФккя бжекФпФюмьЩя бжЫЧгяпж е 
кЧШйФиькжЫ ЪйЧб лШФоі, язжйж ббФдФюмьЩя: 

1) ЩлШФбкжЦ ЩмФк йФржк, бХШЩмФміб і лШжЩмШЧїб; 
2) кФиХдкФ язіЩмь йФмХШіФиіб мФ ікЩмШЪйХкміб, кХЧаЫігкжЫ гия бжзЧкФккя ШЧаЧмж, і їЫ бпФЩкХ 

лЧгФккя; 
3) бпФЩкХ лЧЩмФпФккя бжШЧакжомбФ ХиХзмШЧХкХШвією, вФеЧй мФ ікржйж гдХШХиФйж 

ХкХШвЧджбиХккя; 
4) ЩбЧєпФЩкХ еФаХелХпХккя мХЫкіпкЧю гЧзЪйХкмФоією; 
5) егЧШЧбі мФ аХелХпкі ЪйЧбж лШФоі (гЧгХШдФккя лШФбжи і кЧШй е мХЫкізж аХелХзж, кХЧаЫігкі 

ЧЩбімиХккя, ЧлФиХккя, бХкмжияоія, ЪЩЪкХккя рзігижбжЫ кФЩиігзіб рЪйЪ, бжлШЧйікюбФкь, біаШФоії мФ 
ікржЫ нФзмЧШіб, язі кХвФмжбкЧ ближбФюмь кФ егЧШЧб'я лШФоібкжзіб, мЧсЧ). 

ЛмОммя 89. ЗОйікО і лПТПвияг єгжкжХ і мжлСбжХ кСТй 
ЗФйікФ і лХШХвияг єгжкжЫ і мжлЧбжЫ (йідвФиЪеХбжЫ, вФиЪеХбжЫ, бігЧйпжЫ) кЧШй егіЦЩкюємьЩя 

ЧШвФкФйж, язі їЫ еФмбХШгжиж. 

ЛмОммя 90. ЙСТягСз бжекОпПккя ТСеоікСз лТж бігТягкіР СлиОмі лТОоі 
ПШж бігШягкіЦ ЧлиФмі лШФоі ШЧеоікзж бжекФпФюмьЩя бжЫЧгяпж е ЪЩмФкЧбиХкжЫ ШЧеШягіб 

ШЧаЧмж, мФШжнкжЫ ЩмФбЧз (ЧзиФгіб) і кЧШй бжШЧаімзЪ (кЧШй пФЩЪ). 
ВігШягкФ ШЧеоікзФ бжекФпФємьЩя рияЫЧй гіиХккя лЧвЧгжккЧї (гХккЧї) мФШжнкЧї ЩмФбзж, язФ 

біглЧбігФє ШЧеШягЪ ШЧаЧмж, сЧ бжзЧкЪємьЩя, кФ лЧвЧгжккЪ (гХккЪ) кЧШйЪ бжШЧаімзЪ. ВігШягкФ 
ШЧеоікзФ йЧдХ аЪмж бжекФпХкФ мФзЧд рияЫЧй йкЧдХккя лЧвЧгжккЧї (гХккЧї) мФШжнкЧї ЩмФбзж, язФ 
біглЧбігФє ШЧеШягЪ ШЧаЧмж, сЧ бжзЧкЪємьЩя, кФ бЩмФкЧбиХкЪ кЧШйЪ пФЩЪ б вЧгжкФЫ ФаЧ гкяЫ. 

ЛмОммя 91. ЗаПТПдПккя лСлПТПгкіХ ТСеоікСз лТж блТСбОгдПккі бжкОХСгФ, зСТжУкСї йСгПиі, 
лТСйжУиСбСвС еТОезО пж ТОоіСкОиіеОмСТУьзСї лТСлСежоії 

ЗФ лШФоібкжзЧй, язжЦ ЩмбЧШжб бжкФЫіг, зЧШжЩкЪ йЧгХиь, лШЧйжЩиЧбжЦ еШФеЧз ФаЧ бкіЩ 
ШФоіЧкФиіеФмЧШЩьзЪ лШЧлЧежоію, сЧ еЪйЧбжиж ейікЪ мХЫкіпкжЫ кЧШй і ШЧеоікЧз, еаХШівФюмьЩя 
лЧлХШХгкі ШЧеоікзж лШЧмявЧй рХЩмж йіЩяоіб біг гФмж лЧпФмзЪ їЫ блШЧбФгдХккя. ПЧлХШХгкі ШЧеоікзж 
еаХШівФюмьЩя і б мжЫ бжлФгзФЫ, зЧиж ФбмЧШ еФекФпХкжЫ Ча'єзміб ікмХиХзмЪФиькЧї биФЩкЧЩмі ШФкірХ кХ 
бжзЧкЪбФб ШЧаЧмж, кЧШйж і ШЧеоікзж кФ язЪ ейікХкЧ Ъ еб'яезЪ е їЫ блШЧбФгдХккяй, і аЪб лХШХбХгХкжЦ 
кФ ою ШЧаЧмЪ ліЩия їЫ блШЧбФгдХккя. 

ЗФ ікржйж лШФоібкжзФйж, язі гЧлЧйЧвиж ФбмЧШЧбі Ъ блШЧбФгдХккі бжкФЫЧгЪ, зЧШжЩкЧї йЧгХиі, 
лШЧйжЩиЧбЧвЧ еШФезФ пж ШФоіЧкФиіеФмЧШЩьзЧї лШЧлЧежоії, лЧлХШХгкі ШЧеоікзж еаХШівФюмьЩя лШЧмявЧй 
мШьЧЫ йіЩяоіб. 
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ЛмОммя 92. ВУмОкСбиПккя кСТйСбОкжХ еОбгОкь лТж лСпОУСбіР СлиОмі лТОоі 
ПШж лЧпФЩЧбіЦ ЧлиФмі лШФоібкжзФй бЩмФкЧбиююмьЩя кЧШйЧбФкі еФбгФккя. Дия бжзЧкФккя 

ЧзШХйжЫ нЪкзоіЦ мФ ЧаЩявіб ШЧаім йЧдХ аЪмж бЩмФкЧбиХкЧ кЧШйж ЧаЩиЪвЧбЪбФккя ФаЧ кЧШйж 
пжЩХиькЧЩмі лШФоібкжзіб. 

Соаооя 93. Вийкюсема.  

ГиОбО VII 
 ИЙЙАМА ЙКАМІ 

ЛмОммя 94. ЗОТСаімкО лиОмО 
ЗФШЧаімкФ лиФмФ - оХ бжкФвЧШЧгФ, ЧапжЩиХкФ, яз лШФбжиЧ, Ъ вШЧрЧбЧйЪ бжШФеі, язЪ 

ШЧаЧмЧгФбХоь бжлиФпЪє лШФоібкжзЧбі еФ бжзЧкФкЪ кжй ШЧаЧмЪ. 
РЧейіШ еФШЧаімкЧї лиФмж еФиХджмь біг ЩзиФгкЧЩмі мФ ЪйЧб бжзЧкЪбФкЧї ШЧаЧмж, лШЧнХЩіЦкЧ-

гіиЧбжЫ язЧЩмХЦ лШФоібкжзФ, ШХеЪиьмФміб ЦЧвЧ лШФоі мФ вЧЩлЧгФШЩьзЧї гіяиькЧЩмі ліглШжєйЩмбФ, 
ЪЩмФкЧбж, ЧШвФкіеФоії і йФзЩжйФиькжй ШЧейіШЧй кХ ЧайХдЪємьЩя. 

ПжмФккя гХШдФбкЧвЧ і гЧвЧбіШкЧвЧ ШХвЪиюбФккя ЧлиФмж лШФоі, лШФб лШФоібкжзіб кФ ЧлиФмЪ 
лШФоі мФ їЫ еФЫжЩмЪ бжекФпФюмьЩя ожй КЧгХзЩЧй, ЗФзЧкЧй УзШФїкж "ПШЧ ЧлиФмЪ лШФоі" мФ ікржйж 
кЧШйФмжбкЧ-лШФбЧбжйж ФзмФйж. 

ЛмОммя 95. ЖікійОиькО еОТСаімкО лиОмО. ІкгПзУОоія еОТСаімкСї лиОмж 
МікійФиькФ еФШЧаімкФ лиФмФ - оХ бЩмФкЧбиХкжЦ еФзЧкЧй йікійФиькжЦ ШЧейіШ ЧлиФмж лШФоі еФ 

бжзЧкФкЪ лШФоібкжзЧй йіЩяпкЪ (вЧгжккЪ) кЧШйЪ лШФоі. 
МікійФиькФ еФШЧаімкФ лиФмФ бЩмФкЧбиюємьЩя ЧгкЧпФЩкЧ б йіЩяпкЧйЪ мФ лЧвЧгжккЧйЪ 

ШЧейіШФЫ. 
ЦФЩмжкЪ мШХмю бжзиюпХкЧ  
РЧейіШ йікійФиькЧї еФШЧаімкЧї лиФмж бЩмФкЧбиюємьЩя і лХШХвиягФємьЩя біглЧбігкЧ гЧ ЩмФмХЦ 

9 і 10 ЗФзЧкЪ УзШФїкж "ПШЧ ЧлиФмЪ лШФоі" мФ кХ йЧдХ аЪмж кждпжй біг ШЧейіШЪ лШЧджмзЧбЧвЧ 
йікійЪйЪ гия лШФоХегФмкжЫ ЧЩіа. 

МікійФиькФ еФШЧаімкФ лиФмФ є гХШдФбкЧю ЩЧоіФиькЧю вФШФкмією, ЧаЧб'яезЧбЧю кФ бЩіЦ 
мХШжмЧШії УзШФїкж гия ліглШжєйЩмб, ЪЩмФкЧб, ЧШвФкіеФоіЦ ЪЩіЫ нЧШй биФЩкЧЩмі і вЧЩлЧгФШюбФккя мФ 
ніежпкжЫ ЧЩіа, язі бжзЧШжЩмЧбЪюмь лШФою кФЦйФкжЫ лШФоібкжзіб, еФ аЪгь-язЧю ЩжЩмХйЧю ЧлиФмж 
лШФоі. 

ЗФШЧаімкФ лиФмФ лігиявФє ікгХзЩФоії Ъ бЩмФкЧбиХкЧйЪ еФзЧкЧгФбЩмбЧй лЧШягзЪ. 

ЛмОммя 96. ЛжУмПйж СлиОмж лТОоі 
СжЩмХйФйж ЧлиФмж лШФоі є мФШжнкФ мФ ікрі ЩжЩмХйж, сЧ нЧШйЪюмьЩя кФ ЧоікзФЫ ЩзиФгкЧЩмі 

бжзЧкЪбФкжЫ ШЧаім і збФиінізФоії лШФоібкжзіб. 
ТФШжнкФ ЩжЩмХйФ ЧлиФмж лШФоі бзиюпФє: мФШжнкі Щімзж, мФШжнкі ЩмФбзж, ЩЫХйж лЧЩФгЧбжЫ 

ЧзиФгіб і лШЧнХЩіЦкі ЩмФкгФШмж (збФиінізФоіЦкі ЫФШФзмХШжЩмжзж). 
ТФШжнкФ ЩжЩмХйФ ЧлиФмж лШФоі бжзЧШжЩмЧбЪємьЩя лШж ШЧелЧгіиі ШЧаім еФиХдкЧ біг їЫ 

ЩзиФгкЧЩмі, Ф лШФоібкжзіб - еФиХдкЧ біг збФиінізФоії мФ еФ ШЧеШягФйж мФШжнкЧї Щімзж. ВЧкФ є 
ЧЩкЧбЧю гия нЧШйЪбФккя мФ гжнХШХкоіФоії ШЧейіШіб еФШЧаімкЧї лиФмж. 

ТФШжнкФ ЩімзФ (ЩЫХйФ лЧЩФгЧбжЫ ЧзиФгіб) нЧШйЪємьЩя кФ ЧЩкЧбі мФШжнкЧї ЩмФбзж ШЧаімкжзФ 
лХШрЧвЧ ШЧеШягЪ мФ йідзбФиінізФоіЦкжЫ (йідлЧЩФгЧбжЫ) ЩліббігкЧрХкь ШЧейіШіб мФШжнкжЫ ЩмФбЧз 
(лЧЩФгЧбжЫ ЧзиФгіб). 

СЫХйФ лЧЩФгЧбжЫ ЧзиФгіб (мФШжнкжЫ ЩмФбЧз) лШФоібкжзіб ЪЩмФкЧб, еФзиФгіб мФ ЧШвФкіеФоіЦ, сЧ 
нікФкЩЪюмьЩя е аюгдХмЪ, нЧШйЪємьЩя кФ ЧЩкЧбі: 

йікійФиькЧвЧ лЧЩФгЧбЧвЧ ЧзиФгЪ (мФШжнкЧї ЩмФбзж), бЩмФкЧбиХкЧвЧ КФаікХмЧй МікіЩмШіб 
УзШФїкж; 

йідлЧЩФгЧбжЫ (йідзбФиінізФоіЦкжЫ) ЩліббігкЧрХкь ШЧейіШіб лЧЩФгЧбжЫ ЧзиФгіб (мФШжнкжЫ 
ЩмФбЧз) і мФШжнкжЫ зЧХніоієкміб. 

МікійФиькжЦ лЧЩФгЧбжЦ ЧзиФг (мФШжнкФ ЩмФбзФ) бЩмФкЧбиюємьЩя Ъ ШЧейіШі, кХ йХкрЧйЪ еФ 
лШЧджмзЧбжЦ йікійЪй, бЩмФкЧбиХкжЦ гия лШФоХегФмкжЫ ЧЩіа кФ 1 Щіпкя зФиХкгФШкЧвЧ ШЧзЪ. 

ВігкХЩХккя бжзЧкЪбФкжЫ ШЧаім гЧ лХбкжЫ мФШжнкжЫ ШЧеШягіб і лШжЩбЧєккя збФиінізФоіЦкжЫ 
ШЧеШягіб ШЧаімкжзФй лШЧбФгжмьЩя ШЧаЧмЧгФбоХй ФаЧ ЧШвФкЧй, ЪлЧбкЧбФдХкжй ШЧаЧмЧгФбоХй, 
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евігкЧ е лШЧнХЩіЦкжйж ЩмФкгФШмФйж (збФиінізФоіЦкжйж ЫФШФзмХШжЩмжзФйж) еФ лЧвЧгдХккяй іе 
бжаЧШкжй ЧШвФкЧй лХШбжккЧї лШЧнЩліизЧбЧї ЧШвФкіеФоії (лШЧнЩліизЧбжй лШХгЩмФбкжзЧй). 

ВжйЧвж гЧ збФиінізФоіЦкжЫ мФ ЩлХоіФиькжЫ екФкь лШФоібкжзіб, їЫ еФбгФккя, ЧаЧб'яезж мФ 
ЩлХоіФиіеФоія бжекФпФюмьЩя лШЧнХЩіЦкжйж ЩмФкгФШмФйж ФаЧ збФиінізФоіЦкжйж ЫФШФзмХШжЩмжзФйж 
лШЧнХЩіЦ лШФоібкжзіб. 

ПЧШягЧз ШЧеШЧаиХккя мФ еФмбХШгдХккя лШЧнХЩіЦкжЫ ЩмФкгФШміб бжекФпФємьЩя КФаікХмЧй 
МікіЩмШіб УзШФїкж. 

ПЧШягЧз ШЧеШЧаиХккя мФ еФмбХШгдХккя збФиінізФоіЦкжЫ ЫФШФзмХШжЩмжз бжекФпФємьЩя 
оХкмШФиькжй ЧШвФкЧй бжзЧкФбпЧї биФгж, сЧ еФаХелХпЪє нЧШйЪбФккя гХШдФбкЧї лЧиімжзж Ъ ЩнХШі 
лШФоі, мШЪгЧбжЫ бігкЧЩжк мФ еФЦкямЧЩмі кФЩХиХккя. 

КЧиХзмжбкжй гЧвЧбЧШЧй, Ф язсЧ гЧвЧбіШ кХ ЪзиФгФбЩя - кФзФеЧй (ШЧелЧШягдХккяй) 
ШЧаЧмЧгФбоя, бжгФкжй ліЩия лЧвЧгдХккя е бжаЧШкжй ЧШвФкЧй лХШбжккЧї лШЧнЩліизЧбЧї ЧШвФкіеФоії 
(лШЧнЩліизЧбжй лШХгЩмФбкжзЧй), Ф б ШФеі бігЩЪмкЧЩмі лХШбжккЧї лШЧнЩліизЧбЧї ЧШвФкіеФоії - е біиькЧ 
ЧаШФкжйж мФ ЪлЧбкЧбФдХкжйж лШХгЩмФбкжзФйж (лШХгЩмФбкжзЧй) лШФоібкжзіб, йЧдЪмь 
бЩмФкЧбиюбФмжЩя ікрі ЩжЩмХйж ЧлиФмж лШФоі. 

ЛмОммя 97. ИлиОмО лТОоі кО ліглТжєйУмбОХ, б ФУмОкСбОХ і СТвОкіеОоіяХ 
ОлиФмФ лШФоі лШФоібкжзіб егіЦЩкюємьЩя еФ лЧвЧгжккЧю, бігШягкЧю ФаЧ ікржйж ЩжЩмХйФйж 

ЧлиФмж лШФоі. ОлиФмФ йЧдХ лШЧбФгжмжЩя еФ ШХеЪиьмФмФйж ікгжбігЪФиькжЫ і зЧиХзмжбкжЫ ШЧаім. 
ФЧШйж і ЩжЩмХйж ЧлиФмж лШФоі, кЧШйж лШФоі, ШЧеоікзж, мФШжнкі Щімзж, ЩмФбзж, ЩЫХйж лЧЩФгЧбжЫ 

ЧзиФгіб, ЪйЧбж еФлШЧбФгдХккя мФ ШЧейіШж кФгаФбЧз, гЧлиФм, лШХйіЦ, бжкФвЧШЧг мФ ікржЫ 
еФЧЫЧпЪбФиькжЫ, зЧйлХкЩФоіЦкжЫ і вФШФкміЦкжЫ бжлиФм бЩмФкЧбиююмьЩя ліглШжєйЩмбФйж, 
ЪЩмФкЧбФйж, ЧШвФкіеФоіяйж ЩФйЧЩміЦкЧ Ъ зЧиХзмжбкЧйЪ гЧвЧбЧШі е гЧмШжйФккяй кЧШй і вФШФкміЦ, 
лХШХгаФпХкжЫ еФзЧкЧгФбЩмбЧй, вХкХШФиькЧю мФ вФиЪеХбжйж (ШХвіЧкФиькжйж) ЪвЧгФйж. ЯзсЧ 
зЧиХзмжбкжЦ гЧвЧбіШ кФ ліглШжєйЩмбі, б ЪЩмФкЧбі, ЧШвФкіеФоії кХ ЪзиФгХкЧ, ШЧаЧмЧгФбХоь 
еЧаЧб'яеФкжЦ лЧвЧгжмж оі лжмФккя е бжаЧШкжй ЧШвФкЧй лХШбжккЧї лШЧнЩліизЧбЧї ЧШвФкіеФоії 
(лШЧнЩліизЧбжй лШХгЩмФбкжзЧй), сЧ лШХгЩмФбияє ікмХШХЩж аіиьрЧЩмі лШФоібкжзіб, Ф Ъ ШФеі ЦЧвЧ 
бігЩЪмкЧЩмі - е ікржй ЪлЧбкЧбФдХкжй кФ лШХгЩмФбкжомбЧ мШЪгЧбжй зЧиХзмжбЧй ЧШвФкЧй. 

КЧкзШХмкі ШЧейіШж мФШжнкжЫ ЩмФбЧз (ЧзиФгіб), бігШягкжЫ ШЧеоікЧз, лЧЩФгЧбжЫ ЧзиФгіб 
лШФоібкжзФй, Ф мФзЧд кФгаФбЧз, гЧлиФм, лШХйіЦ і бжкФвЧШЧг бЩмФкЧбиююмьЩя ШЧаЧмЧгФбоХй е 
ЪШФЫЪбФккяй бжйЧв, лХШХгаФпХкжЫ пФЩмжкЧю гШЪвЧю оієї ЩмФммі. 

РЧаЧмЧгФбХоь (ШЧаЧмЧгФбХоь - ніежпкФ ЧЩЧаФ) кХ йФє лШФбФ б ЧгкЧЩмЧШЧккьЧйЪ лЧШягзЪ 
лШжЦйФмж ШірХккя е лжмФкь ЧлиФмж лШФоі, сЧ лЧвіШрЪюмь ЪйЧбж, бЩмФкЧбиХкі еФзЧкЧгФбЩмбЧй, 
ЪвЧгФйж, зЧиХзмжбкжйж гЧвЧбЧШФйж. 

ОлиФмФ лШФоі лШФоібкжзіб егіЦЩкюємьЩя б лХШрЧпХШвЧбЧйЪ лЧШягзЪ. ВЩі ікрі лиФмХді 
егіЦЩкююмьЩя ШЧаЧмЧгФбоХй ліЩия бжзЧкФккя еЧаЧб'яеФкь сЧгЧ ЧлиФмж лШФоі. 

ЛмОммя 98. ИлиОмО лТОоі лТОоібкжзіб ФУмОкСб і СТвОкіеОоіР, сС нікОкУФюмьУя е аюгдПмФ 
ОлиФмФ лШФоі лШФоібкжзіб ЪЩмФкЧб і ЧШвФкіеФоіЦ, сЧ нікФкЩЪюмьЩя е аюгдХмЪ, егіЦЩкюємьЩя кФ 

лігЩмФбі еФзЧкіб мФ ікржЫ кЧШйФмжбкЧ-лШФбЧбжЫ Фзміб УзШФїкж, вХкХШФиькЧї, вФиЪеХбжЫ, ШХвіЧкФиькжЫ 
ЪвЧг, зЧиХзмжбкжЫ гЧвЧбЧШіб, Ъ йХдФЫ аюгдХмкжЫ ФЩжвкЪбФкь мФ лЧеФаюгдХмкжЫ гЧЫЧгіб. 

Соаооя 99. Вийкюсема.  

ЛмОммя 100. ИлиОмО лТОоі кО бОдзжХ ТСаСмОХ, кО ТСаСмОХ іе рзігижбжйж 
 і кПаПелПпкжйж ФйСбОйж лТОоі, кО ТСаСмОХ е СУСаижбжйж лТжТСгкжйж 

вПСвТОніпкжйж і вПСиСвіпкжйж ФйСбОйж мО  ФйСбОйж лігбжсПкСвС ТжежзФ гия егСТСб'я 
НФ бФдзжЫ ШЧаЧмФЫ, кФ ШЧаЧмФЫ іе рзігижбжйж і кХаХелХпкжйж ЪйЧбФйж лШФоі, кФ ШЧаЧмФЫ е 

ЧЩЧаижбжйж лШжШЧгкжйж вХЧвШФніпкжйж і вХЧиЧвіпкжйж ЪйЧбФйж мФ ЪйЧбФйж лігбжсХкЧвЧ ШжежзЪ 
гия егЧШЧб'я бЩмФкЧбиюємьЩя лігбжсХкФ ЧлиФмФ лШФоі. ПХШХиіз ожЫ ШЧаім бжекФпФємьЩя КФаікХмЧй 
МікіЩмШіб УзШФїкж. 

Соаооя 101. Вийкюсема.  

Соаооя 102. Вийкюсема. 
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ЛмОммя 1021. ИлиОмО лТОоі еО УФйіУкжомбСй 
ПШФоібкжзж, язі лШФоююмь еФ ЩЪйіЩкжомбЧй, ЧгХШдЪюмь еФШЧаімкЪ лиФмЪ еФ нФзмжпкЧ 

бжзЧкФкЪ ШЧаЧмЪ. 
УйЧбж ШЧаЧмж еФ ЩЪйіЩкжомбЧй лШФоібкжзіб гХШдФбкжЫ ліглШжєйЩмб, ЪЩмФкЧб, ЧШвФкіеФоіЦ 

бжекФпФюмьЩя КФаікХмЧй МікіЩмШіб УзШФїкж. 

ЛмОммя 103. ЙСбігСйиПккя лТОоібкжзіб лТС еОлТСбОгдПккя кСбжХ  
ОаС ейікФ гіюпжХ ФйСб СлиОмж лТОоі 

ПШЧ кЧбі ФаЧ ейікЪ гіюпжЫ ЪйЧб ЧлиФмж лШФоі б аіз лЧвіШрХккя ШЧаЧмЧгФбХоь лЧбжкХк 
лЧбігЧйжмж лШФоібкжзФ кХ ліекір яз еФ гбФ йіЩяоі гЧ їЫ еФлШЧбФгдХккя ФаЧ ейікж. 

ЛмОммя 104. ИлиОмО лТОоі лТж бжзСкОккі ТСаім ТіекСї збОиінізОоії 
ПШж бжзЧкФккі ШЧаім ШіекЧї збФиінізФоії лШФоя лЧпФЩЧбжЫ ШЧаімкжзіб, Ф мФзЧд ЩиЪдаЧбоіб 

ЧлиФпЪємьЩя еФ ШЧаЧмЧю бжсЧї збФиінізФоії. 
ПШФоя ШЧаімкжзіб-бігШягкжзіб ЧлиФпЪємьЩя еФ ШЧеоікзФйж, бЩмФкЧбиХкжйж гия ШЧаЧмж, язФ 

бжзЧкЪємьЩя. В мжЫ вФиЪеяЫ ХзЧкЧйізж УзШФїкж, гХ еФ ЫФШФзмХШЧй бжШЧакжомбФ ШЧаімкжзФй-
бігШягкжзФй гЧШЪпФємьЩя бжзЧкФккя ШЧаім, мФШжнізЧбФкжЫ кждпХ лШжЩбЧєкжЫ їй ШЧеШягіб, 
ШЧаімкжзФй, язі бжзЧкЪюмь мФзі ШЧаЧмж, бжлиФпЪємьЩя йідШЧеШягкФ Шіекжоя. ВжлиФмФ йідШЧеШягкЧї 
Шіекжоі мФ ЪйЧбж мФзЧї бжлиФмж бЩмФкЧбиююмьЩя зЧиХзмжбкжйж гЧвЧбЧШФйж. 

ЛмОммя 105. ИлиОмО лТОоі лТж УФйісПккі лТСнПУіР (лСУОг) і бжзСкОккі СаСб'яезіб мжйпОУСбС 
бігУФмкьСвС лТОоібкжзО 

ПШФоібкжзФй, язі бжзЧкЪюмь кФ мЧйЪ д ліглШжєйЩмбі, б ЪЩмФкЧбі, ЧШвФкіеФоії лЧШяг е ЩбЧєю 
ЧЩкЧбкЧю ШЧаЧмЧю, ЧаЪйЧбиХкЧю мШЪгЧбжй гЧвЧбЧШЧй, гЧгФмзЧбЪ ШЧаЧмЪ еФ ікрЧю лШЧнХЩією 
(лЧЩФгЧю) ФаЧ ЧаЧб'яезж мжйпФЩЧбЧ бігЩЪмкьЧвЧ лШФоібкжзФ аХе ебіиькХккя біг ЩбЧєї ЧЩкЧбкЧї 
ШЧаЧмж, лШЧбФгжмьЩя гЧлиФмФ еФ ЩЪйісХккя лШЧнХЩіЦ (лЧЩФг) ФаЧ бжзЧкФккя ЧаЧб'яезіб мжйпФЩЧбЧ 
бігЩЪмкьЧвЧ лШФоібкжзФ. 

РЧейіШж гЧлиФм еФ ЩЪйісХккя лШЧнХЩіЦ (лЧЩФг) ФаЧ бжзЧкФккя ЧаЧб'яезіб мжйпФЩЧбЧ 
бігЩЪмкьЧвЧ лШФоібкжзФ бЩмФкЧбиююмьЩя кФ ЪйЧбФЫ, лХШХгаФпХкжЫ Ъ зЧиХзмжбкЧйЪ гЧвЧбЧШі. 

ЛмОммя 106. ИлиОмО ТСаСмж б кОгФТСпкжР пОУ 
ЗФ лЧвЧгжккЧю ЩжЩмХйЧю ЧлиФмж лШФоі ШЧаЧмФ б кФгЪШЧпкжЦ пФЩ ЧлиФпЪємьЩя б лЧгбіЦкЧйЪ 

ШЧейіШі вЧгжккЧї ЩмФбзж. 
ЗФ бігШягкЧю ЩжЩмХйЧю ЧлиФмж лШФоі еФ ШЧаЧмЪ б кФгЪШЧпкжЦ пФЩ бжлиФпЪємьЩя гЧлиФмФ Ъ 

ШЧейіШі 100 бігЩЧмзіб мФШжнкЧї ЩмФбзж лШФоібкжзФ біглЧбігкЧї збФиінізФоії, ЧлиФмФ лШФоі язЧвЧ 
егіЦЩкюємьЩя еФ лЧвЧгжккЧю ЩжЩмХйЧю, - еФ бЩі біглШФоьЧбФкі кФгЪШЧпкі вЧгжкж. 

У ШФеі лігЩЪйЧбФкЧвЧ ЧаиізЪ ШЧаЧпЧвЧ пФЩЪ ЧлиФпЪюмьЩя яз кФгЪШЧпкі бЩі вЧгжкж, 
біглШФоьЧбФкі лЧкФг бЩмФкЧбиХкжЦ ШЧаЧпжЦ пФЩ б ЧаиізЧбЧйЪ лХШіЧгі, Ъ лЧШягзЪ, лХШХгаФпХкЧйЪ 
пФЩмжкФйж лХШрЧю і гШЪвЧю оієї ЩмФммі. 

КЧйлХкЩФоія кФгЪШЧпкжЫ ШЧаім рияЫЧй кФгФккя бігвЪиЪ кХ гЧлЪЩзФємьЩя. 

ЛмОммя 107. ИлиОмО ТСаСмж Ф УбямзСбі і кПТСаСпі гкі 
РЧаЧмФ Ъ ЩбямзЧбжЦ і кХШЧаЧпжЦ гХкь (пФЩмжкФ пХмбХШмФ ЩмФммі 73) ЧлиФпЪємьЩя Ъ лЧгбіЦкЧйЪ 

ШЧейіШі: 
1) бігШягкжзФй - еФ лЧгбіЦкжйж бігШягкжйж ШЧеоікзФйж; 
2) лШФоібкжзФй, лШФоя язжЫ ЧлиФпЪємьЩя еФ вЧгжккжйж ФаЧ гХккжйж ЩмФбзФйж, - Ъ ШЧейіШі 

лЧгбіЦкЧї вЧгжккЧї ФаЧ гХккЧї ЩмФбзж; 
3) лШФоібкжзФй, язі ЧгХШдЪюмь йіЩяпкжЦ ЧзиФг, - Ъ ШЧейіШі ЧгжкФШкЧї вЧгжккЧї ФаЧ гХккЧї 

ЩмФбзж ебХШЫ ЧзиФгЪ, язсЧ ШЧаЧмФ Ъ ЩбямзЧбжЦ і кХШЧаЧпжЦ гХкь лШЧбФгжиФЩя Ъ йХдФЫ йіЩяпкЧї 
кЧШйж ШЧаЧпЧвЧ пФЩЪ, і б ШЧейіШі лЧгбіЦкЧї вЧгжккЧї ФаЧ гХккЧї ЩмФбзж ебХШЫ ЧзиФгЪ, язсЧ ШЧаЧмФ 
лШЧбФгжиФЩя лЧкФг йіЩяпкЪ кЧШйЪ.  

ОлиФмж Ъ еФекФпХкЧйЪ ШЧейіШі лШЧбФгжмьЩя еФ вЧгжкж, нФзмжпкЧ біглШФоьЧбФкі Ъ ЩбямзЧбжЦ і 
кХШЧаЧпжЦ гХкь. 

НФ аФдФккя лШФоібкжзФ, язжЦ лШФоюбФб Ъ ЩбямзЧбжЦ і кХШЧаЧпжЦ гХкь, ЦЧйЪ йЧдХ аЪмж 
кФгФкжЦ ікржЦ гХкь біглЧпжкзЪ. 
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ЛмОммя 108. ИлиОмО ТСаСмж Ф кіпкжР пОУ 
РЧаЧмФ Ъ кіпкжЦ пФЩ (ЩмФммя 54) ЧлиФпЪємьЩя Ъ лігбжсХкЧйЪ ШЧейіШі, бЩмФкЧбиюбФкЧйЪ 

вХкХШФиькЧю, вФиЪеХбЧю (ШХвіЧкФиькЧю) ЪвЧгФйж мФ зЧиХзмжбкжй гЧвЧбЧШЧй, ФиХ кХ кждпХ 20 
бігЩЧмзіб мФШжнкЧї ЩмФбзж (ЧзиФгЪ) еФ зЧдкЪ вЧгжкЪ ШЧаЧмж Ъ кіпкжЦ пФЩ. 

ЛмОммя 109. ИлиОмО лТОоі еО кПеОзікпПкжй бігТягкжй кОТягСй 
В ШФеі, зЧиж лШФоібкжз еФижрФє бігШягкжЦ кФШяг кХеФзікпХкжй е кХеФиХдкжЫ біг кьЧвЧ 

лШжпжк, бжзЧкФкФ пФЩмжкФ ШЧаЧмж ЧлиФпЪємьЩя еФ ЧоікзЧю, бжекФпХкЧю еФ лЧвЧгдХккяй ЩмЧШік 
біглЧбігкЧ гЧ іЩкЪюпжЫ кЧШй і ШЧеоікЧз. 

ЛмОммя 110. ЙСбігСйиПккя лТОоібкжзО лТС ТСейіТж СлиОмж лТОоі 
ПШж зЧдкіЦ бжлиФмі еФШЧаімкЧї лиФмж ШЧаЧмЧгФбХоь лЧбжкХк лЧбігЧйжмж лШФоібкжзФ лШЧ мФзі 

гФкі, сЧ кФиХдФмь гЧ лХШіЧгЪ, еФ язжЦ лШЧбФгжмьЩя ЧлиФмФ лШФоі: 
Ф) еФвФиькФ ЩЪйФ еФШЧаімкЧї лиФмж е ШЧержнШЧбзЧю еФ бжгФйж бжлиФм; 
а) ШЧейіШж і лігЩмФбж бігШФЫЪбФкь мФ ЪмШжйФкь іе еФШЧаімкЧї лиФмж; 
б) ЩЪйФ еФШЧаімкЧї лиФмж, сЧ кФиХджмь гЧ бжлиФмж. 

ЛмОммя 111. ЙСТягСз СлиОмж лТОоі лТж кПбжзСкОккі кСТй бжТСаімзФ 
ПШж кХбжзЧкФккі кЧШй бжШЧаімзЪ кХ е бжкж лШФоібкжзФ ЧлиФмФ лШЧбФгжмьЩя еФ нФзмжпкЧ 

бжзЧкФкЪ ШЧаЧмЪ. МіЩяпкФ еФШЧаімкФ лиФмФ б оьЧйЪ ШФеі кХ йЧдХ аЪмж кждпЧю біг гбЧЫ мШХмжк 
мФШжнкЧї ЩмФбзж бЩмФкЧбиХкЧвЧ ЦЧйЪ ШЧеШягЪ (ЧзиФгЪ). ПШж кХбжзЧкФккі кЧШй бжШЧаімзЪ е бжкж 
лШФоібкжзФ ЧлиФмФ лШЧбФгжмьЩя біглЧбігкЧ гЧ бжзЧкФкЧї ШЧаЧмж. 

ЛмОммя 112. ЙСТягСз СлиОмж лТОоі лТж бжвСмСбиПккі лТСгФзоії, сС бжябжиОУя аТОзСй 
ПШж бжвЧмЧбиХккі лШЧгЪзоії, сЧ бжябжиФЩя аШФзЧй кХ е бжкж лШФоібкжзФ, ЧлиФмФ лШФоі лЧ її 

бжвЧмЧбиХккю лШЧбФгжмьЩя еФ екждХкжйж ШЧеоікзФйж. МіЩяпкФ еФШЧаімкФ лиФмФ лШФоібкжзФ б ожЫ 
бжлФгзФЫ кХ йЧдХ аЪмж кждпЧю біг гбЧЫ мШХмжк мФШжнкЧї ЩмФбзж бЩмФкЧбиХкЧвЧ ЦЧйЪ ШЧеШягЪ 
(ЧзиФгЪ). 

БШФз бжШЧаіб, сЧ ЩмФбЩя бкФЩиігЧз лШжЫЧбФкЧвЧ гХнХзмЪ б ЧаШЧаиюбФкЧйЪ йФмХШіФиі, Ф 
мФзЧд аШФз кХ е бжкж лШФоібкжзФ, бжябиХкжЦ ліЩия лШжЦйФккя бжШЧаЪ ЧШвФкЧй мХЫкіпкЧвЧ зЧкмШЧию, 
ЧлиФпЪємьЩя оьЧйЪ лШФоібкжзЧбі кФШібкі е лШжгФмкжйж бжШЧаФйж. 

ПЧбкжЦ аШФз е бжкж лШФоібкжзФ ЧлиФмі кХ лігиявФє. ЦФЩмзЧбжЦ аШФз е бжкж лШФоібкжзФ 
ЧлиФпЪємьЩя еФиХдкЧ біг ЩмЪлХкя лШжгФмкЧЩмі лШЧгЪзоії еФ екждХкжйж ШЧеоікзФйж. 

ЛмОммя 113. ЙСТягСз СлиОмж пОУФ лТСУмСю,  
О мОзСд лТж СУбСєккі кСбСвС бжТСакжомбО (лТСгФзоії) 

ЦФЩ лШЧЩмЧю кХ е бжкж лШФоібкжзФ, б мЧйЪ пжЩиі кФ лХШіЧг ЧвЧиЧрХккя зФШФкмжкЪ, 
бЩмФкЧбиХкЧвЧ КФаікХмЧй МікіЩмШіб УзШФїкж, ЧлиФпЪємьЩя е ШЧеШФЫЪкзЪ кХ кждпХ біг гбЧЫ мШХмжк 
мФШжнкЧї ЩмФбзж бЩмФкЧбиХкЧвЧ лШФоібкжзЧбі ШЧеШягЪ (ЧзиФгЪ). 

ПШЧ лЧпФмЧз лШЧЩмЧю, зШій лШЧЩмЧю ЩмШЪзмЪШкЧвЧ лігШЧегіиЪ пж бЩьЧвЧ ліглШжєйЩмбФ, 
лШФоібкжз лЧбжкХк лЧлХШХгжмж ШЧаЧмЧгФбоя пж аШжвФгжШФ, йФЦЩмШФ ФаЧ лЧЩФгЧбжЫ ЧЩіа. 

ЗФ пФЩ лШЧЩмЧю, зЧиж бжкжзиФ бжШЧакжпФ ЩжмЪФоія, кХаХелХпкФ гия джммя пж егЧШЧб'я 
лШФоібкжзФ ФаЧ гия июгХЦ, язі ЦЧвЧ ЧмЧпЪюмь, і кФбзЧижркьЧвЧ лШжШЧгкЧвЧ ЩХШХгЧбжсФ кХ е ЦЧвЧ 
бжкж, еФ кжй еаХШівФємьЩя ЩХШХгкіЦ еФШЧаімЧз. 

ЦФЩ лШЧЩмЧю е бжкж лШФоібкжзФ кХ ЧлиФпЪємьЩя. 
НФ лХШіЧг ЧЩбЧєккя кЧбЧвЧ бжШЧакжомбФ (лШЧгЪзоії) ШЧаЧмЧгФбХоь йЧдХ егіЦЩкюбФмж 

лШФоібкжзФй гЧлиФмЪ гЧ лЧлХШХгкьЧвЧ ЩХШХгкьЧвЧ еФШЧаімзЪ кФ ЩмШЧз кХ аіиьр яз ріЩмь йіЩяоіб. 

ЛмОммя 114. ЗаПТПдПккя еОТСаімкСї лиОмж лТж лПТПбПгПккі  
кО ікрФ лСУміРкФ кждпПСлиОпФбОкФ ТСаСмФ і лПТПйісПккі 

ПШж лХШХбХгХккі лШФоібкжзФ кФ ікрЪ лЧЩміЦкЪ кждпХЧлиФпЪбФкЪ ШЧаЧмЪ еФ лШФоібкжзЧй 
еаХШівФємьЩя ЦЧвЧ лЧлХШХгкіЦ ЩХШХгкіЦ еФШЧаімЧз лШЧмявЧй гбЧЫ мждкіб е гкя лХШХбХгХккя. 

У мжЫ бжлФгзФЫ, зЧиж б ШХеЪиьмФмі лХШХйісХккя лШФоібкжзФ (пФЩмжкФ гШЪвФ ЩмФммі 32) 
ейХкрЪємьЩя еФШЧаімЧз е кХ еФиХдкжЫ біг кьЧвЧ лШжпжк, лШЧбФгжмьЩя гЧлиФмФ гЧ лЧлХШХгкьЧвЧ 
ЩХШХгкьЧвЧ еФШЧаімзЪ лШЧмявЧй гбЧЫ йіЩяоіб е гкя лХШХйісХккя. 
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ЛмОммя 115. ЛмТСзж бжлиОмж еОТСаімкСї лиОмж 
ЗФШЧаімкФ лиФмФ бжлиФпЪємьЩя лШФоібкжзФй ШХвЪияШкЧ б ШЧаЧпі гкі Ъ ЩмШЧзж, бЩмФкЧбиХкі 

зЧиХзмжбкжй гЧвЧбЧШЧй ФаЧ кЧШйФмжбкжй ФзмЧй ШЧаЧмЧгФбоя, лЧвЧгдХкжй е бжаЧШкжй ЧШвФкЧй 
лХШбжккЧї лШЧнЩліизЧбЧї ЧШвФкіеФоії пж ікржй ЪлЧбкЧбФдХкжй кФ лШХгЩмФбкжомбЧ мШЪгЧбжй 
зЧиХзмжбЧй ЧШвФкЧй (Ф б ШФеі бігЩЪмкЧЩмі мФзжЫ ЧШвФкіб - лШХгЩмФбкжзФйж, ЧаШФкжйж і 
ЪлЧбкЧбФдХкжйж мШЪгЧбжй зЧиХзмжбЧй), ФиХ кХ ШігрХ гбЧЫ ШФеіб кФ йіЩяоь пХШХе лШЧйідЧз пФЩЪ, 
сЧ кХ лХШХбжсЪє ріЩмкФгоямж зФиХкгФШкжЫ гкіб, мФ кХ ліекірХ ЩХйж гкіб ліЩия еФзікпХккя лХШіЧгЪ, 
еФ язжЦ егіЦЩкюємьЩя бжлиФмФ. 

У ШФеі зЧиж гХкь бжлиФмж еФШЧаімкЧї лиФмж еаівФємьЩя е бжЫігкжй, ЩбямзЧбжй ФаЧ кХШЧаЧпжй 
гкХй, еФШЧаімкФ лиФмФ бжлиФпЪємьЩя кФлХШХгЧгкі. 

РЧейіШ еФШЧаімкЧї лиФмж еФ лХШрЪ лЧиЧбжкЪ йіЩяоя бжекФпФємьЩя зЧиХзмжбкжй гЧвЧбЧШЧй 
ФаЧ кЧШйФмжбкжй ФзмЧй ШЧаЧмЧгФбоя, лЧвЧгдХкжй е бжаЧШкжй ЧШвФкЧй лХШбжккЧї лШЧнЩліизЧбЧї 
ЧШвФкіеФоії пж ікржй ЪлЧбкЧбФдХкжй кФ лШХгЩмФбкжомбЧ мШЪгЧбжй зЧиХзмжбЧй ЧШвФкЧй (Ф б ШФеі 
бігЩЪмкЧЩмі мФзжЫ ЧШвФкіб - лШХгЩмФбкжзФйж, ЧаШФкжйж і ЪлЧбкЧбФдХкжйж мШЪгЧбжй зЧиХзмжбЧй), 
ФиХ кХ йХкрХ ЧлиФмж еФ нФзмжпкЧ біглШФоьЧбФкжЦ пФЩ е ШЧеШФЫЪкзЪ мФШжнкЧї ЩмФбзж (лЧЩФгЧбЧвЧ 
ЧзиФгЪ) лШФоібкжзФ. 

ЗФШЧаімкФ лиФмФ лШФоібкжзФй еФ бХЩь пФЩ сЧШіпкЧї біглЪЩмзж бжлиФпЪємьЩя кХ ліекірХ кід еФ 
мШж гкі гЧ лЧпФмзЪ біглЪЩмзж. 

ЛмОммя 116. ЛмТСзж ТСеТОХФкзФ лТж ебіиькПккі 
ПШж ебіиькХккі лШФоібкжзФ бжлиФмФ бЩіЫ ЩЪй, сЧ кФиХдФмь ЦЧйЪ біг ліглШжєйЩмбФ, ЪЩмФкЧбж, 

ЧШвФкіеФоії, лШЧбФгжмьЩя б гХкь ебіиькХккя. ЯзсЧ лШФоібкжз б гХкь ебіиькХккя кХ лШФоюбФб, мЧ 
еФекФпХкі ЩЪйж йФюмь аЪмж бжлиФпХкі кХ ліекірХ кФЩмЪлкЧвЧ гкя ліЩия лШХг'ябиХккя ебіиькХкжй 
лШФоібкжзЧй бжйЧвж лШЧ ШЧеШФЫЪкЧз. ПШЧ кФШФЫЧбФкі ЩЪйж, кФиХдкі лШФоібкжзЧбі лШж ебіиькХккі, 
ШЧаЧмЧгФбХоь лЧбжкХк лжЩьйЧбЧ лЧбігЧйжмж лШФоібкжзФ лХШХг бжлиФмЧю еФекФпХкжЫ ЩЪй. 

В ШФеі ЩлЧШЪ лШЧ ШЧейіШ ЩЪй, кФиХдкжЫ лШФоібкжзЧбі лШж ебіиькХккі, ШЧаЧмЧгФбХоь б ЪЩязЧйЪ 
бжлФгзЪ лЧбжкХк б еФекФпХкжЦ Ъ оіЦ ЩмФммі ЩмШЧз бжлиФмжмж кХ ЧЩлЧШюбФкЪ кХю ЩЪйЪ. 

ЛмОммя 117. ВіглСбігОиькіУмь еО еОмТжйзФ ТСеТОХФкзФ лТж ебіиькПккі 
В ШФеі кХбжлиФмж е бжкж ШЧаЧмЧгФбоя кФиХдкжЫ ебіиькХкЧйЪ лШФоібкжзЧбі ЩЪй Ъ ЩмШЧзж, 

еФекФпХкі б ЩмФммі 116 оьЧвЧ КЧгХзЩЪ, лШж бігЩЪмкЧЩмі ЩлЧШЪ лШЧ їЫ ШЧейіШ ліглШжєйЩмбЧ, ЪЩмФкЧбФ, 
ЧШвФкіеФоія лЧбжккі бжлиФмжмж лШФоібкжзЧбі ЦЧвЧ ЩХШХгкіЦ еФШЧаімЧз еФ бХЩь пФЩ еФмШжйзж лЧ гХкь 
нФзмжпкЧвЧ ШЧеШФЫЪкзЪ. 

ПШж кФябкЧЩмі ЩлЧШЪ лШЧ ШЧейіШж кФиХдкжЫ ебіиькХкЧйЪ лШФоібкжзЧбі ЩЪй ШЧаЧмЧгФбХоь 
лЧбжкХк ЩлиФмжмж еФекФпХкХ б оіЦ ЩмФммі бігрзЧгЪбФккя б мЧйЪ ШФеі, зЧиж ЩліШ бжШірХкЧ кФ зЧШжЩмь 
лШФоібкжзФ. ЯзсЧ ЩліШ бжШірХкЧ кФ зЧШжЩмь лШФоібкжзФ пФЩмзЧбЧ, мЧ ШЧейіШ бігрзЧгЪбФккя еФ пФЩ 
еФмШжйзж бжекФпФє ЧШвФк, язжЦ бжкЧЩжмь ШірХккя лЧ ЩЪмі ЩлЧШЪ. 

Часоимт ореою вийкюсемо  

ГиОбО VIII 
ГАКАЗМІЇ І КИЖЙДЗЛАМІЇ  

ЛмОммя 118. ГОТОкмії гия лТОоібкжзіб, СаТОкжХ кО бжаСТкі лСУОгж 
ПШФоібкжзФй, ебіиькХкжй біг ШЧаЧмж бкФЩиігЧз ЧаШФккя їЫ кФ бжаЧШкі лЧЩФгж б гХШдФбкжЫ 

ЧШвФкФЫ, Ф мФзЧд Ъ лФШміЦкжЫ, лШЧнЩліизЧбжЫ, зЧйЩЧйЧиьЩьзжЫ, зЧЧлХШФмжбкжЫ мФ ікржЫ 
вШЧйФгЩьзжЫ ЧШвФкіеФоіяЫ, кФгФємьЩя ліЩия еФзікпХккя їЫ лЧбкЧбФдХкь еФ бжаЧШкЧю лЧЩФгЧю 
лЧлХШХгкя ШЧаЧмФ (лЧЩФгФ), Ф лШж її бігЩЪмкЧЩмі - ікрФ ШібкЧоіккФ ШЧаЧмФ (лЧЩФгФ) кФ мЧйЪ ЩФйЧйЪ 
ФаЧ, еФ евЧгЧю лШФоібкжзФ, кФ ікрЧйЪ ліглШжєйЩмбі, б ЪЩмФкЧбі, ЧШвФкіеФоії.  

ЛмОммя 119. ГОТОкмії гия лТОоібкжзіб кО пОУ бжзСкОккя гПТдОбкжХ ОаС вТСйОгУьзжХ СаСб'яезіб 
НФ пФЩ бжзЧкФккя гХШдФбкжЫ ФаЧ вШЧйФгЩьзжЫ ЧаЧб'яезіб, язсЧ еФ пжккжй еФзЧкЧгФбЩмбЧй 

УзШФїкж оі ЧаЧб'яезж йЧдЪмь егіЦЩкюбФмжЩь Ъ ШЧаЧпжЦ пФЩ, лШФоібкжзФй вФШФкмЪємьЩя еаХШХдХккя 
йіЩоя ШЧаЧмж (лЧЩФгж) і ЩХШХгкьЧвЧ еФШЧаімзЪ. 

ПШФоібкжзФй, язі еФиЪпФюмьЩя гЧ бжзЧкФккя ЧаЧб'яезіб, лХШХгаФпХкжЫ еФзЧкФйж УзШФїкж 
"ПШЧ біЦЩьзЧбжЦ ЧаЧб'яеЧз і біЦЩьзЧбЪ ЩиЪдаЪ" і "ПШЧ ФиьмХШкФмжбкЪ (кХбіЦЩьзЧбЪ) ЩиЪдаЪ", "ПШЧ 
йЧаіиіеФоіЦкЪ лігвЧмЧбзЪ мФ йЧаіиіеФоію", кФгФюмьЩя вФШФкмії мФ ліиьвж біглЧбігкЧ гЧ ожЫ еФзЧкіб. 
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ЗФ лШФоібкжзФйж, лШжебФкжйж кФ ЩмШЧзЧбЪ біЦЩьзЧбЪ ЩиЪдаЪ, біЦЩьзЧбЪ ЩиЪдаЪ еФ лШжеЧбЧй 
ЧЩіа ЧніоХШЩьзЧвЧ ЩзиФгЪ, біЦЩьзЧбЪ ЩиЪдаЪ еФ лШжеЧбЧй ліг пФЩ йЧаіиіеФоії, кФ ЧЩЧаижбжЦ лХШіЧг, 
біЦЩьзЧбЪ ЩиЪдаЪ еФ лШжеЧбЧй ЧЩіа іе пжЩиФ ШХеХШбіЩміб б ЧЩЧаижбжЦ лХШіЧг ФаЧ лШжЦкямжйж кФ 
біЦЩьзЧбЪ ЩиЪдаЪ еФ зЧкмШФзмЧй, Ъ мЧйЪ пжЩиі рияЫЧй ЪзиФгХккя кЧбЧвЧ зЧкмШФзмЪ кФ лШЧЫЧгдХккя 
біЦЩьзЧбЧї ЩиЪдаж, ліг пФЩ гії ЧЩЧаижбЧвЧ лХШіЧгЪ кФ ЩмШЧз гЧ ЦЧвЧ еФзікпХккя ФаЧ гЧ гкя 
нФзмжпкЧвЧ ебіиькХккя еаХШівФюмьЩя йіЩоХ ШЧаЧмж, лЧЩФгФ і ЩХШХгкіЦ еФШЧаімЧз кФ ліглШжєйЩмбі, б 
ЪЩмФкЧбі, ЧШвФкіеФоії, нХШйХШЩьзЧйЪ вЧЩлЧгФШЩмбі, ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзЧйЪ бжШЧакжпЧйЪ 
зЧЧлХШФмжбі кХеФиХдкЧ біг ліглЧШягзЪбФккя мФ нЧШйж биФЩкЧЩмі і Ъ ніежпкжЫ ЧЩіа - ліглШжєйоіб, Ъ 
язжЫ бЧкж лШФоюбФиж кФ пФЩ лШжеЧбЪ. ТФзжй лШФоібкжзФй егіЦЩкюємьЩя бжлиФмФ вШЧрЧбЧвЧ 
еФаХелХпХккя еФ ШФЫЪкЧз зЧрміб ДХШдФбкЧвЧ аюгдХмЪ УзШФїкж біглЧбігкЧ гЧ ЗФзЧкЪ УзШФїкж "ПШЧ 
ЩЧоіФиькжЦ і лШФбЧбжЦ еФЫжЩм біЦЩьзЧбЧЩиЪдаЧбоіб мФ пиХкіб їЫ ЩійХЦ". 

Часоимт сеоверот вийкюсемо. 
ГФШФкмії, бжекФпХкі Ъ пФЩмжкі мШХміЦ оієї ЩмФммі, еаХШівФюмьЩя еФ лШФоібкжзФйж, язі ліг пФЩ 

лШЧЫЧгдХккя біЦЩьзЧбЧї ЩиЪдаж ЧмШжйФиж лЧШФкХккя (ікрі ЪрзЧгдХккя егЧШЧб'я) мФ лХШХаЪбФюмь 
кФ иізЪбФккі Ъ йХгжпкжЫ еФзиФгФЫ, Ф мФзЧд лЧмШФлжиж Ъ лЧиЧк ФаЧ бжекФкі аХебіЩкЧ бігЩЪмкійж, кФ 
ЩмШЧз гЧ гкя, кФЩмЪлкЧвЧ еФ гкХй їЫ беяммя кФ біЦЩьзЧбжЦ Чаиіз Ъ ШФЦЧккжЫ (йіЩьзжЫ) мХШжмЧШіФиькжЫ 
оХкмШФЫ зЧйлиХзмЪбФккя мФ ЩЧоіФиькЧї лігмШжйзж, ХХкмШФиькЧйЪ ЪлШФбиіккі ФаЧ ШХвіЧкФиькжЫ 
ЧШвФкФЫ СиЪдаж аХелХзж УзШФїкж, біглЧбігкЧйЪ лігШЧегіиі СиЪдаж еЧбкіркьЧї ШЧебігзж УзШФїкж 
ліЩия їЫ ебіиькХккя е біЦЩьзЧбЧї ЩиЪдаж Ъ ШФеі еФзікпХккя кжйж иізЪбФккя б йХгжпкжЫ еФзиФгФЫ 
кХеФиХдкЧ біг ЩмШЧзЪ иізЪбФккя, лЧбХШкХккя е лЧиЧкЪ, лЧябж їЫ ліЩия бжекФккя аХебіЩкЧ бігЩЪмкійж 
ФаЧ гЧ гкя ЧвЧиЧрХккя ЩЪгЧй їЫ лЧйХШижйж. 

ГФШФкмії, бжекФпХкі Ъ пФЩмжкі мШХміЦ оієї ЩмФммі, б пФЩмжкі еаХШХдХккя йіЩоя ШЧаЧмж, лЧЩФгж кХ 
лЧржШююмьЩя кФ ЧЩіа, язі еФЦйФиж бжаЧШкі лЧЩФгж б ЧШвФкФЫ йіЩоХбЧвЧ ЩФйЧбШягЪбФккя мФ ЩмШЧз 
лЧбкЧбФдХкь язжЫ еФзікпжбЩя. 

ЛмОммя 120. ГОТОкмії і зСйлПкУОоії лТж лПТПїегі кО ТСаСмФ б ікрФ йіУоПбіУмь 
ПШФоібкжзж йФюмь лШФбЧ кФ бігрзЧгЪбФккя бжмШФм мФ ЧгХШдФккя ікржЫ зЧйлХкЩФоіЦ Ъ 

еб'яезЪ е лХШХбХгХккяй, лШжЦкяммяй ФаЧ кФлШФбиХккяй кФ ШЧаЧмЪ б ікрЪ йіЩоХбіЩмь. 
ПШФоібкжзФй лШж лХШХбХгХккі їЫ кФ ікрЪ ШЧаЧмЪ, зЧиж оХ еб'яеФкЧ е лХШХїегЧй б ікрЪ 

йіЩоХбіЩмь, бжлиФпЪюмьЩя: бФШміЩмь лШЧїегЪ лШФоібкжзФ і пиХкіб ЦЧвЧ Щій'ї; бжмШФмж лЧ лХШХбХеХккю 
йФЦкФ; гЧаЧбі еФ пФЩ лХШХаЪбФккя б гЧШЧеі; ЧгкЧШФеЧбФ гЧлЧйЧвФ кФ ЩФйЧвЧ лШФоібкжзФ і кФ 
зЧдкЧвЧ пиХкФ Щій'ї, язжЦ лХШХїдгдФє; еФШЧаімкФ лиФмФ еФ гкі еаЧШЪ б гЧШЧвЪ і биФрмЪбФккя кФ 
кЧбЧйЪ йіЩоі лШЧджбФккя, ФиХ кХ аіиьрХ рХЩмж гкіб, Ф мФзЧд еФ пФЩ лХШХаЪбФккя б гЧШЧеі. 

ПШФоібкжзФй, язі лХШХїдгдФюмь Ъ еб'яезЪ е лШжЦЧйЧй їЫ (еФ лЧлХШХгкьЧю гЧйЧбиХкіЩмю) кФ 
ШЧаЧмЪ б ікрЪ йіЩоХбіЩмь, бжлиФпЪюмьЩя зЧйлХкЩФоії і кФгФюмьЩя вФШФкмії, еФекФпХкі б пФЩмжкі гШЪвіЦ 
оієї ЩмФммі, зШій бжлиФмж ЧгкЧШФеЧбЧї гЧлЧйЧвж, язФ ожй лШФоібкжзФй йЧдХ аЪмж бжлиФпХкФ еФ 
лЧвЧгдХккяй ЩмЧШік. 

РЧейіШж зЧйлХкЩФоіЦ, лЧШягЧз їЫ бжлиФмж мФ кФгФккя вФШФкмії ЧЩЧаФй, еФекФпХкжй Ъ пФЩмжкФЫ 
гШЪвіЦ і мШХміЦ оієї ЩмФммі, Ф мФзЧд вФШФкмії і зЧйлХкЩФоії ЧЩЧаФй лШж лХШХїегі їЫ б ікрЪ йіЩоХбіЩмь Ъ 
еб'яезЪ е кФлШФбиХккяй кФ ШЧаЧмЪ б лЧШягзЪ ШЧелЧгіиЪ ліЩия еФзікпХккя ЪпаЧбЧвЧ еФзиФгЪ, 
ФЩліШФкмЪШж, зиікіпкЧї ЧШгжкФмЪШж ФаЧ б лЧШягзЪ ЧШвФкіеЧбФкЧвЧ кФаЧШЪ, бЩмФкЧбиююмьЩя 
еФзЧкЧгФбЩмбЧй. 

ЛмОммя 121. ГОТОкмії і зСйлПкУОоії лТж УиФдаСбжХ бігТягдПккяХ 
ПШФоібкжзж йФюмь лШФбЧ кФ бігрзЧгЪбФккя бжмШФм мФ ЧгХШдФккя ікржЫ зЧйлХкЩФоіЦ Ъ 

еб'яезЪ е ЩиЪдаЧбжйж бігШягдХккяйж. 
ПШФоібкжзФй, язі кФлШФбияюмьЩя Ъ бігШягдХккя, бжлиФпЪюмьЩя: гЧаЧбі еФ пФЩ лХШХаЪбФккя Ъ 

бігШягдХккі, бФШміЩмь лШЧїегЪ гЧ йіЩоя лШжекФпХккя і кФеФг мФ бжмШФмж лЧ кФЦйЪ джиЧвЧ 
лШжйісХккя б лЧШягзЪ і ШЧейіШФЫ, бЩмФкЧбиюбФкжЫ еФзЧкЧгФбЩмбЧй. 

ЗФ бігШягдХкжйж лШФоібкжзФйж еаХШівФюмьЩя лШЧмявЧй ЪЩьЧвЧ пФЩЪ бігШягдХккя йіЩоХ 
ШЧаЧмж (лЧЩФгФ). 

ПШФоібкжзФй, язі кФлШФбиХкі Ъ ЩиЪдаЧбХ бігШягдХккя, ЧлиФмФ лШФоі еФ бжзЧкФкЪ ШЧаЧмЪ 
егіЦЩкюємьЩя біглЧбігкЧ гЧ ЪйЧб, бжекФпХкжЫ мШЪгЧбжй ФаЧ зЧиХзмжбкжй гЧвЧбЧШЧй, і ШЧейіШ мФзЧї 
ЧлиФмж лШФоі кХ йЧдХ аЪмж кждпжй ЩХШХгкьЧвЧ еФШЧаімзЪ. 
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ЛмОммя 122. ГОТОкмії гия лТОоібкжзіб, сС кОлТОбияюмьУя гия лігбжсПккя збОиінізОоії 
ПШж кФлШФбиХккі лШФоібкжзіб гия лігбжсХккя збФиінізФоії е бігШжбЧй біг бжШЧакжомбФ еФ 

кжйж еаХШівФємьЩя йіЩоХ ШЧаЧмж (лЧЩФгФ) і лШЧбФгямьЩя бжлиФмж, лХШХгаФпХкі еФзЧкЧгФбЩмбЧй. 

ЛмОммя 123. ГОТОкмії гия лТОоібкжзіб, сС кОлТОбияюмьУя  
кО СаУмПдПккя гС йПгжпкСвС еОзиОгФ 

ЗФ пФЩ лХШХаЪбФккя б йХгжпкЧйЪ еФзиФгі кФ ЧаЩмХдХккі еФ лШФоібкжзФйж, еЧаЧб'яеФкжйж 
лШЧЫЧгжмж мФзХ ЧаЩмХдХккя (ЩмФммі 169, 191), еаХШівФємьЩя ЩХШХгкіЦ еФШЧаімЧз еФ йіЩоХй ШЧаЧмж. 

ЛмОммя 124. ГОТОкмії гия гСкСТіб 
У гкі йХгжпкЧвЧ ЧаЩмХдХккя мФ гЧкФоії зШЧбі мФ/ФаЧ зЧйлЧкХкміб зШЧбі ЧЩЧаФ, язФ бжябжиФ 

аФдФккя егіЦЩкжмж гЧкФоію зШЧбі мФ/ФаЧ зЧйлЧкХкміб зШЧбі, ебіиькяємьЩя біг ШЧаЧмж кФ 
ліглШжєйЩмбі, б ЪЩмФкЧбі, ЧШвФкіеФоії кХеФиХдкЧ біг нЧШйж биФЩкЧЩмі, іе еаХШХдХккяй еФ кХю 
ЩХШХгкьЧвЧ еФШЧаімзЪ еФ ШФЫЪкЧз зЧрміб ШЧаЧмЧгФбоя біглЧбігкЧвЧ ліглШжєйЩмбФ, ЪЩмФкЧбж, 
ЧШвФкіеФоії ФаЧ ЪлЧбкЧбФдХкЧвЧ ЧШвФкЪ. ТФзіЦ ЧЩЧаі аХелЧЩХШХгкьЧ ліЩия зЧдкЧвЧ гкя егіЦЩкХккя 
гЧкФоії зШЧбі мФ/ФаЧ зЧйлЧкХкміб зШЧбі кФгФємьЩя гХкь біглЧпжкзЪ іе еаХШХдХккяй еФ кХю 
ЩХШХгкьЧвЧ еФШЧаімзЪ еФ ШФЫЪкЧз зЧрміб ШЧаЧмЧгФбоя. ЗФ аФдФккяй мФзЧї ЧЩЧаж оХЦ гХкь 
лШжєгкЪємьЩя гЧ сЧШіпкЧї біглЪЩмзж. 

ЛмОммя 125. КСйлПкУОоія еО екСрФбОккя ікУмТФйПкміб, кОиПдкжХ лТОоібкжзОй 
ПШФоібкжзж, язі бжзЧШжЩмЧбЪюмь ЩбЧї ікЩмШЪйХкмж гия лЧмШХа ліглШжєйЩмбФ, ЪЩмФкЧбж, 

ЧШвФкіеФоії, йФюмь лШФбЧ кФ ЧгХШдФккя зЧйлХкЩФоії еФ їЫ екЧрЪбФккя (ФйЧШмжеФоію). 
РЧейіШ і лЧШягЧз бжлиФмж оієї зЧйлХкЩФоії, язсЧ бЧкж кХ бЩмФкЧбиХкі б оХкмШФиіеЧбФкЧйЪ 

лЧШягзЪ, бжекФпФюмьЩя ШЧаЧмЧгФбоХй еФ лЧвЧгдХккяй е лШФоібкжзЧй. 

ЛмОммя 126. ГОТОкмії гия лТОоібкжзіб - ОбмСТіб бжкОХСгіб, зСТжУкжХ йСгПиПР,  
лТСйжУиСбжХ еТОезіб і ТОоіСкОиіеОмСТУьзжХ лТСлСежоіР 

ЗФ лШФоібкжзФйж - ФбмЧШФйж бжкФЫЧгіб, зЧШжЩкжЫ йЧгХиХЦ, лШЧйжЩиЧбжЫ еШФезіб і 
ШФоіЧкФиіеФмЧШЩьзжЫ лШЧлЧежоіЦ еаХШівФємьЩя ЩХШХгкіЦ еФШЧаімЧз лШж ебіиькХккі біг ЧЩкЧбкЧї 
ШЧаЧмж гия ЪпФЩмі Ъ блШЧбФгдХккі бжкФЫЧгЪ, зЧШжЩкЧї йЧгХиі, лШЧйжЩиЧбЧвЧ еШФезФ пж 
ШФоіЧкФиіеФмЧШЩьзЧї лШЧлЧежоії кФ мЧйЪ д ліглШжєйЩмбі, б ЪЩмФкЧбі, ЧШвФкіеФоії. 

ПШж блШЧбФгдХккі бжкФЫЧгЪ, зЧШжЩкЧї йЧгХиі, лШЧйжЩиЧбЧвЧ еШФезФ ФаЧ ШФоіЧкФиіеФмЧШЩьзЧї 
лШЧлЧежоії кФ ікрЧйЪ ліглШжєйЩмбі, б ЪЩмФкЧбі, ЧШвФкіеФоії еФ лШФоібкжзФйж еаХШівФємьЩя лЧЩФгФ еФ 
йіЩоХй лЧЩміЦкЧї ШЧаЧмж, Ф ШЧаЧмФ лЧ блШЧбФгдХккю бжкФЫЧгЪ, зЧШжЩкЧї йЧгХиі, лШЧйжЩиЧбЧвЧ 
еШФезФ пж ШФоіЧкФиіеФмЧШЩьзЧї лШЧлЧежоії ЧлиФпЪємьЩя еФ лЧвЧгдХккяй ЩмЧШік Ъ ШЧейіШі кХ кждпХ 
ЩХШХгкьЧвЧ еФШЧаімзЪ еФ йіЩоХй лЧЩміЦкЧї ШЧаЧмж. 

ЛмОммя 127. ИайПдПккя бігТОХФбОкь іе еОТСаімкСї лиОмж 
ВігШФЫЪбФккя іе еФШЧаімкЧї лиФмж йЧдЪмь лШЧбФгжмжЩь міиьзж Ъ бжлФгзФЫ, лХШХгаФпХкжЫ 

еФзЧкЧгФбЩмбЧй УзШФїкж.  
ВігШФЫЪбФккя іе еФШЧаімкЧї лиФмж лШФоібкжзіб гия лЧзШжммя їЫ еФаЧШвЧбФкЧЩмі ліглШжєйЩмбЪ, 

ЪЩмФкЧбі і ЧШвФкіеФоії, гХ бЧкж лШФоююмь, йЧдЪмь лШЧбФгжмжЩь еФ кФзФеЧй (ШЧелЧШягдХккяй) 
ШЧаЧмЧгФбоя: 

1) гия лЧбХШкХккя ФбФкЩЪ, бжгФкЧвЧ б ШФЫЪкЧз еФШЧаімкЧї лиФмж; гия лЧбХШкХккя ЩЪй, еФЦбЧ 
бжлиФпХкжЫ бкФЩиігЧз иіпжиькжЫ лЧйжиЧз; гия лЧвФрХккя кХбжмШФпХкЧвЧ і ЩбЧєпФЩкЧ кХ 
лЧбХШкЪмЧвЧ ФбФкЩЪ, бжгФкЧвЧ кФ ЩиЪдаЧбХ бігШягдХккя ФаЧ лХШХбХгХккя гЧ ікрЧї йіЩоХбЧЩмі; кФ 
вЧЩлЧгФШЩьзі лЧмШХаж, язсЧ лШФоібкжз кХ ЧЩлЧШює лігЩмФб і ШЧейіШЪ бігШФЫЪбФккя. У ожЫ бжлФгзФЫ 
ШЧаЧмЧгФбХоь блШФбі бжгФмж кФзФе (ШЧелЧШягдХккя) лШЧ бігШФЫЪбФккя кХ ліекірХ ЧгкЧвЧ йіЩяоя е 
гкя еФзікпХккя ЩмШЧзЪ, бЩмФкЧбиХкЧвЧ гия лЧбХШкХккя ФбФкЩЪ, лЧвФрХккя еФаЧШвЧбФкЧЩмі, ФаЧ е гкя 
бжлиФмж кХлШФбжиькЧ ЧапжЩиХкЧї ЩЪйж; 

2) лШж ебіиькХккі лШФоібкжзФ гЧ еФзікпХккя мЧвЧ ШЧаЧпЧвЧ ШЧзЪ, б ШФЫЪкЧз язЧвЧ бік бдХ 
ЧгХШдФб біглЪЩмзЪ, еФ кХбігШЧаиХкі гкі біглЪЩмзж. ВігШФЫЪбФккя еФ оі гкі кХ лШЧбФгжмьЩя, язсЧ 
лШФоібкжз ебіиькяємьЩя е ШЧаЧмж е лігЩмФб, еФекФпХкжЫ б лЪкзмФЫ 3, 5 і 6 ЩмФммі 36 і лЪкзмФЫ 1, 2 і 5 
ЩмФммі 40 оьЧвЧ КЧгХзЩЪ, Ф мФзЧд лШж кФлШФбиХккі кФ кФбпФккя мФ б еб'яезЪ е лХШХЫЧгЧй кФ лХкЩію; 

3) лШж бігрзЧгЪбФккі рзЧгж, еФбгФкЧї е бжкж лШФоібкжзФ ліглШжєйЩмбЪ, ЪЩмФкЧбі, ЧШвФкіеФоії 
(ЩмФммя 136). 
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ЛмОммя 128. ИайПдПккя ТСейіТФ бігТОХФбОкь е еОТСаімкСї лиОмж 
ПШж зЧдкіЦ бжлиФмі еФШЧаімкЧї лиФмж еФвФиькжЦ ШЧейіШ ЪЩіЫ бігШФЫЪбФкь кХ йЧдХ 

лХШХбжсЪбФмж гбФгоямж лШЧоХкміб, Ф Ъ бжлФгзФЫ, ЧзШХйЧ лХШХгаФпХкжЫ еФзЧкЧгФбЩмбЧй УзШФїкж, - 
л'ямгХЩямж лШЧоХкміб еФШЧаімкЧї лиФмж, язФ кФиХджмь гЧ бжлиФмж лШФоібкжзЧбі. 

ПШж бігШФЫЪбФккі е еФШЧаімкЧї лиФмж еФ зіиьзЧйФ бжзЧкФбпжйж гЧзЪйХкмФйж еФ лШФоібкжзЧй 
Ъ бЩязЧйЪ ШФеі лЧбжккЧ аЪмж еаХШХдХкЧ л'ямгХЩям лШЧоХкміб еФШЧаімзЪ. 

ОайХдХккя, бЩмФкЧбиХкі пФЩмжкФйж лХШрЧю і гШЪвЧю оієї ЩмФммі, кХ лЧржШююмьЩя кФ 
бігШФЫЪбФккя іе еФШЧаімкЧї лиФмж лШж бігаЪбФккі бжлШФбкжЫ ШЧаім і лШж ЩмявкХккі ФиійХкміб кФ 
кХлЧбкЧиімкіЫ гімХЦ. У ожЫ бжлФгзФЫ ШЧейіШ бігШФЫЪбФкь іе еФШЧаімкЧї лиФмж кХ йЧдХ лХШХбжсЪбФмж 
ЩійгХЩямж бігЩЧмзіб. 

ЛмОммя 129. ЗОаСТСкО бігТОХФбОкь е бжХігкСї гСлСйСвж,  
зСйлПкУОоіРкжХ мО ікржХ бжлиОм 

НХ гЧлЪЩзФюмьЩя бігШФЫЪбФккя е бжЫігкЧї гЧлЧйЧвж, зЧйлХкЩФоіЦкжЫ мФ ікржЫ бжлиФм, кФ язі 
евігкЧ е еФзЧкЧгФбЩмбЧй кХ ебХШмФємьЩя ЩмявкХккя. 

ГиОбО IX 
ГАКАЗМІЇ ЙКИ ЙИКЙАДДЗЗІ ЗА ЙКАМІВЗИКІВ ЖАМДКІАЙЬЗИЇ ВІДЙИВІДАЙЬЗИЛМІ 

ЗА ОКИДК, ЗАЙИДІЯЗК ЙІДЙКИЄЖЛМВК, КЛМАЗИВІ, ИКГАЗІЗАМІЇ 

ЛмОммя 130. ЗОвОиькі лігУмОбж і ФйСбж йОмПТіОиькСї біглСбігОиькСУмі лТОоібкжзіб 
ПШФоібкжзж кХЩЪмь йФмХШіФиькЪ біглЧбігФиькіЩмь еФ рзЧгЪ, еФлЧгіякЪ ліглШжєйЩмбЪ, ЪЩмФкЧбі, 

ЧШвФкіеФоії бкФЩиігЧз лЧШЪрХккя лЧзиФгХкжЫ кФ кжЫ мШЪгЧбжЫ ЧаЧб'яезіб. 
ПШж лЧзиФгХккі йФмХШіФиькЧї біглЧбігФиькЧЩмі лШФбФ і еФзЧккі ікмХШХЩж лШФоібкжзіб 

вФШФкмЪюмьЩя рияЫЧй бЩмФкЧбиХккя біглЧбігФиькЧЩмі міиьзж еФ лШяйЪ гіЦЩкЪ рзЧгЪ, ижрХ б йХдФЫ і 
лЧШягзЪ, лХШХгаФпХкжЫ еФзЧкЧгФбЩмбЧй, і еФ ЪйЧбж, зЧиж мФзФ рзЧгФ еФлЧгіякФ ліглШжєйЩмбЪ, 
ЪЩмФкЧбі, ЧШвФкіеФоії бжккжйж лШЧмжлШФбкжйж гіяйж (аХегіяиькіЩмю) лШФоібкжзФ. Хя 
біглЧбігФиькіЩмь, яз лШФбжиЧ, ЧайХдЪємьЩя лХбкЧю пФЩмжкЧю еФШЧаімзЪ лШФоібкжзФ і кХ лЧбжккФ 
лХШХбжсЪбФмж лЧбкЧвЧ ШЧейіШЪ еФлЧгіякЧї рзЧгж, еФ бжкямзЧй бжлФгзіб, лХШХгаФпХкжЫ 
еФзЧкЧгФбЩмбЧй. 

ЗФ кФябкЧЩмі еФекФпХкжЫ лігЩмФб і ЪйЧб йФмХШіФиькФ біглЧбігФиькіЩмь йЧдХ аЪмж лЧзиФгХкФ 
кХеФиХдкЧ біг лШжмявкХккя лШФоібкжзФ гЧ гжЩожлиікФШкЧї, ФгйікіЩмШФмжбкЧї пж зШжйікФиькЧї 
біглЧбігФиькЧЩмі. 

НФ лШФоібкжзіб кХ йЧдХ аЪмж лЧзиФгХкФ біглЧбігФиькіЩмь еФ рзЧгЪ, язФ бігкЧЩжмьЩя гЧ 
зФмХвЧШії кЧШйФиькЧвЧ бжШЧакжпЧ-вЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ ШжежзЪ, Ф мФзЧд еФ рзЧгЪ, еФлЧгіякЪ 
лШФоібкжзЧй, сЧ лХШХаЪбФб Ъ ЩмФкі зШФЦкьЧї кХЧаЫігкЧЩмі. ВіглЧбігФиькіЩмь еФ кХ ЧгХШдФкжЦ 
ліглШжєйЩмбЧй, ЪЩмФкЧбЧю, ЧШвФкіеФоією лШжаЪмЧз йЧдХ аЪмж лЧзиФгХкФ ижрХ кФ лШФоібкжзіб, сЧ є 
лЧЩФгЧбжйж ЧЩЧаФйж. 

ПШФоібкжз, язжЦ еФлЧгіяб рзЧгЪ, йЧдХ гЧаШЧбіиькЧ лЧзШжмж її лЧбкіЩмю ФаЧ пФЩмзЧбЧ. ЗФ 
евЧгЧю ШЧаЧмЧгФбоя лШФоібкжз йЧдХ лХШХгФмж гия лЧзШжммя еФлЧгіякЧї рзЧгж ШібкЧоіккХ йФЦкЧ 
ФаЧ лЧлШФбжмж лЧрзЧгдХкХ. 

ЛмОммя 131. ИаСб'яезж ТСаСмСгОбоя мО лТОоібкжзіб лС еаПТПдПккю йОРкО 
РЧаЧмЧгФбХоь еЧаЧб'яеФкжЦ ЩмбЧШжмж лШФоібкжзФй ЪйЧбж, кХЧаЫігкі гия кЧШйФиькЧї ШЧаЧмж і 

еФаХелХпХккя лЧбкЧвЧ еаХШХдХккя гЧШЪпХкЧвЧ їй йФЦкФ. 
ПШФоібкжзж еЧаЧб'яеФкі аХШХдижбЧ ЩмФбжмжЩя гЧ йФЦкФ ліглШжєйЩмбФ, ЪЩмФкЧбж, ЧШвФкіеФоії і 

бджбФмж еФЫЧгіб гЧ еФлЧаівФккя рзЧгі. 

ЛмОммя 132. ЖОмПТіОиькО біглСбігОиькіУмь Ф йПдОХ УПТПгкьСвС йіУяпкСвС еОТСаімзФ 
ЗФ рзЧгЪ, еФлЧгіякЪ ліглШжєйЩмбЪ, ЪЩмФкЧбі, ЧШвФкіеФоії лШж бжзЧкФккі мШЪгЧбжЫ ЧаЧб'яезіб, 

лШФоібкжзж, зШій лШФоібкжзіб, сЧ є лЧЩФгЧбжйж ЧЩЧаФйж, е бжкж язжЫ еФлЧгіякЧ рзЧгЪ, кХЩЪмь 
йФмХШіФиькЪ біглЧбігФиькіЩмь Ъ ШЧейіШі лШяйЧї гіЦЩкЧї рзЧгж, ФиХ кХ аіиьрХ ЩбЧвЧ ЩХШХгкьЧвЧ 
йіЩяпкЧвЧ еФШЧаімзЪ. 

МФмХШіФиькФ біглЧбігФиькіЩмь лЧкФг ЩХШХгкіЦ йіЩяпкжЦ еФШЧаімЧз гЧлЪЩзФємьЩя ижрХ Ъ 
бжлФгзФЫ, еФекФпХкжЫ Ъ еФзЧкЧгФбЩмбі. 
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ЛмОммя 133. ВжлОгзж СайПдПкСї йОмПТіОиькСї біглСбігОиькСУмі лТОоібкжзіб 
У біглЧбігкЧЩмі е еФзЧкЧгФбЩмбЧй ЧайХдХкЪ йФмХШіФиькЪ біглЧбігФиькіЩмь кХЩЪмь: 
1) лШФоібкжзж - еФ еілЩЪммя ФаЧ екжсХккя пХШХе кХгаФиіЩмь йФмХШіФиіб, кФлібнФаШжзФміб, 

бжШЧаіб (лШЧгЪзоії), б мЧйЪ пжЩиі лШж їЫ бжвЧмЧбиХккі, - Ъ ШЧейіШі еФлЧгіякЧї е їЫ бжкж рзЧгж, ФиХ кХ 
аіиьрХ ЩбЧвЧ ЩХШХгкьЧвЧ йіЩяпкЧвЧ еФШЧаімзЪ. В мФзЧйЪ д ШЧейіШі лШФоібкжзж кХЩЪмь йФмХШіФиькЪ 
біглЧбігФиькіЩмь еФ еілЩЪммя ФаЧ екжсХккя пХШХе кХгаФиіЩмь ікЩмШЪйХкміб, бжйіШюбФиькжЫ лШжиФгіб, 
ЩлХоіФиькЧвЧ ЧгявЪ мФ ікржЫ лШХгйХміб, бжгФкжЫ ліглШжєйЩмбЧй, ЪЩмФкЧбЧю, ЧШвФкіеФоією 
лШФоібкжзЧбі б зЧШжЩмЪбФккя; 

2) зХШібкжзж ліглШжєйЩмб, ЪЩмФкЧб, ЧШвФкіеФоіЦ мФ їЫ еФЩмЪлкжзж, Ф мФзЧд зХШібкжзж 
ЩмШЪзмЪШкжЫ лігШЧегіиіб кФ ліглШжєйЩмбФЫ, б ЪЩмФкЧбФЫ, ЧШвФкіеФоіяЫ мФ їЫ еФЩмЪлкжзж - Ъ ШЧейіШі 
еФлЧгіякЧї е їЫ бжкж рзЧгж, ФиХ кХ аіиьрХ ЩбЧвЧ ЩХШХгкьЧвЧ йіЩяпкЧвЧ еФШЧаімзЪ, язсЧ рзЧгЪ 
ліглШжєйЩмбЪ, ЪЩмФкЧбі, ЧШвФкіеФоії еФлЧгіякЧ еФЦбжйж вШЧрЧбжйж бжлиФмФйж лШФоібкжзФй, 
кХлШФбжиькЧю лЧЩмФкЧбзЧю ЧаиізЪ і еаХШівФккя йФмХШіФиькжЫ, вШЧрЧбжЫ пж зЪиьмЪШкжЫ оіккЧЩмХЦ, 
кХбджммяй кХЧаЫігкжЫ еФЫЧгіб гЧ еФлЧаівФккя лШЧЩмЧяй. 

3) вийкюсемо 

ЛмОммя 134. ВжлОгзж лСбкСї йОмПТіОиькСї біглСбігОиькСУмі 
ВіглЧбігкЧ гЧ еФзЧкЧгФбЩмбФ лШФоібкжзж кХЩЪмь йФмХШіФиькЪ біглЧбігФиькіЩмь Ъ лЧбкЧйЪ 

ШЧейіШі рзЧгж, еФлЧгіякЧї е їЫ бжкж ліглШжєйЩмбЪ, ЪЩмФкЧбі, ЧШвФкіеФоії, Ъ бжлФгзФЫ, зЧиж: 
1) йід лШФоібкжзЧй і ліглШжєйЩмбЧй, ЪЩмФкЧбЧю, ЧШвФкіеФоією біглЧбігкЧ гЧ ЩмФммі 1351 

оьЧвЧ КЧгХзЩЪ ЪзиФгХкЧ лжЩьйЧбжЦ гЧвЧбіШ лШЧ беяммя кФ ЩХаХ лШФоібкжзЧй лЧбкЧї йФмХШіФиькЧї 
біглЧбігФиькЧЩмі еФ кХеФаХелХпХккя оіиЧЩмі йФЦкФ мФ ікржЫ оіккЧЩмХЦ, лХШХгФкжЫ ЦЧйЪ гия 
еаХШівФккя ФаЧ гия ікржЫ оіиХЦ; 

2) йФЦкЧ мФ ікрі оіккЧЩмі аЪиж ЧгХШдФкі лШФоібкжзЧй ліг ебім еФ ШФеЧбЧю гЧбіШХкіЩмю ФаЧ еФ 
ікржйж ШФеЧбжйж гЧзЪйХкмФйж; 

3) рзЧгж еФбгФкЧ гіяйж лШФоібкжзФ, язі йФюмь ЧекФзж гіякь, лХШХЩиігЪбФкжЫ Ъ 
зШжйікФиькЧйЪ лЧШягзЪ; 

4) рзЧгж еФбгФкЧ лШФоібкжзЧй, язжЦ аЪб Ъ кХмбХШХеЧйЪ ЩмФкі; 
5) рзЧгж еФбгФкЧ кХгЧЩмФпХю, ЪйжЩкжй екжсХккяй ФаЧ ЪйжЩкжй еілЩЪммяй йФмХШіФиіб, 

кФлібнФаШжзФміб, бжШЧаіб (лШЧгЪзоії), б мЧйЪ пжЩиі лШж їЫ бжвЧмЧбиХккі, Ф мФзЧд ікЩмШЪйХкміб, 
бжйіШюбФиькжЫ лШжиФгіб, ЩлХоіФиькЧвЧ ЧгявЪ мФ ікржЫ лШХгйХміб, бжгФкжЫ ліглШжєйЩмбЧй, 
ЪЩмФкЧбЧю, ЧШвФкіеФоією лШФоібкжзЧбі б зЧШжЩмЪбФккя; 

6) біглЧбігкЧ гЧ еФзЧкЧгФбЩмбФ кФ лШФоібкжзФ лЧзиФгХкЧ лЧбкЪ йФмХШіФиькЪ 
біглЧбігФиькіЩмь еФ рзЧгЪ, еФлЧгіякЪ ліглШжєйЩмбЪ, ЪЩмФкЧбі, ЧШвФкіеФоії лШж бжзЧкФккі мШЪгЧбжЫ 
ЧаЧб'яезіб; 

7) рзЧгж еФбгФкЧ кХ лШж бжзЧкФккі мШЪгЧбжЫ ЧаЧб'яезіб; 
8) ЩиЪдаЧбФ ЧЩЧаФ бжккФ б кХеФзЧккЧйЪ ебіиькХккі ФаЧ лХШХбХгХккі лШФоібкжзФ кФ ікрЪ 

ШЧаЧмЪ; 
9) зХШібкжз ліглШжєйЩмбФ, ЪЩмФкЧбж, ЧШвФкіеФоії бЩіЫ нЧШй биФЩкЧЩмі, бжккжЦ Ъ кХЩбЧєпФЩкіЦ 

бжлиФмі еФШЧаімкЧї лиФмж лЧкФг Чгжк йіЩяоь, сЧ лШжебХиЧ гЧ бжлиФмж зЧйлХкЩФоіЦ еФ лЧШЪрХккя 
ЩмШЧзіб її бжлиФмж, і еФ ЪйЧбж, сЧ ДХШдФбкжЦ аюгдХм УзШФїкж мФ йіЩоХбі аюгдХмж, юШжгжпкі ЧЩЧаж 
гХШдФбкЧї нЧШйж биФЩкЧЩмі кХ йФюмь еФаЧШвЧбФкЧЩмі лХШХг ожй ліглШжєйЩмбЧй; 

10) рзЧгж еФбгФкЧ кХгЧЩмФпХю, екжсХккяй ФаЧ лЧрзЧгдХккяй ЧаиФгкФккя мФ еФЩЧаіб, 
кФгФкжЫ Ъ зЧШжЩмЪбФккя лШФоібкжзЪ гия бжзЧкФккя ШЧаЧмж еФ мШЪгЧбжй гЧвЧбЧШЧй лШЧ гжЩмФкоіЦкЪ 
ШЧаЧмЪ ФаЧ лШЧ кФгЧйкЪ ШЧаЧмЪ. У ШФеі ебіиькХккя лШФоібкжзФ мФ кХлЧбХШкХккя кФгФкжЫ ЦЧйЪ Ъ 
зЧШжЩмЪбФккя ЧаиФгкФккя мФ еФЩЧаіб е кьЧвЧ йЧдХ аЪмж ЩмявкЪмФ аФиФкЩЧбФ бФШміЩмь мФзЧвЧ 
ЧаиФгкФккя Ъ лЧШягзЪ, бжекФпХкЧйЪ ожй КЧгХзЩЧй. 

ЛмОммя 135. ЖПді йОмПТіОиькСї біглСбігОиькСУмі Ф бжлОгзОХ, зСиж нОзмжпкжР ТСейіТ рзСгж 
лПТПбжсФє її кСйікОиькжР ТСейіТ 

МХді йФмХШіФиькЧї біглЧбігФиькЧЩмі лШФоібкжзіб еФ рзЧгЪ, еФбгФкЪ ліглШжєйЩмбЪ, ЪЩмФкЧбі, 
ЧШвФкіеФоії ШЧезШФгФккяй, ЪйжЩкжй еілЩЪммяй, кХгЧЩмФпХю ФаЧ бмШФмЧю ЧзШХйжЫ бжгіб йФЦкФ мФ 
ікржЫ оіккЧЩмХЦ, Ф мФзЧд Ъ мжЫ бжлФгзФЫ, зЧиж нФзмжпкжЦ ШЧейіШ рзЧгж лХШХбжсЪє її кЧйікФиькжЦ 
ШЧейіШ, бЩмФкЧбиююмьЩя еФзЧкЧгФбЩмбЧй.  
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ЛмОммя 1351. ЙжУьйСбжР гСвСбіТ лТС лСбкФ йОмПТіОиькФ біглСбігОиькіУмь 
ПжЩьйЧбжЦ гЧвЧбіШ лШЧ лЧбкЪ йФмХШіФиькЪ біглЧбігФиькіЩмь йЧдХ аЪмж ЪзиФгХкЧ 

ліглШжєйЩмбЧй, ЪЩмФкЧбЧю, ЧШвФкіеФоією е лШФоібкжзЧй, язжЦ гЧЩяв біЩійкФгоямжШіпкЧвЧ бізЪ мФ: 
1) еФЦйФє лЧЩФгЪ ФаЧ бжзЧкЪє ШЧаЧмЪ, аХелЧЩХШХгкьЧ лЧб'яеФкЪ іе еаХШівФккяй, ЧаШЧазЧю, 

лШЧгФдХй (біглЪЩзЧй), лХШХбХеХккяй ФаЧ бжзЧШжЩмФккяй Ъ лШЧоХЩі бжШЧакжомбФ лХШХгФкжЫ ЦЧйЪ 
оіккЧЩмХЦ. ПХШХиіз мФзжЫ лЧЩФг і ШЧаім, Ф мФзЧд мжлЧбжЦ гЧвЧбіШ лШЧ лЧбкЪ ікгжбігЪФиькЪ 
йФмХШіФиькЪ біглЧбігФиькіЩмь еФмбХШгдЪюмьЩя б лЧШягзЪ, бЩмФкЧбиХкЧйЪ КФаікХмЧй МікіЩмШіб 
УзШФїкж; 

2) бжзЧкЪє ШЧаЧмЪ еФ мШЪгЧбжй гЧвЧбЧШЧй лШЧ гжЩмФкоіЦкЪ ШЧаЧмЪ ФаЧ лШЧ кФгЧйкЪ ШЧаЧмЪ і 
зЧШжЩмЪємьЩя ЧаиФгкФккяй мФ еФЩЧаФйж ШЧаЧмЧгФбоя, кФгФкжйж ЦЧйЪ гия бжзЧкФккя ШЧаЧмж. 

ЛмОммя 1352. КСиПзмжбкО (аТжвОгкО) йОмПТіОиькО біглСбігОиькіУмь 
ПШж ЩліиькЧйЪ бжзЧкФккі лШФоібкжзФйж ЧзШХйжЫ бжгіб ШЧаім, еб'яеФкжЫ іе еаХШівФккяй, 

ЧаШЧазЧю, лШЧгФдХй (біглЪЩзЧй), лХШХбХеХккяй ФаЧ еФЩмЧЩЪбФккяй Ъ лШЧоХЩі бжШЧакжомбФ 
лХШХгФкжЫ їй оіккЧЩмХЦ, зЧиж кХйЧдижбЧ ШЧейХдЪбФмж йФмХШіФиькЪ біглЧбігФиькіЩмь зЧдкЧвЧ 
лШФоібкжзФ і ЪзиФЩмж е кжй гЧвЧбіШ лШЧ лЧбкЪ йФмХШіФиькЪ біглЧбігФиькіЩмь, йЧдХ 
еФлШЧбФгдЪбФмжЩя зЧиХзмжбкФ (аШжвФгкФ) йФмХШіФиькФ біглЧбігФиькіЩмь. 

КЧиХзмжбкФ (аШжвФгкФ) йФмХШіФиькФ біглЧбігФиькіЩмь ЪЩмФкЧбиюємьЩя ШЧаЧмЧгФбоХй еФ 
лЧвЧгдХккяй е бжаЧШкжй ЧШвФкЧй лХШбжккЧї лШЧнЩліизЧбЧї ЧШвФкіеФоії (лШЧнЩліизЧбжй 
лШХгЩмФбкжзЧй) ліглШжєйЩмбФ, ЪЩмФкЧбж, ЧШвФкіеФоії. ПжЩьйЧбжЦ гЧвЧбіШ лШЧ зЧиХзмжбкЪ (аШжвФгкЪ) 
йФмХШіФиькЪ біглЧбігФиькіЩмь ЪзиФгФємьЩя йід ліглШжєйЩмбЧй, ЪЩмФкЧбЧю, ЧШвФкіеФоією і бЩійФ 
пиХкФйж зЧиХзмжбЪ (аШжвФгж). 

ПХШХиіз ШЧаім, лШж бжзЧкФккі язжЫ йЧдХ еФлШЧбФгдЪбФмжЩя зЧиХзмжбкФ (аШжвФгкФ) 
йФмХШіФиькФ біглЧбігФиькіЩмь, ЪйЧбж її еФЩмЧЩЪбФккя, Ф мФзЧд мжлЧбжЦ гЧвЧбіШ лШЧ зЧиХзмжбкЪ 
(аШжвФгкЪ) йФмХШіФиькЪ біглЧбігФиькіЩмь ШЧеШЧаияюмьЩя еФ ЪпФЩмю лШЧнЩліизЧбжЫ Ча'єгкФкь 
УзШФїкж мФ еФмбХШгдЪюмьЩя оХкмШФиькжй ЧШвФкЧй бжзЧкФбпЧї биФгж, сЧ еФаХелХпЪє нЧШйЪбФккя 
гХШдФбкЧї лЧиімжзж Ъ ЩнХШі лШФоі, мШЪгЧбжЫ бігкЧЩжк мФ еФЦкямЧЩмі кФЩХиХккя. 

ЛмОммя 1353. ВжекОпПккя ТСейіТФ рзСгж 
РЧейіШ еФлЧгіякЧї ліглШжєйЩмбЪ, ЪЩмФкЧбі, ЧШвФкіеФоії рзЧгж бжекФпФємьЩя еФ нФзмжпкжйж 

бмШФмФйж, кФ лігЩмФбі гФкжЫ аЪЫвФимХШЩьзЧвЧ ЧаиізЪ, бжЫЧгяпж е аФиФкЩЧбЧї бФШмЧЩмі (ЩЧаібФШмЧЩмі) 
йФмХШіФиькжЫ оіккЧЩмХЦ еФ бжШФЫЪбФккяй екЧЩЪ евігкЧ е ЪЩмФкЧбиХкжйж кЧШйФйж. 

У ШФеі ШЧезШФгФккя, кХгЧЩмФпі, ЪйжЩкЧвЧ екжсХккя ФаЧ ЪйжЩкЧвЧ еілЩЪммя йФмХШіФиькжЫ 
оіккЧЩмХЦ ШЧейіШ рзЧгж бжекФпФємьЩя еФ оікФйж, сЧ гіюмь Ъ гФкіЦ йіЩоХбЧЩмі кФ гХкь 
бігрзЧгЪбФккя рзЧгж. 

НФ ліглШжєйЩмбФЫ вШЧйФгЩьзЧвЧ ЫФШпЪбФккя (кФ бжШЧакжомбі мФ б аЪнХмФЫ) і б зЧйіЩіЦкіЦ 
мЧШвібиі ШЧейіШ рзЧгж, еФлЧгіякЧї ШЧезШФгФккяй ФаЧ кХгЧЩмФпХю лШЧгЪзоії і мЧбФШіб, бжекФпФємьЩя 
еФ оікФйж, бЩмФкЧбиХкжйж гия лШЧгФдЪ (ШХФиіеФоії) оієї лШЧгЪзоії і мЧбФШіб. 

ЗФзЧкЧгФбЩмбЧй йЧдХ аЪмж бЩмФкЧбиХкЧ ЧзШХйжЦ лЧШягЧз бжекФпХккя ШЧейіШЪ рзЧгж, сЧ 
лігиявФє лЧзШжммю, б мЧйЪ пжЩиі Ъ зШФмкЧйЪ ЧапжЩиХккі, еФлЧгіякЧї ліглШжєйЩмбЪ, ЪЩмФкЧбі, 
ЧШвФкіеФоії ШЧезШФгФккяй, ЪйжЩкжй еілЩЪммяй, кХгЧЩмФпХю ФаЧ бмШФмЧю ЧзШХйжЫ бжгіб йФЦкФ мФ 
ікржЫ оіккЧЩмХЦ, Ф мФзЧд Ъ мжЫ бжлФгзФЫ, зЧиж нФзмжпкжЦ ШЧейіШ рзЧгж лХШХбжсЪє її кЧйікФиькжЦ 
ШЧейіШ. 

РЧейіШ лігиявФюпЧї лЧзШжммю рзЧгж, еФлЧгіякЧї е бжкж зіиьзЧЫ лШФоібкжзіб, бжекФпФємьЩя 
гия зЧдкЧвЧ е кжЫ е ЪШФЫЪбФккяй ЩмЪлХкя бжкж, бжгЪ і йХді йФмХШіФиькЧї біглЧбігФиькЧЩмі. 

ЛмОммя 136. ЙСТягСз лСзТжммя рзСгж, еОлСгіякСї лТОоібкжзСй 
ПЧзШжммя рзЧгж лШФоібкжзФйж б ШЧейіШі, сЧ кХ лХШХбжсЪє ЩХШХгкьЧвЧ йіЩяпкЧвЧ еФШЧаімзЪ, 

лШЧбФгжмьЩя еФ ШЧелЧШягдХккяй ШЧаЧмЧгФбоя, Ф зХШібкжзФйж ліглШжєйЩмб, ЪЩмФкЧб, ЧШвФкіеФоіЦ мФ 
їЫ еФЩмЪлкжзФйж - еФ ШЧелЧШягдХккяй бжсХЩмЧясЧвЧ б лЧШягзЪ лігиХвиЧЩмі ЧШвФкЪ рияЫЧй 
бігШФЫЪбФккя іе еФШЧаімкЧї лиФмж лШФоібкжзФ. 

РЧелЧШягдХккя ШЧаЧмЧгФбоя ФаЧ бжсХЩмЧясЧвЧ б лЧШягзЪ лігиХвиЧЩмі ЧШвФкЪ йФє аЪмж 
еШЧаиХкЧ кХ ліекірХ гбЧЫ мждкіб е гкя бжябиХккя еФлЧгіякЧї лШФоібкжзЧй рзЧгж і ебХШкХкЧ гЧ 
бжзЧкФккя кХ ШФкірХ ЩХйж гкіб е гкя лЧбігЧйиХккя лШЧ оХ лШФоібкжзЧбі. ЯзсЧ лШФоібкжз кХ евЧгХк 
е бігШФЫЪбФккяй ФаЧ ЦЧвЧ ШЧейіШЧй, мШЪгЧбжЦ ЩліШ еФ ЦЧвЧ еФябЧю ШЧевиягФємьЩя б лЧШягзЪ, 
лХШХгаФпХкЧйЪ еФзЧкЧгФбЩмбЧй. 
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У ШХрмі бжлФгзіб лЧзШжммя рзЧгж лШЧбФгжмьЩя рияЫЧй лЧгФккя ШЧаЧмЧгФбоХй лЧеЧбЪ гЧ 
йіЩоХбЧвЧ еФвФиькЧвЧ ЩЪгЪ. 

СмявкХккя е зХШібкжзіб ліглШжєйЩмб, ЪЩмФкЧб, ЧШвФкіеФоіЦ мФ їЫ еФЩмЪлкжзіб йФмХШіФиькЧї 
рзЧгж б ЩЪгЧбЧйЪ лЧШягзЪ лШЧбФгжмьЩя еФ лЧеЧбЧй бжсХЩмЧясЧвЧ б лЧШягзЪ лігиХвиЧЩмі ЧШвФкЪ. 

ЛмОммя 137. ИаУмОбжкж, язі лігиявОюмь бТОХФбОккю лТж бжекОпПккі ТСейіТФ бігрзСгФбОккя 
СЪг лШж бжекФпХккі ШЧейіШЪ рзЧгж, сЧ лігиявФє лЧзШжммю, зШій лШяйЧї гіЦЩкЧї рзЧгж, 

бШФЫЧбЪє ЩмЪлікь бжкж лШФоібкжзФ і мЪ зЧкзШХмкЪ ЧаЩмФкЧбзЪ, еФ язЧї рзЧгЪ аЪиЧ еФлЧгіякЧ. КЧиж 
рзЧгФ ЩмФиФ кФЩиігзЧй кХ ижрХ бжккЧї лЧбХгікзж лШФоібкжзФ, ФиХ Ц бігЩЪмкЧЩмі ЪйЧб, сЧ 
еФаХелХпЪюмь еаХШХдХккя йФмХШіФиькжЫ оіккЧЩмХЦ, ШЧейіШ лЧзШжммя лЧбжкХк аЪмж біглЧбігкЧ 
ейХкрХкжЦ. 

СЪг йЧдХ ейХкржмж ШЧейіШ лЧзШжммя рзЧгж, еФлЧгіякЧї лШФоібкжзЧй, еФиХдкЧ біг ЦЧвЧ 
йФЦкЧбЧвЧ ЩмФкЪ, еФ бжкямзЧй бжлФгзіб, зЧиж рзЧгФ еФлЧгіякФ еиЧпжккжйж гіяйж лШФоібкжзФ, 
бпжкХкжйж е зЧШжЩижбЧю йХмЧю. 

ЛмОммя 138. ИаСб'яеСз гСзОеФбОккя кОябкСУмі ФйСб гия лСзиОгПккя  
йОмПТіОиькСї біглСбігОиькСУмі кО лТОоібкжзО 

Дия лЧзиФгХккя кФ лШФоібкжзФ йФмХШіФиькЧї біглЧбігФиькЧЩмі еФ рзЧгЪ ШЧаЧмЧгФбХоь 
лЧбжкХк гЧбХЩмж кФябкіЩмь ЪйЧб, лХШХгаФпХкжЫ ЩмФммХю 130 оьЧвЧ КЧгХзЩЪ. 

ГиОбО X 
МККДИВА ДИЛМИЙЙІЗА 

ЛмОммя 139. ИаСб'яезж лТОоібкжзіб 
ПШФоібкжзж еЧаЧб'яеФкі лШФоюбФмж пХЩкЧ і ЩЪйиіккЧ, ЩбЧєпФЩкЧ і мЧпкЧ бжзЧкЪбФмж 

ШЧелЧШягдХккя ШЧаЧмЧгФбоя, гЧгХШдЪбФмж мШЪгЧбЧї і мХЫкЧиЧвіпкЧї гжЩожлиікж, бжйЧв 
кЧШйФмжбкжЫ Фзміб лШЧ ЧЫЧШЧкЪ лШФоі, гаФЦижбЧ ЩмФбжмжЩя гЧ йФЦкФ ШЧаЧмЧгФбоя, е язжй ЪзиФгХкЧ 
мШЪгЧбжЦ гЧвЧбіШ. 

ЛмОммя 140. ЗОаПелПпПккя мТФгСбСї гжУожлиікж 
ТШЪгЧбФ гжЩожлиікФ кФ ліглШжєйЩмбФЫ, б ЪЩмФкЧбФЫ, ЧШвФкіеФоіяЫ еФаХелХпЪємьЩя ЩмбЧШХккяй 

кХЧаЫігкжЫ ЧШвФкіеФоіЦкжЫ мФ ХзЧкЧйіпкжЫ ЪйЧб гия кЧШйФиькЧї бжЩЧзЧлШЧгЪзмжбкЧї ШЧаЧмж, 
ЩбігЧйжй ЩмФбиХккяй гЧ лШФоі, йХмЧгФйж лХШХзЧкФккя, бжЫЧбФккя, Ф мФзЧд еФЧЫЧпХккя еФ ЩЪйиіккЪ 
лШФою.  

У кХЧаЫігкжЫ бжлФгзФЫ еФЫЧгж гжЩожлиікФШкЧвЧ ближбЪ еФЩмЧЩЧбЪюмьЩя ЩмЧЩЧбкЧ ЧзШХйжЫ 
кХЩЪйиіккжЫ лШФоібкжзіб. 

ЛмОммя 141. ИаСб'яезж ТСаСмСгОбоя 
РЧаЧмЧгФбХоь лЧбжкХк лШФбжиькЧ ЧШвФкіеЪбФмж лШФою лШФоібкжзіб, ЩмбЧШюбФмж ЪйЧбж гия 

еШЧЩмФккя лШЧгЪзмжбкЧЩмі лШФоі, еФаХелХпЪбФмж мШЪгЧбЪ і бжШЧакжпЪ гжЩожлиікЪ, кХЪЫжиькЧ 
гЧгХШдЪбФмж еФзЧкЧгФбЩмбФ лШЧ лШФою і лШФбжи ЧЫЧШЧкж лШФоі, ЪбФдкЧ ЩмФбжмжЩя гЧ лЧмШХа і 
еФлжміб лШФоібкжзіб, лЧиілрЪбФмж ЪйЧбж їЫ лШФоі мФ лЧаЪмЪ. 

ЛмОммя 142. ЙТОбжиО бкФмТіркьСвС мТФгСбСвС ТСелСТягзФ. ЛмОмФмж і лСиСдПккя лТС гжУожлиікФ  
ТШЪгЧбжЦ ШЧелЧШягЧз кФ ліглШжєйЩмбФЫ, б ЪЩмФкЧбФЫ, ЧШвФкіеФоіяЫ бжекФпФємьЩя лШФбжиФйж 

бкЪмШіркьЧвЧ мШЪгЧбЧвЧ ШЧелЧШягзЪ, язі еФмбХШгдЪюмьЩя мШЪгЧбжйж зЧиХзмжбФйж еФ лЧгФккяй 
ШЧаЧмЧгФбоя і бжаЧШкЧвЧ ЧШвФкЪ лХШбжккЧї лШЧнЩліизЧбЧї ЧШвФкіеФоії (лШЧнЩліизЧбЧвЧ 
лШХгЩмФбкжзФ) кФ ЧЩкЧбі мжлЧбжЫ лШФбжи. 

У гХязжЫ вФиЪеяЫ ХзЧкЧйізж УзШФїкж гия ЧзШХйжЫ зФмХвЧШіЦ лШФоібкжзіб гіюмь ЩмФмЪмж і 
лЧиЧдХккя лШЧ гжЩожлиікЪ. 

ЛмОммя 143. ЗОСХСпПккя еО ФУліХж б ТСаСмі 
ДЧ лШФоібкжзіб ліглШжєйЩмб, ЪЩмФкЧб, ЧШвФкіеФоіЦ йЧдЪмь еФЩмЧЩЧбЪбФмжЩь аЪгь-язі 

еФЧЫЧпХккя, сЧ йіЩмямьЩя б еФмбХШгдХкжЫ мШЪгЧбжйж зЧиХзмжбФйж лШФбжиФЫ бкЪмШіркьЧвЧ 
мШЪгЧбЧвЧ ШЧелЧШягзЪ. 
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ЛмОммя 144. ЙСТягСз еОУмСУФбОккя еОСХСпПкь 
ЗФЧЫЧпХккя еФЩмЧЩЧбЪюмьЩя ШЧаЧмЧгФбоХй ШФеЧй ФаЧ еФ лЧвЧгдХккяй е бжаЧШкжй ЧШвФкЧй 

лХШбжккЧї лШЧнЩліизЧбЧї ЧШвФкіеФоії (лШЧнЩліизЧбжй лШХгЩмФбкжзЧй) ліглШжєйЩмбФ, ЪЩмФкЧбж, 
ЧШвФкіеФоії. 

ЗФЧЫЧпХккя лШФоібкжзФй ЧвЧиЧрЪюмьЩя кФзФеЧй (ШЧелЧШягдХккяй) б ЪШЧпжЩміЦ ЧаЩмФкЧбоі, 
Ф мФзЧд кФ бжйЧвЪ лШФоібкжзФ, язсЧ мШЪгЧбФ зкждзФ еаХШівФємьЩя Ъ кьЧвЧ, еФкЧЩямьЩя гЧ ЦЧвЧ 
мШЪгЧбЧї зкждзж. 

ЛмОммя 145. ЙПТПбОвж і ліиьвж гия лТОоібкжзіб, язі ФУліркС і УФйиіккС 
 бжзСкФюмь УбСї мТФгСбі СаСб'яезж 

ПШФоібкжзФй, язі ЪЩліркЧ Ц ЩЪйиіккЧ бжзЧкЪюмь ЩбЧї мШЪгЧбі ЧаЧб'яезж, кФгФюмьЩя б лХШрЪ 
пХШвЪ лХШХбФвж мФ ліиьвж б вФиЪеі ЩЧоіФиькЧ-зЪиьмЪШкЧвЧ і джмиЧбЧ-лЧаЪмЧбЧвЧ ЧаЩиЪвЧбЪбФккя 
(лЪмібзж гЧ ЩФкФмЧШіїб мФ аЪгжкзіб біглЧпжкзЪ, лЧиілрХккя джмиЧбжЫ ЪйЧб і м. ік.). ТФзжй 
лШФоібкжзФй кФгФємьЩя мФзЧд лХШХбФвФ лШж лШЧЩЪбФккі лЧ ШЧаЧмі. 

ЛмОммя 146. ЗОСХСпПккя еО СУСаижбі мТФгСбі еОУиФвж 
ЗФ ЧЩЧаижбі мШЪгЧбі еФЩиЪвж лШФоібкжзж лШХгЩмФбияюмьЩя Ъ бжсі ЧШвФкж гЧ еФЧЫЧпХккя, гЧ 

кФвЧШЧгдХккя ЧШгХкФйж, йХгФияйж, лЧпХЩкжйж вШФйЧмФйж, і кФвШЪгкжйж екФпзФйж і гЧ лШжЩбЧєккя 
лЧпХЩкжЫ ебФкь і ебФккя зШФсЧвЧ лШФоібкжзФ еФ гФкЧю лШЧнХЩією. 

ЛмОммя 147. ЛмявкПккя еО лСТФрПккя мТФгСбСї гжУожлиікж 
ЗФ лЧШЪрХккя мШЪгЧбЧї гжЩожлиікж гЧ лШФоібкжзФ йЧдХ аЪмж еФЩмЧЩЧбФкЧ міиьзж Чгжк е 

мФзжЫ еФЫЧгіб ЩмявкХккя: 
1) гЧвФкФ; 
2) ебіиькХккя. 
ЗФзЧкЧгФбЩмбЧй, ЩмФмЪмФйж і лЧиЧдХккяйж лШЧ гжЩожлиікЪ йЧдЪмь аЪмж лХШХгаФпХкі гия 

ЧзШХйжЫ зФмХвЧШіЦ лШФоібкжзіб Ц ікрі гжЩожлиікФШкі ЩмявкХккя. 

ЛмОммя 1471. ИТвОкж, лТОбСйСпкі еОУмСУСбФбОмж  гжУожлиікОТкі УмявкПккя 
ДжЩожлиікФШкі ЩмявкХккя еФЩмЧЩЧбЪюмьЩя ЧШвФкЧй, язЧйЪ кФгФкЧ лШФбЧ лШжЦкяммя кФ ШЧаЧмЪ 

(ЧаШФккя, еФмбХШгдХккя і лШжекФпХккя кФ лЧЩФгЪ) гФкЧвЧ лШФоібкжзФ. 
НФ лШФоібкжзіб, язі кХЩЪмь гжЩожлиікФШкЪ біглЧбігФиькіЩмь евігкЧ іе ЩмФмЪмФйж, лЧиЧдХккяйж 

мФ ікржйж ФзмФйж еФзЧкЧгФбЩмбФ лШЧ гжЩожлиікЪ, гжЩожлиікФШкі ЩмявкХккя йЧдЪмь кФзиФгФмжЩя 
мФзЧд ЧШвФкФйж, бжсжйж Ъ лЧШягзЪ лігиХвиЧЩмі сЧгЧ ЧШвФкіб, еФекФпХкжЫ Ъ пФЩмжкі лХШріЦ оієї 
ЩмФммі. 

ПШФоібкжзж, язі еФЦйФюмь бжаЧШкі лЧЩФгж, йЧдЪмь аЪмж ебіиькХкі міиьзж еФ ШірХккяй ЧШвФкЪ, 
язжЦ їЫ ЧаШФб, і ижрХ е лігЩмФб, лХШХгаФпХкжЫ еФзЧкЧгФбЩмбЧй. 

ЛмОммя 148. ЛмТСз гия еОУмСУФбОккя гжУожлиікОТкСвС УмявкПккя 
ДжЩожлиікФШкХ ЩмявкХккя еФЩмЧЩЧбЪємьЩя ШЧаЧмЧгФбоХй аХелЧЩХШХгкьЧ еФ бжябиХккяй 

лШЧЩмЪлзЪ, ФиХ кХ ліекірХ ЧгкЧвЧ йіЩяоя е гкя ЦЧвЧ бжябиХккя, кХ ШФЫЪюпж пФЩЪ ебіиькХккя 
лШФоібкжзФ біг ШЧаЧмж Ъ еб'яезЪ е мжйпФЩЧбЧю кХлШФоХегФмкіЩмю ФаЧ лХШХаЪбФккя ЦЧвЧ Ъ біглЪЩмоі. 

ДжЩожлиікФШкХ ЩмявкХккя кХ йЧдХ аЪмж кФзиФгХкХ ліекірХ рХЩмж йіЩяоіб е гкя бпжкХккя 
лШЧЩмЪлзЪ. 

ЛмОммя 149. ЙСТягСз еОУмСУФбОккя гжУожлиікОТкжХ УмявкПкь 
ДЧ еФЩмЧЩЪбФккя гжЩожлиікФШкЧвЧ ЩмявкХккя ШЧаЧмЧгФбХоь лЧбжкХк еФдФгФмж біг 

лЧШЪркжзФ мШЪгЧбЧї гжЩожлиікж лжЩьйЧбі лЧяЩкХккя. 
ЗФ зЧдкХ лЧШЪрХккя мШЪгЧбЧї гжЩожлиікж йЧдХ аЪмж еФЩмЧЩЧбФкЧ ижрХ ЧгкХ гжЩожлиікФШкХ 

ЩмявкХккя. 
ПШж ЧаШФккі бжгЪ ЩмявкХккя ШЧаЧмЧгФбХоь лЧбжкХк бШФЫЧбЪбФмж ЩмЪлікь мядзЧЩмі бпжкХкЧвЧ 

лШЧЩмЪлзЪ і еФлЧгіякЪ кжй рзЧгЪ, ЧаЩмФбжкж, еФ язжЫ бпжкХкЧ лШЧЩмЪлЧз, і лЧлХШХгкю ШЧаЧмЪ 
лШФоібкжзФ. 

СмявкХккя ЧвЧиЧрЪємьЩя б кФзФеі (ШЧелЧШягдХккі) і лЧбігЧйияємьЩя лШФоібкжзЧбі ліг 
ШЧелжЩзЪ. 

ЛмОммя 150. ИУзОТдПккя гжУожлиікОТкСвС УмявкПккя 
ДжЩожлиікФШкХ ЩмявкХккя йЧдХ аЪмж ЧЩзФШдХкХ лШФоібкжзЧй Ъ лЧШягзЪ, бЩмФкЧбиХкЧйЪ пжккжй еФзЧкЧгФбЩмбЧй 

(виФбФ XV оьЧвЧ КЧгХзЩЪ). 



ГОеПмО "Все про бтугалтерський облік"                    document.vobu.ua 

41 

 

ЛмОммя 151. Зкяммя гжУожлиікОТкСвС УмявкПккя 
ЯзсЧ лШЧмявЧй ШЧзЪ е гкя кФзиФгХккя гжЩожлиікФШкЧвЧ ЩмявкХккя лШФоібкжзФ кХ аЪгХ 

ліггФкЧ кЧбЧйЪ гжЩожлиікФШкЧйЪ ЩмявкХккю, мЧ бік ббФдФємьЩя мФзжй, сЧ кХ йФб гжЩожлиікФШкЧвЧ 
ЩмявкХккя. 

ЯзсЧ лШФоібкжз кХ гЧлЪЩмжб кЧбЧвЧ лЧШЪрХккя мШЪгЧбЧї гжЩожлиікж і гЧ мЧвЧ д лШЧябжб 
ЩХаХ яз ЩЪйиіккжЦ лШФоібкжз, мЧ ЩмявкХккя йЧдХ аЪмж екямХ гЧ еФзікпХккя ЧгкЧвЧ ШЧзЪ. 

ПШЧмявЧй ЩмШЧзЪ гії гжЩожлиікФШкЧвЧ ЩмявкХккя еФЫЧгж еФЧЫЧпХккя гЧ лШФоібкжзФ кХ 
еФЩмЧЩЧбЪюмьЩя. 

ЛмОммя 152. ЙПТПгОпО лжмОккя лТС лСТФрПккя мТФгСбСї 
 гжУожлиікж кО ТСевияг мТФгСбСвС зСиПзмжбФ  ОаС РСвС СТвОкФ 

РЧаЧмЧгФбХоь йФє лШФбЧ еФйіЩмь кФзиФгФккя гжЩожлиікФШкЧвЧ ЩмявкХккя лХШХгФмж лжмФккя 
лШЧ лЧШЪрХккя мШЪгЧбЧї гжЩожлиікж кФ ШЧевияг мШЪгЧбЧвЧ зЧиХзмжбЪ ФаЧ ЦЧвЧ ЧШвФкЪ.  

ГиОбО XI 
ИНИКИЗА ЙКАМІ 

ЛмОммя 153. ЛмбСТПккя аПелПпкжХ і кПрзігижбжХ ФйСб лТОоі 
НФ бЩіЫ ліглШжєйЩмбФЫ, б ЪЩмФкЧбФЫ, ЧШвФкіеФоіяЫ ЩмбЧШююмьЩя аХелХпкі і кХрзігижбі ЪйЧбж 

лШФоі. 
ЗФаХелХпХккя аХелХпкжЫ і кХрзігижбжЫ ЪйЧб лШФоі лЧзиФгФємьЩя кФ ШЧаЧмЧгФбоя, зШій 

бжлФгзіб ЪзиФгХккя йід лШФоібкжзЧй мФ ШЧаЧмЧгФбоХй мШЪгЧбЧвЧ гЧвЧбЧШЪ лШЧ гжЩмФкоіЦкЪ ШЧаЧмЪ. 
УйЧбж лШФоі кФ ШЧаЧпЧйЪ йіЩоі, аХелХзФ мХЫкЧиЧвіпкжЫ лШЧоХЩіб, йФржк, йХЫФкіейіб, 

ЪЩмФмзЪбФккя мФ ікржЫ еФЩЧаіб бжШЧакжомбФ, ЩмФк еФЩЧаіб зЧиХзмжбкЧвЧ мФ ікгжбігЪФиькЧвЧ еФЫжЩмЪ, 
сЧ бжзЧШжЩмЧбЪюмьЩя лШФоібкжзЧй, Ф мФзЧд ЩФкімФШкЧ-лЧаЪмЧбі ЪйЧбж лЧбжккі біглЧбігФмж 
бжйЧвФй кЧШйФмжбкжЫ Фзміб лШЧ ЧЫЧШЧкЪ лШФоі. 

РЧаЧмЧгФбХоь лЧбжкХк блШЧбФгдЪбФмж ЩЪпФЩкі еФЩЧаж мХЫкізж аХелХзж, сЧ еФлЧаівФюмь 
бжШЧакжпЧйЪ мШФбйФмжейЪ, і еФаХелХпЪбФмж ЩФкімФШкЧ-вівієкіпкі ЪйЧбж, сЧ еФлЧаівФюмь бжкжзкХккю 
лШЧнХЩіЦкжЫ еФЫбЧШюбФкь Ъ лШФоібкжзіб. 

РЧаЧмЧгФбХоь кХ блШФбі бжйФвФмж біг лШФоібкжзФ бжзЧкФккя ШЧаЧмж, сЧ ЩмФкЧбжмь ябкЪ 
кХаХелХзЪ гия джммя лШФоібкжзФ, Ф мФзЧд б ЪйЧбФЫ, сЧ кХ біглЧбігФюмь еФзЧкЧгФбЩмбЪ лШЧ ЧЫЧШЧкЪ 
лШФоі. ПШФоібкжз йФє лШФбЧ бігйЧбжмжЩя біг бжзЧкФккя гЧШЪпХкЧї ШЧаЧмж, язсЧ ЩмбЧШжиФЩя 
бжШЧакжпФ ЩжмЪФоія, сЧ ЩмФкЧбжмь кХаХелХзЪ гия джммя пж егЧШЧб'я мФзЧвЧ лШФоібкжзФ ФаЧ июгХЦ, 
язі ЦЧвЧ ЧмЧпЪюмь, і кФбзЧижркьЧвЧ ЩХШХгЧбжсФ. 

У ШФеі кХйЧдижбЧЩмі лЧбкЧвЧ ЪЩЪкХккя кХаХелХпкжЫ і рзігижбжЫ гия егЧШЧб'я ЪйЧб лШФоі 
ШЧаЧмЧгФбХоь еЧаЧб'яеФкжЦ лЧбігЧйжмж лШЧ оХ оХкмШФиькжЦ ЧШвФк бжзЧкФбпЧї биФгж, сЧ ШХФиіеЪє 
гХШдФбкЪ лЧиімжзЪ Ъ ЩнХШі ЧЫЧШЧкж лШФоі, язжЦ йЧдХ кФгФмж мжйпФЩЧбЪ евЧгЪ кФ ШЧаЧмЪ б мФзжЫ 
ЪйЧбФЫ. 

НФ ШЧаЧмЧгФбоя лЧзиФгФємьЩя ЧаЧб'яеЧз лШЧбХгХккя ікЩмШЪзмФдЪ (кФбпФккя) лШФоібкжзіб е 
лжмФкь ЧЫЧШЧкж лШФоі, лШЧмжлЧдХдкЧї аХелХзж. 

ТШЪгЧбі зЧиХзмжбж ЧавЧбЧШююмь і ЩЫбФиююмь зЧйлиХзЩкі лиФкж лЧиілрХккя ЪйЧб лШФоі, 
ЧЫЧШЧкж лШФоі мФ лШЧбХгХккя ЩФкімФШкЧ-ЧегЧШЧбпжЫ еФЫЧгіб і зЧкмШЧиююмь бжзЧкФккя мФзжЫ лиФкіб. 

ПШж ЪзиФгХккі мШЪгЧбЧвЧ гЧвЧбЧШЪ лШЧ гжЩмФкоіЦкЪ ШЧаЧмЪ кФ ШЧаЧмЧгФбоя лЧзиФгФємьЩя 
ЧаЧб'яеЧз ЩжЩмХйФмжпкЧвЧ лШЧбХгХккя ікЩмШЪзмФдЪ (кФбпФккя) лШФоібкжзФ е лжмФкь ЧЫЧШЧкж лШФоі і 
лШЧмжлЧдХдкЧї аХелХзж б йХдФЫ бжзЧШжЩмФккя мФзжй лШФоібкжзЧй ЧаиФгкФккя мФ еФЩЧаіб, 
ШХзЧйХкгЧбФкжЫ ФаЧ кФгФкжЫ ШЧаЧмЧгФбоХй. 

ТФзжЦ ікЩмШЪзмФд (кФбпФккя) йЧдХ лШЧбЧгжмжЩя гжЩмФкоіЦкЧ, е бжзЧШжЩмФккяй ЩЪпФЩкжЫ 
ікнЧШйФоіЦкЧ-зЧйЪкізФоіЦкжЫ мХЫкЧиЧвіЦ, еЧзШХйФ рияЫЧй бігХЧеб'яезЪ. У мФзЧйЪ ШФеі 
лігмбХШгдХккяй лШЧбХгХккя ікЩмШЪзмФдЪ (кФбпФккя) ббФдФємьЩя нФзм ЧайікЪ біглЧбігкжйж 
ХиХзмШЧккжйж гЧзЪйХкмФйж йід ШЧаЧмЧгФбоХй мФ лШФоібкжзЧй. 

ПШж бжзЧкФккі гжЩмФкоіЦкЧї ШЧаЧмж ШЧаЧмЧгФбХоь біглЧбігФє еФ аХелХпкіЩмь і кФиХдкжЦ 
мХЫкіпкжЦ ЩмФк ЧаиФгкФккя мФ еФЩЧаіб бжШЧакжомбФ, сЧ лХШХгФюмьЩя лШФоібкжзЪ гия бжзЧкФккя 
гжЩмФкоіЦкЧї ШЧаЧмж. 
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ЛмОммя 154. ДСгПТдОккя бжйСв сСгС СХСТСкж лТОоі лТж лТСПзмФбОккі,  
аФгібкжомбі (бжвСмСбиПккі) мО ТПзСкУмТФзоії ліглТжєйУмб, Са'єзміб  

і  еОУСаіб бжТСакжомбО 
ПШЧХзмЪбФккя бжШЧакжпжЫ Ча'єзміб, ШЧеШЧазФ кЧбжЫ мХЫкЧиЧвіЦ, еФЩЧаіб бжШЧакжомбФ, еФЩЧаіб 

зЧиХзмжбкЧвЧ мФ ікгжбігЪФиькЧвЧ еФЫжЩмЪ лШФоююпжЫ лЧбжккі лШЧбФгжмжЩя е ЪШФЫЪбФккяй бжйЧв 
сЧгЧ ЧЫЧШЧкж лШФоі. 

ВжШЧакжпі аЪгібиі, ЩлЧШЪгж, ЪЩмФмзЪбФккя, мШФкЩлЧШмкі еФЩЧаж, сЧ ббЧгямьЩя б гію ліЩия 
аЪгібкжомбФ ФаЧ ШХзЧкЩмШЪзоії, мХЫкЧиЧвіпкі лШЧоХЩж лЧбжккі біглЧбігФмж кЧШйФмжбкжй ФзмФй лШЧ 
ЧЫЧШЧкЪ лШФоі. 

ЛмОммя 155. ЗОаСТСкО ббПгПккя б ПзУлиФОмОоію ліглТжєйУмб, 
язі кП біглСбігОюмь бжйСвОй СХСТСкж  лТОоі 

ЖЧгкХ ліглШжєйЩмбЧ, оХЫ, гіиькжоя, бжШЧакжомбЧ кХ йЧдЪмь аЪмж лШжЦкямі і ббХгХкі б 
ХзЩлиЪФмФоію, язсЧ кФ кжЫ кХ ЩмбЧШХкЧ аХелХпкжЫ і кХрзігижбжЫ ЪйЧб лШФоі. 

ВбХгХккя б ХзЩлиЪФмФоію кЧбжЫ і ШХзЧкЩмШЪЦЧбФкжЫ Ча'єзміб бжШЧакжпЧвЧ мФ ЩЧоіФиькЧ-
зЪиьмЪШкЧвЧ лШжекФпХккя аХе гЧебЧиЪ оХкмШФиькЧвЧ ЧШвФкЪ бжзЧкФбпЧї биФгж, сЧ ШХФиіеЪє 
гХШдФбкЪ лЧиімжзЪ Ъ ЩнХШі ЧЫЧШЧкж лШФоі, еФаЧШЧкяємьЩя. 

РЧаЧмЧгФбХоь, язжЦ ЩмбЧШжб кЧбХ ліглШжєйЩмбЧ, еЧаЧб'яеФкжЦ ЧгХШдФмж біг оХкмШФиькЧвЧ 
ЧШвФкЪ бжзЧкФбпЧї биФгж, сЧ ШХФиіеЪє гХШдФбкЪ лЧиімжзЪ Ъ ЩнХШі ЧЫЧШЧкж лШФоі, гЧебіи кФ лЧпФмЧз 
ЦЧвЧ ШЧаЧмж. 

ЛмОммя 156. ЗОаСТСкО лПТПгОпі Ф бжТСакжомбС еТОезіб  кСбжХ йОржк  
мО ікржХ еОУСаіб бжТСакжомбО,  блТСбОгдПккя кСбжХ мПХкСиСвіР,  

сС кП біглСбігОюмь бжйСвОй СХСТСкж лТОоі 
ВжвЧмЧбиХккя і лХШХгФпФ Ъ бжШЧакжомбЧ еШФезіб кЧбжЫ йФржк, йХЫФкіейіб, ЪЩмФмзЪбФккя мФ 

ікржЫ еФЩЧаіб бжШЧакжомбФ, Ф мФзЧд блШЧбФгдХккя кЧбжЫ мХЫкЧиЧвіЦ аХе гЧебЧиЪ оХкмШФиькЧвЧ 
ЧШвФкЪ бжзЧкФбпЧї биФгж, сЧ ШХФиіеЪє гХШдФбкЪ лЧиімжзЪ Ъ ЩнХШі ЧЫЧШЧкж лШФоі, еФаЧШЧкяємьЩя. 

ЛмОммя 157. ДПТдОбкі йідвОиФеПбі мО вОиФеПбі кСТйОмжбкі Озмж лТС СХСТСкФ лТОоі 
ДХШдФбкі йідвФиЪеХбі мФ вФиЪеХбі кЧШйФмжбкі Фзмж лШЧ ЧЫЧШЧкЪ лШФоі - оХ лШФбжиФ, ЩмФкгФШмж, 

кЧШйж, лЧиЧдХккя, ікЩмШЪзоії мФ ікрі гЧзЪйХкмж, язжй кФгФкЧ пжккіЩмь лШФбЧбжЫ кЧШй, ЧаЧб'яезЧбжЫ 
гия бжзЧкФккя. 

ОлШФоюбФккя мФ лШжЦкяммя кЧбжЫ, лХШХвияг і ЩзФЩЪбФккя пжккжЫ гХШдФбкжЫ йідвФиЪеХбжЫ мФ 
вФиЪеХбжЫ кЧШйФмжбкжЫ Фзміб лШЧ ЧЫЧШЧкЪ лШФоі лШЧбЧгямьЩя оХкмШФиькжй ЧШвФкЧй бжзЧкФбпЧї 
биФгж, сЧ еФаХелХпЪє нЧШйЪбФккя гХШдФбкЧї лЧиімжзж Ъ ЩнХШі ЧЫЧШЧкж лШФоі, еФ ЪпФЩмю ікржЫ 
гХШдФбкжЫ ЧШвФкіб і лШЧнХЩіЦкжЫ ЩліиЧз Ъ лЧШягзЪ, бжекФпХкЧйЪ КФаікХмЧй МікіЩмШіб УзШФїкж. 

СмФкгФШмж, мХЫкіпкі ЪйЧбж мФ ікрі кЧШйФмжбкЧ-мХЫкіпкі гЧзЪйХкмж кФ еФЩЧаж лШФоі і 
мХЫкЧиЧвіпкі лШЧоХЩж лЧбжккі бзиюпФмж бжйЧвж сЧгЧ ЧЫЧШЧкж лШФоі і лЧвЧгдЪбФмжЩя е оХкмШФиькжй 
ЧШвФкЧй бжзЧкФбпЧї биФгж, сЧ еФаХелХпЪє нЧШйЪбФккя гХШдФбкЧї лЧиімжзж Ъ ЩнХШі ЧЫЧШЧкж лШФоі. 

У ШФеі бігЩЪмкЧЩмі б кЧШйФмжбкжЫ ФзмФЫ лШЧ ЧЫЧШЧкЪ лШФоі бжйЧв, язі кХЧаЫігкЧ бжзЧкФмж гия 
еФаХелХпХккя аХелХпкжЫ і кХрзігижбжЫ ЪйЧб лШФоі кФ лХбкжЫ ШЧаЧмФЫ, ШЧаЧмЧгФбХоь еЧаЧб'яеФкжЦ 
бджмж лЧвЧгдХкжЫ е оХкмШФиькжй ЧШвФкЧй бжзЧкФбпЧї биФгж, сЧ ШХФиіеЪє гХШдФбкЪ лЧиімжзЪ Ъ 
ЩнХШі ЧЫЧШЧкж лШФоі, еФЫЧгіб, сЧ еФаХелХпФмь аХелХзЪ лШФоібкжзіб. 

ЛмОммя 158. ИаСб'яеСз ТСаСмСгОбоя сСгС лСиПврПккя  
і СегСТСбиПккя ФйСб лТОоі лТОоібкжзіб 

РЧаЧмЧгФбХоь еЧаЧб'яеФкжЦ бджбФмж еФЫЧгіб гия лЧиХврХккя і ЧегЧШЧбиХккя ЪйЧб лШФоі 
лШФоібкжзіб рияЫЧй блШЧбФгдХккя ЩЪпФЩкжЫ мХЫкЧиЧвіЦ, гЧЩявкХкь кФЪзж і мХЫкізж, еФЩЧаіб 
йХЫФкіеФоії мФ ФбмЧйФмжеФоії бжШЧакжомбФ, бжйЧв ХШвЧкЧйізж, зШФсЧвЧ гЧЩбігЪ е ЧЫЧШЧкж лШФоі, 
екждХккя мФ ЪЩЪкХккя еФлжиХкЧЩмі і еФвФеЧбФкЧЩмі лЧбімШя Ъ бжШЧакжпжЫ лШжйісХккяЫ, екждХккя 
ікмХкЩжбкЧЩмі рЪйЪ, біаШФоії, бжлШЧйікюбФкь мЧсЧ. 

ЛмОммя 159. ИаСб'яеСз лТОоібкжзО бжзСкФбОмж бжйСвж кСТйОмжбкжХ Озміб лТС СХСТСкФ лТОоі 
ПШФоібкжз еЧаЧб'яеФкжЦ: 
екФмж і бжзЧкЪбФмж бжйЧвж кЧШйФмжбкжЫ Фзміб лШЧ ЧЫЧШЧкЪ лШФоі, лШФбжиФ лЧбЧгдХккя е 

йФржкФйж, йХЫФкіейФйж, ЪЩмФмзЪбФккяй мФ ікржйж еФЩЧаФйж бжШЧакжомбФ, зЧШжЩмЪбФмжЩя 
еФЩЧаФйж зЧиХзмжбкЧвЧ мФ ікгжбігЪФиькЧвЧ еФЫжЩмЪ; 
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гЧгХШдЪбФмж еЧаЧб'яеФкь сЧгЧ ЧЫЧШЧкж лШФоі, лХШХгаФпХкжЫ зЧиХзмжбкжй гЧвЧбЧШЧй 
(ЪвЧгЧю, мШЪгЧбжй гЧвЧбЧШЧй) мФ лШФбжиФйж бкЪмШіркьЧвЧ мШЪгЧбЧвЧ ШЧелЧШягзЪ ліглШжєйЩмбФ, 
ЪЩмФкЧбж, ЧШвФкіеФоії; 

лШЧЫЧгжмж Ъ бЩмФкЧбиХкЧйЪ лЧШягзЪ лЧлХШХгкі мФ лХШіЧгжпкі йХгжпкі Чвиягж; 
ЩлібШЧаімкжпФмж е ШЧаЧмЧгФбоХй Ъ ЩлШФбі ЧШвФкіеФоії аХелХпкжЫ і кХрзігижбжЫ ЪйЧб лШФоі, 

ЧЩЧажЩмЧ бджбФмж лЧЩжиькжЫ еФЫЧгіб сЧгЧ ЪЩЪкХккя аЪгь-язЧї бжШЧакжпЧї ЩжмЪФоії, язФ ЩмбЧШює 
еФвШЧеЪ ЦЧвЧ джммю пж егЧШЧб'ю ФаЧ июгХЦ, язі ЦЧвЧ ЧмЧпЪюмь, і кФбзЧижркьЧйЪ лШжШЧгкЧйЪ 
ЩХШХгЧбжсЪ, лЧбігЧйиямж лШЧ кХаХелХзЪ ЩбЧвЧ аХелЧЩХШХгкьЧвЧ зХШібкжзФ ФаЧ лЧЩФгЧбЪ ЧЩЧаЪ. 

ЛмОммя 160. КСкмТСиь еО гСгПТдОккяй бжйСв кСТйОмжбкжХ  Озміб лТС СХСТСкФ лТОоі 
ПЧЩміЦкжЦ зЧкмШЧиь еФ гЧгХШдФккяй лШФоібкжзФйж бжйЧв кЧШйФмжбкжЫ Фзміб лШЧ ЧЫЧШЧкЪ 

лШФоі лЧзиФгФємьЩя кФ ШЧаЧмЧгФбоя. 
ТШЪгЧбі зЧиХзмжбж пХШХе ЧаШФкжЫ кжйж ЪлЧбкЧбФдХкжЫ, лШЧнХЩіЦкі Щліизж б ЧЩЧаі ЩбЧїЫ 

бжаЧШкжЫ ЧШвФкіб і лШХгЩмФбкжзіб зЧкмШЧиююмь гЧгХШдФккя бЩійФ лШФоібкжзФйж кЧШйФмжбкжЫ 
Фзміб лШЧ ЧЫЧШЧкЪ лШФоі кФ ліглШжєйЩмбФЫ, б ЪЩмФкЧбФЫ, ЧШвФкіеФоіяЫ. 

ЛмОммя 161. ЗОХСгж сСгС СХСТСкж лТОоі 
РЧаЧмЧгФбХоь ШЧеШЧаияє еФ ЪпФЩмю лШЧнХЩіЦкжЫ ЩліиЧз і ШХФиіеЪє зЧйлиХзЩкі еФЫЧгж сЧгЧ 

ЧЫЧШЧкж лШФоі біглЧбігкЧ гЧ ЗФзЧкЪ УзШФїкж "ПШЧ ЧЫЧШЧкЪ лШФоі". ПиФк еФЫЧгіб сЧгЧ ЧЫЧШЧкж лШФоі 
бзиюпФємьЩя гЧ зЧиХзмжбкЧвЧ гЧвЧбЧШЪ. 

ЛмОммя 162. КСрмж кО еОХСгж лС СХСТСкі лТОоі 
Дия лШЧбХгХккя еФЫЧгіб лЧ ЧЫЧШЧкі лШФоі бжгіияюмьЩя Ъ бЩмФкЧбиХкЧйЪ лЧШягзЪ зЧрмж і 

кХЧаЫігкі йФмХШіФиж. ВжмШФпФмж оі зЧрмж і йФмХШіФиж кФ ікрі оіиі еФаЧШЧкяємьЩя. 
ПЧШягЧз бжзЧШжЩмФккя еФекФпХкжЫ зЧрміб і йФмХШіФиіб бжекФпФємьЩя б зЧиХзмжбкжЫ 

гЧвЧбЧШФЫ. 
ТШЪгЧбі зЧиХзмжбж зЧкмШЧиююмь бжзЧШжЩмФккя зЧрміб, лШжекФпХкжЫ кФ ЧЫЧШЧкЪ лШФоі. 

ЛмОммя 163. ВжгОпО УлПоіОиькСвС СгявФ мО ікржХ  еОУСаіб ікгжбігФОиькСвС еОХжУмФ 
НФ ШЧаЧмФЫ іе рзігижбжйж і кХаХелХпкжйж ЪйЧбФйж лШФоі, Ф мФзЧд ШЧаЧмФЫ, лЧб'яеФкжЫ іе 

еФаШЪгкХккяй ФаЧ егіЦЩкюбФкжЫ Ъ кХЩлШжямижбжЫ мХйлХШФмЪШкжЫ ЪйЧбФЫ, лШФоібкжзФй бжгФюмьЩя 
аХелиФмкЧ еФ бЩмФкЧбиХкжйж кЧШйФйж ЩлХоіФиькжЦ Чгяв, ЩлХоіФиькХ беЪммя мФ ікрі еФЩЧаж 
ікгжбігЪФиькЧвЧ еФЫжЩмЪ. 

РЧаЧмЧгФбХоь еЧаЧб'яеФкжЦ ЧШвФкіеЪбФмж зЧйлиХзмЪбФккя мФ ЪмШжйФккя еФЩЧаіб 
ікгжбігЪФиькЧвЧ еФЫжЩмЪ біглЧбігкЧ гЧ кЧШйФмжбкжЫ Фзміб лШЧ ЧЫЧШЧкЪ лШФоі. 

ЛмОммя 164. КСйлПкУОоіРкі бжлиОмж еО кПбжгОкжР УлПоіОиькжР Сгяв  
і УлПоіОиькП беФммя 

ВжгФпФ еФйіЩмь ЩлХоіФиькЧвЧ ЧгявЪ і ЩлХоіФиькЧвЧ беЪммя йФмХШіФиіб гия їЫ бжвЧмЧбиХккя ФаЧ 
вШЧрЧбжЫ ЩЪй гия їЫ лШжгаФккя кХ гЧебЧияємьЩя. 

РЧаЧмЧгФбХоь лЧбжкХк зЧйлХкЩЪбФмж лШФоібкжзЧбі бжмШФмж кФ лШжгаФккя ЩлХоЧгявЪ мФ 
ікржЫ еФЩЧаіб ікгжбігЪФиькЧвЧ еФЫжЩмЪ, язсЧ бЩмФкЧбиХкжЦ кЧШйФйж ЩмШЧз бжгФпі ожЫ еФЩЧаіб 
лЧШЪрХкЧ і лШФоібкжз аЪб ейЪрХкжЦ лШжгаФмж їЫ еФ биФЩкі зЧрмж. У ШФеі гЧЩмШЧзЧбЧвЧ екЧЩЪ ожЫ 
еФЩЧаіб кХ е бжкж лШФоібкжзФ ШЧаЧмЧгФбХоь еЧаЧб'яеФкжЦ еФйікжмж їЫ еФ ЩбіЦ ШФЫЪкЧз. 

ЛмОммя 165. ВжгОпО йжиО мО екПрзСгдФюпжХ еОУСаіб 
НФ ШЧаЧмФЫ, еб'яеФкжЫ е еФаШЪгкХккяй, бжгФємьЩя аХелиФмкЧ еФ бЩмФкЧбиХкжйж кЧШйФйж 

йжиЧ. НФ ШЧаЧмФЫ, гХ йЧдижбжЦ ближб кФ рзіШЪ рзігижбЧ гіюпжЫ ШХпЧбжк, бжгФюмьЩя аХелиФмкЧ еФ 
бЩмФкЧбиХкжйж кЧШйФйж ейжбФюпі мФ екХрзЧгдЪюпі еФЩЧаж. 

ЛмОммя 166. ВжгОпО йСиСзО і иізФбОиькС-лТСніиОзмжпкСвС ХОТпФбОккя 
НФ ШЧаЧмФЫ е рзігижбжйж ЪйЧбФйж лШФоі лШФоібкжзФй бжгФюмьЩя аХелиФмкЧ еФ 

бЩмФкЧбиХкжйж кЧШйФйж йЧиЧзЧ ФаЧ ікрі ШібкЧоіккі ЫФШпЧбі лШЧгЪзмж. 
НФ ШЧаЧмФЫ е ЧЩЧаижбЧ рзігижбжйж ЪйЧбФйж лШФоі кФгФємьЩя аХелиФмкЧ еФ бЩмФкЧбиХкжйж 

кЧШйФйж иізЪбФиькЧ-лШЧніиФзмжпкХ ЫФШпЪбФккя. 

ЛмОммя 167. ЗОаПелПпПккя лТОоібкжзіб вОТяпжХ оПХіб вОеСбОкСю УСиСкСю бСгСю 
РЧаЧмЧгФбХоь еЧаЧб'яеФкжЦ аХелиФмкЧ лЧЩмФпФмж лШФоібкжзіб вФШяпжЫ оХЫіб і бжШЧакжпжЫ 

гіиякЧз вФеЧбФкЧю ЩЧиЧкЧю бЧгЧю. 
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ХХЫж і бжШЧакжпі гіиякзж, гХ ЧШвФкіеЧбЪємьЩя лЧЩмФпФккя вФеЧбФкЧю ЩЧиЧкЧю бЧгЧю, 
бжекФпФюмьЩя оХкмШФиькжй ЧШвФкЧй бжзЧкФбпЧї биФгж, сЧ ШХФиіеЪє гХШдФбкЪ лЧиімжзЪ Ъ ЩнХШі 
ЩФкімФШкЧвЧ мФ ХлігХйіпкЧвЧ аиФвЧлЧиЪппя кФЩХиХккя, еФ лЧвЧгдХккяй е ШЧаЧмЧгФбоХй. 

ЛмОммя 168. ЙПТПТбж б ТСаСмі гия СаівТібОккя і біглСпжкзФ 
ПШФоібкжзФй, сЧ лШФоююмь б ЫЧиЧгкЪ лЧШЪ ШЧзЪ кФ бігзШжмЧйЪ лЧбімШі ФаЧ б еФзШжмжЫ 

кХЧлФиюбФкжЫ лШжйісХккяЫ, бФкмФдкжзФй мФ гХязжй ікржй зФмХвЧШіяй лШФоібкжзіб Ъ бжлФгзФЫ, 
лХШХгаФпХкжЫ еФзЧкЧгФбЩмбЧй, кФгФюмьЩя ЩлХоіФиькі лХШХШбж гия ЧаівШібФккя і біглЧпжкзЪ, язі 
бзиюпФюмьЩя Ъ ШЧаЧпжЦ пФЩ. РЧаЧмЧгФбХоь еЧаЧб'яеФкжЦ ЧаиФгкФмж лШжйісХккя гия ЧаівШібФккя і 
біглЧпжкзЪ лШФоібкжзіб. 

ЛмОммя 169. ИаСб'яезСбі йПгжпкі Свиягж лТОоібкжзіб лПбкжХ зОмПвСТіР 
РЧаЧмЧгФбХоь еЧаЧб'яеФкжЦ еФ ЩбЧї зЧрмж ЧШвФкіеЪбФмж лШЧбХгХккя лЧлХШХгкьЧвЧ (лШж 

лШжЦкяммі кФ ШЧаЧмЪ) і лХШіЧгжпкжЫ (лШЧмявЧй мШЪгЧбЧї гіяиькЧЩмі) йХгжпкжЫ Чвиягіб лШФоібкжзіб, 
еФЦкямжЫ кФ бФдзжЫ ШЧаЧмФЫ, ШЧаЧмФЫ іе рзігижбжйж пж кХаХелХпкжйж ЪйЧбФйж лШФоі ФаЧ мФзжЫ, гХ є 
лЧмШХаФ Ъ лШЧнХЩіЦкЧйЪ гЧаЧШі, Ф мФзЧд сЧШіпкЧвЧ ЧаЧб'яезЧбЧвЧ йХгжпкЧвЧ ЧвиягЪ ЧЩіа бізЧй гЧ 
21 ШЧзЪ. 

ПХШХиіз лШЧнХЩіЦ, лШФоібкжзж язжЫ лігиявФюмь йХгжпкЧйЪ ЧвиягЧбі, мХШйік і лЧШягЧз ЦЧвЧ 
лШЧбХгХккя бЩмФкЧбиююмьЩя оХкмШФиькжй ЧШвФкЧй бжзЧкФбпЧї биФгж, сЧ еФаХелХпЪє нЧШйЪбФккя 
гХШдФбкЧї лЧиімжзж Ъ ЩнХШі ЧЫЧШЧкж егЧШЧб'я, еФ лЧвЧгдХккяй іе оХкмШФиькжй ЧШвФкЧй бжзЧкФбпЧї 
биФгж, сЧ еФаХелХпЪє нЧШйЪбФккя гХШдФбкЧї лЧиімжзж Ъ ЩнХШі ЧЫЧШЧкж лШФоі. 

ЛмОммя 170. ЙПТПбПгПккя кО иПврФ ТСаСмФ 
ПШФоібкжзіб, язі лЧмШХаЪюмь еФ ЩмФкЧй егЧШЧб'я кФгФккя иХврЧї ШЧаЧмж, ШЧаЧмЧгФбХоь 

лЧбжкХк лХШХбХЩмж, еФ їЫ евЧгЧю, кФ мФзЪ ШЧаЧмЪ Ъ біглЧбігкЧЩмі е йХгжпкжй бжЩкЧбзЧй мжйпФЩЧбЧ 
ФаЧ аХе ЧайХдХккя ЩмШЧзЪ. 

ПШж лХШХбХгХккі еФ ЩмФкЧй егЧШЧб'я кФ иХврЪ кждпХЧлиФпЪбФкЪ ШЧаЧмЪ еФ лШФоібкжзФйж 
еаХШівФємьЩя лЧлХШХгкіЦ ЩХШХгкіЦ еФШЧаімЧз лШЧмявЧй гбЧЫ мждкіб е гкя лХШХбХгХккя, Ф Ъ бжлФгзФЫ, 
лХШХгаФпХкжЫ еФзЧкЧгФбЩмбЧй УзШФїкж, лЧлХШХгкіЦ ЩХШХгкіЦ еФШЧаімЧз еаХШівФємьЩя кФ бХЩь пФЩ 
бжзЧкФккя кждпХЧлиФпЪбФкЧї ШЧаЧмж ФаЧ кФгФємьЩя йФмХШіФиькХ еФаХелХпХккя еФ 
еФвФиькЧЧаЧб'яезЧбжй гХШдФбкжй ЩЧоіФиькжй ЩмШФЫЪбФккяй. 

ЛмОммя 171. ИаСб'яезж ТСаСмСгОбоя сСгС ТСеУиігФбОккя мО СаиізФ кПсОУкжХ бжлОгзіб, 
лТСнПУіРкжХ еОХбСТюбОкь і ОбОТіР кО бжТСакжомбі 

РЧаЧмЧгФбХоь лЧбжкХк лШЧбЧгжмж ШЧеЩиігЪбФккя мФ бХЩмж Чаиіз кХсФЩкжЫ бжлФгзіб, 
лШЧнХЩіЦкжЫ еФЫбЧШюбФкь і ФбФШіЦ кФ бжШЧакжомбі біглЧбігкЧ гЧ лЧШягзЪ, бЩмФкЧбиХкЧвЧ КФаікХмЧй 
МікіЩмШіб УзШФїкж. 

ЛмОммя 172. ЗОУмСУФбОккя лТОоі СУіа е ікбОиігкіУмю 
У бжлФгзФЫ, лХШХгаФпХкжЫ еФзЧкЧгФбЩмбЧй, кФ ШЧаЧмЧгФбоя лЧзиФгФємьЩя ЧаЧб'яеЧз 

ЧШвФкіеЪбФмж кФбпФккя, лХШХзбФиінізФоію і лШФоХбиФрмЪбФккя ЧЩіа е ікбФиігкіЩмю біглЧбігкЧ гЧ 
йХгжпкжЫ ШХзЧйХкгФоіЦ, бЩмФкЧбжмж кФ їЫ лШЧЫФккя кХлЧбкжЦ ШЧаЧпжЦ гХкь ФаЧ кХлЧбкжЦ ШЧаЧпжЦ 
мждгХкь мФ ЩмбЧШжмж ліиьвЧбі ЪйЧбж лШФоі. 

ЗФиЪпХккя ЧЩіа е ікбФиігкіЩмю гЧ кФгЪШЧпкжЫ ШЧаім мФ ШЧаім Ъ кіпкжЦ пФЩ аХе їЫ евЧгж кХ 
гЧлЪЩзФємьЩя (ЩмФммі 55, 63). 

ЛмОммя 173. ВігрзСгФбОккя рзСгж б ТОеі ФрзСгдПккя егСТСб'я лТОоібкжзіб 
ЧзЧгФ, еФлЧгіякФ лШФоібкжзФй зФиіомбЧй ФаЧ ікржй ЪрзЧгдХккяй егЧШЧб'я, лЧб'яеФкжй е 

бжзЧкФккяй мШЪгЧбжЫ ЧаЧб'яезіб, бігрзЧгЧбЪємьЩя Ъ бЩмФкЧбиХкЧйЪ еФзЧкЧгФбЩмбЧй лЧШягзЪ. 

Соаооя 1731. Вийкюсема.  

ГиОбО XII 
ЙКАМЯ ЖІЗИК 

ЛмОммя 174. КСаСмж, кО язжХ еОаСТСкяємьУя еОУмСУФбОккя  лТОоі дікСз 
ЗФаЧШЧкяємьЩя еФЩмЧЩЪбФккя лШФоі дікЧз кФ бФдзжЫ ШЧаЧмФЫ і кФ ШЧаЧмФЫ іе рзігижбжйж ФаЧ 

кХаХелХпкжйж ЪйЧбФйж лШФоі, Ф мФзЧд кФ лігеХйкжЫ ШЧаЧмФЫ, зШій гХязжЫ лігеХйкжЫ ШЧаім 
(кХніежпкжЫ ШЧаім ФаЧ ШЧаім лЧ ЩФкімФШкЧйЪ мФ лЧаЪмЧбЧйЪ ЧаЩиЪвЧбЪбФккю). 
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ЗФаЧШЧкяємьЩя мФзЧд еФиЪпХккя дікЧз гЧ лігіЦйФккя і лХШХйісХккя ШХпХЦ, йФЩФ язжЫ 
лХШХбжсЪє бЩмФкЧбиХкі гия кжЫ вШФкжпкі кЧШйж. 

ПХШХиіз бФдзжЫ ШЧаім мФ ШЧаім іе рзігижбжйж і кХаХелХпкжйж ЪйЧбФйж лШФоі, кФ язжЫ 
еФаЧШЧкяємьЩя еФЩмЧЩЪбФккя лШФоі дікЧз, Ф мФзЧд вШФкжпкі кЧШйж лігіЦйФккя і лХШХйісХккя бФдзжЫ 
ШХпХЦ дікзФйж еФмбХШгдЪюмьЩя оХкмШФиькжй ЧШвФкЧй бжзЧкФбпЧї биФгж, сЧ еФаХелХпЪє 
нЧШйЪбФккя гХШдФбкЧї лЧиімжзж Ъ ЩнХШі ЧЫЧШЧкж егЧШЧб'я, еФ лЧвЧгдХккяй іе оХкмШФиькжй ЧШвФкЧй 
бжзЧкФбпЧї биФгж, сЧ еФаХелХпЪє нЧШйЪбФккя гХШдФбкЧї лЧиімжзж Ъ ЩнХШі ЧЫЧШЧкж лШФоі. 

ЛмОммя 175. ИайПдПккя лТОоі дікСз кО ТСаСмОХ Ф кіпкжР пОУ 
ЗФиЪпХккя дікЧз гЧ ШЧаім Ъ кіпкжЦ пФЩ кХ гЧлЪЩзФємьЩя, еФ бжкямзЧй мжЫ вФиЪеХЦ ХзЧкЧйізж 

УзШФїкж, гХ оХ бжзижзФємьЩя ЧЩЧаижбЧю кХЧаЫігкіЩмю і гЧебЧияємьЩя яз мжйпФЩЧбжЦ еФЫіг. 
ПХШХиіз ожЫ вФиЪеХЦ і бжгіб ШЧаім іе еФекФпХккяй йФзЩжйФиькжЫ мХШйікіб еФЩмЧЩЪбФккя лШФоі 

дікЧз Ъ кіпкжЦ пФЩ еФмбХШгдЪємьЩя КФаікХмЧй МікіЩмШіб УзШФїкж. 
ЗФекФпХкі Ъ пФЩмжкі лХШріЦ оієї ЩмФммі ЧайХдХккя кХ лЧржШююмьЩя кФ дікЧз, язі лШФоююмь кФ 

ліглШжєйЩмбФЫ, гХ еФЦкямі ижрХ пиХкж Чгкієї Щій'ї. 

ЛмОммя 176. ЗОаСТСкО еОиФпПккя бОвімкжХ дікСз і дікСз, сС йОюмь гімПР бізСй гС мТьСХ ТСзіб, гС 
кіпкжХ, кОгФТСпкжХ ТСаім, ТСаім Ф бжХігкі гкі і кОлТОбиПккя їХ Ф бігТягдПккя 

НХ гЧлЪЩзФємьЩя еФиЪпХккя гЧ ШЧаім Ъ кіпкжЦ пФЩ, гЧ кФгЪШЧпкжЫ ШЧаім і ШЧаім Ъ бжЫігкі гкі і 
кФлШФбиХккя Ъ бігШягдХккя бФвімкжЫ дікЧз і дікЧз, сЧ йФюмь гімХЦ бізЧй гЧ мШьЧЫ ШЧзіб. 

ЛмОммя 177. ИайПдПккя еОиФпПккя дікСз, сС йОюмь гімПР бізСй біг мТьСХ гС пСмжТкОгоямж ТСзіб 
ОаС гімПР е ікбОиігкіУмю, гС кОгФТСпкжХ ТСаім і кОлТОбиПккя їХ Ф бігТягдПккя 

Жікзж, сЧ йФюмь гімХЦ бізЧй біг мШьЧЫ гЧ пЧмжШкФгоямж ШЧзіб ФаЧ гімХЦ е ікбФиігкіЩмю, кХ 
йЧдЪмь еФиЪпФмжЩь гЧ кФгЪШЧпкжЫ ШЧаім ФаЧ кФлШФбиямжЩь Ъ бігШягдХккя аХе їЫ евЧгж. 

ЛмОммя 178. ЙПТПбПгПккя кО иПврФ ТСаСмФ бОвімкжХ дікСз і дікСз, язі йОюмь гімПР бізСй гС мТьСХ 
ТСзіб 

ВФвімкжй дікзФй біглЧбігкЧ гЧ йХгжпкЧвЧ бжЩкЧбзЪ екждЪюмьЩя кЧШйж бжШЧаімзЪ, кЧШйж 
ЧаЩиЪвЧбЪбФккя ФаЧ бЧкж лХШХбЧгямьЩя кФ ікрЪ ШЧаЧмЪ, язФ є иХврЧю і бжзиюпФє ближб 
кХЩлШжямижбжЫ бжШЧакжпжЫ нФзмЧШіб, іе еаХШХдХккяй ЩХШХгкьЧвЧ еФШЧаімзЪ еФ лЧлХШХгкьЧю 
ШЧаЧмЧю. 

ДЧ бжШірХккя лжмФккя лШЧ кФгФккя бФвімкіЦ дікоі біглЧбігкЧ гЧ йХгжпкЧвЧ бжЩкЧбзЪ ікрЧї 
ШЧаЧмж, язФ є иХврЧю і бжзиюпФє ближб кХЩлШжямижбжЫ бжШЧакжпжЫ нФзмЧШіб, бЧкФ лігиявФє 
ебіиькХккю біг ШЧаЧмж іе еаХШХдХккяй ЩХШХгкьЧвЧ еФШЧаімзЪ еФ бЩі лШЧлЪсХкі бкФЩиігЧз оьЧвЧ 
ШЧаЧпі гкі еФ ШФЫЪкЧз ліглШжєйЩмбФ, ЪЩмФкЧбж, ЧШвФкіеФоії.  

Жікзж, язі йФюмь гімХЦ бізЧй гЧ мШьЧЫ ШЧзіб, б ШФеі кХйЧдижбЧЩмі бжзЧкФккя лЧлХШХгкьЧї 
ШЧаЧмж лХШХбЧгямьЩя кФ ікрЪ ШЧаЧмЪ іе еаХШХдХккяй ЩХШХгкьЧвЧ еФШЧаімзЪ еФ лЧлХШХгкьЧю 
ШЧаЧмЧю гЧ гЧЩявкХккя гжмжкЧю бізЪ мШьЧЫ ШЧзіб. 

ЯзсЧ еФШЧаімЧз ЧЩіа, еФекФпХкжЫ Ъ пФЩмжкФЫ лХШріЦ і мШХміЦ оієї ЩмФммі, кФ иХвріЦ ШЧаЧмі є 
бжсжй, кід мЧЦ, язжЦ бЧкж ЧгХШдЪбФиж гЧ лХШХбХгХккя, їй бжлиФпЪємьЩя нФзмжпкжЦ еФШЧаімЧз. 

ЛмОммя 179. ВіглФУмзж Ф еб'яезФ е бОвімкіУмю, лСиСвОйж і гия гСвиягФ еО гжмжкСю 
НФ лігЩмФбі йХгжпкЧвЧ бжЩкЧбзЪ дікзФй кФгФємьЩя ЧлиФпЪбФкФ біглЪЩмзФ Ъ еб'яезЪ е 

бФвімкіЩмю мФ лЧиЧвФйж мШжбФиіЩмю 70 зФиХкгФШкжЫ гкіб гЧ лЧиЧвіб і 56 (Ъ ШФеі кФШЧгдХккя гбЧЫ і 
аіиьрХ гімХЦ мФ Ъ ШФеі ЪЩзиФгкХккя лЧиЧвіб - 70) зФиХкгФШкжЫ гкіб ліЩия лЧиЧвіб, лЧпжкФюпж е гкя 
лЧиЧвіб. 

ТШжбФиіЩмь біглЪЩмзж Ъ еб'яезЪ е бФвімкіЩмю мФ лЧиЧвФйж ЧапжЩиюємьЩя ЩЪйФШкЧ і ЩмФкЧбжмь 
126 зФиХкгФШкжЫ гкіб (140 зФиХкгФШкжЫ гкіб - Ъ ШФеі кФШЧгдХккя гбЧЫ і аіиьрХ гімХЦ мФ Ъ ШФеі 
ЪЩзиФгкХккя лЧиЧвіб). ВЧкФ кФгФємьЩя дікзФй лЧбкіЩмю кХеФиХдкЧ біг зіиьзЧЩмі гкіб, нФзмжпкЧ 
бжзЧШжЩмФкжЫ гЧ лЧиЧвіб. 

ЗФ аФдФккяй йФмХШі ФаЧ аФмьзФ гжмжкж ЧгкЧйЪ е кжЫ кФгФємьЩя біглЪЩмзФ гия гЧвиягЪ еФ 
гжмжкЧю гЧ гЧЩявкХккя кХю мШжШіпкЧвЧ бізЪ е бжлиФмЧю еФ оі лХШіЧгж гЧлЧйЧвж біглЧбігкЧ гЧ 
еФзЧкЧгФбЩмбФ. 

ПіглШжєйЩмбФ, ЪЩмФкЧбж мФ ЧШвФкіеФоії еФ ШФЫЪкЧз биФЩкжЫ зЧрміб йЧдЪмь кФгФбФмж ЧгкЧйЪ е 
аФмьзіб гжмжкж пФЩмзЧбЧ ЧлиФпЪбФкЪ біглЪЩмзЪ мФ біглЪЩмзЪ аХе еаХШХдХккя еФШЧаімкЧї лиФмж гия 
гЧвиягЪ еФ гжмжкЧю аіиьрЧї мШжбФиЧЩмі. 
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ВіглЪЩмзФ гия гЧвиягЪ еФ гжмжкЧю гЧ гЧЩявкХккя кХю бізЪ мШьЧЫ ШЧзіб кХ кФгФємьЩя, язсЧ 
гжмжкФ лХШХаЪбФє кФ гХШдФбкЧйЪ ЪмШжйФккі, зШій лШжЦЧйкжЫ гімХЦ Ъ лШжЦЧйкжЫ Щій'яЫ мФ гімХЦ-
бжЫЧбФкоіб Ъ гжмяпжЫ аЪгжкзФЫ ЩійХЦкЧвЧ мжлЪ. 

У ШФеі, язсЧ гжмжкФ лЧмШХаЪє гЧйФркьЧвЧ гЧвиягЪ, ЧгкЧйЪ е аФмьзіб гжмжкж б ЧаЧб'яезЧбЧйЪ 
лЧШягзЪ кФгФємьЩя біглЪЩмзФ аХе еаХШХдХккя еФШЧаімкЧї лиФмж мШжбФиіЩмю, бжекФпХкЧю Ъ 
йХгжпкЧйЪ бжЩкЧбзЪ, ФиХ кХ аіиьр яз гЧ гЧЩявкХккя гжмжкЧю рХЩмжШіпкЧвЧ бізЪ. 

ВіглЪЩмзж гия гЧвиягЪ еФ гжмжкЧю, лХШХгаФпХкі пФЩмжкФйж мШХмьЧю, пХмбХШмЧю мФ рЧЩмЧю 
оієї ЩмФммі, йЧдЪмь аЪмж бжзЧШжЩмФкі лЧбкіЩмю ФаЧ пФЩмжкФйж мФзЧд аФаЧю, гігЧй пж ікржйж 
ШЧгжпФйж гжмжкж, язі нФзмжпкЧ егіЦЩкююмь гЧвияг еФ кХю, ФаЧ ЧЩЧаЧю, язФ ЪЩжкЧбжиФ пж беяиФ ліг 
ЧлізЪ гжмжкЪ, Чгкжй іе лШжЦЧйкжЫ аФмьзіб пж аФмьзіб-бжЫЧбФмХиіб.  

ЗФ аФдФккяй йФмХШі, аФмьзФ гжмжкж ФаЧ ЧЩіа, еФекФпХкжЫ Ъ пФЩмжкі ЩьЧйіЦ оієї ЩмФммі, Ъ лХШіЧг 
лХШХаЪбФккя їЫ Ъ біглЪЩмоі гия гЧвиягЪ еФ гжмжкЧю бЧкж йЧдЪмь лШФоюбФмж кФ ЪйЧбФЫ кХлЧбкЧвЧ 
ШЧаЧпЧвЧ пФЩЪ ФаЧ бгЧйФ. 

ОЩЧаж, еФекФпХкі б оіЦ ЩмФммі, лЧбжккі лЧбігЧйжмж ШЧаЧмЧгФбоя лШЧ гЧЩмШЧзЧбХ лШжлжкХккя 
мФзЧї біглЪЩмзж кХ ліекір яз еФ 10 зФиХкгФШкжЫ гкіб гЧ гкя гЧЩмШЧзЧбЧвЧ лШжлжкХккя мФзЧї 
біглЪЩмзж. 

ЛмОммя 180. ЙТжєгкОккя сСТіпкСї біглФУмзж гС біглФУмзж  
Ф еб'яезФ е бОвімкіУмю мО лСиСвОйж  

У ШФеі кФгФккя дікзФй біглЪЩмзж Ъ еб'яезЪ е бФвімкіЩмю мФ лЧиЧвФйж ШЧаЧмЧгФбХоь 
еЧаЧб'яеФкжЦ еФ еФябЧю дікзж лШжєгкФмж гЧ кХї сЧШіпкі ЧЩкЧбкЪ і гЧгФмзЧбЪ біглЪЩмзж кХеФиХдкЧ 
біг мШжбФиЧЩмі її ШЧаЧмж кФ гФкЧйЪ ліглШжєйЩмбі, б ЪЩмФкЧбі, ЧШвФкіеФоії б лЧмЧпкЧйЪ ШЧаЧпЧйЪ ШЧоі. 

ЛмОммя 181. ЙСТягСз кОгОккя біглФУмзж гия гСвиягФ еО гжмжкСю  
і еОТОХФбОккя її гС УмОдФ ТСаСмж 

ВіглЪЩмзФ гия гЧвиягЪ еФ гжмжкЧю гЧ гЧЩявкХккя кХю мШжШіпкЧвЧ бізЪ мФ біглЪЩмзФ аХе 
еаХШХдХккя еФШЧаімкЧї лиФмж (пФЩмжкж мШХмя мФ рЧЩмФ ЩмФммі 179 оьЧвЧ КЧгХзЩЪ) кФгФюмьЩя еФ 
еФябЧю йФмХШі (аФмьзФ) гжмжкж ФаЧ ЧЩіа, еФекФпХкжЫ Ъ пФЩмжкі ЩьЧйіЦ ЩмФммі 179 оьЧвЧ КЧгХзЩЪ, 
лЧбкіЩмю ФаЧ пФЩмзЧбЧ б йХдФЫ ЪЩмФкЧбиХкЧвЧ лХШіЧгЪ мФ ЧнЧШйияюмьЩя кФзФеЧй 
(ШЧелЧШягдХккяй) ШЧаЧмЧгФбоя. 

ВіглЪЩмзФ гия гЧвиягЪ еФ гжмжкЧю гЧ гЧЩявкХккя кХю мШжШіпкЧвЧ бізЪ мФ біглЪЩмзФ аХе 
еаХШХдХккя еФШЧаімкЧї лиФмж (пФЩмжкж мШХмя мФ рЧЩмФ ЩмФммі 179 оьЧвЧ КЧгХзЩЪ) еФШФЫЧбЪюмьЩя яз 
гЧ еФвФиькЧвЧ, мФз і гЧ аХелХШХШбкЧвЧ ЩмФдЪ ШЧаЧмж і гЧ ЩмФдЪ ШЧаЧмж еФ ЩлХоіФиькіЩмю. ЦФЩ 
біглЪЩмЧз, еФекФпХкжЫ Ъ оіЦ ЩмФммі, гЧ ЩмФдЪ ШЧаЧмж, сЧ гФє лШФбЧ кФ сЧШіпкЪ біглЪЩмзЪ, кХ 
еФШФЫЧбЪємьЩя. 

ЛмОммя 182. ВіглФУмзО лТОоібкжзОй, язі ФУжкСбжиж гжмжкФ (гімПР) 
ПШФоібкжзФй, язі ЪЩжкЧбжиж гжмжкЪ е пжЩиФ гімХЦ-ЩжШім ФаЧ гімХЦ, лЧеаФбиХкжЫ аФмьзібЩьзЧвЧ 

лізиЪбФккя, кФгФємьЩя ЧгкЧШФеЧбФ ЧлиФпЪбФкФ біглЪЩмзФ Ъ еб'яезЪ е ЪЩжкЧбиХккяй гжмжкж 
мШжбФиіЩмю 56 зФиХкгФШкжЫ гкіб (70 зФиХкгФШкжЫ гкіб - лШж ЪЩжкЧбиХккі гбЧЫ і аіиьрХ гімХЦ) аХе 
ЪШФЫЪбФккя ЩбямзЧбжЫ і кХШЧаЧпжЫ гкіб ліЩия кФаШФккя еФзЧккЧї Щжиж ШірХккяй ЩЪгЪ лШЧ 
ЪЩжкЧбиХккя гжмжкж. ТФзФ біглЪЩмзФ кФгФємьЩя еФ ЪйЧбж, сЧ еФябФ лШЧ кФгФккя біглЪЩмзж кФгіЦриФ 
кХ ліекірХ мШьЧЫ йіЩяоіб е гкя кФаШФккя еФзЧккЧї Щжиж ШірХккяй ЩЪгЪ лШЧ ЪЩжкЧбиХккя гжмжкж. 

У ШФеі ЪЩжкЧбиХккя гжмжкж (гімХЦ) лЧгШЪддяй еФекФпХкФ біглЪЩмзФ кФгФємьЩя ЧгкЧйЪ е 
лЧгШЪддя кФ їЫ ШЧеЩЪг. 

ПШФоібкжзФй, язі ЪЩжкЧбжиж гжмжкЪ (ФаЧ ЧгкЧпФЩкЧ гбЧЫ і аіиьрХ гімХЦ), кФгФємьЩя біглЪЩмзФ 
гия гЧвиягЪ еФ гжмжкЧю кФ ЪйЧбФЫ і б лЧШягзЪ, бЩмФкЧбиХкжЫ ЩмФммяйж 179 і 181 оьЧвЧ КЧгХзЩЪ. 

ЛмОммя 1821. ДСгОмзСбО біглФУмзО лТОоібкжзОй, язі йОюмь гімПР  
ОаС лСбкСиімкю гжмжкФ е ікбОиігкіУмю е гжмжкУмбО лігвТФлж А I вТФлж 

ОгкЧйЪ е аФмьзіб, язжЦ йФє гбЧЫ ФаЧ аіиьрХ гімХЦ бізЧй гЧ 15 ШЧзіб, ФаЧ гжмжкЪ е 
ікбФиігкіЩмю, ФаЧ язі ЪЩжкЧбжиж гжмжкЪ, йФмХШі (аФмьзЪ) ЧЩЧаж е ікбФиігкіЩмю е гжмжкЩмбФ лігвШЪлж А 
I вШЪлж, ЧгжкЧзіЦ йФмХШі, аФмьзЪ гжмжкж ФаЧ ЧЩЧаж е ікбФиігкіЩмю е гжмжкЩмбФ лігвШЪлж А I вШЪлж, язжЦ 
бжЫЧбЪє їЫ аХе йФмХШі (Ъ мЧйЪ пжЩиі Ъ ШФеі мШжбФиЧвЧ лХШХаЪбФккя йФмХШі б иізЪбФиькЧйЪ еФзиФгі), Ф 
мФзЧд ЧЩЧаі, язФ беяиФ ліг ЧлізЪ гжмжкЪ ФаЧ ЧЩЧаЪ е ікбФиігкіЩмю е гжмжкЩмбФ лігвШЪлж А I вШЪлж, 
кФгФємьЩя сЧШіпкЧ гЧгФмзЧбФ ЧлиФпЪбФкФ біглЪЩмзФ мШжбФиіЩмю 10 зФиХкгФШкжЫ гкіб аХе 
ЪШФЫЪбФккя ЩбямзЧбжЫ і кХШЧаЧпжЫ гкіб (ЩмФммя 73 оьЧвЧ КЧгХзЩЪ). 
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ЗФ кФябкЧЩмі гХзіиьзЧЫ лігЩмФб гия кФгФккя оієї біглЪЩмзж її еФвФиькФ мШжбФиіЩмь кХ йЧдХ 
лХШХбжсЪбФмж 17 зФиХкгФШкжЫ гкіб. 

ЗФекФпХкФ Ъ пФЩмжкі лХШріЦ оієї ЩмФммі біглЪЩмзФ кФгФємьЩя лЧкФг сЧШіпкі біглЪЩмзж, 
лХШХгаФпХкі ЩмФммяйж 75 і 76 оьЧвЧ КЧгХзЩЪ, Ф мФзЧд лЧкФг сЧШіпкі біглЪЩмзж, бЩмФкЧбиХкі ікржйж 
еФзЧкФйж мФ кЧШйФмжбкЧ-лШФбЧбжйж ФзмФйж, і лХШХкЧЩжмьЩя кФ ікржЦ лХШіЧг ФаЧ лШЧгЧбдЪємьЩя Ъ 
лЧШягзЪ, бжекФпХкЧйЪ ЩмФммХю 80 оьЧвЧ КЧгХзЩЪ. 

ЛмОммя 183. ЙПТПТбж гия вСгФбОккя гжмжкж 
ЖікзФй, сЧ йФюмь гімХЦ бізЧй гЧ лібмЧШФ ШЧзЪ, кФгФюмьЩя, зШій еФвФиькЧї лХШХШбж гия 

біглЧпжкзЪ і ЫФШпЪбФккя, гЧгФмзЧбі лХШХШбж гия вЧгЪбФккя гжмжкж. 
Хі лХШХШбж кФгФюмьЩя кХ ШігрХ кід пХШХе мШж вЧгжкж мШжбФиіЩмю кХ йХкрХ мШжгоямж Ыбжижк 

зЧдкФ. 
ПШж кФябкЧЩмі гбЧЫ і аіиьрХ вШЪгкжЫ гімХЦ мШжбФиіЩмь лХШХШбж бЩмФкЧбиюємьЩя кХ йХкрХ 

вЧгжкж. 
СмШЧзж і лЧШягЧз кФгФккя лХШХШб ЪЩмФкЧбиююмьЩя ШЧаЧмЧгФбоХй еФ лЧвЧгдХккяй е 

бжаЧШкжй ЧШвФкЧй лХШбжккЧї лШЧнЩліизЧбЧї ЧШвФкіеФоії (лШЧнЩліизЧбжй лШХгЩмФбкжзЧй) 
ліглШжєйЩмбФ, ЪЩмФкЧбж, ЧШвФкіеФоії і е бШФЫЪбФккяй аФдФккя йФмХШі. 

ПХШХШбж гия вЧгЪбФккя гжмжкж бзиюпФюмьЩя б ШЧаЧпжЦ пФЩ і ЧлиФпЪюмьЩя еФ ЩХШХгкій 
еФШЧаімзЧй. 

ЛмОммя 184. ГОТОкмії лТж лТжРкяммі кО ТСаСмФ і еОаСТСкО ебіиькПккя  
бОвімкжХ дікСз і дікСз, язі йОюмь гімПР 

ЗФаЧШЧкяємьЩя бігйЧбиямж дікзФй Ъ лШжЦкяммі кФ ШЧаЧмЪ і екждЪбФмж їй еФШЧаімкЪ лиФмЪ е 
йЧмжбіб, лЧб'яеФкжЫ е бФвімкіЩмю ФаЧ кФябкіЩмю гімХЦ бізЧй гЧ мШьЧЫ ШЧзіб, Ф ЧгжкЧзжй йФмХШяй - еФ 
кФябкіЩмю гжмжкж бізЧй гЧ пЧмжШкФгоямж ШЧзіб ФаЧ гжмжкж е ікбФиігкіЩмю.  

У ШФеі бігйЧбж Ъ лШжЦкяммі кФ ШЧаЧмЪ дікЧз еФекФпХкжЫ зФмХвЧШіЦ ШЧаЧмЧгФбХоь еЧаЧб'яеФкжЦ 
лЧбігЧйжмж їй лШжпжкЪ бігйЧбж б лжЩьйЧбіЦ нЧШйі. ВігйЧбЪ Ъ лШжЦкяммі кФ ШЧаЧмЪ йЧдХ аЪмж 
ЧЩзФШдХкЧ б ЩЪгЧбЧйЪ лЧШягзЪ. 

ЗбіиькХккя бФвімкжЫ дікЧз і дікЧз, язі йФюмь гімХЦ бізЧй гЧ мШьЧЫ ШЧзіб (гЧ рХЩмж ШЧзіб - 
пФЩмжкФ рЧЩмФ ЩмФммі 179), ЧгжкЧзжЫ йФмХШіб лШж кФябкЧЩмі гжмжкж бізЧй гЧ пЧмжШкФгоямж ШЧзіб ФаЧ 
гжмжкж е ікбФиігкіЩмю е ікіоіФмжбж ШЧаЧмЧгФбоя кХ гЧлЪЩзФємьЩя, зШій бжлФгзіб лЧбкЧї иізбігФоії 
ліглШжєйЩмбФ, ЪЩмФкЧбж, ЧШвФкіеФоії, зЧиж гЧлЪЩзФємьЩя ебіиькХккя е ЧаЧб'яезЧбжй 
лШФоХбиФрмЪбФккяй. ОаЧб'яезЧбХ лШФоХбиФрмЪбФккя еФекФпХкжЫ дікЧз егіЦЩкюємьЩя мФзЧд Ъ 
бжлФгзФЫ їЫ ебіиькХккя ліЩия еФзікпХккя ЩмШЧзЧбЧвЧ мШЪгЧбЧвЧ гЧвЧбЧШЪ. НФ лХШіЧг 
лШФоХбиФрмЪбФккя еФ кжйж еаХШівФємьЩя ЩХШХгкя еФШЧаімкФ лиФмФ, ФиХ кХ аіиьрХ мШьЧЫ йіЩяоіб е гкя 
еФзікпХккя ЩмШЧзЧбЧвЧ мШЪгЧбЧвЧ гЧвЧбЧШЪ.  

ЛмОммя 185. ЗОгОккя бОвімкжй дікзОй і дікзОй, язі йОюмь гімПР  
бізСй гС пСмжТкОгоямж ТСзіб,  лФмібСз гС УОкОмСТіїб мО аФгжкзіб біглСпжкзФ 

і лСгОккя їй йОмПТіОиькСї гСлСйСвж  
РЧаЧмЧгФбХоь лЧбжкХк Ъ ШФеі кХЧаЫігкЧЩмі бжгФбФмж бФвімкжй дікзФй і дікзФй, язі йФюмь 

гімХЦ бізЧй гЧ пЧмжШкФгоямж ШЧзіб ФаЧ гімХЦ е ікбФиігкіЩмю, лЪмібзж гЧ ЩФкФмЧШіїб мФ аЪгжкзіб 
біглЧпжкзЪ аХезЧрмЧбкЧ ФаЧ кФ ліиьвЧбжЫ ЪйЧбФЫ, Ф мФзЧд лЧгФбФмж їй йФмХШіФиькЪ гЧлЧйЧвЪ.  

ЛмОммя 186. ИаУиФвСбФбОккя йОмПТі кО ліглТжєйУмбОХ, б СТвОкіеОоіяХ 
НФ ліглШжєйЩмбФЫ і б ЧШвФкіеФоіяЫ е ржШЧзжй еФЩмЧЩЪбФккяй дікЧпЧї лШФоі ЧШвФкіеЧбЪюмьЩя 

гжмяпі яЩиФ, гжмяпі ЩФгзж, зійкФмж гия вЧгЪбФккя вШЪгкжЫ гімХЦ, Ф мФзЧд зійкФмж ЧЩЧажЩмЧї вівієкж 
дікЧз. 

ЛмОммя 1861. ГОТОкмії СУСаОй, язі бжХСбФюмь йОиСиімкіХ гімПР аПе йОмПТі 
ГФШФкмії, бЩмФкЧбиХкі ЩмФммяйж 56, 176, 177, пФЩмжкФйж мШХмьЧю - бЧЩьйЧю ЩмФммі 179, 

ЩмФммяйж 181, 182, 182-1, 184, 185, 186 оьЧвЧ КЧгХзЩЪ, лЧржШююмьЩя мФзЧд кФ аФмьзіб, язі бжЫЧбЪюмь 
гімХЦ аХе йФмХШі (б мЧйЪ пжЩиі б ШФеі мШжбФиЧвЧ лХШХаЪбФккя йФмХШі б иізЪбФиькЧйЪ еФзиФгі), Ф мФзЧд 
кФ ЧлізЪкіб (лізиЪбФиькжзіб), ЧгкЧвЧ е лШжЦЧйкжЫ аФмьзіб, ЧгкЧвЧ е аФмьзіб-бжЫЧбФмХиіб. 
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ГиОбО XIII 
ЙКАМЯ ЖИЙИДІ 

ЛмОммя 187. ЙТОбО кПлСбкСиімкіХ Ф мТФгСбжХ лТОбСбігкСУжкОХ 
НХлЧбкЧиімкі, мЧамЧ ЧЩЧаж, сЧ кХ гЧЩявиж біЩійкФгоямж ШЧзіб, Ъ мШЪгЧбжЫ лШФбЧбігкЧЩжкФЫ 

лШжШібкююмьЩя Ъ лШФбФЫ гЧ лЧбкЧиімкіЫ, Ф б вФиЪеі ЧЫЧШЧкж лШФоі, ШЧаЧпЧвЧ пФЩЪ, біглЪЩмЧз мФ гХязжЫ 
ікржЫ ЪйЧб лШФоі зЧШжЩмЪюмьЩя ліиьвФйж, бЩмФкЧбиХкжйж еФзЧкЧгФбЩмбЧй УзШФїкж. 

ЛмОммя 188. Віз, е язСвС гСлФУзОємьУя лТжРкяммя кО ТСаСмФ 
НХ гЧлЪЩзФємьЩя лШжЦкяммя кФ ШЧаЧмЪ ЧЩіа йЧиЧгрХ ріЩмкФгоямж ШЧзіб. 
ЗФ евЧгЧю ЧгкЧвЧ іе аФмьзіб ФаЧ ЧЩЧаж, сЧ ЦЧвЧ еФйікює, йЧдЪмь, яз бжкямЧз, лШжЦйФмжЩь кФ 

ШЧаЧмЪ ЧЩЧаж, язі гЧЩявиж л'ямкФгоямж ШЧзіб. 
Дия лігвЧмЧбзж йЧиЧгі гЧ лШЧгЪзмжбкЧї лШФоі гЧлЪЩзФємьЩя лШжЦкяммя кФ ШЧаЧмЪ егЧаЪбФпіб 

ЧЩбімж еФзиФгіб еФвФиькЧї ЩХШХгкьЧї, лШЧнХЩіЦкЧї (лШЧнХЩіЦкЧ-мХЫкіпкЧї), нФЫЧбЧї лХШХгбжсЧї пж 
бжсЧї ЧЩбімж, язі егЧаЪбФюмь Ъ аЪгь-язіЦ нЧШйі лЧпФмзЧбЪ, аФеЧбЪ ЩХШХгкю пж лШЧніиькЪ ЩХШХгкю 
ЧЩбімЪ гия бжзЧкФккя иХвзЧї ШЧаЧмж, сЧ кХ еФбгФє рзЧгж егЧШЧб'ю і кХ лЧШЪрЪє лШЧоХЩЪ кФбпФккя, Ъ 
біиькжЦ біг кФбпФккя пФЩ лЧ гЧЩявкХккі кжйж пЧмжШкФгоямжШіпкЧвЧ бізЪ еФ евЧгЧю ЧгкЧвЧ е аФмьзіб 
ФаЧ ЧЩЧаж, сЧ ЦЧвЧ еФйікює. 

ЛмОммя 189. Иаиіз лТОоібкжзіб, язі кП гСУявиж біУійкОгоямж ТСзіб 
НФ зЧдкЧйЪ ліглШжєйЩмбі, б ЪЩмФкЧбі, ЧШвФкіеФоії, йФє бХЩмжЩя ЩлХоіФиькжЦ Чаиіз лШФоібкжзіб, 

язі кХ гЧЩявиж біЩійкФгоямж ШЧзіб, іе еФекФпХккяй гФмж їЫ кФШЧгдХккя. 

ЛмОммя 190. КСаСмж, кО язжХ еОаСТСкяємьУя еОУмСУФбОккя лТОоі СУіа 
 йСиСгрП біУійкОгоямж ТСзіб 

ЗФаЧШЧкяємьЩя еФЩмЧЩЪбФккя лШФоі ЧЩіа йЧиЧгрХ біЩійкФгоямж ШЧзіб кФ бФдзжЫ ШЧаЧмФЫ і кФ 
ШЧаЧмФЫ е рзігижбжйж ФаЧ кХаХелХпкжйж ЪйЧбФйж лШФоі, Ф мФзЧд кФ лігеХйкжЫ ШЧаЧмФЫ. 

ЗФаЧШЧкяємьЩя мФзЧд еФиЪпФмж ЧЩіа йЧиЧгрХ біЩійкФгоямж ШЧзіб гЧ лігіЦйФккя і 
лХШХйісХккя ШХпХЦ, йФЩФ язжЫ лХШХбжсЪє бЩмФкЧбиХкі гия кжЫ вШФкжпкі кЧШйж. 

ПХШХиіз бФдзжЫ ШЧаім і ШЧаім іе рзігижбжйж і кХаХелХпкжйж ЪйЧбФйж лШФоі, Ф мФзЧд вШФкжпкі 
кЧШйж лігіЦйФккя і лХШХйісХккя бФдзжЫ ШХпХЦ ЧЩЧаФйж йЧиЧгрХ біЩійкФгоямж ШЧзіб 
еФмбХШгдЪюмьЩя оХкмШФиькжй ЧШвФкЧй бжзЧкФбпЧї биФгж, сЧ еФаХелХпЪє нЧШйЪбФккя гХШдФбкЧї 
лЧиімжзж Ъ ЩнХШі ЧЫЧШЧкж егЧШЧб'я, еФ лЧвЧгдХккяй іе оХкмШФиькжй ЧШвФкЧй бжзЧкФбпЧї биФгж, сЧ 
еФаХелХпЪє нЧШйЪбФккя гХШдФбкЧї лЧиімжзж Ъ ЩнХШі ЧЫЧШЧкж лШФоі. 

ЛмОммя 191. ЖПгжпкі Свиягж СУіа йСиСгрП біУійкОгоямж ТСзіб 
УЩі ЧЩЧаж йЧиЧгрХ біЩійкФгоямж ШЧзіб лШжЦйФюмьЩя кФ ШЧаЧмЪ ижрХ ліЩия лЧлХШХгкьЧвЧ 

йХгжпкЧвЧ ЧвиягЪ і б лЧгФиьрЧйЪ, гЧ гЧЩявкХккя 21 ШЧзЪ, сЧШЧзЪ лігиявФюмь ЧаЧб'яезЧбЧйЪ 
йХгжпкЧйЪ ЧвиягЧбі. 

ЛмОммя 192. ЗОаСТСкО еОиФпОмж лТОоібкжзіб йСиСгрП біУійкОгоямж ТСзіб  
гС кіпкжХ, кОгФТСпкжХ ТСаім і ТСаім Ф бжХігкі гкі 

ЗФаЧШЧкяємьЩя еФиЪпФмж лШФоібкжзіб йЧиЧгрХ біЩійкФгоямж ШЧзіб гЧ кіпкжЫ, кФгЪШЧпкжЫ 
ШЧаім і ШЧаім Ъ бжЫігкі гкі. 

ЛмОммя 193. ЗСТйж бжТСаімзФ гия йСиСгжХ лТОоібкжзіб 
Дия лШФоібкжзіб бізЧй гЧ біЩійкФгоямж ШЧзіб кЧШйж бжШЧаімзЪ бЩмФкЧбиююмьЩя бжЫЧгяпж е 

кЧШй бжШЧаімзЪ гия гЧШЧЩижЫ лШФоібкжзіб лШЧлЧШоіЦкЧ ЩзЧШЧпХкЧйЪ ШЧаЧпЧйЪ пФЩЪ гия ЧЩіа, сЧ кХ 
гЧЩявиж біЩійкФгоямж ШЧзіб. 

Дия йЧиЧгжЫ лШФоібкжзіб, язі лЧЩмЪлФюмь кФ ліглШжєйЩмбЧ, б ЧШвФкіеФоію ліЩия еФзікпХккя 
еФзиФгіб еФвФиькЧї ЩХШХгкьЧї ФаЧ лШЧнХЩіЦкЧї (лШЧнХЩіЦкЧ-мХЫкіпкЧї) ЧЩбімж, зЪШЩіб, Ф мФзЧд гия мжЫ, 
язі лШЧЦриж кФбпФккя аХелЧЩХШХгкьЧ кФ бжШЧакжомбі, б лХШХгаФпХкжЫ еФзЧкЧгФбЩмбЧй бжлФгзФЫ і 
ШЧейіШФЫ мФ кФ бжекФпХкі кжй ЩмШЧзж йЧдЪмь еФмбХШгдЪбФмжЩя екждХкі кЧШйж бжШЧаімзЪ. Хі кЧШйж 
еФмбХШгдЪюмьЩя ШЧаЧмЧгФбоХй еФ лЧвЧгдХккяй е лШЧнЩліизЧбжй зЧйімХмЧй. 
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ЛмОммя 194. ИлиОмО лТОоі лТОоібкжзіб йСиСгрП біУійкОгоямж ТСзіб лТж УзСТСпПкіР мТжбОиСУмі 
сСгПккСї ТСаСмж 

ЗФШЧаімкФ лиФмФ лШФоібкжзФй йЧиЧгрХ біЩійкФгоямж ШЧзіб лШж ЩзЧШЧпХкіЦ мШжбФиЧЩмі 
сЧгХккЧї ШЧаЧмж бжлиФпЪємьЩя б мФзЧйЪ д ШЧейіШі, яз лШФоібкжзФй біглЧбігкжЫ зФмХвЧШіЦ лШж 
лЧбкіЦ мШжбФиЧЩмі сЧгХккЧї ШЧаЧмж. 

ПШФоя лШФоібкжзіб йЧиЧгрХ біЩійкФгоямж ШЧзіб, гЧлЪсХкжЫ гЧ бігШягкжЫ ШЧаім, ЧлиФпЪємьЩя 
еФ бігШягкжйж ШЧеоікзФйж, бЩмФкЧбиХкжйж гия гЧШЧЩижЫ лШФоібкжзіб, е гЧлиФмЧю еФ мФШжнкЧю 
ЩмФбзЧю еФ пФЩ, кФ язжЦ мШжбФиіЩмь їЫ сЧгХккЧї ШЧаЧмж ЩзЧШЧпЪємьЩя лЧШібкякЧ е мШжбФиіЩмю 
сЧгХккЧї ШЧаЧмж гЧШЧЩижЫ лШФоібкжзіб.  

ОлиФмФ лШФоі егЧаЪбФпіб ЧЩбімж еФзиФгіб еФвФиькЧї ЩХШХгкьЧї ФаЧ лШЧнХЩіЦкЧї (лШЧнХЩіЦкЧ-
мХЫкіпкЧї) ЧЩбімж, язі лШФоююмь Ъ біиькжЦ біг кФбпФккя пФЩ, лШЧбФгжмьЩя лШЧлЧШоіЦкЧ 
біглШФоьЧбФкЧйЪ пФЩЪ ФаЧ еФиХдкЧ біг бжШЧаімзЪ. ПіглШжєйЩмбФ йЧдЪмь бЩмФкЧбиюбФмж 
егЧаЪбФпФй ЧЩбімж гЧлиФмж гЧ еФШЧаімкЧї лиФмж. 

ЛмОммя 195. ВіглФУмзж лТОоібкжзОй бізСй гС біУійкОгоямж ТСзіб 
ШЧШіпкі біглЪЩмзж лШФоібкжзФй бізЧй гЧ біЩійкФгоямж ШЧзіб кФгФюмьЩя Ъ еШЪпкжЦ гия кжЫ 

пФЩ. 
ШЧШіпкі біглЪЩмзж лШФоібкжзФй бізЧй гЧ біЩійкФгоямж ШЧзіб лЧбкЧї мШжбФиЧЩмі Ъ лХШржЦ Шіз 

ШЧаЧмж кФгФюмьЩя еФ їЫ еФябЧю гЧ кФЩмФккя рХЩмжйіЩяпкЧвЧ мХШйікЪ аХелХШХШбкЧї ШЧаЧмж кФ 
гФкЧйЪ ліглШжєйЩмбі, б ЪЩмФкЧбі, ЧШвФкіеФоії. 

ЛмОммя 196. ДСгОмзСбі вОТОкмії Ф УлТжяккі лТОоПбиОрмФбОккю 
Дия лШФоХбиФрмЪбФккя йЧиЧгі, язФ еФзікпжиФ ФаЧ лШжлжкжиФ кФбпФккя Ъ еФзиФгФЫ ЩХШХгкьЧї, 

лШЧнХЩіЦкЧї (лШЧнХЩіЦкЧ-мХЫкіпкЧї), нФЫЧбЧї лХШХгбжсЧї пж бжсЧї ЧЩбімж, ебіиькжиФЩя іе ЩмШЧзЧбЧї 
біЦЩьзЧбЧї ЩиЪдаж і блХШрХ лШжЦйФємьЩя кФ ШЧаЧмЪ, Ф мФзЧд ЧЩіа, ебіиькХкжЫ іе біЦЩьзЧбЧї ЩиЪдаж еФ 
лШжеЧбЧй ліг пФЩ йЧаіиіеФоії, кФ ЧЩЧаижбжЦ лХШіЧг, біЦЩьзЧбЧї ЩиЪдаж еФ лШжеЧбЧй ЧЩіа іе пжЩиФ 
ШХеХШбіЩміб б ЧЩЧаижбжЦ лХШіЧг, язі б гЧаШЧбіиькЧйЪ лЧШягзЪ ЪзиФиж зЧкмШФзм лШЧ лШЧЫЧгдХккя 
ЩиЪдаж Ъ біЦЩьзЧбЧйЪ ШХеХШбі, біЦЩьзЧбЧї ЩиЪдаж еФ лШжеЧбЧй ЧЩіа ЧніоХШЩьзЧвЧ ЩзиФгЪ ФаЧ 
ФиьмХШкФмжбкЧї (кХбіЦЩьзЧбЧї) ЩиЪдаж (лШЧмявЧй рХЩмж йіЩяоіб ліЩия еФзікпХккя ФаЧ лШжлжкХккя 
кФбпФккя пж ЩиЪдаж), гімХЦ-ЩжШім мФ гімХЦ, лЧеаФбиХкжЫ аФмьзібЩьзЧвЧ лізиЪбФккя, ЧЩіа, язжй 
бжлЧбкжиЧЩя 15 ШЧзіб мФ язі еФ евЧгЧю ЧгкЧвЧ е аФмьзіб ФаЧ ЧЩЧаж, язФ їЫ еФйікює, йЧдЪмь, яз 
бжкямЧз, лШжЦйФмжЩя кФ ШЧаЧмЪ, Ф мФзЧд ікржЫ зФмХвЧШіЦ ЧЩіа, язі йФюмь гЧгФмзЧбі вФШФкмії Ъ 
ЩлШжяккі лШФоХбиФрмЪбФккю, ліглШжєйЩмбФй, ЪЩмФкЧбФй мФ ЧШвФкіеФоіяй бЩмФкЧбиюємьЩя збЧмФ 
біглЧбігкЧ гЧ ЗФзЧкЪ УзШФїкж "ПШЧ еФЦкяміЩмь кФЩХиХккя". 

ЛмОммя 197. ЗОгОккя йСиСгі лПТрСвС ТСаСпСвС йіУоя 
ПШФоХегФмкіЦ йЧиЧгі - вШЧйФгякФй УзШФїкж бізЧй біг 15 гЧ 28 ШЧзіб ліЩия еФзікпХккя ФаЧ 

лШжлжкХккя кФбпФккя Ъ еФзиФгФЫ ЩХШХгкьЧї, лШЧнХЩіЦкЧї (лШЧнХЩіЦкЧ-мХЫкіпкЧї), нФЫЧбЧї 
лХШХгбжсЧї пж бжсЧї ЧЩбімж, еФбХШрХккя лШЧнХЩіЦкЧї лігвЧмЧбзж і лХШХлігвЧмЧбзж; Ф мФзЧд ліЩия 
ебіиькХккя іе ЩмШЧзЧбЧї біЦЩьзЧбЧї ЩиЪдаж, біЦЩьзЧбЧї ЩиЪдаж еФ лШжеЧбЧй ліг пФЩ йЧаіиіеФоії, кФ 
ЧЩЧаижбжЦ лХШіЧг, біЦЩьзЧбЧї ЩиЪдаж еФ лШжеЧбЧй ЧЩіа іе пжЩиФ ШХеХШбіЩміб б ЧЩЧаижбжЦ лХШіЧг, 
біЦЩьзЧбЧї ЩиЪдаж еФ лШжеЧбЧй ЧЩіа ЧніоХШЩьзЧвЧ ЩзиФгЪ ФаЧ ФиьмХШкФмжбкЧї (кХбіЦЩьзЧбЧї) ЩиЪдаж 
кФгФємьЩя лХШрХ ШЧаЧпХ йіЩоХ кФ ЩмШЧз кХ йХкрХ гбЧЫ ШЧзіб. 

МЧиЧгжй ЩлХоіФиіЩмФй - бжлЪЩзкжзФй еФзиФгіб ЧЩбімж гХШдФбкЧї нЧШйж биФЩкЧЩмі, лЧмШХаФ б 
язжЫ ШФкірХ аЪиФ еФябиХкФ ліглШжєйЩмбФйж, ЪЩмФкЧбФйж, ЧШвФкіеФоіяйж, кФгФємьЩя ШЧаЧмФ еФ нФЫЧй 
кФ лХШіЧг кХ йХкрХ мШьЧЫ ШЧзіб Ъ лЧШягзЪ, бжекФпХкЧйЪ КФаікХмЧй МікіЩмШіб УзШФїкж. 

ЛмОммя 198. ИайПдПккя ебіиькПккя лТОоібкжзіб йСиСгрП біУійкОгоямж ТСзіб 
ЗбіиькХккя лШФоібкжзіб йЧиЧгрХ біЩійкФгоямж ШЧзіб е ікіоіФмжбж ШЧаЧмЧгФбоя гЧлЪЩзФємьЩя, 

зШій гЧгХШдФккя еФвФиькЧвЧ лЧШягзЪ ебіиькХккя, міиьзж еФ евЧгЧю ШФЦЧккЧї (йіЩьзЧї) ЩиЪдаж Ъ 
ЩлШФбФЫ гімХЦ. ПШж оьЧйЪ ебіиькХккя е лігЩмФб, еФекФпХкжЫ б лЪкзмФЫ 1, 2 і 6 ЩмФммі 40 оьЧвЧ КЧгХзЩЪ, 
лШЧбФгжмьЩя ижрХ Ъ бжкямзЧбжЫ бжлФгзФЫ і кХ гЧлЪЩзФємьЩя аХе лШФоХбиФрмЪбФккя. 

ЛмОммя 199. КСеіТбОккя мТФгСбСвС гСвСбСТФ е кПлСбкСиімкій кО бжйСвФ РСвС аОмьзіб ОаС ікржХ СУіа 
БФмьзж, ЪЩжкЧбжмХиі і лізиЪбФиькжз кХлЧбкЧиімкьЧвЧ, Ф мФзЧд гХШдФбкі ЧШвФкж мФ ЩиЪдаЧбі 

ЧЩЧаж, кФ язжЫ лЧзиФгХкЧ кФвияг і зЧкмШЧиь еФ гЧгХШдФккяй еФзЧкЧгФбЩмбФ лШЧ лШФою, йФюмь 
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лШФбЧ бжйФвФмж ШЧеіШбФккя мШЪгЧбЧвЧ гЧвЧбЧШЪ е кХлЧбкЧиімкій, Ъ мЧйЪ пжЩиі Ц ЩмШЧзЧбЧвЧ, зЧиж 
лШЧгЧбдХккя ЦЧвЧ пжккЧЩмі еФвШЧдЪє егЧШЧб'ю кХлЧбкЧиімкьЧвЧ ФаЧ лЧШЪрЪє ЦЧвЧ еФзЧккі ікмХШХЩж. 

ЛмОммя 200. КпОУмь йСиСгідкжХ СТвОкіеОоіР Ф ТСевиягі лжмОкь лТОоі і лСаФмФ йСиСгі 
ВжаЧШкжЦ ЧШвФк лХШбжккЧї лШЧнЩліизЧбЧї ЧШвФкіеФоії (лШЧнЩліизЧбжЦ лШХгЩмФбкжз) 

ліглШжєйЩмбФ, ЪЩмФкЧбж, ЧШвФкіеФоії і ШЧаЧмЧгФбХоь ШЧевиягФюмь лжмФккя лШЧ еФЧЫЧпХккя йЧиЧгжЫ 
лШФоібкжзіб, ШЧелЧгіи гия кжЫ джмиФ і йіЩоь б вЪШмЧджмзФЫ, ЧЫЧШЧкЪ лШФоі, їЫ ебіиькХккя, 
бжзЧШжЩмФккя зЧрміб кФ ШЧебжмЧз зЪиьмЪШкЧ-йФЩЧбЧї і ЩлЧШмжбкЧї ШЧаЧмж еФ ЪпФЩмю лШХгЩмФбкжзФ 
йЧиЧгідкЧї ЧШвФкіеФоії кФ ЪйЧбФЫ, бжекФпХкжЫ зЧиХзмжбкжй гЧвЧбЧШЧй. 

ГиОбО XIV 
ЙІЙЬГИ ДЙЯ ЙКАМІВЗИКІВ, ЯКІ ЙИЄДЗКЮМЬ КИБИМК З ЗАВНАЗЗЯЖ 

ЛмОммя 201. ИТвОкіеОоія бжТСакжпСвС кОбпОккя 
Дия лШЧнХЩіЦкЧї лігвЧмЧбзж і лігбжсХккя збФиінізФоії лШФоібкжзіб, ЧЩЧаижбЧ йЧиЧгі, 

ШЧаЧмЧгФбХоь ЧШвФкіеЪє ікгжбігЪФиькХ, аШжвФгкХ, зЪШЩЧбХ мФ ікрХ бжШЧакжпХ кФбпФккя еФ ШФЫЪкЧз 
ліглШжєйЩмбФ, ЧШвФкіеФоії, ЪЩмФкЧбж. 

ЛмОммя 202. ЛмбСТПккя кПСаХігкжХ ФйСб гия лСєгкОккя ТСаСмж е кОбпОккяй 
ПШФоібкжзФй, язі лШЧЫЧгямь бжШЧакжпХ кФбпФккя ФаЧ кФбпФюмьЩя б еФзиФгФЫ ЧЩбімж аХе 

бігШжбЪ біг бжШЧакжомбФ, ШЧаЧмЧгФбХоь лЧбжкХк ЩмбЧШюбФмж кХЧаЫігкі ЪйЧбж гия лЧєгкФккя 
ШЧаЧмж е кФбпФккяй. 

ЛмОммя 203. ЗОСХСпПккя лТОоібкжзіб, язі лСєгкФюмь ТСаСмФ е кОбпОккяй 
ПШж лігбжсХккі збФиінізФоіЦкжЫ ШЧеШягіб ФаЧ лШж лШЧЩЪбФккі лЧ ШЧаЧмі лЧбжккі 

бШФЫЧбЪбФмжЩя ЪЩліркХ лШЧЫЧгдХккя лШФоібкжзФйж бжШЧакжпЧвЧ кФбпФккя, еФвФиькЧЧЩбімкя і 
лШЧнХЩіЦкФ лігвЧмЧбзФ мФ ЪЩліркХ лШЧЫЧгдХккя лШФоібкжзФйж кФбпФккя б еФзиФгФЫ ЧЩбімж. 

ЛмОммя 204. ЗгіРУкПккя бжТСакжпСвС кОбпОккя б ТСаСпжР пОУ 
ТХЧШХмжпкі еФкяммя і бжШЧакжпХ кФбпФккя лШж лігвЧмЧбоі кЧбжЫ лШФоібкжзіб аХелЧЩХШХгкьЧ 

кФ бжШЧакжомбі рияЫЧй ікгжбігЪФиькЧвЧ, аШжвФгкЧвЧ і зЪШЩЧбЧвЧ кФбпФккя лШЧбЧгямьЩя б йХдФЫ 
ШЧаЧпЧвЧ пФЩЪ, бЩмФкЧбиХкЧвЧ еФзЧкЧгФбЩмбЧй лШЧ лШФою гия лШФоібкжзіб біглЧбігкжЫ бізЪ, 
лШЧнХЩіЦ і бжШЧакжомб. 

ЛмОммя 205. ЗПлТжлФУмжйіУмь еОиФпПккя гС ТСаСмж,  
сС кП УмСУФємьУя УлПоіОиькСУмі, язО бжбпОємьУя 

В лХШіЧг бжШЧакжпЧвЧ кФбпФккя, лХШХзбФиінізФоії ФаЧ кФбпФккя ікржй ЩлХоіФиькЧЩмяй 
лШФоібкжзж кХ йЧдЪмь бжзЧШжЩмЧбЪбФмжЩь кФ аЪгь-язіЦ ШЧаЧмі, сЧ кХ ЩмЧЩЪємьЩя ЩлХоіФиькЧЩмі, язФ 
бжбпФємьЩя кжйж. 

ЛмОммя 206. ЗОгОккя ТСаСмж Ф біглСбігкСУмі е кОаФмСю збОиінізОоією 
ПШФоібкжзЧбі, язжЦ ЪЩліркЧ еФзікпжб бжШЧакжпХ кФбпФккя, лШжЩбЧюємьЩя збФиінізФоія 

біглЧбігкЧ гЧ мФШжнкЧ-збФиінізФоіЦкЧвЧ гЧбігкжзФ і кФгФємьЩя ШЧаЧмФ біглЧбігкЧ гЧ кФаЪмЧї кжй 
збФиінізФоії мФ лШжЩбЧєкЧвЧ ШЧеШягЪ. 

ЛмОммя 207. ИлиОмО лТОоі еО пОУ бжТСакжпСвС кОбпОккя, лПТПзбОиінізОоії  
ОаС кОбпОккя ікржй УлПоіОиькСУмяй 

ЗФ пФЩ лШЧЫЧгдХккя бжШЧакжпЧвЧ кФбпФккя, лХШХзбФиінізФоії ФаЧ кФбпФккя ікржй 
ЩлХоіФиькЧЩмяй лШФоібкжзФй бжлиФпЪємьЩя еФШЧаімкФ лиФмФ б лЧШягзЪ і Ъ ШЧейіШФЫ, сЧ 
бжекФпФюмьЩя еФзЧкЧгФбЩмбЧй. 

ЛмОммя 208. Йіиьвж гия лТОоібкжзіб, язі кОбпОюмьУя Ф еОзиОгОХ УПТПгкьСї,  
лТСнПУіРкСї (лТСнПУіРкС-мПХкіпкСї), нОХСбСї лПТПгбжсСї СУбімж 

Дия лШФоібкжзіб, язі кФбпФюмьЩя аХе бігШжбЪ біг бжШЧакжомбФ Ъ еФзиФгФЫ ЩХШХгкьЧї, 
лШЧнХЩіЦкЧї (лШЧнХЩіЦкЧ-мХЫкіпкЧї), нФЫЧбЧї лХШХгбжсЧї ЧЩбімж, бЩмФкЧбиюємьЩя ЩзЧШЧпХкжЦ 
ШЧаЧпжЦ мждгХкь ФаЧ ЩзЧШЧпХкФ мШжбФиіЩмь сЧгХккЧї ШЧаЧмж іе еаХШХдХккяй еФШЧаімкЧї лиФмж Ъ 
бЩмФкЧбиХкЧйЪ лЧШягзЪ; їй кФгФюмьЩя мФзЧд і ікрі ліиьвж. 
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ЛмОммя 209. ЛзСТСпПккя ТСаСпСвС пОУФ іе еаПТПдПккяй еОТСаімкСї лиОмж гия лТОоібкжзіб,  
язі кОбпОюмьУя б УПТПгкіХ еОвОиькССУбімкіХ рзСиОХ 

Дия лШФоібкжзіб, язі ЪЩліркЧ кФбпФюмьЩя б ЩХШХгкіЫ еФвФиькЧЧЩбімкіЫ бХпіШкіЫ (ейіккжЫ) 
рзЧиФЫ, зиФЩФЫ, вШЪлФЫ е ЧпкЧю, еФЧпкЧю нЧШйФйж кФбпФккя лШж еФвФиькЧЧЩбімкіЫ рзЧиФЫ, кФ 
лХШіЧг кФбпФиькЧвЧ ШЧзЪ бЩмФкЧбиюємьЩя ЩзЧШЧпХкжЦ ШЧаЧпжЦ мждгХкь кФ Чгжк ШЧаЧпжЦ гХкь ФаЧ 
кФ біглЧбігкЪ ЦЧйЪ зіиьзіЩмь ШЧаЧпжЫ вЧгжк (лШж ЩзЧШЧпХккі ШЧаЧпЧвЧ гкя лШЧмявЧй мждкя). Хі 
ЧЩЧаж ебіиькяюмьЩя біг ШЧаЧмж лШЧмявЧй кФбпФиькЧвЧ ШЧзЪ кХ аіиьр яз кФ 36 ШЧаЧпжЫ гкіб лШж 
рХЩмжгХккЧйЪ ШЧаЧпЧйЪ мждкі ФаЧ кФ біглЧбігкЪ їй зіиьзіЩмь ШЧаЧпжЫ вЧгжк. ПШж л'ямжгХккЧйЪ 
ШЧаЧпЧйЪ мждкі зіиьзіЩмь біиькжЫ біг ШЧаЧмж гкіб ейікюємьЩя еФиХдкЧ біг мШжбФиЧЩмі ШЧаЧпЧї ейікж 
лШж еаХШХдХккі зіиьзЧЩмі біиькжЫ біг ШЧаЧмж вЧгжк. 

ПШФоібкжзФй, еФекФпХкжй Ъ пФЩмжкі лХШріЦ оієї ЩмФммі, еФ пФЩ ебіиькХккя біг ШЧаЧмж 
бжлиФпЪємьЩя 50 бігЩЧмзіб ЩХШХгкьЧї еФШЧаімкЧї лиФмж еФ ЧЩкЧбкжй йіЩоХй ШЧаЧмж, ФиХ кХ кждпХ 
йікійФиькЧвЧ ШЧейіШЪ еФШЧаімкЧї лиФмж. 

ЛмОммя 210. ЗбіиькПккя біг ТСаСмж аПе еаПТПдПккя еОТСаімкСї лиОмж лТОоібкжзіб,  
язі кОбпОюмьУя Ф еОзиОгОХ УПТПгкьСї СУбімж 

РЧаЧмЧгФбХоь йЧдХ кФгФбФмж аХе рзЧгж гия бжШЧакжпЧї гіяиькЧЩмі лШФоібкжзФй, язі 
кФбпФюмьЩя Ъ еФзиФгФЫ ЩХШХгкьЧї ЧЩбімж еФ ЧпкЧю (бХпіШкьЧю), еФЧпкЧю нЧШйФйж кФбпФккя, еФ їЫ 
аФдФккяй, Ъ лХШіЧг кФбпФиькЧвЧ ШЧзЪ аХе еаХШХдХккя еФШЧаімкЧї лиФмж Чгжк - гбФ біиькжЫ біг 
ШЧаЧмж гкі кФ мждгХкь. 

ЛмОммя 211. ДСгОмзСбО біглФУмзО Ф еб'яезФ е кОбпОккяй Ф еОзиОгОХ УПТПгкьСї СУбімж 
ПШФоібкжзФй, язі егЧаЪбФюмь еФвФиькЪ ЩХШХгкю ЧЩбімЪ Ъ еФзиФгФЫ ЩХШХгкьЧї ЧЩбімж е ЧпкЧю 

(бХпіШкьЧю) пж еФЧпкЧю нЧШйЧю кФбпФккя, кФгФємьЩя гЧгФмзЧбФ ЧлиФпЪбФкФ біглЪЩмзФ кФ лХШіЧг 
ЩзиФгФккя: 

1) гХШдФбкЧї лігЩЪйзЧбЧї ФмХЩмФоії гия еФбХШрХккя егЧаЪммя аФеЧбЧї еФвФиькЧї ЩХШХгкьЧї 
ЧЩбімж - мШжбФиіЩмю 10 зФиХкгФШкжЫ гкіб; 

2) гХШдФбкЧї лігЩЪйзЧбЧї ФмХЩмФоії гия еФбХШрХккя егЧаЪммя лЧбкЧї еФвФиькЧї ЩХШХгкьЧї 
ЧЩбімж - мШжбФиіЩмю 23 зФиХкгФШкі гкі; 

3) ШіпкЧвЧ ЧоікюбФккя ліг пФЩ егЧаЪммя аФеЧбЧї еФвФиькЧї ЩХШХгкьЧї мФ лЧбкЧї еФвФиькЧї 
ЩХШХгкьЧї ЧЩбімж - біг 4 гЧ 6 зФиХкгФШкжЫ гкіб. 

ПШФоібкжзФй, язі ЩзиФгФюмь гХШдФбкЪ лігЩЪйзЧбЪ ФмХЩмФоію гия еФбХШрХккя егЧаЪммя 
аФеЧбЧї еФвФиькЧї ЩХШХгкьЧї ЧЩбімж ФаЧ лЧбкЧї еФвФиькЧї ЩХШХгкьЧї ЧЩбімж еФ ХзЩмХШкФмкЧю нЧШйЧю 
кФбпФккя, кФгФємьЩя гЧгФмзЧбФ ЧлиФпЪбФкФ біглЪЩмзФ мШжбФиіЩмю біглЧбігкЧ 21 мФ 28 зФиХкгФШкжЫ 
гкіб. 

ЛмОммя 212. НОУ кОгОккя сСТіпкжХ біглФУмСз лТОоібкжзОй,  
язі кОбпОюмьУя Ф еОзиОгОХ СУбімж 

ПШФоібкжзФй, язі кФбпФюмьЩя Ъ еФзиФгФЫ ЧЩбімж аХе бігШжбЪ біг бжШЧакжомбФ, сЧШіпкі 
біглЪЩмзж, еФ їЫ аФдФккяй, лШжєгкЪюмьЩя гЧ пФЩЪ лШЧбХгХккя кФЩмФкЧбкжЫ еФкямь, бжзЧкФккя 
иФаЧШФмЧШкжЫ ШЧаім, ЩзиФгФккя ФмХЩмФоіЦ, ЧоікюбФкь, еФиізіб мФ іЩлжміб (ХзеФйХкіб), пФЩЪ лігвЧмЧбзж і 
еФЫжЩмЪ гжлиЧйкЧї ШЧаЧмж, гжлиЧйкЧвЧ лШЧХзмЪ пж мбЧШпЧї ШЧаЧмж мФ ікржЫ ШЧаім, лХШХгаФпХкжЫ 
кФбпФиькЧю лШЧвШФйЧю. 

ПШФоібкжзФй, язі кФбпФюмьЩя Ъ еФзиФгФЫ ЩХШХгкьЧї ЧЩбімж е ЧпкЧю (бХпіШкьЧю) пж еФЧпкЧю 
нЧШйЧю кФбпФккя, сЧШіпкі біглЪЩмзж, еФ їЫ аФдФккяй, кФгФюмьЩя е мФзжй ШЧеШФЫЪкзЧй, сЧа бЧкж 
йЧвиж аЪмж бжзЧШжЩмФкі гЧ лЧпФмзЪ кФбпФккя б ожЫ еФзиФгФЫ. 

ПШФоібкжзФй, язі ЪЩліркЧ кФбпФюмьЩя Ъ еФзиФгФЫ ЧЩбімж аХе бігШжбЪ біг бжШЧакжомбФ мФ 
аФдФюмь лШжєгкФмж біглЪЩмзЪ гЧ пФЩЪ лШЧбХгХккя кФЩмФкЧбкжЫ еФкямь, бжзЧкФккя иФаЧШФмЧШкжЫ 
ШЧаім, ЩзиФгФккя ФмХЩмФоіЦ, ЧоікюбФкь, еФиізіб мФ іЩлжміб (ХзеФйХкіб), пФЩЪ лігвЧмЧбзж і еФЫжЩмЪ 
гжлиЧйкЧї ШЧаЧмж, гжлиЧйкЧвЧ лШЧХзмЪ пж мбЧШпЧї ШЧаЧмж мФ ікржЫ ШЧаім, лХШХгаФпХкжЫ 
кФбпФиькЧю лШЧвШФйЧю, сЧШіпкі біглЪЩмзж лЧбкЧї мШжбФиЧЩмі еФ лХШржЦ Шіз ШЧаЧмж кФгФюмьЩя гЧ 
кФЩмФккя рХЩмжйіЩяпкЧвЧ мХШйікЪ аХелХШХШбкЧї ШЧаЧмж кФ гФкЧйЪ ліглШжєйЩмбі, б ЪЩмФкЧбі, 
ЧШвФкіеФоії. 



ГОеПмО "Все про бтугалтерський облік"                    document.vobu.ua 

52 

 

ЛмОммя 213. ДСгОмзСбО біглФУмзО Ф еб'яезФ е кОбпОккяй Ф еОзиОгОХ  
лТСнПУіРкСї (лТСнПУіРкС-мПХкіпкСї) СУбімж 

ПШФоібкжзФй, язі ЪЩліркЧ кФбпФюмьЩя Ъ еФзиФгФЫ лШЧнХЩіЦкЧї (лШЧнХЩіЦкЧ-мХЫкіпкЧї) ЧЩбімж 
еФ бХпіШкійж нЧШйФйж кФбпФккя, кФгФємьЩя гЧгФмзЧбФ ЧлиФпЪбФкФ біглЪЩмзФ гия лігвЧмЧбзж мФ 
ЩзиФгФккя ФмХЩмФоіЦ, еФиізіб, іЩлжміб (ХзеФйХкіб) еФвФиькЧю мШжбФиіЩмю 35 зФиХкгФШкжЫ гкіб 
лШЧмявЧй кФбпФиькЧвЧ ШЧзЪ. 

ЛмОммя 214. ВіглФУмзж аПе еаПТПдПккя еОТСаімкСї лиОмж лТОоібкжзОй,  
гСлФсПкжй гС бУмФлкжХ іУлжміб Ф еОзиОгж бжсСї СУбімж 

ПШФоібкжзФй, гЧлЪсХкжй гЧ бЩмЪлкжЫ іЩлжміб Ъ еФзиФгж бжсЧї ЧЩбімж, кФгФємьЩя біглЪЩмзФ 
аХе еаХШХдХккя еФШЧаімкЧї лиФмж мШжбФиіЩмю 15 зФиХкгФШкжЫ гкіб аХе ЪШФЫЪбФккя пФЩЪ, кХЧаЫігкЧвЧ 
гия лШЧїегЪ гЧ йіЩоХекФЫЧгдХккя еФзиФгЪ ЧЩбімж мФ кФеФг. 

ПШФоібкжзФй, язі кФбпФюмьЩя аХе бігШжбЪ біг бжШЧакжомбФ кФ лігвЧмЧбпжЫ біггіиХккяЫ 
(лігвЧмЧбпжЫ зЪШЩФЫ) еФзиФгіб бжсЧї ЧЩбімж, Ъ лХШіЧг кФбпФиькЧвЧ ШЧзЪ кФгФємьЩя, еФ їЫ аФдФккяй, 
Чгжк біиькжЦ біг ШЧаЧмж гХкь кФ мждгХкь аХе еаХШХдХккя еФШЧаімкЧї лиФмж. Дия ЩзиФгФккя 
бжлЪЩзкжЫ іЩлжміб їй кФгФємьЩя гЧгФмзЧбФ біглЪЩмзФ кФ ЪйЧбФЫ, лХШХгаФпХкжЫ пФЩмжкЧю лХШрЧю 
оієї ЩмФммі. 

ЛмОммя 215. Йіиьвж лТОоібкжзОй, язі кОбпОюмьУя Ф еОзиОгОХ бжсСї СУбімж 
ПШФоібкжзФй, язі кФбпФюмьЩя Ъ еФзиФгФЫ бжсЧї ЧЩбімж е бХпіШкьЧю мФ еФЧпкЧю нЧШйФйж 

кФбпФккя, кФгФюмьЩя гЧгФмзЧбі біглЪЩмзж Ъ еб'яезЪ е кФбпФккяй, Ф мФзЧд ікрі ліиьвж, лХШХгаФпХкі 
еФзЧкЧгФбЩмбЧй. 

ЛмОммя 216. ДСгОмзСбО біглФУмзО Ф еб'яезФ е кОбпОккяй Ф еОзиОгОХ  
нОХСбСї лПТПгбжсСї, бжсСї СУбімж, еОзиОгОХ ліУиягжлиСйкСї СУбімж мО ОУліТОкмФТі 

ПШФоібкжзФй, язі ЪЩліркЧ кФбпФюмьЩя аХе бігШжбЪ біг бжШЧакжомбФ Ъ еФзиФгФЫ нФЫЧбЧї 
лХШХгбжсЧї, бжсЧї ЧЩбімж е бХпіШкьЧю мФ еФЧпкЧю нЧШйФйж кФбпФккя, кФгФюмьЩя гЧгФмзЧбі 
ЧлиФпЪбФкі біглЪЩмзж: 

1) кФ лХШіЧг кФЩмФкЧбкжЫ еФкямь, бжзЧкФккя иФаЧШФмЧШкжЫ ШЧаім, ЩзиФгФккя ФмХЩмФоіЦ, 
ЧоікюбФкь, еФиізіб мФ іЩлжміб (ХзеФйХкіб) - гия мжЫ, ЫмЧ кФбпФємьЩя кФ лХШрЧйЪ мФ гШЪвЧйЪ зЪШЩФЫ: 

Ъ еФзиФгФЫ нФЫЧбЧї лХШХгбжсЧї ЧЩбімж е бХпіШкьЧю нЧШйЧю кФбпФккя - 10 зФиХкгФШкжЫ гкіб; 
Ъ еФзиФгФЫ бжсЧї ЧЩбімж е бХпіШкьЧю нЧШйЧю кФбпФккя - 20 зФиХкгФШкжЫ гкіб; 
Ъ еФзиФгФЫ нФЫЧбЧї лХШХгбжсЧї, бжсЧї ЧЩбімж е еФЧпкЧю нЧШйЧю кФбпФккя - 30 зФиХкгФШкжЫ 

гкіб; 
2) кФ лХШіЧг кФЩмФкЧбкжЫ еФкямь, бжзЧкФккя иФаЧШФмЧШкжЫ ШЧаім, ЩзиФгФккя ФмХЩмФоіЦ, 

ЧоікюбФкь, еФиізіб мФ іЩлжміб (ХзеФйХкіб) - гия мжЫ, ЫмЧ кФбпФємьЩя кФ мШХмьЧйЪ і кФЩмЪлкжЫ зЪШЩФЫ: 
Ъ еФзиФгФЫ нФЫЧбЧї лХШХгбжсЧї ЧЩбімж е бХпіШкьЧю нЧШйЧю кФбпФккя - 20 зФиХкгФШкжЫ гкіб; 
Ъ еФзиФгФЫ бжсЧї ЧЩбімж е бХпіШкьЧю нЧШйЧю кФбпФккя - 30 зФиХкгФШкжЫ гкіб; 
Ъ еФзиФгФЫ нФЫЧбЧї лХШХгбжсЧї, бжсЧї ЧЩбімж е еФЧпкЧю нЧШйЧю кФбпФккя - 40 зФиХкгФШкжЫ 

гкіб; 
3) кФ лХШіЧг ЩзиФгФккя гХШдФбкЧї лігЩЪйзЧбЧї ФмХЩмФоії, гХШдФбкЧвЧ збФиінізФоіЦкЧвЧ іЩлжмЪ 

Ъ еФзиФгФЫ нФЫЧбЧї лХШХгбжсЧї, бжсЧї ЧЩбімж - 30 зФиХкгФШкжЫ гкіб; 
4) кФ лХШіЧг лігвЧмЧбзж мФ еФЫжЩмЪ гжлиЧйкЧвЧ лШЧХзмЪ, гжлиЧйкЧї пж мбЧШпЧї ШЧаЧмж 

егЧаЪбФпФй еФзиФгіб нФЫЧбЧї лХШХгбжсЧї ЧЩбімж е бХпіШкьЧю мФ еФЧпкЧю нЧШйФйж кФбпФккя - гбФ 
йіЩяоі, Ф еФзиФгіб бжсЧї ЧЩбімж - пЧмжШж йіЩяоі. 

ТШжбФиіЩмь гЧгФмзЧбжЫ ЧлиФпЪбФкжЫ біглЪЩмЧз лШФоібкжзФй, язі егЧаЪбФюмь гШЪвЪ (кФЩмЪлкЪ) 
бжсЪ ЧЩбімЪ еФ еФЧпкЧю (бХпіШкьЧю) нЧШйЧю кФбпФккя Ъ еФзиФгФЫ ліЩиягжлиЧйкЧї мФ бжсЧї ЧЩбімж, 
кФЪзЧбжЫ ЪЩмФкЧбФЫ, сЧ йФюмь Ъ ЩбЧєйЪ ліглЧШягзЪбФккі лігШЧегіиж ліЩиягжлиЧйкЧї ЧЩбімж, 
бжекФпФємьЩя яз гия ЧЩіа, язі кФбпФюмьЩя кФ мШХмьЧйЪ і кФЩмЪлкжЫ зЪШЩФЫ Ъ еФзиФгФЫ нФЫЧбЧї 
лХШХгбжсЧї, бжсЧї ЧЩбімж. 

ПШФоібкжзФй, гЧлЪсХкжй гЧ ЩзиФгФккя бЩмЪлкжЫ іЩлжміб б ФЩліШФкмЪШЪ е бігШжбЧй ФаЧ аХе 
бігШжбЪ біг бжШЧакжомбФ, гия лігвЧмЧбзж мФ ЩзиФгФккя іЩлжміб кФгФємьЩя Чгжк ШФе кФ Шіз гЧгФмзЧбФ 
ЧлиФпЪбФкФ біглЪЩмзФ е ШЧеШФЫЪкзЪ 10 зФиХкгФШкжЫ гкіб кФ зЧдкжЦ іЩлжм. 

ПШФоібкжзФй, язі кФбпФюмьЩя аХе бігШжбЪ біг бжШЧакжомбФ б ФЩліШФкмЪШі мФ ЪЩліркЧ 
бжзЧкЪюмь ікгжбігЪФиькжЦ лиФк лігвЧмЧбзж, кФгФємьЩя гЧгФмзЧбФ ЧлиФпЪбФкФ біглЪЩмзФ мШжбФиіЩмю 
30 зФиХкгФШкжЫ гкіб. 
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Дия лШФоібкжзіб, язі кФбпФюмьЩя Ъ еФзиФгФЫ нФЫЧбЧї лХШХгбжсЧї, бжсЧї ЧЩбімж е бХпіШкьЧю мФ 
еФЧпкЧю нЧШйФйж кФбпФккя, гХ кФбпФиькжЦ лШЧоХЩ йФє ЩбЧї ЧЩЧаижбЧЩмі, еФзЧкЧгФбЩмбЧй йЧдХ 
бЩмФкЧбиюбФмжЩя ікрФ мШжбФиіЩмь біглЪЩмЧз Ъ еб'яезЪ е кФбпФккяй. 

ВіглЪЩмзж, лХШХгаФпХкі лЪкзмФйж 1 і 2 пФЩмжкж лХШрЧї мФ пФЩмжкЧю пХмбХШмЧю оієї ЩмФммі, 
кФгФюмьЩя блШЧгЧбд кФбпФиькЧвЧ ШЧзЪ. 

ЛмОммя 217. ЗаПТПдПккя еОТСаімкСї лиОмж кО пОУ гСгОмзСбжХ біглФУмСз  
Ф еб'яезФ е кОбпОккяй 

НФ пФЩ гЧгФмзЧбжЫ біглЪЩмЧз Ъ еб'яезЪ е кФбпФккяй (ЩмФммі 211, 213, 216 оьЧвЧ КЧгХзЩЪ) еФ 
лШФоібкжзФйж еФ ЧЩкЧбкжй йіЩоХй ШЧаЧмж еаХШівФємьЩя ЩХШХгкя еФШЧаімкФ лиФмФ. 

ЛмОммя 218. ЗОгОккя лТОоібкжзОй, язі кОбпОюмьУя Ф еОзиОгОХ бжсСї СУбімж  
мО ОУліТОкмФТі, біиькжХ біг ТСаСмж гкіб 

ПШФоібкжзФй, язі кФбпФюмьЩя кФ ЧЩмФккіЫ зЪШЩФЫ еФзиФгіб бжсЧї ЧЩбімж, лШЧмявЧй гХЩямж 
ЪпаЧбжЫ йіЩяоіб лХШХг лЧпФмзЧй бжзЧкФккя гжлиЧйкЧвЧ лШЧХзмЪ (ШЧаЧмж) ФаЧ ЩзиФгФккя 
гХШдФбкжЫ іЩлжміб кФгФємьЩя сЧмждкХбЧ лШж рХЩмжгХккЧйЪ ШЧаЧпЧйЪ мждкі Чгжк біиькжЦ біг 
ШЧаЧмж гХкь гия лігвЧмЧбзж гЧ еФкямь е ЧлиФмЧю ЦЧвЧ б ШЧейіШі 50 бігЩЧмзіб ЧгХШдЪбФкЧї еФШЧаімкЧї 
лиФмж, ФиХ кХ кждпХ йікійФиькЧвЧ ШЧейіШЪ еФШЧаімкЧї лиФмж. 

ПШж л'ямжгХккЧйЪ ШЧаЧпЧйЪ мждкі зіиьзіЩмь біиькжЫ біг ШЧаЧмж гкіб ейікюємьЩя еФиХдкЧ біг 
мШжбФиЧЩмі ШЧаЧпЧї ейікж еФ ЪйЧбж еаХШХдХккя еФвФиькЧї зіиьзЧЩмі біиькжЫ біг ШЧаЧмж вЧгжк. 

ПШЧмявЧй гХЩямж кФбпФиькжЫ йіЩяоіб лХШХг лЧпФмзЧй бжзЧкФккя гжлиЧйкЧвЧ лШЧХзмЪ 
(ШЧаЧмж) ФаЧ ЩзиФгФккя гХШдФбкжЫ іЩлжміб лШФоібкжзФй, еФ їЫ аФдФккяй, йЧдХ аЪмж кФгФкЧ 
гЧгФмзЧбЧ сХ Чгжк-гбФ біиькжЫ біг ШЧаЧмж гкі кФ мждгХкь аХе еаХШХдХккя еФШЧаімкЧї лиФмж.  

ПШФоібкжзФй, язі кФбпФюмьЩя аХе бігШжбЪ біг бжШЧакжомбФ б ФЩліШФкмЪШі, еФ їЫ аФдФккяй 
лШЧмявЧй пЧмжШьЧЫ ШЧзіб кФбпФккя кФгФємьЩя Чгжк біиькжЦ біг ШЧаЧмж гХкь кФ мждгХкь е ЧлиФмЧю 
ЦЧвЧ б ШЧейіШі 50 бігЩЧмзіб ЩХШХгкьЧї еФШЧаімкЧї лиФмж лШФоібкжзФ. 

ПШФоібкжзФй, язі кФбпФюмьЩя аХе бігШжбЪ біг бжШЧакжомбФ б ФЩліШФкмЪШі, лШЧмявЧй 
пХмбХШмЧвЧ ШЧзЪ кФбпФккя кФгФємьЩя еФ їЫ аФдФккяй гЧгФмзЧбЧ сХ Чгжк біиькжЦ біг ШЧаЧмж гХкь кФ 
мждгХкь аХе еаХШХдХккя еФШЧаімкЧї лиФмж. 

ЛмОммя 219. ИлиОмО лТСїегФ гС йіУоя екОХСгдПккя бжсСвС еОзиОгФ СУбімж 
РЧаЧмЧгФбХоь ЧлиФпЪє лШФоібкжзФй, язі кФбпФюмьЩя Ъ еФзиФгФЫ бжсЧї ЧЩбімж е бХпіШкьЧю мФ 

еФЧпкЧю нЧШйФйж кФбпФккя, лШЧїег гЧ йіЩоя екФЫЧгдХккя еФзиФгЪ ЧЩбімж і кФеФг Чгжк ШФе кФ Шіз кФ 
кФЩмФкЧбкі еФкяммя, гия бжзЧкФккя иФаЧШФмЧШкжЫ ШЧаім і ЩзиФгФккя еФиізіб мФ іЩлжміб - Ъ ШЧейіШі 50 
бігЩЧмзіб бФШмЧЩмі лШЧїегЪ. 

У мФзЧйЪ д ШЧейіШі лШЧбФгжмьЩя ЧлиФмФ лШЧїегЪ гия лігвЧмЧбзж і еФЫжЩмЪ гжлиЧйкЧвЧ лШЧХзмЪ 
(ШЧаЧмж) ФаЧ ЩзиФгФккя гХШдФбкжЫ іЩлжміб. 

ЛмОммя 220. ИайПдПккя кОгФТСпкжХ ТСаім гия лТОоібкжзіб, язі кОбпОюмьУя 
ПШФоібкжзіб, язі кФбпФюмьЩя аХе бігШжбЪ біг бжШЧакжомбФ Ъ еФзиФгФЫ ЩХШХгкьЧї, лШЧнХЩіЦкЧї 

(лШЧнХЩіЦкЧ-мХЫкіпкЧї) ЧЩбімж, еФаЧШЧкяємьЩя еФиЪпФмж б гкі еФкямь гЧ кФгЪШЧпкжЫ ШЧаім. 

ГиОбО XV 
 ІЗДИВІДКАЙЬЗІ МККДИВІ ЛЙИКИ 

ЛмОммя 221. ИТвОкж, язі ТСевиягОюмь мТФгСбі УлСТж 
ТШЪгЧбі ЩлЧШж ШЧевиягФюмьЩя: 
1) зЧйіЩіяйж лЧ мШЪгЧбжЫ ЩлЧШФЫ; 
2) йіЩоХбжйж еФвФиькжйж ЩЪгФйж. 
ТФзжЦ лЧШягЧз ШЧевиягЪ мШЪгЧбжЫ ЩлЧШіб, сЧ бжкжзФюмь йід лШФоібкжзЧй і ШЧаЧмЧгФбоХй, 

еФЩмЧЩЧбЪємьЩя кХеФиХдкЧ біг нЧШйж мШЪгЧбЧвЧ гЧвЧбЧШЪ. 
УЩмФкЧбиХкжЦ лЧШягЧз ШЧевиягЪ мШЪгЧбжЫ ЩлЧШіб кХ лЧржШюємьЩя кФ ЩлЧШж лШЧ гЧЩмШЧзЧбХ 

ебіиькХккя біг бжаЧШкЧї лиФмкЧї лЧЩФгж пиХкіб вШЧйФгЩьзжЫ мФ ікржЫ Ча'єгкФкь вШЧйФгяк еФ 
ШірХккяй ЧШвФкіб, сЧ їЫ ЧаШФиж. 
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ЛмОммя 222. ЙСТягСз ТСевиягФ мТФгСбжХ УлСТіб гПязжХ  зОмПвСТіР лТОоібкжзіб 
ОЩЧаижбЧЩмі ШЧевиягЪ мШЪгЧбжЫ ЩлЧШіб ЩЪггіб, лШЧзЪШЧШЩьзЧ-ЩиігпжЫ лШФоібкжзіб, Ф мФзЧд 

лШФоібкжзіб кФбпФиькжЫ, кФЪзЧбжЫ мФ ікржЫ ЪЩмФкЧб лШЧзЪШФмЪШж, язі йФюмь зиФЩкі пжкж, 
бЩмФкЧбиююмьЩя еФзЧкЧгФбЩмбЧй. 

ЛмОммя 2221. ВТПвФиюбОккя мТФгСбжХ УлСТіб рияХСй йПгіОоії 
ТШЪгЧбжЦ ЩліШ йід лШФоібкжзЧй і ШЧаЧмЧгФбоХй кХеФиХдкЧ біг нЧШйж мШЪгЧбЧвЧ гЧвЧбЧШЪ 

йЧдХ аЪмж бШХвЪиьЧбФкЧ рияЫЧй йХгіФоії біглЧбігкЧ гЧ ЗФзЧкЪ УзШФїкж "ПШЧ йХгіФоію" е 
ЪШФЫЪбФккяй ЧЩЧаижбЧЩмХЦ, лХШХгаФпХкжЫ ожй КЧгХзЩЧй. 

ДЧвЧбіШ лШЧ лШЧбХгХккя йХгіФоії мФ ЪвЧгФ еФ ШХеЪиьмФмФйж йХгіФоії Ъ мШЪгЧбжЫ ЩлЧШФЫ 
ЪзиФгФюмьЩя б лжЩьйЧбіЦ нЧШйі. 

У ШФеі кХбжзЧкФккя пж кХкФиХдкЧвЧ бжзЧкФккя ЪвЧгж еФ ШХеЪиьмФмФйж йХгіФоії ЩмЧШЧкж 
йХгіФоії йФюмь лШФбЧ ебХШкЪмжЩя гия ШЧевиягЪ мШЪгЧбЧвЧ ЩлЧШЪ гЧ ЧШвФкіб, лХШХгаФпХкжЫ ЩмФммХю 
221 оьЧвЧ КЧгХзЩЪ. 

УпФЩмь Ъ лШЧоХгЪШі йХгіФоії йЧдХ аЪмж бжекФкФ лЧбФдкЧю лШжпжкЧю Ъ ШЧеЪйіккі ЩмФмХЦ 225 і 
234 оьЧвЧ КЧгХзЩЪ. 

ЛмОммя 223. ИТвОкіеОоія зСйіУіР лС мТФгСбжХ УлСТОХ 
КЧйіЩія лЧ мШЪгЧбжЫ ЩлЧШФЫ ЧажШФємьЩя еФвФиькжйж еаЧШФйж (зЧкнХШХкоією) мШЪгЧбЧвЧ 

зЧиХзмжбЪ ліглШжєйЩмбФ, ЪЩмФкЧбж, ЧШвФкіеФоії е пжЩиЧй лШФоююпжЫ кХ йХкр яз 15 пЧиЧбіз. 
ПЧШягЧз ЧаШФккя, пжЩХиькіЩмь, ЩзиФг і ЩмШЧз лЧбкЧбФдХкь зЧйіЩії бжекФпФюмьЩя еФвФиькжйж 

еаЧШФйж (зЧкнХШХкоією) мШЪгЧбЧвЧ зЧиХзмжбЪ ліглШжєйЩмбФ, ЪЩмФкЧбж, ЧШвФкіеФоії. ПШж оьЧйЪ 
зіиьзіЩмь ШЧаімкжзіб Ъ ЩзиФгі зЧйіЩії лЧ мШЪгЧбжЫ ЩлЧШФЫ ліглШжєйЩмбФ лЧбжккФ аЪмж кХ йХкрХ 
лЧиЧбжкж її ЩзиФгЪ. 

КЧйіЩія лЧ мШЪгЧбжЫ ЩлЧШФЫ ЧажШФє іе ЩбЧвЧ ЩзиФгЪ вЧиЧбЪ, ЦЧвЧ еФЩмЪлкжзіб і ЩХзШХмФШя 
зЧйіЩії. 

ЗФ ШірХккяй еФвФиькжЫ еаЧШіб (зЧкнХШХкоії) мШЪгЧбЧвЧ зЧиХзмжбЪ ліглШжєйЩмбФ, ЪЩмФкЧбж, 
ЧШвФкіеФоії йЧдЪмь аЪмж ЩмбЧШХкі зЧйіЩії лЧ мШЪгЧбжЫ ЩлЧШФЫ Ъ оХЫФЫ мФ ікржЫ ФкФиЧвіпкжЫ 
лігШЧегіиФЫ. Хі зЧйіЩії ЧажШФюмьЩя зЧиХзмжбФйж лігШЧегіиіб і гіюмь кФ мжЫ дХ лігЩмФбФЫ, сЧ Ц зЧйіЩії 
лЧ мШЪгЧбжЫ ЩлЧШФЫ ліглШжєйЩмб, ЪЩмФкЧб, ЧШвФкіеФоіЦ. 

У зЧйіЩіяЫ лЧ мШЪгЧбжЫ ЩлЧШФЫ лігШЧегіиіб йЧдЪмь ШЧевиягФмжЩь мШЪгЧбі ЩлЧШж б йХдФЫ 
лЧбкЧбФдХкь ожЫ лігШЧегіиіб. 

ОШвФкіеФоіЦкЧ-мХЫкіпкХ еФаХелХпХккя зЧйіЩії лЧ мШЪгЧбжЫ ЩлЧШФЫ (кФгФккя ЧаиФгкФкЧвЧ 
лШжйісХккя, гШЪзФШЩьзЧї мФ ікрЧї мХЫкізж, кХЧаЫігкЧї иімХШФмЪШж, ЧШвФкіеФоія гіиЧбЧгЩмбФ, Чаиіз мФ 
еаХШівФккя еФяб лШФоібкжзіб і ЩлШФб, лігвЧмЧбзФ мФ бжгФпФ зЧліЦ ШірХкь і м. ік.) егіЦЩкюємьЩя 
ШЧаЧмЧгФбоХй. 

КЧйіЩія лЧ мШЪгЧбжЫ ЩлЧШФЫ ліглШжєйЩмбФ, ЪЩмФкЧбж, ЧШвФкіеФоії йФє лХпФмзЪ бЩмФкЧбиХкЧвЧ 
еШФезФ. 

ЛмОммя 224. КСйлПмПкоія зСйіУії лС мТФгСбжХ УлСТОХ 
КЧйіЩія лЧ мШЪгЧбжЫ ЩлЧШФЫ є ЧаЧб'яезЧбжй лХШбжккжй ЧШвФкЧй лЧ ШЧевиягЪ мШЪгЧбжЫ ЩлЧШіб, 

сЧ бжкжзФюмь кФ ліглШжєйЩмбФЫ, б ЪЩмФкЧбФЫ, ЧШвФкіеФоіяЫ, еФ бжкямзЧй ЩлЧШіб, еФекФпХкжЫ Ъ 
ЩмФммяЫ 222, 232 оьЧвЧ КЧгХзЩЪ. 

ТШЪгЧбжЦ ЩліШ лігиявФє ШЧевиягЧбі б зЧйіЩії лЧ мШЪгЧбжЫ ЩлЧШФЫ, язсЧ лШФоібкжз ЩФйЧЩміЦкЧ 
ФаЧ е ЪпФЩмю лШЧнЩліизЧбЧї ЧШвФкіеФоії, сЧ лШХгЩмФбияє ЦЧвЧ ікмХШХЩж, кХ бШХвЪиюбФб ШЧеаідкЧЩмі 
лШж аХелЧЩХШХгкіЫ лХШХвЧбЧШФЫ е ШЧаЧмЧгФбоХй. 

ЛмОммя 225. ЛмТСзж ебПТкПккя гС зСйіУії лС мТФгСбжХ 
 УлСТОХ мО лСТягСз лТжРкяммя еОяб лТОоібкжзО 

ПШФоібкжз йЧдХ ебХШкЪмжЩя гЧ зЧйіЩії лЧ мШЪгЧбжЫ ЩлЧШФЫ Ъ мШжйіЩяпкжЦ ЩмШЧз е гкя, зЧиж 
бік гіекФбЩя ФаЧ лЧбжкХк аЪб гіекФмжЩя лШЧ лЧШЪрХккя ЩбЧвЧ лШФбФ, Ф Ъ ЩлЧШФЫ лШЧ бжлиФмЪ 
кФиХдкЧї ЦЧйЪ еФШЧаімкЧї лиФмж - аХе ЧайХдХккя аЪгь-язжй ЩмШЧзЧй. 

У ШФеі лШЧлЪЩзЪ е лЧбФдкжЫ лШжпжк ЪЩмФкЧбиХкЧвЧ ЩмШЧзЪ зЧйіЩія лЧ мШЪгЧбжЫ ЩлЧШФЫ йЧдХ 
ЦЧвЧ лЧкЧбжмж. 

ЗФябФ лШФоібкжзФ, сЧ кФгіЦриФ гЧ зЧйіЩії, лігиявФє ЧаЧб'яезЧбіЦ ШХєЩмШФоії. 
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ЛмОммя 226. ЙСТягСз і УмТСзж ТСевиягФ мТФгСбСвС  УлСТФ б зСйіУії лС мТФгСбжХ УлСТОХ 
КЧйіЩія лЧ мШЪгЧбжЫ ЩлЧШФЫ еЧаЧб'яеФкФ ШЧевиякЪмж мШЪгЧбжЦ ЩліШ Ъ гХЩямжгХккжЦ ЩмШЧз е 

гкя лЧгФккя еФябж. СлЧШж лЧбжккі ШЧевиягФмжЩя Ъ лШжЩЪмкЧЩмі лШФоібкжзФ, язжЦ лЧгФб еФябЪ, 
лШХгЩмФбкжзіб ШЧаЧмЧгФбоя. РЧевияг ЩлЧШЪ еФ бігЩЪмкЧЩмі лШФоібкжзФ гЧлЪЩзФємьЩя ижрХ еФ ЦЧвЧ 
лжЩьйЧбЧю еФябЧю. ЗФ аФдФккяй лШФоібкжзФ лШж ШЧевиягі ЩлЧШЪ біг ЦЧвЧ ійХкі йЧдХ бжЩмЪлФмж 
лШХгЩмФбкжз лШЧнЩліизЧбЧвЧ ЧШвФкЪ ФаЧ еФ бжаЧШЧй лШФоібкжзФ ікрФ ЧЩЧаФ, б мЧйЪ пжЩиі ФгбЧзФм. 

У ШФеі кХе'ябиХккя лШФоібкжзФ ФаЧ ЦЧвЧ лШХгЩмФбкжзФ кФ еФЩігФккя зЧйіЩії ШЧевияг еФябж 
бігзиФгФємьЩя гЧ кФЩмЪлкЧвЧ еФЩігФккя. ПШж лЧбмЧШкЧйЪ кХе'ябиХккі лШФоібкжзФ аХе лЧбФдкжЫ 
лШжпжк зЧйіЩія йЧдХ бжкХЩмж ШірХккя лШЧ екяммя оієї еФябж е ШЧевиягЪ, сЧ кХ лЧеаФбияє 
лШФоібкжзФ лШФбФ лЧгФмж еФябЪ екЧбЪ б йХдФЫ мШжйіЩяпкЧвЧ ЩмШЧзЪ е гкя, зЧиж лШФоібкжз гіекФбЩя 
ФаЧ лЧбжкХк аЪб гіекФмжЩя лШЧ лЧШЪрХккя ЩбЧвЧ лШФбФ. 

КЧйіЩія лЧ мШЪгЧбжЫ ЩлЧШФЫ йФє лШФбЧ бжзижзФмж кФ еФЩігФккя Щбігзіб, гЧШЪпФмж 
ЩлХоіФиіЩмФй лШЧбХгХккя мХЫкіпкжЫ, аЪЫвФимХШЩьзжЫ мФ ікржЫ лХШХбіШЧз, бжйФвФмж біг ШЧаЧмЧгФбоя 
кХЧаЫігкі ШЧеШФЫЪкзж мФ гЧзЪйХкмж. 

ЗФЩігФккя зЧйіЩії лЧ мШЪгЧбжЫ ЩлЧШФЫ ббФдФємьЩя лШФбЧйЧпкжй, язсЧ кФ кьЧйЪ лШжЩЪмкі кХ 
йХкрХ гбЧЫ мШХмжк ЧаШФкжЫ гЧ її ЩзиФгЪ пиХкіб. 

ПШФоібкжз і ШЧаЧмЧгФбХоь йФюмь лШФбЧ еФябжмж йЧмжбЧбФкжЦ бігбіг аЪгь-язЧйЪ пиХкЪ 
зЧйіЩії. ПжмФккя лШЧ бігбіг бжШірЪємьЩя аіиьріЩмю вЧиЧЩіб пиХкіб зЧйіЩії, лШжЩЪмкіЫ кФ еФЩігФккі. 
ЦиХк зЧйіЩії, язЧйЪ еФябиХкЧ бігбіг, кХ аХШХ ЪпФЩмі Ъ бжШірХккі лжмФккя лШЧ бігбіг. 

НФ еФЩігФккі зЧйіЩії бХгХмьЩя лШЧмЧзЧи, язжЦ ліглжЩЪємьЩя вЧиЧбЧю ФаЧ ЦЧвЧ еФЩмЪлкжзЧй і 
ЩХзШХмФШХй. 

ЛмОммя 227. ЙСТягСз лТжРкяммя ТірПкь зСйіУією лС  мТФгСбжХ УлСТОХ 
КЧйіЩія лЧ мШЪгЧбжЫ ЩлЧШФЫ лШжЦйФє ШірХккя аіиьріЩмю вЧиЧЩіб її пиХкіб, лШжЩЪмкіЫ кФ 

еФЩігФккі. 
У ШірХккі еФекФпФюмьЩя: лЧбкХ кФЦйХкЪбФккя ліглШжєйЩмбФ, ЪЩмФкЧбж, ЧШвФкіеФоії, лШіебжсХ, 

ій'я мФ лЧ аФмьзЧбі лШФоібкжзФ, язжЦ ебХШкЪбЩя гЧ зЧйіЩії, ФаЧ ЦЧвЧ лШХгЩмФбкжзФ, гФмФ ебХШкХккя гЧ 
зЧйіЩії і гФмФ ШЧевиягЪ ЩлЧШЪ, ЩЪмь ЩлЧШЪ, лШіебжсФ пиХкіб зЧйіЩії, ШЧаЧмЧгФбоя ФаЧ ЦЧвЧ 
лШХгЩмФбкжзіб, ШХеЪиьмФмж вЧиЧЩЪбФккя і йЧмжбЧбФкХ ШірХккя зЧйіЩії. 

КЧлії ШірХккя зЧйіЩії Ъ мШжгХккжЦ ЩмШЧз бШЪпФюмьЩя лШФоібкжзЧбі, ШЧаЧмЧгФбоХбі. 

ЛмОммя 228. ИУзОТдПккя ТірПккя зСйіУії лС мТФгСбжХ УлСТОХ 
У ШФеі кХевЧгж е ШірХккяй зЧйіЩії лЧ мШЪгЧбжЫ ЩлЧШФЫ лШФоібкжз пж ШЧаЧмЧгФбХоь йЧдЪмь 

ЧЩзФШджмж її ШірХккя гЧ ЩЪгЪ б гХЩямжгХккжЦ ЩмШЧз е гкя бШЪпХккя їй бжлжЩзж е лШЧмЧзЧиЪ 
еФЩігФккя зЧйіЩії пж ЦЧвЧ зЧлії. ПШЧлЪЩз бзФеФкЧвЧ ЩмШЧзЪ кХ є лігЩмФбЧю бігйЧбж Ъ лШжЦкяммі еФябж. 
ВжекФбрж лШжпжкж лШЧлЪЩзЪ лЧбФдкжйж, ЩЪг йЧдХ лЧкЧбжмж оХЦ ЩмШЧз і ШЧевиякЪмж ЩліШ лЧ ЩЪмі. В 
ШФеі зЧиж лШЧлЪсХкжЦ ЩмШЧз кХ аЪгХ лЧкЧбиХкЧ, еФябФ кХ ШЧевиягФємьЩя, і еФижрФємьЩя б Щжиі 
ШірХккя зЧйіЩії лЧ мШЪгЧбжЫ ЩлЧШФЫ. 

ЛмОммя 229. ЛмТСз бжзСкОккя ТірПккя зСйіУії лС  мТФгСбжХ УлСТОХ 
РірХккя зЧйіЩії лЧ мШЪгЧбжЫ ЩлЧШФЫ лігиявФє бжзЧкФккю ШЧаЧмЧгФбоХй Ъ мШжгХккжЦ ЩмШЧз лЧ 

еФзікпХккі гХЩямж гкіб, лХШХгаФпХкжЫ кФ їЫ ЧЩзФШдХккя (ЩмФммя 228), еФ бжкямзЧй бжлФгзіб, 
лХШХгаФпХкжЫ пФЩмжкЧю л'ямЧю ЩмФммі 235 оьЧвЧ КЧгХзЩЪ. 

ЛмОммя 230. ЙСТягСз бжзСкОккя ТірПккя зСйіУії лС  мТФгСбжХ УлСТОХ 
У ШФеі кХбжзЧкФккя ШЧаЧмЧгФбоХй ШірХккя зЧйіЩії лЧ мШЪгЧбжЫ ЩлЧШФЫ Ъ бЩмФкЧбиХкжЦ ЩмШЧз 

(ЩмФммя 229) лШФоібкжзЧбі зЧйіЩією лЧ мШЪгЧбжЫ ЩлЧШФЫ ліглШжєйЩмбФ, ЪЩмФкЧбж, ЧШвФкіеФоії 
бжгФємьЩя лЧЩбігпХккя, сЧ йФє ЩжиЪ бжзЧкФбпЧвЧ ижЩмФ. 

У лЧЩбігпХккі бзФеЪюмьЩя кФЦйХкЪбФккя ЧШвФкЪ, язжЦ бжкіЩ ШірХккя сЧгЧ мШЪгЧбЧвЧ ЩлЧШЪ, 
гФмж лШжЦкяммя і бжгФпі мФ кЧйХШ ШірХккя, лШіебжсХ, ій'я, лЧ аФмьзЧбі мФ ФгШХЩФ ЩмявЪбФпФ, 
кФЦйХкЪбФккя мФ ФгШХЩФ аЧШдкжзФ, кЧйХШж ЦЧвЧ ШФЫЪкзіб Ъ аФкзФЫ, ШірХккя лЧ ЩЪмі ЩлЧШЪ, ЩмШЧз 
лШХг'ябиХккя лЧЩбігпХккя гЧ бжзЧкФккя. ПЧЩбігпХккя еФЩбігпЪємьЩя ліглжЩЧй вЧиЧбж ФаЧ 
еФЩмЪлкжзФ вЧиЧбж зЧйіЩії лЧ мШЪгЧбжЫ ЩлЧШФЫ ліглШжєйЩмбФ, ЪЩмФкЧбж, ЧШвФкіеФоії мФ лХпФмзЧю 
зЧйіЩії лЧ мШЪгЧбжЫ ЩлЧШФЫ. 

ПЧЩбігпХккя кХ бжгФємьЩя, язсЧ лШФоібкжз пж ШЧаЧмЧгФбХоь ебХШкЪбЩя Ъ бЩмФкЧбиХкжЦ 
ЩмФммХю 228 ЩмШЧз іе еФябЧю лШЧ бжШірХккя мШЪгЧбЧвЧ ЩлЧШЪ гЧ йіЩоХбЧвЧ еФвФиькЧвЧ ЩЪгЪ. 
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НФ лігЩмФбі лЧЩбігпХккя, лШХг'ябиХкЧвЧ кХ ліекірХ мШжйіЩяпкЧвЧ ЩмШЧзЪ гЧ ЧШвФкЪ гХШдФбкЧї 
бжзЧкФбпЧї ЩиЪдаж ФаЧ лШжбФмкЧйЪ бжзЧкФбою, гХШдФбкжЦ бжзЧкФбХоь пж лШжбФмкжЦ бжзЧкФбХоь 
бжзЧкЪє ШірХккя зЧйіЩії лЧ мШЪгЧбжЫ ЩлЧШФЫ Ъ лШжйЪЩЧбЧйЪ лЧШягзЪ. 

ЛмОммя 231. КСевияг мТФгСбжХ УлСТіб Ф йіУоПбжХ еОвОиькжХ УФгОХ 
У йіЩоХбжЫ еФвФиькжЫ ЩЪгФЫ ШЧевиягФюмьЩя мШЪгЧбі ЩлЧШж еФ еФябФйж: 
1) лШФоібкжзФ пж ШЧаЧмЧгФбоя, зЧиж бЧкж кХ евЧгкі е ШірХккяй зЧйіЩії лЧ мШЪгЧбжЫ ЩлЧШФЫ 

ліглШжєйЩмбФ, ЪЩмФкЧбж, ЧШвФкіеФоії (лігШЧегіиЪ). 
2) вийкюсемо 

ЛмОммя 232. МТФгСбі УлСТж, сС лігиявОюмь аПелСУПТПгкьСйФ 
 ТСевиягСбі б йіУоПбжХ еОвОиькжХ УФгОХ 

БХелЧЩХШХгкьЧ б йіЩоХбжЫ еФвФиькжЫ ЩЪгФЫ ШЧевиягФюмьЩя мШЪгЧбі ЩлЧШж еФ еФябФйж: 
1) лШФоібкжзіб ліглШжєйЩмб, ЪЩмФкЧб, ЧШвФкіеФоіЦ, гХ зЧйіЩії лЧ мШЪгЧбжЫ ЩлЧШФЫ кХ 

ЧажШФюмьЩя; 
2) лШФоібкжзіб лШЧ лЧкЧбиХккя кФ ШЧаЧмі кХеФиХдкЧ біг лігЩмФб лШжлжкХккя мШЪгЧбЧвЧ 

гЧвЧбЧШЪ, ейікЪ гФмж і нЧШйЪиюбФккя лШжпжкж ебіиькХккя, ЧлиФмЪ еФ пФЩ бжйЪрХкЧвЧ лШЧвЪиЪ ФаЧ 
бжзЧкФккя кждпХЧлиФпЪбФкЧї ШЧаЧмж, еФ бжкямзЧй ЩлЧШіб лШФоібкжзіб, бзФеФкжЫ Ъ пФЩмжкі мШХміЦ 
ЩмФммі 221 і ЩмФммі 222 оьЧвЧ КЧгХзЩЪ; 

3) зХШібкжзФ ліглШжєйЩмбФ, ЪЩмФкЧбж, ЧШвФкіеФоії (ніиіФиЪ, лШХгЩмФбкжомбФ, біггіиХккя мФ 
ікрЧвЧ бігЧзШХйиХкЧвЧ лігШЧегіиЪ), ЦЧвЧ еФЩмЪлкжзіб, вЧиЧбкЧвЧ аЪЫвФимХШФ ліглШжєйЩмбФ, ЪЩмФкЧбж, 
ЧШвФкіеФоії, ЦЧвЧ еФЩмЪлкжзіб, Ф мФзЧд ЩиЪдаЧбжЫ ЧЩіа лЧгФмзЧбжЫ мФ йжмкжЫ ЧШвФкіб, язжй 
лШжЩбЧєкЧ ЩлХоіФиькі ебФккя, і ЩиЪдаЧбжЫ ЧЩіа оХкмШФиькжЫ ЧШвФкіб бжзЧкФбпЧї биФгж, сЧ 
ШХФиіеЪюмь гХШдФбкЪ лЧиімжзЪ Ъ ЩнХШФЫ гХШдФбкЧвЧ нікФкЩЧбЧвЧ зЧкмШЧию мФ зЧкмШЧию еФ оікФйж; 
зХШібкжЫ лШФоібкжзіб, язі ЧажШФюмьЩя, еФмбХШгдЪюмьЩя ФаЧ лШжекФпФюмьЩя кФ лЧЩФгж гХШдФбкжйж 
ЧШвФкФйж, ЧШвФкФйж йіЩоХбЧвЧ ЩФйЧбШягЪбФккя, Ф мФзЧд вШЧйФгЩьзжйж ЧШвФкіеФоіяйж мФ ікржйж 
Ча'єгкФккяйж вШЧйФгяк е лжмФкь ебіиькХккя, ейікж гФмж і нЧШйЪиюбФккя лШжпжкж ебіиькХккя, 
лХШХбХгХккя кФ ікрЪ ШЧаЧмЪ, ЧлиФмж еФ пФЩ бжйЪрХкЧвЧ лШЧвЪиЪ і кФзиФгФккя гжЩожлиікФШкжЫ 
ЩмявкХкь, еФ бжкямзЧй ЩлЧШіб лШФоібкжзіб, бзФеФкжЫ Ъ пФЩмжкі мШХміЦ ЩмФммі 221 і ЩмФммі 222 оьЧвЧ 
КЧгХзЩЪ; 

4) ШЧаЧмЧгФбоя лШЧ бігрзЧгЪбФккя лШФоібкжзФйж йФмХШіФиькЧї рзЧгж, еФлЧгіякЧї 
ліглШжєйЩмбЪ, ЪЩмФкЧбі, ЧШвФкіеФоії; 

5) лШФоібкжзіб Ъ лжмФккі еФЩмЧЩЪбФккя еФзЧкЧгФбЩмбФ лШЧ лШФою, язХ біглЧбігкЧ гЧ пжккЧвЧ 
еФзЧкЧгФбЩмбФ лЧлХШХгкьЧ аЪиЧ бжШірХкЧ ШЧаЧмЧгФбоХй і бжаЧШкжй ЧШвФкЧй лХШбжккЧї 
лШЧнЩліизЧбЧї ЧШвФкіеФоії (лШЧнЩліизЧбжй лШХгЩмФбкжзЧй) ліглШжєйЩмбФ, ЪЩмФкЧбж, ЧШвФкіеФоії 
(лігШЧегіиЪ) б йХдФЫ кФгФкжЫ їй лШФб; 

6) лШФоібкжзіб лШЧ ЧнЧШйиХккя мШЪгЧбжЫ бігкЧЩжк Ъ ШФеі бжзЧкФккя кжйж ШЧаЧмж аХе 
ЪзиФгХккя мШЪгЧбЧвЧ гЧвЧбЧШЪ мФ бЩмФкЧбиХккя лХШіЧгЪ мФзЧї ШЧаЧмж (зШій бжлФгзіб бжзЧкФккя 
ШЧаім пж кФгФккя лЧЩиЪв еФ вів-зЧкмШФзмЧй Ъ лЧШягзЪ мФ кФ ЪйЧбФЫ, лХШХгаФпХкжЫ ЗФзЧкЧй УзШФїкж 
"ПШЧ ЩмжйЪиюбФккя ШЧебжмзЪ ожнШЧбЧї ХзЧкЧйізж б УзШФїкі"). 

БХелЧЩХШХгкьЧ б йіЩоХбжЫ еФвФиькжЫ ЩЪгФЫ ШЧевиягФюмьЩя мФзЧд ЩлЧШж лШЧ бігйЧбЪ Ъ 
лШжЦкяммі кФ ШЧаЧмЪ: 

1) лШФоібкжзіб, еФлШЧрХкжЫ кФ ШЧаЧмЪ б лЧШягзЪ лХШХбХгХккя е ікрЧвЧ ліглШжєйЩмбФ, 
ЪЩмФкЧбж, ЧШвФкіеФоії; 

2) йЧиЧгжЫ ЩлХоіФиіЩміб, язі еФзікпжиж еФзиФг нФЫЧбЧї лХШХгбжсЧї, бжсЧї ЧЩбімж і б 
ЪЩмФкЧбиХкЧйЪ лЧШягзЪ кФлШФбиХкі кФ ШЧаЧмЪ кФ гФкХ ліглШжєйЩмбЧ, б ЪЩмФкЧбЪ, ЧШвФкіеФоію; 

3) бФвімкжЫ дікЧз, дікЧз, язі йФюмь гімХЦ бізЧй гЧ мШьЧЫ ШЧзіб ФаЧ гжмжкЪ е ікбФиігкіЩмю, Ф 
ЧгжкЧзжЫ йФмХШіб (аФмьзіб) - лШж кФябкЧЩмі гжмжкж бізЧй гЧ 14 ШЧзіб; 

4) бжаЧШкжЫ лШФоібкжзіб ліЩия еФзікпХккя ЩмШЧзЪ лЧбкЧбФдХкь; 
5) лШФоібкжзіб, язжй кФгФкЧ лШФбЧ лЧбЧШЧмкЧвЧ лШжЦкяммя кФ ШЧаЧмЪ; 
6) ікржЫ ЧЩіа, е язжйж ШЧаЧмЧгФбХоь біглЧбігкЧ гЧ пжккЧвЧ еФзЧкЧгФбЩмбФ еЧаЧб'яеФкжЦ 

ЪзиФЩмж мШЪгЧбжЦ гЧвЧбіШ. 
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ЛмОммя 233. ЛмТСзж ебПТкПккя гС йіУоПбСвС еОвОиькСвС УФгФ  
еО бжТірПккяй мТФгСбжХ УлСТіб 

ПШФоібкжз йЧдХ ебХШкЪмжЩя е еФябЧю лШЧ бжШірХккя мШЪгЧбЧвЧ ЩлЧШЪ аХелЧЩХШХгкьЧ гЧ 
йіЩоХбЧвЧ еФвФиькЧвЧ ЩЪгЪ б мШжйіЩяпкжЦ ЩмШЧз е гкя, зЧиж бік гіекФбЩя ФаЧ лЧбжкХк аЪб гіекФмжЩя 
лШЧ лЧШЪрХккя ЩбЧвЧ лШФбФ, Ф Ъ ЩлШФбФЫ лШЧ ебіиькХккя - б йіЩяпкжЦ ЩмШЧз е гкя бШЪпХккя зЧлії 
кФзФеЪ (ШЧелЧШягдХккя) лШЧ ебіиькХккя. 

У ШФеі лЧШЪрХккя еФзЧкЧгФбЩмбФ лШЧ ЧлиФмЪ лШФоі лШФоібкжз йФє лШФбЧ ебХШкЪмжЩя гЧ ЩЪгЪ е 
лЧеЧбЧй лШЧ ЩмявкХккя кФиХдкЧї ЦЧйЪ еФШЧаімкЧї лиФмж аХе ЧайХдХккя аЪгь-язжй ЩмШЧзЧй. 

Дия ебХШкХккя ШЧаЧмЧгФбоя гЧ ЩЪгЪ б лжмФккяЫ ЩмявкХккя е лШФоібкжзФ йФмХШіФиькЧї рзЧгж, 
еФлЧгіякЧї ліглШжєйЩмбЪ, ЪЩмФкЧбі, ЧШвФкіеФоії, бЩмФкЧбиюємьЩя ЩмШЧз б Чгжк Шіз е гкя бжябиХккя 
еФлЧгіякЧї лШФоібкжзЧй рзЧгж. 

ВЩмФкЧбиХкжЦ пФЩмжкЧю мШХмьЧю оієї ЩмФммі ЩмШЧз еФЩмЧЩЧбЪємьЩя і лШж ебХШкХккі гЧ ЩЪгЪ 
бжсЧвЧ Ъ лЧШягзЪ лігиХвиЧЩмі ЧШвФкЪ. 

ЛмОммя 234. ЙСкСбиПккя УФгСй УмТСзіб, лТСлФсПкжХ е  лСбОдкжХ лТжпжк 
У ШФеі лШЧлЪЩзЪ е лЧбФдкжЫ лШжпжк ЩмШЧзіб, ЪЩмФкЧбиХкжЫ ЩмФммХю 233 оьЧвЧ КЧгХзЩЪ, 

йіЩоХбжЦ еФвФиькжЦ ЩЪг йЧдХ лЧкЧбжмж оі ЩмШЧзж. 

ЛмОммя 235. ЙСкСбиПккя кО ТСаСмі, ейікО нСТйФиюбОккя лТжпжк ебіиькПккя,  
СнСТйиПккя мТФгСбжХ бігкСУжк е лТОоібкжзСй, язжР бжзСкФбОб ТСаСмФ  

аПе ФзиОгПккя мТФгСбСвС гСвСбСТФ, мО бУмОкСбиПккя лПТіСгФ мОзСї ТСаСмж 
У ШФеі ебіиькХккя аХе еФзЧккЧї лігЩмФбж ФаЧ кХеФзЧккЧвЧ лХШХбХгХккя кФ ікрЪ ШЧаЧмЪ, Ъ мЧйЪ 

пжЩиі Ъ еб'яезЪ е лЧбігЧйиХккяй лШЧ лЧШЪрХккя бжйЧв ЗФзЧкЪ УзШФїкж "ПШЧ еФлЧаівФккя зЧШЪлоії" 
ікрЧю ЧЩЧаЧю, лШФоібкжз лЧбжкХк аЪмж лЧкЧбиХкжЦ кФ лЧлХШХгкіЦ ШЧаЧмі ЧШвФкЧй, язжЦ ШЧевиягФє 
мШЪгЧбжЦ ЩліШ. 

ПШж бжкХЩХккі ШірХккя лШЧ лЧкЧбиХккя кФ ШЧаЧмі ЧШвФк, язжЦ ШЧевиягФє мШЪгЧбжЦ ЩліШ, 
ЧгкЧпФЩкЧ лШжЦйФє ШірХккя лШЧ бжлиФмЪ лШФоібкжзЧбі ЩХШХгкьЧвЧ еФШЧаімзЪ еФ пФЩ бжйЪрХкЧвЧ 
лШЧвЪиЪ ФаЧ Шіекжоі б еФШЧаімзЪ еФ пФЩ бжзЧкФккя кждпХЧлиФпЪбФкЧї ШЧаЧмж, ФиХ кХ аіиьр яз еФ Чгжк 
Шіз. ЯзсЧ еФябФ лШЧ лЧкЧбиХккя кФ ШЧаЧмі ШЧевиягФємьЩя аіиьрХ ЧгкЧвЧ ШЧзЪ кХ е бжкж лШФоібкжзФ, 
ЧШвФк, язжЦ ШЧевиягФє мШЪгЧбжЦ ЩліШ, бжкЧЩжмь ШірХккя лШЧ бжлиФмЪ ЩХШХгкьЧвЧ еФШЧаімзЪ еФ бХЩь 
пФЩ бжйЪрХкЧвЧ лШЧвЪиЪ. 

У ШФеі бжекФккя нЧШйЪиюбФккя лШжпжкж ебіиькХккя кХлШФбжиькжй ФаЧ мФзжй, сЧ кХ 
біглЧбігФє пжккЧйЪ еФзЧкЧгФбЩмбЪ, Ъ бжлФгзФЫ, зЧиж оХ кХ мявкХ лЧкЧбиХккя лШФоібкжзФ кФ ШЧаЧмі, 
ЧШвФк, язжЦ ШЧевиягФє мШЪгЧбжЦ ЩліШ, еЧаЧб'яеФкжЦ ейікжмж нЧШйЪиюбФккя і бзФеФмж б ШірХккі 
лШжпжкЪ ебіиькХккя Ъ мЧпкіЦ біглЧбігкЧЩмі е нЧШйЪиюбФккяй пжккЧвЧ еФзЧкЧгФбЩмбФ мФ е 
лЧЩжиФккяй кФ біглЧбігкЪ ЩмФммю (лЪкзм) еФзЧкЪ. ЯзсЧ кХлШФбжиькХ нЧШйЪиюбФккя лШжпжкж 
ебіиькХккя лХШХрзЧгдФиЧ лШФоХбиФрмЪбФккю лШФоібкжзФ, ЧШвФк, язжЦ ШЧевиягФє мШЪгЧбжЦ ЩліШ, 
ЧгкЧпФЩкЧ лШжЦйФє ШірХккя лШЧ бжлиФмЪ ЦЧйЪ ЩХШХгкьЧвЧ еФШЧаімзЪ еФ пФЩ бжйЪрХкЧвЧ лШЧвЪиЪ б 
лЧШягзЪ і кФ ЪйЧбФЫ, лХШХгаФпХкжЫ пФЩмжкЧю гШЪвЧю оієї ЩмФммі. 

У ШФеі кФябкЧЩмі лігЩмФб гия лЧкЧбиХккя кФ ШЧаЧмі лШФоібкжзФ, язжЦ аЪб ебіиькХкжЦ Ъ еб'яезЪ 
іе егіЦЩкХкжй кжй ФаЧ ЦЧвЧ аижеьзЧю ЧЩЧаЧю лЧбігЧйиХккяй лШЧ йЧдижбі нФзмж зЧШЪлоіЦкжЫ ФаЧ 
лЧб'яеФкжЫ е зЧШЪлоією лШФбЧлЧШЪрХкь, ікржЫ лЧШЪрХкь ЗФзЧкЪ УзШФїкж "ПШЧ еФлЧаівФккя зЧШЪлоії" 
ікрЧю ЧЩЧаЧю, мФ еФ ЦЧвЧ бігйЧбж біг мФзЧвЧ лЧкЧбиХккя ЧШвФк, язжЦ ШЧевиягФє мШЪгЧбжЦ ЩліШ, 
лШжЦйФє ШірХккя лШЧ бжлиФмЪ ЦЧйЪ вШЧрЧбЧї зЧйлХкЩФоії Ъ ШЧейіШі рХЩмжйіЩяпкЧвЧ ЩХШХгкьЧвЧ 
еФШЧаімзЪ, Ф Ъ бжлФгзЪ кХйЧдижбЧЩмі лЧкЧбиХккя - Ъ ШЧейіШі гбЧШіпкЧвЧ ЩХШХгкьЧвЧ еФШЧаімзЪ. 

У ШФеі еФмШжйзж бжгФпі зЧлії кФзФеЪ (ШЧелЧШягдХккя) лШЧ ебіиькХккя е бжкж ШЧаЧмЧгФбоя 
лШФоібкжзЧбі бжлиФпЪємьЩя ЩХШХгкіЦ еФШЧаімЧз еФ бХЩь пФЩ бжйЪрХкЧвЧ лШЧвЪиЪ. 

ПШж бжкХЩХккі ШірХккя лШЧ ЧнЧШйиХккя мШЪгЧбжЫ бігкЧЩжк е лШФоібкжзЧй, язжЦ бжзЧкЪбФб 
ШЧаЧмЪ аХе ЪзиФгХккя мШЪгЧбЧвЧ гЧвЧбЧШЪ, мФ бЩмФкЧбиХккя лХШіЧгЪ мФзЧї ШЧаЧмж пж ШЧаЧмж кФ 
ЪйЧбФЫ кХлЧбкЧвЧ ШЧаЧпЧвЧ пФЩЪ, Ъ ШФеі нФзмжпкЧвЧ бжзЧкФккя ШЧаЧмж лЧбкжЦ ШЧаЧпжЦ пФЩ, 
ЪЩмФкЧбиХкжЦ кФ ліглШжєйЩмбі, б ЪЩмФкЧбі, ЧШвФкіеФоії (зШій бжлФгзіб бжзЧкФккя ШЧаім пж кФгФккя 
лЧЩиЪв еФ вів-зЧкмШФзмЧй Ъ лЧШягзЪ мФ кФ ЪйЧбФЫ, лХШХгаФпХкжЫ ЗФзЧкЧй УзШФїкж "ПШЧ 
ЩмжйЪиюбФккя ШЧебжмзЪ ожнШЧбЧї ХзЧкЧйізж б УзШФїкі"), ЧШвФк, язжЦ ШЧевиягФє мШЪгЧбжЦ ЩліШ, 
ЧгкЧпФЩкЧ лШжЦйФє ШірХккя лШЧ кФШФЫЪбФккя мФ бжлиФмЪ мФзЧйЪ лШФоібкжзЧбі еФШЧаімкЧї лиФмж Ъ 
ШЧейіШі кХ кждпХ ЩХШХгкьЧї еФШЧаімкЧї лиФмж еФ біглЧбігкжй бжгЧй ХзЧкЧйіпкЧї гіяиькЧЩмі Ъ ШХвіЧкі 
Ъ біглЧбігкЧйЪ лХШіЧгі аХе ЪШФЫЪбФккя нФзмжпкЧ бжлиФпХкЧї еФШЧаімкЧї лиФмж, лШЧ кФШФЫЪбФккя мФ 
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ЩлиФмЪ біглЧбігкЧ гЧ еФзЧкЧгФбЩмбФ лЧгФмзЪ кФ гЧЫЧгж ніежпкжЫ ЧЩіа мФ ЩЪйж єгжкЧвЧ бкХЩзЪ кФ 
еФвФиькЧЧаЧб'яезЧбХ гХШдФбкХ ЩЧоіФиькХ ЩмШФЫЪбФккя еФ бЩмФкЧбиХкжЦ лХШіЧг ШЧаЧмж. 

ЗФ бігЩЪмкЧЩмі лігмбХШгдХкь, сЧ ШХежгХкм Дія Сімі ббіб ніежпкЪ ЧЩЧаЪ б ЧйФкЪ сЧгЧ лШФбЧбЧї 
лШжШЧгж вів-зЧкмШФзмЪ, бпжкХкЧвЧ е кХю евігкЧ іе ЗФзЧкЧй УзШФїкж "ПШЧ ЩмжйЪиюбФккя ШЧебжмзЪ 
ожнШЧбЧї ХзЧкЧйізж б УзШФїкі", ЦЧвЧ ЪзиФгХккя мФ/ФаЧ бжзЧкФккя кХ йЧдХ ббФдФмжЩя бЩмЪлЧй Ъ 
мШЪгЧбі бігкЧЩжкж мФ/ФаЧ бжзЧкФккяй ШЧаЧмж аХе ЪзиФгХккя мШЪгЧбЧвЧ гЧвЧбЧШЪ (зЧкмШФзмЪ). 

РірХккя лШЧ лЧкЧбиХккя кФ ШЧаЧмі кХеФзЧккЧ ебіиькХкЧвЧ ФаЧ лХШХбХгХкЧвЧ кФ ікрЪ ШЧаЧмЪ 
лШФоібкжзФ, лШжЦкямХ ЧШвФкЧй, язжЦ ШЧевиягФє мШЪгЧбжЦ ЩліШ, лігиявФє кХвФЦкЧйЪ бжзЧкФккю. 

ЛмОммя 236. ИлиОмО бжйФрПкСвС лТСвФиФ лТж еОмТжйоі бжзСкОккя  
ТірПккя лТС лСкСбиПккя кО  ТСаСмі лТОоібкжзО 

У ШФеі еФмШжйзж ШЧаЧмЧгФбоХй бжзЧкФккя ШірХккя ЧШвФкЪ, язжЦ ШЧевиягФб мШЪгЧбжЦ ЩліШ лШЧ 
лЧкЧбиХккя кФ ШЧаЧмі кХеФзЧккЧ ебіиькХкЧвЧ ФаЧ лХШХбХгХкЧвЧ кФ ікрЪ ШЧаЧмЪ лШФоібкжзФ, оХЦ 
ЧШвФк бжкЧЩжмь ЪЫбФиЪ лШЧ бжлиФмЪ ЦЧйЪ ЩХШХгкьЧвЧ еФШЧаімзЪ ФаЧ Шіекжоі б еФШЧаімзЪ еФ пФЩ 
еФмШжйзж. 

ЛмОммя 237. ЙСзиОгПккя йОмПТіОиькСї біглСбігОиькСУмі кО УиФдаСбФ СУСаФ,  
бжккФ б кПеОзСккСйФ ебіиькПккі ОаС лПТПбПгПккі лТОоібкжзО 

СЪг лЧзиФгФє кФ ЩиЪдаЧбЪ ЧЩЧаЪ, бжккЪ б кХеФзЧккЧйЪ ебіиькХккі ФаЧ лХШХбХгХккі 
лШФоібкжзФ кФ ікрЪ ШЧаЧмЪ, ЧаЧб'яеЧз лЧзШжмж рзЧгЪ, еФлЧгіякЪ ліглШжєйЩмбЪ, ЪЩмФкЧбі, ЧШвФкіеФоії Ъ 
еб'яезЪ е ЧлиФмЧю лШФоібкжзЧбі пФЩЪ бжйЪрХкЧвЧ лШЧвЪиЪ ФаЧ пФЩЪ бжзЧкФккя кждпХЧлиФпЪбФкЧї 
ШЧаЧмж. ТФзжЦ ЧаЧб'яеЧз лЧзиФгФємьЩя, язсЧ ебіиькХккя пж лХШХбХгХккя егіЦЩкХкЧ е лЧШЪрХккяй 
еФзЧкЪ ФаЧ язсЧ ШЧаЧмЧгФбХоь еФмШжйФб бжзЧкФккя ШірХккя ЩЪгЪ лШЧ лЧкЧбиХккя кФ ШЧаЧмі. 

ЛмОммя 2371. ВігрзСгФбОккя ТСаСмСгОбоПй йСТОиькСї рзСгж 
ВігрзЧгЪбФккя ШЧаЧмЧгФбоХй йЧШФиькЧї рзЧгж лШФоібкжзЪ лШЧбФгжмьЩя Ъ ШФеі, язсЧ 

лЧШЪрХккя ЦЧвЧ еФзЧккжЫ лШФб лШжебХиж гЧ йЧШФиькжЫ ЩмШФдгФкь, бмШФмж кЧШйФиькжЫ джммєбжЫ 
еб'яезіб і бжйФвФюмь біг кьЧвЧ гЧгФмзЧбжЫ еЪЩжиь гия ЧШвФкіеФоії ЩбЧвЧ джммя. 

ПЧШягЧз бігрзЧгЪбФккя йЧШФиькЧї рзЧгж бжекФпФємьЩя еФзЧкЧгФбЩмбЧй. 

ЛмОммя 238. ЗОгСбСиПккя вТСрСбжХ бжйСв 
ПШж ШЧевиягі мШЪгЧбжЫ ЩлЧШіб Ъ лжмФккяЫ лШЧ вШЧрЧбі бжйЧвж, зШій бжйЧв лШЧ бжлиФмЪ 

лШФоібкжзЧбі ЩХШХгкьЧвЧ еФШЧаімзЪ еФ пФЩ бжйЪрХкЧвЧ лШЧвЪиЪ ФаЧ Шіекжоі б еФШЧаімзЪ еФ пФЩ 
бжзЧкФккя кждпХЧлиФпЪбФкЧї ШЧаЧмж (ЩмФммя 235), ЧШвФк, язжЦ ШЧевиягФє ЩліШ, йФє лШФбЧ бжкХЩмж 
ШірХккя лШЧ бжлиФмЪ лШФоібкжзЧбі кФиХдкжЫ ЩЪй аХе ЧайХдХккя аЪгь-язжй ЩмШЧзЧй. 

ЛмОммя 239. ИайПдПккя лСбСТСмФ бжзСкОккя ТірПкь  лС мТФгСбжХ УлСТОХ 
У ШФеі ЩзФЩЪбФккя бжзЧкФкжЫ ЩЪгЧбжЫ ШірХкь лШЧ ЩмявкХккя еФШЧаімкЧї лиФмж пж ікржЫ 

бжлиФм, сЧ бжлижбФюмь е мШЪгЧбжЫ лШФбЧбігкЧЩжк, лЧбЧШЧм бжзЧкФккя гЧлЪЩзФємьЩя ижрХ мЧгі, 
зЧиж ЩзФЩЧбФкХ ШірХккя вШЪкмЪбФиЧЩя кФ лЧбігЧйиХкжЫ лЧежбФпХй кХлШФбгжбжЫ бігЧйЧЩмяЫ ФаЧ 
лЧгФкжЫ кжй лігШЧаиХкжЫ гЧзЪйХкмФЫ. 

З ожЫ дХ лігЩмФб гЧлЪЩзФємьЩя ЩмявкХккя е лШФоібкжзіб ЩЪй, бжлиФпХкжЫ їй біглЧбігкЧ гЧ 
ШФкірХ лШжЦкямЧвЧ ШірХккя зЧйіЩії лЧ мШЪгЧбжЫ ЩлЧШФЫ лШж лЧбмЧШкЧйЪ ШЧевиягі ЩлЧШЪ. 

Соаооя 240. Вийкюсема.  

ЛмОммя 2401. ЙТжРкяммя ТірПкь СТвОкСй, сС ТСевиягОє мТФгСбі УлСТж,  
Ф ТОеі кПйСдижбСУмі лСкСбиПккя лТОоібкжзО кО ТСаСмі бкОУиігСз лТжлжкПккя  

гіяиькСУмі ліглТжєйУмбО, ФУмОкСбж, СТвОкіеОоії 
У ШФеі, зЧиж лШФоібкжзФ ебіиькХкЧ аХе еФзЧккЧї лігЩмФбж ФаЧ е лЧШЪрХккяй бЩмФкЧбиХкЧвЧ 

лЧШягзЪ, ФиХ лЧкЧбиХккя ЦЧвЧ кФ лЧлХШХгкіЦ ШЧаЧмі кХйЧдижбХ бкФЩиігЧз иізбігФоії ліглШжєйЩмбФ, 
ЪЩмФкЧбж, ЧШвФкіеФоії, ЧШвФк, язжЦ ШЧевиягФє мШЪгЧбжЦ ЩліШ, еЧаЧб'яеЪє иізбігФоіЦкЪ зЧйіЩію ФаЧ 
ШЧаЧмЧгФбоя (ЧШвФк, ЪлЧбкЧбФдХкжЦ ЪлШФбиямж йФЦкЧй иізбігЧбФкЧвЧ ліглШжєйЩмбФ, ЪЩмФкЧбж, 
ЧШвФкіеФоії, Ф Ъ біглЧбігкжЫ бжлФгзФЫ - лШФбЧкФЩмЪлкжзФ), бжлиФмжмж лШФоібкжзЧбі еФШЧаімкЪ лиФмЪ еФ 
бХЩь пФЩ бжйЪрХкЧвЧ лШЧвЪиЪ. ОгкЧпФЩкЧ ЧШвФк, язжЦ ШЧевиягФє мШЪгЧбжЦ ЩліШ, бжекФє лШФоібкжзФ 
мФзжй, язЧвЧ аЪиЧ ебіиькХкЧ еФ лЪкзмЧй 1 ЩмФммі 40 оьЧвЧ КЧгХзЩЪ. НФ мФзЧвЧ лШФоібкжзФ 
лЧржШююмьЩя ліиьвж і зЧйлХкЩФоії, лХШХгаФпХкі ЩмФммХю 49-3 оьЧвЧ КЧгХзЩЪ гия бжбіиькюбФкжЫ 
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лШФоібкжзіб, Ф ЦЧвЧ еФЦкяміЩмь еФаХелХпЪємьЩя біглЧбігкЧ гЧ ЗФзЧкЪ УзШФїкж "ПШЧ еФЦкяміЩмь 
кФЩХиХккя". 

Соаооя 241. Вийкюсема.  

ЛмОммя 2411. ИапжУиПккя УмТСзіб, лПТПгаОпПкжХ ожй КСгПзУСй 
СмШЧзж бжкжзкХккя і лШжлжкХккя мШЪгЧбжЫ лШФб мФ ЧаЧб'яезіб ЧапжЩиююмьЩя ШЧзФйж, 

йіЩяояйж, мждкяйж і гкяйж. 
СмШЧз, ЧапжЩиюбФкжЦ ШЧзФйж, еФзікпЪємьЩя Ъ біглЧбігкі йіЩяоь і пжЩиЧ ЧЩмФккьЧвЧ ШЧзЪ 

ЩмШЧзЪ. 
СмШЧз, ЧапжЩиюбФкжЦ йіЩяояйж, еФзікпЪємьЩя Ъ біглЧбігкХ пжЩиЧ ЧЩмФккьЧвЧ йіЩяоя ЩмШЧзЪ. 

ЯзсЧ зікХоь ЩмШЧзЪ, ЧапжЩиюбФкЧвЧ йіЩяояйж, лШжлФгФє кФ мФзжЦ йіЩяоь, сЧ біглЧбігкЧвЧ пжЩиФ кХ 
йФє, мЧ ЩмШЧз еФзікпЪємьЩя б ЧЩмФккіЦ гХкь оьЧвЧ йіЩяоя. 

СмШЧз, ЧапжЩиюбФкжЦ мждкяйж, еФзікпЪємьЩя Ъ біглЧбігкжЦ гХкь мждкя. 
КЧиж ЩмШЧзж бжекФпФюмьЩя гкяйж, мЧ їЫ ЧапжЩиююмь е гкя, кФЩмЪлкЧвЧ ліЩия мЧвЧ гкя, е язЧвЧ 

лЧпжкФємьЩя ЩмШЧз. ЯзсЧ ЧЩмФккіЦ гХкь ЩмШЧзЪ лШжлФгФє кФ ЩбямзЧбжЦ, бжЫігкжЦ ФаЧ кХШЧаЧпжЦ 
гХкь, мЧ гкХй еФзікпХккя ЩмШЧзЪ ббФдФємьЩя кФЦаиждпжЦ ШЧаЧпжЦ гХкь. 

Соаооя 242. Вийкюсема.  

ГиОбО XVI 
 ЙКИЛДЛІЕЗІ ЛЙІЙКИ, КНАЛМЬ ЙКАМІВЗИКІВ В КЙКАВЙІЗЗІ ЙІДЙКИЄЖЛМВАЖИ, 

КЛМАЗИВАЖИ, ИКГАЗІЗАМІЯЖИ 

ЛмОммя 243. ЙТОбС вТСйОгяк кО Са'єгкОккя Ф лТСнПУіРкі Уліизж 
ВіглЧбігкЧ гЧ КЧкЩмжмЪоії УзШФїкж мФ ЗФзЧкЪ УзШФїкж "ПШЧ лШЧнХЩіЦкі Щліизж, їЫ лШФбФ мФ 

вФШФкмії гіяиькЧЩмі" вШЧйФгякж УзШФїкж йФюмь лШФбЧ кФ ЧЩкЧбі біиькЧвЧ бЧиХбжябиХккя аХе аЪгь-
язЧвЧ гЧебЧиЪ ЩмбЧШюбФмж лШЧнХЩіЦкі Щліизж е йХмЧю лШХгЩмФбкжомбФ, егіЦЩкХккя і еФЫжЩмЪ ЩбЧїЫ 
мШЪгЧбжЫ мФ ЩЧоіФиькЧ-ХзЧкЧйіпкжЫ лШФб мФ ікмХШХЩіб, бЩмЪлФмж гЧ кжЫ мФ бжЫЧгжмж е кжЫ кФ ЪйЧбФЫ і 
б лЧШягзЪ, бжекФпХкжЫ їЫ ЩмФмЪмФйж, аШФмж ЪпФЩмь Ъ ШЧаЧмі лШЧнХЩіЦкжЫ ЩліиЧз. 

ДХШдФбФ бжекФє лШЧнХЩіЦкі Щліизж лЧбкЧбФдкжйж лШХгЩмФбкжзФйж лШФоібкжзіб і 
еФЫжЩкжзФйж їЫ мШЪгЧбжЫ, ЩЧоіФиькЧ-ХзЧкЧйіпкжЫ лШФб мФ ікмХШХЩіб б ЧШвФкФЫ гХШдФбкЧї биФгж мФ 
йіЩоХбЧвЧ ЩФйЧбШягЪбФккя, Ъ бігкЧЩжкФЫ е ШЧаЧмЧгФбоХй, Ф мФзЧд е ікржйж Ча'єгкФккяйж 
вШЧйФгяк. 

ЛмОммя 244. ЙТОбО лТСнПУіРкжХ УліиСз, їХ Са'єгкОкь 
ПШФбФ лШЧнХЩіЦкжЫ ЩліиЧз, їЫ Ча'єгкФкь бжекФпФюмьЩя КЧкЩмжмЪоією УзШФїкж, ЗФзЧкЧй 

УзШФїкж "ПШЧ лШЧнХЩіЦкі Щліизж, їЫ лШФбФ мФ вФШФкмії гіяиькЧЩмі", ожй КЧгХзЩЧй, ікржйж кЧШйФмжбкЧ-
лШФбЧбжйж ФзмФйж. 

ЛмОммя 245. ЙТОбС лТОоібкжзіб аТОмж ФпОУмь б ФлТОбиіккі ліглТжєйУмбОйж,  
ФУмОкСбОйж, СТвОкіеОоіяйж 

ПШФоібкжзж йФюмь лШФбЧ аШФмж ЪпФЩмь б ЪлШФбиіккі ліглШжєйЩмбФйж, ЪЩмФкЧбФйж, 
ЧШвФкіеФоіяйж пХШХе еФвФиькі еаЧШж (зЧкнХШХкоії), ШФгж мШЪгЧбжЫ зЧиХзмжбіб, лШЧнХЩіЦкі Щліизж, язі 
гіюмь Ъ мШЪгЧбжЫ зЧиХзмжбФЫ, ікрі ЧШвФкж, ЪлЧбкЧбФдХкі мШЪгЧбжй зЧиХзмжбЧй кФ лШХгЩмФбкжомбЧ, 
бкЧЩжмж лШЧлЧежоії сЧгЧ лЧиілрХккя ШЧаЧмж ліглШжєйЩмбФ, ЪЩмФкЧбж, ЧШвФкіеФоії, Ф мФзЧд е лжмФкь 
ЩЧоіФиькЧ-зЪиьмЪШкЧвЧ і лЧаЪмЧбЧвЧ ЧаЩиЪвЧбЪбФккя.  

РЧаЧмЧгФбХоь еЧаЧб'яеФкжЦ ЩмбЧШюбФмж ЪйЧбж, язі а еФаХелХпЪбФиж ЪпФЩмь лШФоібкжзіб б 
ЪлШФбиіккі ліглШжєйЩмбФйж, ЪЩмФкЧбФйж, ЧШвФкіеФоіяйж. СиЪдаЧбі ЧЩЧаж ліглШжєйЩмб, ЪЩмФкЧб, 
ЧШвФкіеФоіЦ еЧаЧб'яеФкі Ъ бЩмФкЧбиХкжЦ ЩмШЧз ШЧевиягФмж зШжмжпкі еФЪбФдХккя і лШЧлЧежоії 
лШФоібкжзіб і лЧбігЧйиямж їй лШЧ бджмі еФЫЧгж. 

ЛмОммя 246. ЙПТбжккі лТСнУліизСбі СТвОкіеОоії кО ліглТжєйУмбОХ,  
б ФУмОкСбОХ, СТвОкіеОоіяХ 

ПХШбжккі лШЧнЩліизЧбі ЧШвФкіеФоії кФ ліглШжєйЩмбФЫ, б ЪЩмФкЧбФЫ, ЧШвФкіеФоіяЫ мФ їЫ 
ЩмШЪзмЪШкжЫ лігШЧегіиФЫ лШХгЩмФбияюмь ікмХШХЩж ЩбЧїЫ пиХкіб і еФЫжсФюмь їЫ мШЪгЧбі, ЩЧоіФиькЧ-
ХзЧкЧйіпкі лШФбФ мФ ікмХШХЩж. 
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ПХШбжккі лШЧнЩліизЧбі ЧШвФкіеФоії егіЦЩкююмь ЩбЧї лЧбкЧбФдХккя пХШХе ЪмбЧШХкі біглЧбігкЧ 
гЧ ЩмФмЪмЪ (лЧиЧдХккя) бжаЧШкі ЧШвФкж, Ф б ЧШвФкіеФоіяЫ, гХ бжаЧШкі ЧШвФкж кХ ЪмбЧШююмьЩя, - пХШХе 
лШЧнЩліизЧбЧвЧ лШХгЩмФбкжзФ, ЪлЧбкЧбФдХкЧвЧ евігкЧ іе ЩмФмЪмЧй кФ лШХгЩмФбкжомбЧ ікмХШХЩіб 
пиХкіб лШЧнХЩіЦкЧї Щліизж, язжЦ гіє б йХдФЫ лШФб, кФгФкжЫ ЗФзЧкЧй УзШФїкж "ПШЧ лШЧнХЩіЦкі Щліизж, 
їЫ лШФбФ мФ вФШФкмії гіяиькЧЩмі" мФ ЩмФмЪмЧй лШЧнХЩіЦкЧї Щліизж. 

У ШФеі язсЧ кФ ліглШжєйЩмбі, б ЪЩмФкЧбі, ЧШвФкіеФоії гіє зіиьзФ лХШбжккжЫ лШЧнЩліизЧбжЫ 
ЧШвФкіеФоіЦ, лШХгЩмФбкжомбЧ зЧиХзмжбкжЫ ікмХШХЩіб лШФоібкжзіб ліглШжєйЩмбФ, ЪЩмФкЧбж, ЧШвФкіеФоії 
сЧгЧ ЪзиФгХккя зЧиХзмжбкЧвЧ гЧвЧбЧШЪ егіЦЩкюємьЩя Ча'єгкФкжй лШХгЩмФбкжоьзжй ЧШвФкЧй Ъ 
лЧШягзЪ, бжекФпХкЧйЪ пФЩмжкЧю гШЪвЧю ЩмФммі 12 оьЧвЧ КЧгХзЩЪ. 

ЛмОммя 247. ЙСбкСбОдПккя бжаСТкСвС СТвОкФ лПТбжккСї лТСнУліизСбСї СТвОкіеОоії  
кО ліглТжєйУмбі, б ФУмОкСбі, СТвОкіеОоії 

ВжаЧШкжЦ ЧШвФк лХШбжккЧї лШЧнЩліизЧбЧї ЧШвФкіеФоії кФ ліглШжєйЩмбі, б ЪЩмФкЧбі, ЧШвФкіеФоії: 
1) ЪзиФгФє мФ зЧкмШЧиює бжзЧкФккя зЧиХзмжбкЧвЧ гЧвЧбЧШЪ, ебімЪє лШЧ ЦЧвЧ бжзЧкФккя кФ 

еФвФиькжЫ еаЧШФЫ мШЪгЧбЧвЧ зЧиХзмжбЪ, ебХШмФємьЩя е бжйЧвЧю гЧ біглЧбігкжЫ ЧШвФкіб лШЧ 
лШжмявкХккя гЧ біглЧбігФиькЧЩмі лЧЩФгЧбжЫ ЧЩіа еФ кХбжзЧкФккя ЪйЧб зЧиХзмжбкЧвЧ гЧвЧбЧШЪ; 

2) ШФеЧй е ШЧаЧмЧгФбоХй бжШірЪє лжмФккя еФлШЧбФгдХккя, лХШХвиягЪ мФ ейік кЧШй лШФоі; 
3) ШФеЧй е ШЧаЧмЧгФбоХй бжШірЪє лжмФккя ЧлиФмж лШФоі лШФоібкжзіб, нЧШй і ЩжЩмХй ЧлиФмж 

лШФоі, ШЧеоікЧз, мФШжнкжЫ ЩімЧз, ЩЫХй лЧЩФгЧбжЫ ЧзиФгіб, ЪйЧб еФлШЧбФгдХккя мФ ШЧейіШіб 
кФгаФбЧз, гЧлиФм, лШХйіЦ, бжкФвЧШЧг мФ ікржЫ еФЧЫЧпЪбФиькжЫ, зЧйлХкЩФоіЦкжЫ бжлиФм; 

4) ШФеЧй е ШЧаЧмЧгФбоХй бжШірЪє лжмФккя ШЧаЧпЧвЧ пФЩЪ і пФЩЪ біглЧпжкзЪ, лЧвЧгдЪє вШФнізж 
ейіккЧЩмі мФ кФгФккя біглЪЩмЧз, еФлШЧбФгдХккя лігЩЪйЧбФкЧвЧ ЧаиізЪ ШЧаЧпЧвЧ пФЩЪ, гФє гЧебіи кФ 
лШЧбХгХккя кФгЪШЧпкжЫ ШЧаім, ШЧаім Ъ бжЫігкі гкі мЧсЧ; 

5) ШФеЧй е ШЧаЧмЧгФбоХй бжШірЪє лжмФккя ЩЧоіФиькЧвЧ ШЧебжмзЪ ліглШжєйЩмбФ, лЧиілрХккя 
ЪйЧб лШФоі, йФмХШіФиькЧ-лЧаЪмЧбЧвЧ, йХгжпкЧвЧ ЧаЩиЪвЧбЪбФккя лШФоібкжзіб; 

6) аХШХ ЪпФЩмь Ъ бжШірХккі ЩЧоіФиькЧ-ХзЧкЧйіпкжЫ лжмФкь, бжекФпХккі мФ еФмбХШгдХккі 
лХШХиізЪ і лЧШягзЪ кФгФккя лШФоібкжзФй ЩЧоіФиькжЫ ліиьв; 

7) аХШХ ЪпФЩмь Ъ ШЧеШЧаиХккі лШФбжи бкЪмШіркьЧвЧ мШЪгЧбЧвЧ ШЧелЧШягзЪ ліглШжєйЩмбФ, 
ЪЩмФкЧбж ФаЧ ЧШвФкіеФоії; 

8) лШХгЩмФбияє ікмХШХЩж лШФоібкжзіб еФ їЫ гЧШЪпХккяй ліг пФЩ ШЧевиягЪ ікгжбігЪФиькжЫ 
мШЪгЧбжЫ ЩлЧШіб мФ Ъ зЧиХзмжбкЧйЪ мШЪгЧбЧйЪ ЩлЧШі, ЩлШжяє ЦЧвЧ бжШірХккю; 

9) лШжЦйФє ШірХккя лШЧ бжйЧвЪ гЧ ШЧаЧмЧгФбоя ШЧеіШбФмж мШЪгЧбжЦ гЧвЧбіШ (зЧкмШФзм) е 
зХШібкжзЧй ліглШжєйЩмбФ, ЪЩмФкЧбж, ЧШвФкіеФоії, язсЧ бік лЧШЪрЪє ЗФзЧк УзШФїкж "ПШЧ лШЧнХЩіЦкі 
Щліизж, їЫ лШФбФ мФ вФШФкмії гіяиькЧЩмі", еФзЧкЧгФбЩмбЧ лШЧ лШФою, ЪЫжияємьЩя біг ЪпФЩмі б 
лХШХвЧбЧШФЫ сЧгЧ ЪзиФгХккя ФаЧ ейікж зЧиХзмжбкЧвЧ гЧвЧбЧШЪ, кХ бжзЧкЪє еЧаЧб'яеФкь еФ 
зЧиХзмжбкжй гЧвЧбЧШЧй, гЧлЪЩзФє ікрі лЧШЪрХккя еФзЧкЧгФбЩмбФ лШЧ зЧиХзмжбкі гЧвЧбЧШж; 

10) кФгФє евЧгЪ ФаЧ бігйЧбияє б кФгФккі евЧгж кФ ШЧеіШбФккя мШЪгЧбЧвЧ гЧвЧбЧШЪ е ікіоіФмжбж 
ШЧаЧмЧгФбоя е лШФоібкжзЧй, язжЦ є пиХкЧй лШЧнХЩіЦкЧї Щліизж, сЧ гіє кФ ліглШжєйЩмбі, б ЪЩмФкЧбі 
мФ ЧШвФкіеФоії, Ъ бжлФгзФЫ, лХШХгаФпХкжЫ еФзЧкЧй; 

11) аХШХ ЪпФЩмь Ъ ШЧеЩиігЪбФккі кХсФЩкжЫ бжлФгзіб, лШЧнХЩіЦкжЫ еФЫбЧШюбФкь і ФбФШіЦ, Ъ 
ШЧаЧмі зЧйіЩії е лжмФкь ЧЫЧШЧкж лШФоі; 

12) егіЦЩкює вШЧйФгЩьзжЦ зЧкмШЧиь еФ бжзЧкФккяй ШЧаЧмЧгФбоХй еФзЧкЧгФбЩмбФ лШЧ 
лШФою мФ лШЧ ЧЫЧШЧкЪ лШФоі, еФ еФаХелХпХккяй кФ ліглШжєйЩмбі, б ЪЩмФкЧбі, ЧШвФкіеФоії аХелХпкжЫ мФ 
кХрзігижбжЫ ЪйЧб лШФоі, бжШЧакжпЧї ЩФкімФШії, лШФбжиькжй еФЩмЧЩЪбФккяй ЪЩмФкЧбиХкжЫ ЪйЧб 
ЧлиФмж лШФоі, бжйФвФє ЪЩЪкХккя бжябиХкжЫ кХгЧиізіб; 

13) егіЦЩкює зЧкмШЧиь еФ лігвЧмЧбзЧю мФ лЧгФккяй ШЧаЧмЧгФбоХй гЧзЪйХкміб, кХЧаЫігкжЫ 
гия лШжекФпХккя лХкЩіЦ лШФоібкжзФй і пиХкФй їЫ ЩійХЦ; 

14) егіЦЩкює зЧкмШЧиь еФ кФгФккяй лХкЩіЧкХШФй мФ ЧЩЧаФй е ікбФиігкіЩмю, язі гЧ бжЫЧгЪ кФ 
лХкЩію лШФоюбФиж кФ ліглШжєйЩмбі, б ЪЩмФкЧбі, ЧШвФкіеФоії, лШФбФ зЧШжЩмЪбФккя кФШібкі е ЦЧвЧ 
лШФоібкжзФйж кФябкжйж йЧдижбЧЩмяйж сЧгЧ йХгжпкЧвЧ ЧаЩиЪвЧбЪбФккя, еФаХелХпХккя джмиЧй, 
лЪмібзФйж гЧ ЧегЧШЧбпжЫ і лШЧніиФзмжпкжЫ еФзиФгіб мФ ікржйж ЩЧоіФиькжйж лЧЩиЪвФйж і ліиьвФйж 
евігкЧ іе ЩмФмЪмЧй ліглШжєйЩмбФ, ЪЩмФкЧбж, ЧШвФкіеФоії мФ зЧиХзмжбкжй гЧвЧбЧШЧй; 

15) лШХгЩмФбияє ікмХШХЩж еФЩмШФЫЧбФкжЫ ЧЩіа Ъ зЧйіЩії іе ЩЧоіФиькЧвЧ ЩмШФЫЪбФккя, кФлШФбияє 
лШФоібкжзіб гЧ ЩФкФмЧШіїб, лШЧніиФзмЧШіїб і аЪгжкзіб біглЧпжкзЪ, мЪШжЩмжпкжЫ зЧйлиХзЩіб, аФе мФ 
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ЧегЧШЧбпжЫ еФзиФгіб кФ ЪйЧбФЫ, лХШХгаФпХкжЫ зЧиХзмжбкжй гЧвЧбЧШЧй ФаЧ ЪвЧгЧю, лХШХбіШяє ЩмФк 
ЧШвФкіеФоії йХгжпкЧвЧ ЧаЩиЪвЧбЪбФккя лШФоібкжзіб мФ пиХкіб їЫкіЫ ЩійХЦ; 

16) бжекФпФє ШФеЧй е ШЧаЧмЧгФбоХй біглЧбігкЧ гЧ зЧиХзмжбкЧвЧ гЧвЧбЧШЪ ШЧейіШ зЧрміб, сЧ 
аЪгЪмь ЩлШяйЧбФкі кФ аЪгібкжомбЧ, ШХзЧкЩмШЪзоію, ЪмШжйФккя джмиФ, бХгХ Чаиіз вШЧйФгяк, язі 
лЧмШХаЪюмь лЧиілрХккя джмиЧбжЫ ЪйЧб, ШЧелЧгіияє б ЪЩмФкЧбиХкЧйЪ еФзЧкЧгФбЩмбЧй лЧШягзЪ 
джиЪ лиЧсЪ б аЪгжкзФЫ, ЩлЧШЪгдХкжЫ еФ зЧрмж ФаЧ еФ ЪпФЩмю ліглШжєйЩмбФ, ЪЩмФкЧбж, ЧШвФкіеФоії, Ф 
мФзЧд джиЪ лиЧсЪ, сЧ кФгФємьЩя ШЧаЧмЧгФбоХбі Ъ ШЧелЧШягдХккя б ікржЫ аЪгжкзФЫ, егіЦЩкює 
зЧкмШЧиь еФ джмиЧбЧ-лЧаЪмЧбжй ЧаЩиЪвЧбЪбФккяй лШФоібкжзіб; 

17) лШХгЩмФбияє ікмХШХЩж лШФоібкжзіб ліглШжєйЩмбФ-аЧШдкжзФ б ЫЧгі лШЧоХгЪШж аФкзШЪмЩмбФ. 
ВжаЧШкі ЧШвФкж лШЧнЩліизЧбЧї ЧШвФкіеФоії, сЧ гіюмь кФ ліглШжєйЩмбі, б ЪЩмФкЧбі, ЧШвФкіеФоії, 

йФюмь мФзЧд ікрі лШФбФ, лХШХгаФпХкі еФзЧкЧгФбЩмбЧй УзШФїкж. 

ЛмОммя 248. ГОТОкмії гіяиькСУмі лТСнУліиСз 
Дия ШХФиіеФоії лЧбкЧбФдХкь лШЧнЩліиЧз, лХШХгаФпХкжЫ ЗФзЧкЧй УзШФїкж "ПШЧ лШЧнХЩіЦкі 

Щліизж, їЫ лШФбФ мФ вФШФкмії гіяиькЧЩмі", пиХкж бжаЧШкжЫ ЧШвФкіб лШЧнЩліизЧбжЫ ЧШвФкіеФоіЦ 
ліглШжєйЩмб, ЪЩмФкЧб і ЧШвФкіеФоіЦ, бжсжЫ еФ ЩмФмЪЩЧй лШЧнЩліизЧбжЫ ЧШвФкіб, Ф мФзЧд лЧбкЧбФдкі 
лШХгЩмФбкжзж ожЫ ЧШвФкіб йФюмь лШФбЧ: 

1) аХелХШХрзЧгкЧ бігбігЪбФмж мФ ЧвиягФмж йіЩоя ШЧаЧмж кФ ліглШжєйЩмбі, б ЪЩмФкЧбі, 
ЧШвФкіеФоії, гХ лШФоююмь пиХкж лШЧнЩліиЧз; 

2) бжйФвФмж і ЧгХШдЪбФмж біг ШЧаЧмЧгФбоя, ікрЧї лЧЩФгЧбЧї ЧЩЧаж біглЧбігкі гЧзЪйХкмж, 
бігЧйЧЩмі мФ лЧяЩкХккя сЧгЧ ЪйЧб лШФоі, бжзЧкФккя зЧиХзмжбкжЫ гЧвЧбЧШіб, гЧгХШдФккя 
еФзЧкЧгФбЩмбФ лШЧ лШФою мФ ЩЧоіФиькЧ-ХзЧкЧйіпкжЫ лШФб лШФоібкжзіб; 

3) аХелЧЩХШХгкьЧ ебХШмФмжЩя б ЪЩкіЦ ФаЧ лжЩьйЧбіЦ нЧШйі гЧ ШЧаЧмЧгФбоя, лЧЩФгЧбжЫ ЧЩіа е 
лШЧнЩліизЧбжЫ лжмФкь; 

4) лХШХбіШямж ШЧаЧмЪ еФзиФгіб мЧШвібиі, вШЧйФгЩьзЧвЧ ЫФШпЪбФккя, ЧЫЧШЧкж егЧШЧб'я, гжмяпжЫ 
еФзиФгіб, вЪШмЧджмзіб, мШФкЩлЧШмкжЫ ліглШжєйЩмб і ліглШжєйЩмб лЧаЪмЧбЧвЧ ЧаЩиЪвЧбЪбФккя, сЧ 
кФиХдФмь ФаЧ кФгФюмь лЧЩиЪвж ліглШжєйЩмбЪ, ЪЩмФкЧбі, ЧШвФкіеФоії, б язжЫ лШФоююмь пиХкж 
лШЧнЩліиЧз; 

5) ШЧейісЪбФмж биФЩкЪ ікнЧШйФоію Ъ лШжйісХккяЫ і кФ мХШжмЧШії ліглШжєйЩмбФ, ЪЩмФкЧбж, 
ЧШвФкіеФоії б гЧЩмЪлкжЫ гия лШФоібкжзіб йіЩояЫ; 

6) лХШХбіШямж ШЧеШФЫЪкзж е ЧлиФмж лШФоі мФ гХШдФбкЧвЧ ЩЧоіФиькЧвЧ ЩмШФЫЪбФккя, 
бжзЧШжЩмФккя зЧрміб кФ ЩЧоіФиькі і зЪиьмЪШкі еФЫЧгж мФ джмиЧбХ аЪгібкжомбЧ. 

ЛмОммя 249. ИаСб'яеСз ТСаСмСгОбоя сСгС УмбСТПккя ФйСб гия гіяиькСУмі лТСнУліиСз 
РЧаЧмЧгФбХоь еЧаЧб'яеФкжЦ ЩлШжямж ЩмбЧШХккю кФиХдкжЫ ЪйЧб гия гіяиькЧЩмі лХШбжккжЫ 

лШЧнЩліизЧбжЫ ЧШвФкіеФоіЦ, сЧ гіюмь кФ ліглШжєйЩмбі, б ЪЩмФкЧбі, ЧШвФкіеФоії. 
ПШжйісХккя гия ШЧаЧмж бжаЧШкЧвЧ лШЧнЩліизЧбЧвЧ ЧШвФкЪ мФ лШЧбХгХккя еаЧШіб лШФоібкжзіб, 

язі є пиХкФйж лШЧнХЩіЦкЧї Щліизж, е ЪЩій кХЧаЫігкжй ЧаиФгкФккяй, еб'яезЧй, ЧлФиХккяй, 
ЧЩбімиХккяй, лШжажШФккяй, мШФкЩлЧШмЧй, ЧЫЧШЧкЧю кФгФємьЩя ШЧаЧмЧгФбоХй Ъ лЧШягзЪ, 
лХШХгаФпХкЧйЪ зЧиХзмжбкжй гЧвЧбЧШЧй. 

ЗФ кФябкЧЩмі лжЩьйЧбжЫ еФяб лШФоібкжзіб, язі є пиХкФйж лШЧнХЩіЦкЧї Щліизж, ШЧаЧмЧгФбХоь 
сЧйіЩяоя аХеЧлиФмкЧ ЪмШжйЪє іе еФШЧаімкЧї лиФмж мФ лХШХШФЫЧбЪє кФ ШФЫЪкЧз лШЧнХЩіЦкЧї Щліизж 
пиХкЩьзі лШЧнЩліизЧбі бкХЩзж лШФоібкжзіб біглЧбігкЧ гЧ ЪзиФгХкЧвЧ зЧиХзмжбкЧвЧ гЧвЧбЧШЪ пж 
ЧзШХйЧї ЪвЧгж б ЩмШЧзж, бжекФпХкі ожй гЧвЧбЧШЧй пж ЪвЧгЧю. РЧаЧмЧгФбХоь кХ блШФбі еФмШжйЪбФмж 
лХШХШФЫЪбФккя еФекФпХкжЫ зЧрміб. 

СлЧШж, лЧб'яеФкі е кХбжзЧкФккяй ШЧаЧмЧгФбоХй ожЫ ЧаЧб'яезіб, ШЧевиягФюмьЩя Ъ ЩЪгЧбЧйЪ 
лЧШягзЪ. 

БЪгжкзж, лШжйісХккя, ЩлЧШЪгж, б мЧйЪ пжЩиі ЧШХкгЧбФкі, лШжекФпХкі гия бХгХккя зЪиьмЪШкЧ-
ЧЩбімкьЧї, ЧегЧШЧбпЧї, ніезЪиьмЪШкЧї мФ ЩлЧШмжбкЧї ШЧаЧмж ЩХШХг лШФоібкжзіб ліглШжєйЩмбФ, 
ЪЩмФкЧбж, ЧШвФкіеФоії мФ пиХкіб їЫ ЩійХЦ, Ф мФзЧд ЧегЧШЧбпі мФаЧШж йЧдЪмь лХШХгФбФмжЩя кФ 
гЧвЧбіШкжЫ еФЩФгФЫ Ъ зЧШжЩмЪбФккя лШЧнЩліизЧбжй ЧШвФкіеФоіяй оьЧвЧ ліглШжєйЩмбФ, ЪЩмФкЧбж, 
ЧШвФкіеФоії. 
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ЛмОммя 250. ВігТОХФбОккя зСрміб ліглТжєйУмбОйж, ФУмОкСбОйж, СТвОкіеОоіяйж  
лПТбжккжй лТСнУліизСбжй СТвОкіеОоіяй кО зФиьмФТкС-йОУСбФ, ніезФиьмФТкФ  

мО СегСТСбпФ ТСаСмФ 
РЧаЧмЧгФбоі еЧаЧб'яеФкі бігШФЫЧбЪбФмж зЧрмж лХШбжккжй лШЧнЩліизЧбжй ЧШвФкіеФоіяй кФ 

зЪиьмЪШкЧ-йФЩЧбЪ, ніезЪиьмЪШкЪ мФ ЧегЧШЧбпЪ ШЧаЧмЪ б ШЧейіШФЫ, лХШХгаФпХкжЫ зЧиХзмжбкжйж 
гЧвЧбЧШФйж мФ ЪвЧгФйж, ФиХ кХ йХкрХ кід 0,3 бігЩЧмзФ нЧкгЪ ЧлиФмж лШФоі біглЧбігкЧ гЧ ЗФзЧкЪ 
УзШФїкж "ПШЧ лШЧнХЩіЦкі Щліизж, їЫ лШФбФ мФ вФШФкмії гіяиькЧЩмі". 

ЛмОммя 251. ИаСб'яеСз ТСаСмСгОбоя кОгОбОмж ікнСТйОоію  
кО еОлжмж лТСнУліиСз, їХ Са'єгкОкь 

РЧаЧмЧгФбХоь еЧаЧб'яеФкжЦ б мждкХбжЦ ЩмШЧз кФгФбФмж кФ еФлжмж лШЧнЩліиЧз, їЫ Ча'єгкФкь 
ікнЧШйФоію сЧгЧ ЪйЧб мФ ЧлиФмж лШФоі лШФоібкжзіб, ЩЧоіФиькЧ-ХзЧкЧйіпкЧвЧ ШЧебжмзЪ 
ліглШжєйЩмбФ, ЪЩмФкЧбж, ЧШвФкіеФоії мФ бжзЧкФккя зЧиХзмжбкжЫ гЧвЧбЧШіб і ЪвЧг. 

У ШФеі еФмШжйзж бжлиФмж еФШЧаімкЧї лиФмж ШЧаЧмЧгФбХоь еЧаЧб'яеФкжЦ кФ бжйЧвЪ бжаЧШкжЫ 
лШЧнЩліизЧбжЫ ЧШвФкіб кФгФмж лжЩьйЧбжЦ гЧебіи кФ ЧмШжйФккя б аФкзФЫ ікнЧШйФоії лШЧ кФябкіЩмь 
зЧрміб кФ ШФЫЪкзФЫ ліглШжєйЩмбФ, ЪЩмФкЧбж, ЧШвФкіеФоії пж ЧмШжйФмж мФзЪ ікнЧШйФоію б аФкзФЫ і 
кФгФмж її лШЧнЩліизЧбЧйЪ ЧШвФкЪ. У ШФеі бігйЧбж ШЧаЧмЧгФбоя кФгФмж мФзЪ ікнЧШйФоію пж гЧебіи кФ 
ЧмШжйФккя ікнЧШйФоії ЦЧвЧ гії ФаЧ аХегіяиькіЩмь йЧдЪмь аЪмж ЧЩзФШдХкі гЧ ЩЪгЪ. 

ЛмОммя 252. ГОТОкмії гия лТОоібкжзіб ліглТжєйУмб, ФУмОкСб, СТвОкіеОоіР,  
СаТОкжХ гС лТСнУліизСбжХ СТвОкіб 

ПШФоібкжзФй ліглШжєйЩмб, ЪЩмФкЧб, ЧШвФкіеФоіЦ, ЧаШФкжй гЧ ЩзиФгЪ бжаЧШкжЫ лШЧнЩліизЧбжЫ 
ЧШвФкіб, вФШФкмЪюмьЩя йЧдижбЧЩмі гия егіЦЩкХккя їЫ лЧбкЧбФдХкь. 

ЗйікФ ЪйЧб мШЪгЧбЧвЧ гЧвЧбЧШЪ, ЧлиФмж лШФоі, лШжмявкХккя гЧ гжЩожлиікФШкЧї 
біглЧбігФиькЧЩмі лШФоібкжзіб, язі є пиХкФйж бжаЧШкжЫ лШЧнЩліизЧбжЫ ЧШвФкіб, гЧлЪЩзФємьЩя ижрХ еФ 
лЧлХШХгкьЧю евЧгЧю бжаЧШкЧвЧ лШЧнЩліизЧбЧвЧ ЧШвФкЪ, пиХкФйж язЧвЧ бЧкж є. 

ЗбіиькХккя пиХкіб бжаЧШкЧвЧ лШЧнЩліизЧбЧвЧ ЧШвФкЪ ліглШжєйЩмбФ, ЪЩмФкЧбж, ЧШвФкіеФоії (Ъ 
мЧйЪ пжЩиі ЩмШЪзмЪШкжЫ лігШЧегіиіб), ЦЧвЧ зХШібкжзіб, лШЧнЩліизЧбЧвЧ лШХгЩмФбкжзФ (мФй, гХ кХ 
ЧажШФємьЩя бжаЧШкжЦ ЧШвФк лШЧнХЩіЦкЧї Щліизж), зШій бжлФгзіб гЧгХШдФккя еФвФиькЧвЧ лЧШягзЪ, 
гЧлЪЩзФємьЩя еФ кФябкЧЩмі лЧлХШХгкьЧї евЧгж бжаЧШкЧвЧ ЧШвФкЪ, пиХкФйж язЧвЧ бЧкж є, Ф мФзЧд 
бжсЧвЧ бжаЧШкЧвЧ ЧШвФкЪ оієї лШЧнХЩіЦкЧї Щліизж (Ча'єгкФккя лШЧнХЩіЦкжЫ ЩліиЧз). 

ЗбіиькХккя е ікіоіФмжбж ШЧаЧмЧгФбоя лШФоібкжзіб, язі ЧажШФижЩя гЧ ЩзиФгЪ лШЧнЩліизЧбжЫ 
ЧШвФкіб ліглШжєйЩмбФ, ЪЩмФкЧбж, ЧШвФкіеФоії, кХ гЧлЪЩзФємьЩя лШЧмявЧй ШЧзЪ ліЩия еФзікпХккя 
ЩмШЧзЪ, кФ язжЦ ЧажШФбЩя оХЦ ЩзиФг (зШій бжлФгзіб лЧбкЧї иізбігФоії ліглШжєйЩмбФ, ЪЩмФкЧбж, 
ЧШвФкіеФоії, бжябиХкЧї кХбіглЧбігкЧЩмі лШФоібкжзФ еФЦйФкіЦ лЧЩФгі ФаЧ бжзЧкЪбФкіЦ ШЧаЧмі Ъ еб'яезЪ 
іе ЩмФкЧй егЧШЧб'я, сЧ лХШХрзЧгдФє лШЧгЧбдХккю гФкЧї ШЧаЧмж, ФаЧ бпжкХккя лШФоібкжзЧй гіЦ, еФ 
язі еФзЧкЧй лХШХгаФпХкФ йЧдижбіЩмь ебіиькХккя е ШЧаЧмж пж ЩиЪдаж). ТФзФ вФШФкмія кХ кФгФємьЩя 
лШФоібкжзФй Ъ ШФеі гЧЩмШЧзЧбЧвЧ лШжлжкХккя лЧбкЧбФдХкь Ъ ожЫ ЧШвФкФЫ Ъ еб'яезЪ е кХкФиХдкжй 
бжзЧкФккяй ЩбЧїЫ ЧаЧб'яезіб ФаЧ еФ биФЩкжй аФдФккяй, еФ бжкямзЧй бжлФгзіб, язсЧ оХ лЧб'яеФкЧ іе 
ЩмФкЧй егЧШЧб'я. 

ПШФоібкжзФй, ебіиькХкжй Ъ еб'яезЪ е ЧаШФккяй їЫ гЧ ЩзиФгЪ бжаЧШкжЫ лШЧнЩліизЧбжЫ ЧШвФкіб, 
ліЩия еФзікпХккя ЩмШЧзЪ їЫ лЧбкЧбФдХкь кФгФємьЩя лЧлХШХгкя ШЧаЧмФ (лЧЩФгФ) ФаЧ еФ евЧгЧю 
лШФоібкжзФ ікрФ ШібкЧоіккФ ШЧаЧмФ (лЧЩФгФ). 

ЦиХкФй бжаЧШкжЫ лШЧнЩліизЧбжЫ ЧШвФкіб, кХ ебіиькХкжй біг ЩбЧїЫ бжШЧакжпжЫ пж ЩиЪдаЧбжЫ 
ЧаЧб'яезіб, кФгФємьЩя кФ ЪйЧбФЫ, лХШХгаФпХкжЫ зЧиХзмжбкжй гЧвЧбЧШЧй, біиькжЦ біг ШЧаЧмж пФЩ іе 
еаХШХдХккяй ЩХШХгкьЧї еФШЧаімкЧї лиФмж гия ЪпФЩмі б зЧкЩЪиьмФоіяЫ і лХШХвЧбЧШФЫ, бжзЧкФккя ікржЫ 
вШЧйФгЩьзжЫ ЧаЧб'яезіб б ікмХШХЩФЫ мШЪгЧбЧвЧ зЧиХзмжбЪ, Ф мФзЧд кФ пФЩ ЪпФЩмі б ШЧаЧмі бжаЧШкжЫ 
лШЧнЩліизЧбжЫ ЧШвФкіб, ФиХ кХ йХкр яз 2 вЧгжкж кФ мждгХкь. 

НФ пФЩ лШЧнЩліизЧбЧвЧ кФбпФккя лШФоібкжзФй, ЧаШФкжй гЧ ЩзиФгЪ бжаЧШкжЫ лШЧнЩліизЧбжЫ 
ЧШвФкіб ліглШжєйЩмбФ, ЪЩмФкЧбж, ЧШвФкіеФоії, кФгФємьЩя гЧгФмзЧбФ біглЪЩмзФ мШжбФиіЩмю гЧ 6 
зФиХкгФШкжЫ гкіб іе еаХШХдХккяй ЩХШХгкьЧї еФШЧаімкЧї лиФмж еФ ШФЫЪкЧз ШЧаЧмЧгФбоя. 

ЗФ лШФоібкжзФйж, ЧаШФкжйж гЧ ЩзиФгЪ бжаЧШкжЫ ЧШвФкіб лШЧнЩліизЧбЧї ЧШвФкіеФоії, сЧ гіє кФ 
ліглШжєйЩмбі, б ЪЩмФкЧбі, ЧШвФкіеФоії, еаХШівФюмьЩя ЩЧоіФиькі ліиьвж мФ еФЧЫЧпХккя, бЩмФкЧбиХкі гия 
ікржЫ лШФоібкжзіб еФ йіЩоХй ШЧаЧмж біглЧбігкЧ гЧ еФзЧкЧгФбЩмбФ. НФ ліглШжєйЩмбі еФ ШФЫЪкЧз ЦЧвЧ 
зЧрміб ожй лШФоібкжзФй йЧдЪмь аЪмж кФгФкі гЧгФмзЧбі ліиьвж, язсЧ оХ лХШХгаФпХкЧ зЧиХзмжбкжй 
гЧвЧбЧШЧй. 
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ПЧиЧдХккя оієї ЩмФммі б пФЩмжкі ЧЩЧаижбЧЩмХЦ лШжмявкХккя гЧ гжЩожлиікФШкЧї 
біглЧбігФиькЧЩмі мФ ебіиькХккя, Ф мФзЧд лЧиЧдХккя пФЩмжк гШЪвЧї і мШХмьЧї ЩмФммі 494 оьЧвЧ КЧгХзЩЪ 
кХ лЧржШююмьЩя кФ лШЧзЪШЧШіб, лЧиіоХЦЩьзжЫ і лШФоібкжзіб НФоіЧкФиькЧї лЧиіоії, СиЪдаж аХелХзж 
УзШФїкж, ДХШдФбкЧвЧ аюШЧ ШЧеЩиігЪбФкь УзШФїкж, НФоіЧкФиькЧвЧ ФкмжзЧШЪлоіЦкЧвЧ аюШЧ УзШФїкж, 
БюШЧ ХзЧкЧйіпкЧї аХелХзж УзШФїкж мФ ЧШвФкіб, сЧ егіЦЩкююмь зЧкмШЧиь еФ гЧгХШдФккяй 
лЧгФмзЧбЧвЧ мФ йжмкЧвЧ еФзЧкЧгФбЩмбФ. 

ГиОбО XVI-А 
 МККДИВИЕ КИЙДКМИВ 

ЛмОммя 2521. МТФгСбжР зСиПзмжб ліглТжєйУмбО  
ТШЪгЧбжЦ зЧиХзмжб ліглШжєйЩмбФ ЪмбЧШююмь ЪЩі вШЧйФгякж, язі ЩбЧєю лШФоХю аХШЪмь ЪпФЩмь 

Ъ ЦЧвЧ гіяиькЧЩмі кФ ЧЩкЧбі мШЪгЧбЧвЧ гЧвЧбЧШЪ (зЧкмШФзмЪ, ЪвЧгж), Ф мФзЧд ікржЫ нЧШй, сЧ 
ШХвЪиююмь мШЪгЧбі бігкЧЩжкж лШФоібкжзФ е ліглШжєйЩмбЧй.  

ПЧбкЧбФдХккя мШЪгЧбЧвЧ зЧиХзмжбЪ бжекФпФюмьЩя еФзЧкЧгФбЩмбЧй.  

Соаооя 2522. Вийкюсема. 

Соаооя 2523. Вийкюсема. 

Соаооя 2524. Вийкюсема. 

ЛмОммя 2525. ЗОвОиькі лТжкожлж йОмПТіОиькСї еОікмПТПУСбОкСУмі мТФгСбСвС зСиПзмжбФ  
б ТПеФиьмОмОХ вСУлСгОТУьзСї гіяиькСУмі 

ДЧЩявкХккя і бмШФмж б ШЧаЧмі ліглШжєйЩмбФ аХелЧЩХШХгкьЧ лЧекФпФюмьЩя кФ Шібкі 
вЧЩлШЧеШФЫЪкзЧбЧвЧ гЧЫЧгЪ зЧиХзмжбЪ, аиФвЧлЧиЪппі зЧдкЧвЧ лШФоібкжзФ. ПіглШжєйЩмбЧ, язХ 
еФаХелХпЪє бжШЧакжомбЧ і ШХФиіеФоію зШФсЧї лШЧгЪзоії (ШЧаім, лЧЩиЪв) е йХкржйж бжмШФмФйж, 
ЧгХШдЪє аіиьржЦ вЧЩлШЧеШФЫЪкзЧбжЦ гЧЫЧг і лХШХбФвЪ б ЩбЧєйЪ бжШЧакжпЧйЪ і ЩЧоіФиькЧйЪ 
ШЧебжмзЪ мФ ЧлиФмі лШФоі лШФоібкжзіб. 

ВігрзЧгЪбФккя ліглШжєйЩмбЧй еажмзіб, еФлЧгіякжЫ ікржй ЧШвФкіеФоіяй і гХШдФбі, ЩлиФмФ 
рмШФніб, кХЪЩмЧЦЧз мФ ікржЫ ЩФкзоіЦ, бЩмФкЧбиХкжЫ еФзЧкЧгФбЩмбЧй, лШЧбФгжмьЩя еФ ШФЫЪкЧз 
вЧЩлШЧеШФЫЪкзЧбЧвЧ гЧЫЧгЪ зЧиХзмжбЪ. РЧаЧмЧгФбХоь бжекФпФє зЧкзШХмкі лігШЧегіиж і лШФоібкжзіб, 
бжккжЫ Ъ еФлЧгіяккі еажмзіб, сЧ їЫ еФекФиЧ ліглШжєйЩмбЧ, гЧбЧгжмь лШЧ оХ гЧ бігЧйФ мШЪгЧбЧвЧ 
зЧиХзмжбЪ і лЧзиФгФє кФ зЧкзШХмкі лігШЧегіиж і лШФоібкжзіб йФЦкЧбЪ (йФмХШіФиькЪ) біглЧбігФиькіЩмь 
біглЧбігкЧ гЧ еФзЧкЧгФбЩмбФ. 

ЛмОммя 2526. ЛСТйФбОккя зСиПзмжбФ аТжвОгж 
ЗФШФЫЪбФккя б аШжвФгЪ кЧбжЫ лШФоібкжзіб лШЧбФгжмьЩя еФ евЧгЧю зЧиХзмжбЪ аШжвФгж. НХ 

гЧлЪЩзФємьЩя бігйЧбФ аШжвФгж б еФШФЫЪбФккі лШФоібкжзіб, кФлШФбиХкжЫ Ъ аШжвФгЪ б лЧШягзЪ 
лШФоХбиФрмЪбФккя біглЧбігкЧ гЧ еФзЧкЧгФбЩмбФ (йЧиЧгжЫ ЩлХоіФиіЩміб, бжлЪЩзкжзіб еФзиФгіб 
ЧЩбімж ЩжЩмХйж лШЧнХЩіЦкЧ-мХЫкіпкЧї ЧЩбімж, ЧЩіа, ебіиькХкжЫ біг лЧзФШФккя ФаЧ лШжйЪЩЧбЧвЧ 
иізЪбФккя мФ ікржЫ). 

КЧиХзмжб аШжвФгж йФє лШФбЧ бжйФвФмж біг ШЧаЧмЧгФбоя бжбХгХккя іе ЩзиФгЪ аШжвФгж 
лШФоібкжзіб Ъ ШФеі ЩзЧШЧпХккя пжЩХиькЧЩмі аШжвФгж, кХбіглЧбігкЧЩмі лШФоібкжзФ бжзЧкЪбФкіЦ ШЧаЧмі 
мФ б ікржЫ бжлФгзФЫ, лХШХгаФпХкжЫ ЩмФммяйж 40 і 41 оьЧвЧ КЧгХзЩЪ. РЧаЧмЧгФбХоь біглЧбігкЧ гЧ 
еФзЧкЧгФбЩмбФ лХШХбЧгжмь мФзжЫ лШФоібкжзіб, еФ їЫ евЧгЧю, кФ ікрЪ ШЧаЧмЪ ФаЧ ебіиькяє Ъ 
бЩмФкЧбиХкЧйЪ лЧШягзЪ. 

БШжвФгжШж ЧажШФюмьЩя кФ еаЧШФЫ зЧиХзмжбіб аШжвФг (мФєйкжй ФаЧ бігзШжмжй вЧиЧЩЪбФккяй) 
і еФмбХШгдЪюмьЩя зХШібкжзЧй лігШЧегіиЪ, гЧ ЩзиФгЪ язЧвЧ бЫЧгямь оі аШжвФгж. 

ЛмОммя 2527. КСелСгіи зСиПзмжбкСвС еОТСаімзФ Ф аТжвОгі іе еОУмСУФбОккяй  
зСПніоієкмО мТФгСбСї ФпОУмі 

КЧиХзмжб аШжвФгж йЧдХ ШЧелЧгіиямж зЧиХзмжбкжЦ еФШЧаімЧз іе еФЩмЧЩЪбФккяй зЧХніоієкмФ 
мШЪгЧбЧї ЪпФЩмі. КЧХніоієкмж пиХкФй аШжвФгж еФмбХШгдЪюмьЩя зЧиХзмжбЧй аШжвФгж еФ лЧгФккяй 
аШжвФгжШФ (ШФгж аШжвФгж). 

ПШж еФЩмЧЩЪбФккі зЧХніоієкмФ мШЪгЧбЧї ЪпФЩмі еФШЧаімкФ лиФмФ лШФоібкжзФ кХ йЧдХ аЪмж 
кждпЧю біг бЩмФкЧбиХкЧвЧ гХШдФбЧю йікійФиькЧвЧ ШЧейіШЪ (ЩмФммя 95). 
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ЛмОммя 2528. ВеОєйкО біглСбігОиькіУмь ТСаСмСгОбоя і аТжвОгж 
РЧаЧмЧгФбХоь кХЩХ біглЧбігФиькіЩмь лХШХг аШжвФгЧю еФ ЩмбЧШХккя кЧШйФиькжЫ ЪйЧб гия 

бжЩЧзЧлШЧгЪзмжбкЧї лШФоі (кФгФккя ШЧаЧмж, еФаХелХпХккя ЩлШФбкЧвЧ ЩмФкЪ йХЫФкіейіб мФ 
ЪЩмФмзЪбФккя, мХЫкіпкЧю гЧзЪйХкмФоією, йФмХШіФиФйж мФ ікЩмШЪйХкмФйж, ХкХШвією, ЩмбЧШХккя 
аХелХпкжЫ і егЧШЧбжЫ ЪйЧб лШФоі). ПШж кХбжзЧкФккі аШжвФгЧю бжШЧакжпжЫ лЧзФекжзіб е бжкж 
ШЧаЧмЧгФбоя еФ аШжвФгЧю еаХШівФємьЩя нЧкг ЧлиФмж лШФоі, ШЧеШФЫЧбФкжЦ еФ мФШжнкжйж ЩмФбзФйж. 
СиЪдаЧбі ЧЩЧаж, бжккі Ъ лЧШЪрХккі ЧаЧб'яезіб ШЧаЧмЧгФбоя лХШХг аШжвФгЧю, лШжмявФюмьЩя гЧ 
гжЩожлиікФШкЧї біглЧбігФиькЧЩмі, Ф еФ еФЦбі вШЧрЧбі бжлиФмж аШжвФгж - мФзЧд гЧ йФмХШіФиькЧї 
біглЧбігФиькЧЩмі лХШХг ліглШжєйЩмбЧй Ъ лЧШягзЪ і ШЧейіШФЫ, бЩмФкЧбиХкжЫ еФзЧкЧгФбЩмбЧй. 

БШжвФгФ кХЩХ біглЧбігФиькіЩмь лХШХг ШЧаЧмЧгФбоХй еФ кХбжзЧкФккя е її бжкж бжШЧакжпжЫ 
лЧзФекжзіб. У ожЫ бжлФгзФЫ ЧлиФмФ лШЧбФгжмьЩя еФ бжзЧкФкЪ ШЧаЧмЪ, лШХйії мФ ікрі еФЧЫЧпЪбФиькі 
бжлиФмж кХ кФШФЫЧбЪюмьЩя. Зажмзж, еФлЧгіякі ліглШжєйЩмбЪ бжлЪЩзЧй кХязіЩкЧї лШЧгЪзоії е бжкж 
аШжвФгж, бігрзЧгЧбЪюмьЩя е її зЧиХзмжбкЧвЧ еФШЧаімзЪ б йХдФЫ ЩХШХгкьЧвЧ йіЩяпкЧвЧ еФШЧаімзЪ 
аШжвФгж. ПШж ШЧелЧгіиі зЧиХзмжбкЧвЧ еФШЧаімзЪ йід пиХкФйж аШжвФгж бШФЫЧбЪємьЩя бжкФ 
зЧкзШХмкжЫ лШФоібкжзіб Ъ бжлЪЩзЪ кХязіЩкЧї лШЧгЪзоії. 

ГиОбО XVII 
ЗАГАЙЬЗИИБИВ'ЯЗКИВД ДДКЖАВЗД ЛИМІАЙЬЗД ЛМКАНКВАЗЗЯ МА ЙДЗЛІЕЗД 

ЗАБДЗЙДНДЗЗЯ 

ЛмОммя 253. ИУСаж, язі лігиявОюмь еОвОиькССаСб'яезСбСйФ  
гПТдОбкСйФ УСоіОиькСйФ УмТОХФбОккю 

ОЩЧаж, язі лШФоююмь еФ мШЪгЧбжй гЧвЧбЧШЧй (зЧкмШФзмЧй) кФ ліглШжєйЩмбФЫ, б ЪЩмФкЧбФЫ, 
ЧШвФкіеФоіяЫ кХеФиХдкЧ біг нЧШйж биФЩкЧЩмі, бжгЪ гіяиькЧЩмі мФ вЧЩлЧгФШюбФккя ФаЧ Ъ ніежпкЧї 
ЧЩЧаж, лігиявФюмь еФвФиькЧЧаЧб'яезЧбЧйЪ гХШдФбкЧйЪ ЩЧоіФиькЧйЪ ЩмШФЫЪбФккю. 

ЛмОммя 254. КСрмж еОвОиькССаСб'яезСбСвС гПТдОбкСвС УСоіОиькСвС УмТОХФбОккя 
ОЩкЧбкжйж гдХШХиФйж зЧрміб еФвФиькЧЧаЧб'яезЧбЧвЧ гХШдФбкЧвЧ ЩЧоіФиькЧвЧ ЩмШФЫЪбФккя 

є бкХЩзж ШЧаЧмЧгФбоіб (ШЧаЧмЧгФбоіб - ніежпкжЫ ЧЩіа), лШФоібкжзіб. БюгдХмкі мФ ікрі гдХШХиФ 
зЧрміб, кХЧаЫігкі гия егіЦЩкХккя еФвФиькЧЧаЧб'яезЧбЧвЧ гХШдФбкЧвЧ ЩЧоіФиькЧвЧ ЩмШФЫЪбФккя, 
лХШХгаФпФюмьЩя біглЧбігкжйж еФзЧкФйж е ЧзШХйжЫ бжгіб еФвФиькЧЧаЧб'яезЧбЧвЧ гХШдФбкЧвЧ 
ЩЧоіФиькЧвЧ ЩмШФЫЪбФккя. 

ЛмОммя 255. Вжгж йОмПТіОиькСвС еОаПелПпПккя мО УСоіОиькжХ лСУиФв  
еО еОвОиькССаСб'яезСбжй гПТдОбкжй УСоіОиькжй УмТОХФбОккяй 

Вжгж йФмХШіФиькЧвЧ еФаХелХпХккя мФ ЩЧоіФиькжЫ лЧЩиЪв еФ еФвФиькЧЧаЧб'яезЧбжй 
гХШдФбкжй ЩЧоіФиькжй ЩмШФЫЪбФккяй лШФоібкжзФй, Ф б гХязжЫ бжлФгзФЫ і пиХкФй їЫ ЩійХЦ, ЪйЧбж їЫ 
кФгФккя мФ ШЧейіШж бжекФпФюмьЩя еФзЧкФйж УзШФїкж е ЧзШХйжЫ бжгіб еФвФиькЧЧаЧб'яезЧбЧвЧ 
гХШдФбкЧвЧ ЩЧоіФиькЧвЧ ЩмШФЫЪбФккя, ікржйж кЧШйФмжбкЧ-лШФбЧбжйж ФзмФйж, язі йіЩмямь кЧШйж 
сЧгЧ еФвФиькЧЧаЧб'яезЧбЧвЧ гХШдФбкЧвЧ ЩЧоіФиькЧвЧ ЩмШФЫЪбФккя. 

ЛмОммя 256. ЙПкУіРкП еОаПелПпПккя 
ПШФоібкжзж мФ пиХкж їЫ ЩійХЦ йФюмь лШФбЧ кФ гХШдФбкХ лХкЩіЦкХ еФаХелХпХккя еФ бізЧй, лЧ 

ікбФиігкЧЩмі, Ъ еб'яезЪ іе бмШФмЧю вЧгЪбФиькжзФ, Ф мФзЧд еФ бжЩиЪвЪ ШЧзіб біглЧбігкЧ гЧ еФзЧкЪ. 

Соаооя 257. Вийкюсема.  

Соаооя 258. Вийкюсема.  

ГиОбО XVIII 
ЗАГЙЯД І КИЗМКИЙЬ ЗА ДИДДКЖАЗЗЯЖ ЗАКИЗИДАВЛМВА ЙКИ ЙКАМЮ 

ЛмОммя 259. ЗОвияг і зСкмТСиь еО гСгПТдОккяй еОзСкСгОбУмбО лТС лТОою 
ДХШдФбкжЦ кФвияг мФ зЧкмШЧиь еФ гЧгХШдФккяй еФзЧкЧгФбЩмбФ лШЧ лШФою юШжгжпкжйж 

ЧЩЧаФйж кХеФиХдкЧ біг нЧШйж биФЩкЧЩмі, бжгЪ гіяиькЧЩмі, вЧЩлЧгФШюбФккя, ніежпкжйж ЧЩЧаФйж - 
ліглШжєйояйж, язі бжзЧШжЩмЧбЪюмь кФЦйФкЪ лШФою, егіЦЩкює оХкмШФиькжЦ ЧШвФк бжзЧкФбпЧї биФгж, 
сЧ ШХФиіеЪє гХШдФбкЪ лЧиімжзЪ е лжмФкь кФвиягЪ мФ зЧкмШЧию еФ гЧгХШдФккяй еФзЧкЧгФбЩмбФ лШЧ 
лШФою, мФ ЦЧвЧ мХШжмЧШіФиькі ЧШвФкж Ъ лЧШягзЪ, бжекФпХкЧйЪ КФаікХмЧй МікіЩмШіб УзШФїкж. 
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ХХкмШФиькі ЧШвФкж бжзЧкФбпЧї биФгж егіЦЩкююмь зЧкмШЧиь еФ гЧгХШдФккяй еФзЧкЧгФбЩмбФ 
лШЧ лШФою кФ ліглШжєйЩмбФЫ, б ЪЩмФкЧбФЫ і ЧШвФкіеФоіяЫ, сЧ лХШХаЪбФюмь Ъ їЫ нЪкзоіЧкФиькЧйЪ 
ліглЧШягзЪбФккі, зШій лЧгФмзЧбжЫ ЧШвФкіб, язі йФюмь лШФбЧ е йХмЧю лХШХбіШзж гЧмШжйФккя 
лЧгФмзЧбЧвЧ еФзЧкЧгФбЩмбФ егіЦЩкюбФмж мФзжЦ зЧкмШЧиь кФ бЩіЫ ліглШжєйЩмбФЫ, б ЪЩмФкЧбФЫ і 
ЧШвФкіеФоіяЫ кХеФиХдкЧ біг нЧШй биФЩкЧЩмі мФ ліглЧШягзЪбФккя, Ф ЧШвФкж йіЩоХбЧвЧ 
ЩФйЧбШягЪбФккя - кФ ліглШжєйЩмбФЫ, б ЪЩмФкЧбФЫ і ЧШвФкіеФоіяЫ, сЧ лХШХаЪбФюмь Ъ зЧйЪкФиькіЦ 
биФЩкЧЩмі біглЧбігкжЫ мХШжмЧШіФиькжЫ вШЧйФг. 

ЦФЩмжкЪ мШХмю бжзиюпХкЧ 
ГШЧйФгЩьзжЦ зЧкмШЧиь еФ гЧгХШдФккяй еФзЧкЧгФбЩмбФ лШЧ лШФою егіЦЩкююмь лШЧнХЩіЦкі 

Щліизж мФ їЫ Ча'єгкФккя. 

ЛмОммя 260. ДПТдОбкжР кОвияг еО СХСТСкСю лТОоі 
ДХШдФбкжЦ кФвияг еФ гЧгХШдФккяй еФзЧкЧгФбпжЫ мФ ікржЫ кЧШйФмжбкжЫ Фзміб лШЧ ЧЫЧШЧкЪ 

лШФоі егіЦЩкююмь: 
оХкмШФиькжЦ ЧШвФк бжзЧкФбпЧї биФгж, сЧ ШХФиіеЪє гХШдФбкЪ лЧиімжзЪ Ъ ЩнХШі ЧЫЧШЧкж лШФоі; 
оХкмШФиькжЦ ЧШвФк бжзЧкФбпЧї биФгж, сЧ ШХФиіеЪє гХШдФбкЪ лЧиімжзЪ Ъ ЩнХШі ягХШкЧї мФ 

ШФгіФоіЦкЧї аХелХзж; 
оХкмШФиькжЦ ЧШвФк бжзЧкФбпЧї биФгж, сЧ ШХФиіеЪє гХШдФбкЪ лЧиімжзЪ Ъ ЩнХШі егіЦЩкХккя 

гХШдФбкЧвЧ кФвиягЪ (зЧкмШЧию) Ъ ЩнХШі лЧдХдкЧї аХелХзж; 
оХкмШФиькжЦ ЧШвФк бжзЧкФбпЧї биФгж, сЧ ШХФиіеЪє гХШдФбкЪ лЧиімжзЪ Ъ ЩнХШі егіЦЩкХккя 

гХШдФбкЧвЧ кФвиягЪ (зЧкмШЧию) Ъ ЩнХШі мХЫкЧвХккЧї аХелХзж; 
оХкмШФиькжЦ ЧШвФк бжзЧкФбпЧї биФгж, сЧ ШХФиіеЪє гХШдФбкЪ лЧиімжзЪ Ъ ЩнХШі ЩФкімФШкЧвЧ мФ 

ХлігХйіпкЧвЧ аиФвЧлЧиЪппя кФЩХиХккя. 

Соаооя 261. Вийкюсема.  

Соаооя 262. Вийкюсема.  

ЛмОммя 263. ЙСбкСбОдПккя йіУоПбжХ гПТдОбкжХ ОгйікіУмТОоіР  
мО ТОг Ф вОиФеі СХСТСкж лТОоі  

МіЩоХбі гХШдФбкі ФгйікіЩмШФоії і ШФгж Ъ йХдФЫ біглЧбігкЧї мХШжмЧШії: 
еФаХелХпЪюмь ШХФиіеФоію гХШдФбкЧї лЧиімжзж б вФиЪеі ЧЫЧШЧкж лШФоі; 
нЧШйЪюмь еФ ЪпФЩмю лШЧнЩліиЧз лШЧвШФйж еФЫЧгіб е лжмФкь аХелХзж, вівієкж лШФоі і 

бжШЧакжпЧвЧ ЩХШХгЧбжсФ, сЧ йФюмь йідвФиЪеХбХ екФпХккя; 
егіЦЩкююмь зЧкмШЧиь еФ гЧгХШдФккяй кЧШйФмжбкжЫ Фзміб лШЧ ЧЫЧШЧкЪ лШФоі. 

Соаооя 264. Вийкюсема.  

ЛмОммя 265. ВіглСбігОиькіУмь еО лСТФрПккя еОзСкСгОбУмбО лТС лТОою 
ПЧЩФгЧбі ЧЩЧаж ЧШвФкіб гХШдФбкЧї биФгж мФ ЧШвФкіб йіЩоХбЧвЧ ЩФйЧбШягЪбФккя, ліглШжєйЩмб, 

ЪЩмФкЧб мФ ЧШвФкіеФоіЦ, бжккі Ъ лЧШЪрХккі еФзЧкЧгФбЩмбФ лШЧ лШФою, кХЩЪмь біглЧбігФиькіЩмь евігкЧ 
е пжккжй еФзЧкЧгФбЩмбЧй. 

ЮШжгжпкі мФ ніежпкі ЧЩЧаж - ліглШжєйоі, язі бжзЧШжЩмЧбЪюмь кФЦйФкЪ лШФою, кХЩЪмь 
біглЧбігФиькіЩмь Ъ бжвиягі рмШФнЪ б ШФеі: 

нФзмжпкЧвЧ гЧлЪЩзЪ лШФоібкжзФ гЧ ШЧаЧмж аХе ЧнЧШйиХккя мШЪгЧбЧвЧ гЧвЧбЧШЪ (зЧкмШФзмЪ), 
ЧнЧШйиХккя лШФоібкжзФ кФ кХлЧбкжЦ ШЧаЧпжЦ пФЩ Ъ ШФеі нФзмжпкЧвЧ бжзЧкФккя ШЧаЧмж лЧбкжЦ 
ШЧаЧпжЦ пФЩ, ЪЩмФкЧбиХкжЦ кФ ліглШжєйЩмбі, мФ бжлиФмж еФШЧаімкЧї лиФмж (бжкФвЧШЧгж) аХе 
кФШФЫЪбФккя мФ ЩлиФмж єгжкЧвЧ бкХЩзЪ кФ еФвФиькЧЧаЧб'яезЧбХ гХШдФбкХ ЩЧоіФиькХ ЩмШФЫЪбФккя мФ 
лЧгФмзіб - Ъ гХЩямжзШФмкЧйЪ ШЧейіШі йікійФиькЧї еФШЧаімкЧї лиФмж, бЩмФкЧбиХкЧї еФзЧкЧй кФ йЧйХкм 
бжябиХккя лЧШЪрХккя, еФ зЧдкЧвЧ лШФоібкжзФ, ЩмЧЩЧбкЧ язЧвЧ ЩзЧєкЧ лЧШЪрХккя, Ф гЧ юШжгжпкжЫ 
ЧЩіа мФ ніежпкжЫ ЧЩіа - ліглШжєйоіб, язі бжзЧШжЩмЧбЪюмь кФЦйФкЪ лШФою мФ є лиФмкжзФйж єгжкЧвЧ 
лЧгФмзЪ лХШрЧї - мШХмьЧї вШЪл, еФЩмЧЩЧбЪємьЩя лЧлХШХгдХккя; 

бпжкХккя лЧШЪрХккя, лХШХгаФпХкЧвЧ ФаеФоЧй гШЪвжй оієї пФЩмжкж, лЧбмЧШкЧ лШЧмявЧй гбЧЫ 
ШЧзіб е гкя бжябиХккя лЧШЪрХккя - Ъ мШжгоямжзШФмкЧйЪ ШЧейіШі йікійФиькЧї еФШЧаімкЧї лиФмж, 
бЩмФкЧбиХкЧї еФзЧкЧй кФ йЧйХкм бжябиХккя лЧШЪрХккя, еФ зЧдкЧвЧ лШФоібкжзФ, ЩмЧЩЧбкЧ язЧвЧ 
ЩзЧєкЧ лЧШЪрХккя; 

лЧШЪрХккя бЩмФкЧбиХкжЫ ЩмШЧзіб бжлиФмж еФШЧаімкЧї лиФмж лШФоібкжзФй, ікржЫ бжлиФм, 
лХШХгаФпХкжЫ еФзЧкЧгФбЩмбЧй лШЧ лШФою, аіиьр яз еФ Чгжк йіЩяоь, бжлиФмФ їЫ кХ б лЧбкЧйЪ ЧаЩяеі - 
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Ъ мШжзШФмкЧйЪ ШЧейіШі йікійФиькЧї еФШЧаімкЧї лиФмж, бЩмФкЧбиХкЧї еФзЧкЧй кФ йЧйХкм бжябиХккя 
лЧШЪрХккя; 

кХгЧмШжйФккя йікійФиькжЫ гХШдФбкжЫ вФШФкміЦ б ЧлиФмі лШФоі - Ъ гбЧзШФмкЧйЪ ШЧейіШі 
йікійФиькЧї еФШЧаімкЧї лиФмж, бЩмФкЧбиХкЧї еФзЧкЧй кФ йЧйХкм бжябиХккя лЧШЪрХккя, еФ зЧдкЧвЧ 
лШФоібкжзФ, ЩмЧЩЧбкЧ язЧвЧ ЩзЧєкЧ лЧШЪрХккя; 

кХгЧмШжйФккя бЩмФкЧбиХкжЫ еФзЧкЧй вФШФкміЦ мФ ліиьв лШФоібкжзФй, язі еФиЪпФюмьЩя гЧ 
бжзЧкФккя ЧаЧб'яезіб, лХШХгаФпХкжЫ еФзЧкФйж УзШФїкж "ПШЧ біЦЩьзЧбжЦ ЧаЧб'яеЧз і біЦЩьзЧбЪ 
ЩиЪдаЪ", "ПШЧ ФиьмХШкФмжбкЪ (кХбіЦЩьзЧбЪ) ЩиЪдаЪ", "ПШЧ йЧаіиіеФоіЦкЪ лігвЧмЧбзЪ мФ йЧаіиіеФоію", - 
Ъ пЧмжШжзШФмкЧйЪ ШЧейіШі йікійФиькЧї еФШЧаімкЧї лиФмж, бЩмФкЧбиХкЧї еФзЧкЧй кФ йЧйХкм 
бжябиХккя лЧШЪрХккя, еФ зЧдкЧвЧ лШФоібкжзФ, ЩмЧЩЧбкЧ язЧвЧ ЩзЧєкЧ лЧШЪрХккя, Ф гЧ юШжгжпкжЫ 
ЧЩіа мФ ніежпкжЫ ЧЩіа - ліглШжєйоіб, язі бжзЧШжЩмЧбЪюмь кФЦйФкЪ лШФою мФ є лиФмкжзФйж єгжкЧвЧ 
лЧгФмзЪ лХШрЧї - мШХмьЧї вШЪл, еФЩмЧЩЧбЪємьЩя лЧлХШХгдХккя; 

кХгЧлЪсХккя гЧ лШЧбХгХккя лХШХбіШзж е лжмФкь гЧгХШдФккя еФзЧкЧгФбЩмбФ лШЧ лШФою, 
ЩмбЧШХккя лХШХрзЧг Ъ її лШЧбХгХккі - Ъ мШжзШФмкЧйЪ ШЧейіШі йікійФиькЧї еФШЧаімкЧї лиФмж, 
бЩмФкЧбиХкЧї еФзЧкЧй кФ йЧйХкм бжябиХккя лЧШЪрХккя; 

бпжкХккя гіЦ, лХШХгаФпХкжЫ ФаеФоЧй ЩьЧйжй оієї пФЩмжкж, лШж лШЧбХгХккі лХШХбіШзж е 
лжмФкь бжябиХккя лЧШЪрХкь, еФекФпХкжЫ б ФаеФоі гШЪвЧйЪ оієї пФЩмжкж, - Ъ ріЩмкФгоямжзШФмкЧйЪ 
ШЧейіШі йікійФиькЧї еФШЧаімкЧї лиФмж, бЩмФкЧбиХкЧї еФзЧкЧй кФ йЧйХкм бжябиХккя лЧШЪрХккя; 

лЧШЪрХккя ікржЫ бжйЧв еФзЧкЧгФбЩмбФ лШЧ лШФою, зШій лХШХгаФпХкжЫ ФаеФоФйж гШЪвжй - 
бЧЩьйжй оієї пФЩмжкж, - Ъ ШЧейіШі йікійФиькЧї еФШЧаімкЧї лиФмж еФ зЧдкХ мФзХ лЧШЪрХккя; 

бпжкХккя лЧШЪрХккя, лХШХгаФпХкЧвЧ ФаеФоЧй гХб'ямжй оієї пФЩмжкж, лЧбмЧШкЧ лШЧмявЧй ШЧзЪ 
е гкя бжябиХккя лЧШЪрХккя - Ъ гбЧзШФмкЧйЪ ШЧейіШі йікійФиькЧї еФШЧаімкЧї лиФмж еФ зЧдкХ мФзХ 
лЧШЪрХккя. 

ЧмШФнж, кФзиФгХккя язжЫ лХШХгаФпХкЧ пФЩмжкЧю гШЪвЧю оієї ЩмФммі, є нікФкЩЧбжйж 
ЩФкзоіяйж і кХ кФиХдФмь гЧ ФгйікіЩмШФмжбкЧ-вЧЩлЧгФШЩьзжЫ ЩФкзоіЦ, бжекФпХкжЫ виФбЧю 27 
ГЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ зЧгХзЩЪ УзШФїкж. 

ЧмШФнж, еФекФпХкі Ъ пФЩмжкі гШЪвіЦ оієї ЩмФммі, кФзиФгФюмьЩя оХкмШФиькжй ЧШвФкЧй 
бжзЧкФбпЧї биФгж, сЧ ШХФиіеЪє гХШдФбкЪ лЧиімжзЪ е лжмФкь кФвиягЪ мФ зЧкмШЧию еФ гЧгХШдФккяй 
еФзЧкЧгФбЩмбФ лШЧ лШФою, Ъ лЧШягзЪ, бЩмФкЧбиХкЧйЪ КФаікХмЧй МікіЩмШіб УзШФїкж. 

У ШФеі ЩлиФмж юШжгжпкЧю ЧЩЧаЧю ФаЧ ніежпкЧю ЧЩЧаЧю - ліглШжєйоХй, язФ бжзЧШжЩмЧбЪє 
кФЦйФкЪ лШФою, 50 бігЩЧмзіб ШЧейіШЪ рмШФнЪ лШЧмявЧй 10 аФкзібЩьзжЫ гкіб е гкя бШЪпХккя 
лЧЩмФкЧбж лШЧ кФзиФгХккя рмШФнЪ еФ лЧШЪрХккя бжйЧв еФзЧкЧгФбЩмбФ лШЧ лШФою, лХШХгаФпХкЧвЧ 
оією ЩмФммХю, мФзФ лЧЩмФкЧбФ ббФдФємьЩя бжзЧкФкЧю. 

У ШФеі бжзЧкФккя лШжлжЩЪ оХкмШФиькЧвЧ ЧШвФкЪ бжзЧкФбпЧї биФгж, сЧ ШХФиіеЪє гХШдФбкЪ 
лЧиімжзЪ е лжмФкь кФвиягЪ мФ зЧкмШЧию еФ гЧгХШдФккяй еФзЧкЧгФбЩмбФ лШЧ лШФою, мФ ЪЩЪкХккя 
бжябиХкжЫ лЧШЪрХкь, лХШХгаФпХкжЫ ФаеФоФйж пХмбХШмжй - рЧЩмжй, гХб'ямжй пФЩмжкж гШЪвЧї оієї 
ЩмФммі, Ъ бжекФпХкі лШжлжЩЧй ЩмШЧзж еФЫЧгж сЧгЧ лШжмявкХккя гЧ біглЧбігФиькЧЩмі кХ 
еФЩмЧЩЧбЪюмьЩя. 

ЗФЫЧгж сЧгЧ лШжмявкХккя гЧ біглЧбігФиькЧЩмі еФ бпжкХккя лЧШЪрХккя, лХШХгаФпХкЧвЧ 
ФаеФоФйж гШЪвжй, мШХмій, ЩьЧйжй, бЧЩьйжй, гХЩямжй пФЩмжкж гШЪвЧї оієї ЩмФммі, еФЩмЧЩЧбЪюмьЩя 
ЧгкЧпФЩкЧ іе бжкХЩХккяй лШжлжЩЪ кХеФиХдкЧ біг нФзмЪ ЪЩЪкХккя бжябиХкжЫ лШж лШЧбХгХккі 
лХШХбіШзж лЧШЪрХкь. 

ЧмШФнж, еФекФпХкі б ФаеФоі гШЪвЧйЪ пФЩмжкж гШЪвЧї оієї ЩмФммі, йЧдЪмь аЪмж кФзиФгХкі 
оХкмШФиькжй ЧШвФкЧй бжзЧкФбпЧї биФгж, еФекФпХкжй Ъ пФЩмжкі пХмбХШміЦ оієї ЩмФммі, аХе егіЦЩкХккя 
еФЫЧгЪ гХШдФбкЧвЧ кФвиягЪ (зЧкмШЧию) кФ лігЩмФбі ШірХккя ЩЪгЪ лШЧ ЧнЧШйиХккя мШЪгЧбжЫ 
бігкЧЩжк іе лШФоібкжзЧй, язжЦ бжзЧкЪбФб ШЧаЧмЪ аХе ЪзиФгХккя мШЪгЧбЧвЧ гЧвЧбЧШЪ, мФ 
бЩмФкЧбиХккя лХШіЧгЪ мФзЧї ШЧаЧмж пж ШЧаЧмж кФ ЪйЧбФЫ кХлЧбкЧвЧ ШЧаЧпЧвЧ пФЩЪ б ШФеі нФзмжпкЧвЧ 
бжзЧкФккя ШЧаЧмж лЧбкжЦ ШЧаЧпжЦ пФЩ, ЪЩмФкЧбиХкжЦ кФ ліглШжєйЩмбі, б ЪЩмФкЧбі, ЧШвФкіеФоії. 

ВжзЧкФккя лЧЩмФкЧбж оХкмШФиькЧвЧ ЧШвФкЪ бжзЧкФбпЧї биФгж, сЧ ШХФиіеЪє гХШдФбкЪ 
лЧиімжзЪ е лжмФкь кФвиягЪ мФ зЧкмШЧию еФ гЧгХШдФккяй еФзЧкЧгФбЩмбФ лШЧ лШФою, лЧзиФгФємьЩя 
кФ ЧШвФкж гХШдФбкЧї бжзЧкФбпЧї ЩиЪдаж. 

СлиФмФ рмШФнЪ кХ ебіиькяє біг ЪЩЪкХккя лЧШЪрХкь еФзЧкЧгФбЩмбФ лШЧ лШФою. 
НХ ббФдФємьЩя нФзмжпкжй гЧлЪЩзЧй гЧ ШЧаЧмж аХе ЧнЧШйиХккя мШЪгЧбЧвЧ гЧвЧбЧШЪ 

(зЧкмШФзмЪ) мФ кХ мявкХ біглЧбігФиькіЩмь Ъ бжвиягі рмШФнЪ, лХШХгаФпХкЪ ожй КЧгХзЩЧй, ЪзиФгХккя 
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вів-зЧкмШФзмЪ Ъ лЧШягзЪ мФ кФ ЪйЧбФЫ, лХШХгаФпХкжЫ ЗФзЧкЧй УзШФїкж "ПШЧ ЩмжйЪиюбФккя ШЧебжмзЪ 
ожнШЧбЧї ХзЧкЧйізж б УзШФїкі". 

ГиОбО XIX 
ЙКИКІЗМДВІ ЙИЙИЖДЗЗЯ 

1. Піг пФЩ гії зФШФкмжкЪ, бЩмФкЧбиХкЧвЧ КФаікХмЧй МікіЩмШіб УзШФїкж е йХмЧю еФлЧаівФккя 
лЧржШХккю зЧШЧкФбіШЪЩкЧї ЫбЧШЧаж (COVID-19), ЩмШЧзж, бжекФпХкі ЩмФммХю 233 оьЧвЧ КЧгХзЩЪ, 
лШЧгЧбдЪюмьЩя кФ ЩмШЧз гії мФзЧвЧ зФШФкмжкЪ. 

2. Піг пФЩ гії бЧєккЧвЧ ЩмФкЪ, ббХгХкЧвЧ біглЧбігкЧ гЧ ЗФзЧкЪ УзШФїкж "ПШЧ лШФбЧбжЦ ШХджй 
бЧєккЧвЧ ЩмФкЪ", гіюмь ЧайХдХккя мФ ЧЩЧаижбЧЩмі ЧШвФкіеФоії мШЪгЧбжЫ бігкЧЩжк, бЩмФкЧбиХкі 
ЗФзЧкЧй УзШФїкж "ПШЧ ЧШвФкіеФоію мШЪгЧбжЫ бігкЧЩжк б ЪйЧбФЫ бЧєккЧвЧ ЩмФкЪ". 


