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КСгПзУ еОзСкіб лТС лТОою КзТОїкж бжекОпОє лТОбСбі еОУОгж і вОТОкмії егіРУкПккя 
вТСйОгякОйж КзТОїкж лТОбО ТСелСТягдОмжУя УбСїйж егіакСУмяйж гС лТСгФзмжбкСї і мбСТпСї 
лТОоі. 

ГиОбО I 
 ЗАГАЙЬЗІ ЙИЙИЖДЗЗЯ 

ЛмОммя 1. ЗОбгОккя КСгПзУФ еОзСкіб лТС лТОою КзТОїкж 
КСгПзУ еОзСкіб лТС лТОою КзТОїкж ТПвФиює мТФгСбі бігкСУжкж бУіХ лТОоібкжзіб, 

УлТжяюпж еТСУмОккю лТСгФзмжбкСУмі лТОоі, лСиілрПккю язСУмі ТСаСмж, лігбжсПккю 
ПнПзмжбкСУмі УФУліиькСвС бжТСакжомбО і лігкПУПккю кО оіР СУкСбі йОмПТіОиькСвС і 
зФиьмФТкСвС Тібкя джммя лТОоібкжзіб, ейіокПккю мТФгСбСї гжУожлиікж і лСУмФлСбСйФ 
лПТПмбСТПккю лТОоі кО аиОвС УФУліиьУмбО б лПТрФ джммєбФ лСмТПаФ зСдкСї лТОоПегОмкСї 
июгжкж. 

ЗОзСкСгОбУмбС лТС лТОою бУмОкСбиює бжУСзжР ТібПкь ФйСб лТОоі, бУПйіТкФ СХСТСкФ 
мТФгСбжХ лТОб лТОоібкжзіб. 

ЛмОммя 2. ИУкСбкі мТФгСбі лТОбО лТОоібкжзіб 
ЙТОбС вТСйОгяк КзТОїкж кО лТОою, - мСамС кО СгПТдОккя ТСаСмж е СлиОмСю лТОоі кП 

кждпП бУмОкСбиПкСвС гПТдОбСю йікійОиькСвС ТСейіТФ, - бзиюпОюпж лТОбС кО біиькжР 
бжаіТ лТСнПУії, ТСгФ еОкямь і ТСаСмж, еОаПелПпФємьУя гПТдОбСю. ДПТдОбО УмбСТює ФйСбж 
гия ПнПзмжбкСї еОРкямСУмі кОУПиПккя, УлТжяє лТОоПбиОрмФбОккю, лігвСмСбоі і лігбжсПккю 
мТФгСбСї збОиінізОоії, О лТж кПСаХігкСУмі еОаПелПпФє лПТПлігвСмСбзФ СУіа, бжбіиькюбОкжХ Ф 
ТПеФиьмОмі лПТПХСгФ кО ТжкзСбФ ПзСкСйізФ.  

ЙТОоібкжзж ТПОиіеФюмь лТОбС кО лТОою рияХСй ФзиОгПккя мТФгСбСвС гСвСбСТФ лТС 
ТСаСмФ кО ліглТжєйУмбі, б ФУмОкСбі, СТвОкіеОоії ОаС е ніежпкСю СУСаСю. ЙТОоібкжзж йОюмь 
лТОбС кО біглСпжкСз біглСбігкС гС еОзСкіб лТС СайПдПккя ТСаСпСвС гкя мО ТСаСпСвС 
мждкя і лТС сСТіпкі СлиОпФбОкі біглФУмзж, лТОбС кО егСТСбі і аПелПпкі ФйСбж лТОоі, кО 
Са'єгкОккя б лТСнПУіРкі Уліизж мО кО бжТірПккя зСиПзмжбкжХ мТФгСбжХ зСкниізміб (УлСТіб) Ф 
бУмОкСбиПкСйФ еОзСкСй лСТягзФ, кО ФпОУмь б ФлТОбиіккі ліглТжєйУмбСй, ФУмОкСбСю, 
СТвОкіеОоією, кО йОмПТіОиькП еОаПелПпПккя б лСТягзФ УСоіОиькСвС УмТОХФбОккя б УмОТСУмі, 
О мОзСд Ф ТОеі ХбСТСаж ОаС ТПОаіиімОоії, лСбкСї ОаС пОУмзСбСї бмТОмж лТОоПегОмкСУмі, кО 
йОмПТіОиькФ гСлСйСвФ б ТОеі аПеТСаіммя, кО лТОбС ебПТкПккя гС УФгФ гия бжТірПккя 
мТФгСбжХ УлСТіб кПеОиПдкС біг ХОТОзмПТФ бжзСкФбОкСї ТСаСмж ОаС еОРйОкСї лСУОгж, зТій 
бжлОгзіб, лПТПгаОпПкжХ еОзСкСгОбУмбСй, мО ікрі лТОбО, бУмОкСбиПкі еОзСкСгОбУмбСй.  

ЛмОммя 21. КібкіУмь мТФгСбжХ лТОб вТСйОгяк КзТОїкж, кПгСлФсПккя 
гжУзТжйікОоії Ф УнПТі лТОоі 

ЗОаСТСкяємьУя аФгь-язО гжУзТжйікОоія Ф УнПТі лТОоі, еСзТПйО лСТФрПккя лТжкожлФ 
ТібкСУмі лТОб і йСдижбСУмПР, лТяйП ОаС кПлТяйП СайПдПккя лТОб лТОоібкжзіб еОиПдкС біг 
ТОУж, зСиьСТФ рзіТж, лСиімжпкжХ, ТПиівіРкжХ мО ікржХ лПТПзСкОкь, УмОмі, ПмкіпкСвС, 
УСоіОиькСвС мО ікСеПйкСвС лСХСгдПккя, бізФ, УмОкФ егСТСб'я, ікбОиігкСУмі, вПкгПТкСї 
ігПкмжпкСУмі, УПзУФОиькСї СТієкмОоії, лігСеТж пж кОябкСУмі еОХбСТюбОккя кО ВІЙ/ЛЗІД, 
УійПРкСвС мО йОРкСбСвС УмОкФ, УійПРкжХ СаСб'яезіб, йіУоя лТСджбОккя, пиПкУмбО Ф 
лТСнПУіРкіР Уліиоі пж ікрСйФ вТСйОгУьзСйФ Са'єгкОккі, ФпОУмі Ф УмТОРзФ, ебПТкПккя ОаС 
кОйіТФ ебПТкПккя гС УФгФ пж ікржХ СТвОкіб еО еОХжУмСй УбСїХ лТОб ОаС кОгОккя лігмТжйзж 
ікржй лТОоібкжзОй Ф еОХжУмі їХкіХ лТОб, лСбігСйиПккя лТС йСдижбі нОзмж зСТФлоіРкжХ ОаС 
лСб'яеОкжХ е зСТФлоією лТОбСлСТФрПкь, ікржХ лСТФрПкь ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС еОлСаівОккя 
зСТФлоії", О мОзСд УлТжяккя СУСаі Ф егіРУкПккі мОзСвС лСбігСйиПккя, еО йСбкжйж ОаС 
ікржйж СекОзОйж, кП лСб'яеОкжйж е ХОТОзмПТСй ТСаСмж ОаС ФйСбОйж її бжзСкОккя. 

ЗП ббОдОюмьУя гжУзТжйікОоією Ф УнПТі лТОоі бУмОкСбиПкі ожй КСгПзУСй мО ікржйж 
еОзСкОйж гії, О мОзСд СайПдПккя лТОб лТОоібкжзіб, сС еОиПдОмь біг биОУмжбжХ лПбкСйФ 
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бжгФ ТСаім бжйСв (сСгС бізФ, СУбімж, УмОкФ егСТСб'я, УмОмі) пж СаФйСбиПкі кПСаХігкіУмю 
лСУжиПкСвС УСоіОиькСвС мО лТОбСбСвС еОХжУмФ гПязжХ зОмПвСТіР СУіа. 

ИУСаижбСУмі мО лСТягСз ТПвФиюбОккя мТФгСбжХ бігкСУжк УФа'єзміб йОиСвС мО 
УПТПгкьСвС ліглТжєйкжомбО бжекОпОюмьУя виОбСю III-Б оьСвС КСгПзУФ. 

Ч. 3 сн. 3 діє до для мрзмзлелля або сиаствалля воєллого сналт 

ЗОзСкОйж і УмОмФмОйж вСУлСгОТУьзжХ мСбОТжУмб (зТій ОзоіСкПТкжХ), 
УіиьУьзСвСУлСгОТУьзжХ зССлПТОмжбіб, нПТйПТУьзжХ вСУлСгОТУмб, вТСйОгУьзжХ Са'єгкОкь, 
ТПиівіРкжХ СТвОкіеОоіР мО еОУкСбОкжХ ТПиівіРкжйж СТвОкіеОоіяйж юТжгжпкжХ СУіа йСдФмь 
бУмОкСбиюбОмжУя лПТПбОвж гия їХкіХ еОУкСбкжзіб (ФпОУкжзіб) і пиПкіб лТж кОгОккі ТСаСмж, 
лПТПбПгПккі кО ікрФ ТСаСмФ мО еОижрПккі кО ТСаСмі б ТОеі ебіиькПккя. 

ИУСаж, язі ббОдОюмь, сС бСкж еОекОиж гжУзТжйікОоії Ф УнПТі лТОоі, йОюмь лТОбС 
ебПТкФмжУя іе УзОТвСю гС СТвОкіб гПТдОбкСї биОгж, СТвОкіб биОгж АбмСкСйкСї КПУлФаиізж 
КТжй, СТвОкіб йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя мО їХ лСУОгСбжХ СУіа, КлСбкСбОдПкСвС ВПТХСбкСї 
КОгж КзТОїкж е лТОб июгжкж мО/ОаС гС УФгФ. 

ЛмОммя 3. КПвФиюбОккя мТФгСбжХ бігкСУжк 
ЗОзСкСгОбУмбС лТС лТОою ТПвФиює мТФгСбі бігкСУжкж лТОоібкжзіб ФУіХ ліглТжєйУмб, 

ФУмОкСб, СТвОкіеОоіР кПеОиПдкС біг нСТй биОУкСУмі, бжгФ гіяиькСУмі і вОиФеПбСї кОиПдкСУмі, 
О мОзСд СУіа, язі лТОоююмь еО мТФгСбжй гСвСбСТСй е ніежпкжйж СУСаОйж. 

ИУСаижбСУмі лТОоі пиПкіб зССлПТОмжбіб мО їХ Са'єгкОкь, зСиПзмжбкжХ 
УіиьУьзСвСУлСгОТУьзжХ ліглТжєйУмб, нПТйПТУьзжХ вСУлСгОТУмб, лТОоібкжзіб ліглТжєйУмб е 
ікСеПйкжйж ікбПУмжоіяйж бжекОпОюмьУя еОзСкСгОбУмбСй мО їХ УмОмФмОйж. ЙТж оьСйФ 
вОТОкмії сСгС еОРкямСУмі, СХСТСкж лТОоі, лТОоі дікСз, йСиСгі, СУіа е ікбОиігкіУмю кОгОюмьУя 
б лСТягзФ, лПТПгаОпПкСйФ еОзСкСгОбУмбСй лТС лТОою.  

Дія оьСвС КСгПзУФ мО еОзСкСгОбУмбО лТС лТОою кП лСржТюємьУя кО бігкСУжкж йід 
вів-УлПоіОиіУмОйж мО ТПежгПкмОйж Дія Лімі, бжекОпПкі ЗОзСкСй КзТОїкж "ЙТС УмжйФиюбОккя 
ТСебжмзФ ожнТСбСї ПзСкСйізж б КзТОїкі". 

ЛмОммя 4. ЗОзСкСгОбУмбС лТС лТОою 
ЗОзСкСгОбУмбС лТС лТОою УзиОгОємьУя е КСгПзУФ еОзСкіб лТС лТОою КзТОїкж мО 

ікржХ Озміб еОзСкСгОбУмбО КзТОїкж, лТжРкямжХ біглСбігкС гС кьСвС. 

ЛмОммя 41. ЙТСнПУія (бжг еОкямь), збОиінізОоія, КПєУмТ збОиінізОоіР 
ЙТСнПУія (бжг еОкямь) - оП УФзФлкіУмь аижеьзжХ еО мТФгСбжйж нФкзоіяйж бжгіб 

мТФгСбСї гіяиькСУмі, сС йСдФмь бжйОвОмж лПбкСї лТСнПУіРкСї мО/ОаС СУбімкьСї збОиінізОоії 
лТОоібкжзО. 

МТФгСбО нФкзоія - оП ікмПвТСбОкжР, лПТПбОдкС ОбмСкСйкжР кОаіТ мТФгСбжХ гіР, сС 
бжекОпОємьУя ХОТОзмПТкжй гия кьСвС мПХкСиСвіпкжй лТСоПУСй мО лПТПгаОпОє кОябкіУмь 
лПбкжХ зСйлПмПкмкСУмПР, кПСаХігкжХ гия їХ бжзСкОккя. 

ЙТСнПУіРкО збОиінізОоія (лСбкО лТСнПУіРкО збОиінізОоія) - оП бжекОкО ОаС 
лТжУбСєкО/лігмбПТгдПкО УФа'єзмСй, ФлСбкСбОдПкжй кО оП еОзСкСгОбУмбСй, мО еОУбігпПкО 
біглСбігкжй гСзФйПкмСй УмОкгОТмжеСбОкО УФзФлкіУмь егСаФмжХ СУСаСю зСйлПмПкмкСУмПР 
мО/ОаС ТПеФиьмОміб кОбпОккя, сС гОє ейСвФ егіРУкюбОмж бУі мТФгСбі нФкзоії, бжекОпПкі 
біглСбігкжй лТСнПУіРкжй УмОкгОТмСй. 

НОУмзСбО лТСнПУіРкО збОиінізОоія - оП бжекОкО ОаС лТжУбСєкО/лігмбПТгдПкО 
УФа'єзмСй, ФлСбкСбОдПкжй кО оП еОзСкСгОбУмбСй, мО еОУбігпПкО біглСбігкжй гСзФйПкмСй 
УмОкгОТмжеСбОкО УФзФлкіУмь егСаФмжХ СУСаСю зСйлПмПкмкСУмПР мО/ОаС ТПеФиьмОміб 
кОбпОккя, сС гОє ейСвФ егіРУкюбОмж пОУмжкФ мТФгСбжХ нФкзоіР, бжекОпПкжХ біглСбігкжй 
лТСнПУіРкжй УмОкгОТмСй. 

ЙПТПиіз ТСаім, язі кП лСмТПаФюмь кОябкСУмі б СУСаж лТСнПУіРкСї ОаС пОУмзСбСї 
лТСнПУіРкСї збОиінізОоії, еОмбПТгдФємьУя КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж еО лСгОккяй 
ЗОоіСкОиькСвС ОвПкмУмбО збОиінізОоіР. 
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КПєУмТ збОиінізОоіР - оП ОбмСйОмжеСбОкО УжУмПйО еажТОккя, бПТжнізОоії, СаТСаиПккя, 

еаПТівОккя мО еОХжУмФ ікнСТйОоії лТС збОиінізОоії. 
КПєУмТ збОиінізОоіР йіУмжмь ікнСТйОоію лТС лТСнПУію (бжг еОкямь), лТСнПУіРкі мО 

пОУмзСбі лТСнПУіРкі збОиінізОоії, СУбімкі збОиінізОоії, лТСнПУіРкі УмОкгОТмж е ФТОХФбОккяй 
Тібкіб ЗОоіСкОиькСї ТОйзж збОиінізОоіР. 

ЗОоіСкОиькП ОвПкмУмбС збОиінізОоіР еОаПелПпФє бігзТжмжР гСУмФл гС КПєУмТФ 
збОиінізОоіР бУій еОікмПТПУСбОкжй СУСаОй. 

ЙСТягСз бПгПккя КПєУмТФ збОиінізОоіР еОмбПТгдФємьУя КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж 
еО лСгОккяй ЗОоіСкОиькСвС ОвПкмУмбО збОиінізОоіР. 

ЛмОммя 42. ЙТСнПУіРкі УмОкгОТмж 
ЙТСнПУіРкжР УмОкгОТм - оП еОмбПТгдПкі б ФУмОкСбиПкСйФ лСТягзФ бжйСвж гС 

зСйлПмПкмкСУмПР лТОоібкжзіб, сС УиФвФюмь СУкСбСю гия нСТйФбОккя лТСнПУіРкжХ 
збОиінізОоіР. 

ЙТСнПУіРкі УмОкгОТмж йСдФмь ТСеТСаиямжУя ТСаСмСгОбояйж, їХ СТвОкіеОоіяйж мО 
Са'єгкОккяйж, СТвОкОйж гПТдОбкСї биОгж, кОФзСбжйж ФУмОкСбОйж, вОиФеПбжйж ТОгОйж, 
вТСйОгУьзжйж Са'єгкОккяйж, ікржйж еОікмПТПУСбОкжйж УФа'єзмОйж. 

ЙТСнПУіРкі УмОкгОТмж еОмбПТгдФюмьУя їХ ТСеТСакжзОйж. 
К ТОеі язсС ТСеТСакжзСй кП є вОиФеПбО ТОгО е лжмОкь ТСеТСаиПккя лТСнПУіРкжХ 

УмОкгОТміб, лТСнПУіРкжР УмОкгОТм еОмбПТгдФємьУя ліУия лСвСгдПккя е ТПлТПеПкмОмжбкжй 
бУПФзТОїкУьзжй Са'єгкОккяй лТСнПУіРкжХ УліиСз кО вОиФеПбСйФ Тібкі. 

ЙСТягСз ТСеТСаиПккя, ббПгПккя б гію мО лПТПвиягФ лТСнПУіРкжХ УмОкгОТміб 
еОмбПТгдФємьУя КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж еО лСгОккяй ЗОоіСкОиькСвС ОвПкмУмбО 
збОиінізОоіР. 

ЙСТягСз ТСеТСаиПккя мО еОмбПТгдПккя збОиінізОоіРкжХ ХОТОзмПТжУмжз 
еОмбПТгдФємьУя оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя 
гПТдОбкСї лСиімжзж Ф УнПТі лТОоі, мТФгСбжХ бігкСУжк мО еОРкямСУмі кОУПиПккя, еО лСгОккяй 
ЗОоіСкОиькСвС ОвПкмУмбО збОиінізОоіР. 

ВжйСвж гС зСйлПмПкмкСУмПР, СаСб'яезіб мО збОиінізОоіР лТОоібкжзіб бжекОпОюмьУя 
лТСнПУіРкжйж УмОкгОТмОйж. ЗО бігУФмкСУмі лТСнПУіРкжХ УмОкгОТміб мОзі бжйСвж йСдФмь 
бжекОпОмжУя збОиінізОоіРкжйж ХОТОзмПТжУмжзОйж. 

ЖПмСгжпкі ТПзСйПкгОоії сСгС ТСеТСаиПккя лТСнПУіРкжХ УмОкгОТміб ТСеТСаияюмьУя 
ЗОоіСкОиькжй ОвПкмУмбСй збОиінізОоіР мО СлТжиюгкююмьУя кО РСвС СніоіРкСйФ бПа-УОРмі. 

Снання 5. Взийюрела. 

ЛмОммя 51. ГОТОкмії еОаПелПпПккя лТОбО вТСйОгяк кО лТОою  
ДПТдОбО вОТОкмФє лТОоПегОмкжй вТСйОгякОй, язі лСУміРкС лТСджбОюмь кО мПТжмСТії 

КзТОїкж: 
 біиькжР бжаіТ бжгФ гіяиькСУмі; 
 аПелиОмкП УлТжяккя гПТдОбкжйж УиФдаОйж еОРкямСУмі Ф лігаСТі лігХСгясСї 

ТСаСмж і лТОоПбиОрмФбОккі біглСбігкС гС лСзижзОккя, егіакСУмПР, лТСнПУіРкСї 
лігвСмСбзж, СУбімж, е ФТОХФбОккяй УФУліиькжХ лСмТПа; 

 кОгОккя ліглТжєйУмбОйж, ФУмОкСбОйж, СТвОкіеОоіяйж біглСбігкС гС їХ 
лСлПТПгкьС лСгОкжХ еОябСз ТСаСмж еО нОХСй бжлФУзкжзОй еОзиОгіб 
лТСнПУіРкСї (лТСнПУіРкС-мПХкіпкСї), нОХСбСї лПТПгбжсСї, бжсСї СУбімж; 

 аПелиОмкП кОбпОккя аПеТСаімкжХ кСбжХ лТСнПУіР, лПТПлігвСмСбзФ б еОзиОгОХ 
СУбімж ОаС Ф УжУмПйі гПТдОбкСї УиФдаж еОРкямСУмі е бжлиОмСю УмжлПкгії; 

 зСйлПкУОоію біглСбігкС гС еОзСкСгОбУмбО йОмПТіОиькжХ бжмТОм Ф еб'яезФ е 
кОлТОбиПккяй кО ТСаСмФ б ікрФ йіУоПбіУмь; 

 лТОбСбжР еОХжУм біг кПСавТФкмСбОкСї бігйСбж Ф лТжРкяммі кО ТСаСмФ і 
кПеОзСккСвС ебіиькПккя, О мОзСд УлТжяккя Ф еаПТПдПккі ТСаСмж. 
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Снання 6. Взийюрела. 

ЛмОммя 7. ИУСаижбСУмі ТПвФиюбОккя лТОоі гПязжХ зОмПвСТіР лТОоібкжзіб 
ИУСаижбСУмі ТПвФиюбОккя лТОоі СУіа, язі лТОоююмь Ф ТОРСкОХ е СУСаижбжйж 

лТжТСгкжйж вПСвТОніпкжйж і вПСиСвіпкжйж ФйСбОйж мО ФйСбОйж лігбжсПкСвС ТжежзФ гия 
егСТСб'я, мжйпОУСбжХ і УПеСккжХ лТОоібкжзіб, О мОзСд лТОоібкжзіб, язі лТОоююмь Ф ніежпкжХ 
СУіа еО мТФгСбжйж гСвСбСТОйж, гСгОмзСбі (зТій лПТПгаОпПкжХ Ф УмОммяХ 37 і 41 оьСвС 
КСгПзУФ) лігУмОбж гия лТжлжкПккя мТФгСбСвС гСвСбСТФ гПязжХ зОмПвСТіР лТОоібкжзіб еО 
лПбкжХ ФйСб (лСТФрПккя бУмОкСбиПкжХ лТОбжи лТжРкяммя кО ТСаСмФ мО ік.) бУмОкСбиююмьУя 
еОзСкСгОбУмбСй. 

ЛмОммя 8. КПвФиюбОккя мТФгСбжХ бігкСУжк вТСйОгяк, язі лТОоююмь еО йПдОйж 
УбСїХ гПТдОб 

МТФгСбі бігкСУжкж вТСйОгяк КзТОїкж, язі лТОоююмь еО її йПдОйж, О мОзСд мТФгСбі 
бігкСУжкж ікСеПйкжХ вТСйОгяк, язі лТОоююмь кО ліглТжєйУмбОХ, б ФУмОкСбОХ, СТвОкіеОоіяХ 
КзТОїкж, ТПвФиююмьУя біглСбігкС гС ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС йідкОТСгкП лТжбОмкП лТОбС". 

ЛмОммя 81. ЛліббігкСрПккя йідкОТСгкжХ гСвСбСТіб лТС лТОою і еОзСкСгОбУмбО 
КзТОїкж 

ЯзсС йідкОТСгкжй гСвСбСТСй ОаС йідкОТСгкСю ФвСгСю, б язжХ аПТП ФпОУмь КзТОїкО, 
бУмОкСбиПкС ікрі лТОбжиО, кід мі, сС їХ йіУмжмь еОзСкСгОбУмбС КзТОїкж лТС лТОою, мС 
еОУмСУСбФюмьУя лТОбжиО йідкОТСгкСвС гСвСбСТФ ОаС йідкОТСгкСї ФвСгж. 

ЛмОммя 9. ЗПгіРУкіУмь ФйСб мТФгСбжХ гСвСбСТіб, язі лСвіТрФюмь УмОкСбжсП 
лТОоібкжзіб 

КйСбж мТФгСбжХ гСвСбСТіб, язі лСвіТрФюмь УмОкСбжсП лТОоібкжзіб лСТібкякС е 
еОзСкСгОбУмбСй КзТОїкж лТС лТОою, є кПгіРУкжйж. 

ЗОаСТСкяємьУя лТжйФрПккя лТОоібкжзО гС ФзиОгПккя мТФгСбСвС гСвСбСТФ, язжР 
йіУмжмь ФйСбж, сСгС язжХ йід лТОоібкжзСй мО ТСаСмСгОбоПй кП гСУявкФмС беОєйкСї евСгж. 

Ця редаипія сн.9 діє до мрзмзлелля або сиаствалля воєллого сналт 

ЛмОммя 9. ЗПгіРУкіУмь ФйСб гСвСбСТіб лТС лТОою, язі лСвіТрФюмь УмОкСбжсП 
лТОоібкжзіб 

КйСбж гСвСбСТіб лТС лТОою, язі лСвіТрФюмь УмОкСбжсП лТОоібкжзіб лСТібкякС е 
еОзСкСгОбУмбСй КзТОїкж лТС лТОою, є кПгіРУкжйж. 

Ця редаипія сн.9 лабере рзллосні ж для мрзмзлелля або сиаствалля воєллого сналт 

ЛмОммя 91. ДСгОмзСбі лСТібкякС е еОзСкСгОбУмбСй мТФгСбі і УСоіОиькС-лСаФмСбі 
ліиьвж 

ЙіглТжєйУмбО, ФУмОкСбж, СТвОкіеОоії б йПдОХ УбСїХ лСбкСбОдПкь і еО ТОХФкСз биОУкжХ 
зСрміб йСдФмь бУмОкСбиюбОмж гСгОмзСбі лСТібкякС е еОзСкСгОбУмбСй мТФгСбі і УСоіОиькС-
лСаФмСбі ліиьвж гия лТОоібкжзіб. 

ЙіглТжєйУмбС йСдП йОмПТіОиькС еОСХСпФбОмж лТОоібкжзіб йПгжпкжХ, гжмяпжХ, 
зФиьмФТкС-СУбімкіХ, ФпаСбжХ і УлСТмжбкжХ еОзиОгіб, СТвОкіеОоіР вТСйОгУьзСвС ХОТпФбОккя і 
СТвОкіеОоіР, сС СаУиФвСбФюмь мТФгСбжР зСиПзмжб і кП бХСгямь гС РСвС УзиОгФ.  
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ГиОбО II 
 КИЙДКМИВЗИЕ ДИГИВІК 

ЛмОммя 10. КСиПзмжбкжР гСвСбіТ 
КСиПзмжбкжР гСвСбіТ ФзиОгОємьУя кО СУкСбі еОзСкСгОбУмбО, лТжРкямжХ УмСТСкОйж 

еСаСб'яеОкь е йПмСю ТПвФиюбОккя бжТСакжпжХ, мТФгСбжХ і УСоіОиькС-ПзСкСйіпкжХ бігкСУжк, 
і ФевСгдПккя ікмПТПУіб лТОоібкжзіб мО ТСаСмСгОбоіб. 

ЛмОммя 11. ЛнПТО ФзиОгПккя зСиПзмжбкжХ гСвСбСТіб 
КСиПзмжбкжР гСвСбіТ ФзиОгОємьУя кО ліглТжєйУмбі, б ФУмОкСбі, СТвОкіеОоії, О мОзСд е 

ніежпкСю СУСаСю, язО бжзСТжУмСбФє кОРйОкФ лТОою. 
Часнзлт дртгт взийюрело. 

ЛмОммя 12. ЛмСТСкж зСиПзмжбкСвС гСвСбСТФ 
ЛмСТСкОйж зСиПзмжбкСвС гСвСбСТФ є: 

 УмСТСкО ТСаСмСгОбоя, УФа'єзмОйж язСї є биОУкжз ОаС ФлСбкСбОдПкжР кжй СТвОк 
(СУСаО) пж ніежпкО СУСаО, язО бжзСТжУмСбФє кОРйОкФ лТОою, мО/ОаС її 
ФлСбкСбОдПкі лТПгУмОбкжзж, еСзТПйО лТПгУмОбкжзж бігСзТПйиПкжХ 
лігТСегіиіб юТжгжпкСї СУСаж; 

 УмСТСкО лТОоібкжзіб, УФа'єзмОйж язСї є лПТбжккі лТСнУліизСбі СТвОкіеОоії, язі 
гіюмь кО ліглТжєйУмбі, б ФУмОкСбі, СТвОкіеОоії, бігСзТПйиПкжХ лігТСегіиОХ 
юТжгжпкСї СУСаж, Са'єгкФюмь лТОоібкжзіб ніежпкСї СУСаж, язО бжзСТжУмСбФє 
кОРйОкФ лТОою, мО лТПгУмОбияюмь ікмПТПУж лТОоібкжзіб, язі лТОоююмь кО 
лігУмОбі мТФгСбжХ гСвСбСТіб кО ліглТжєйУмбі, б ФУмОкСбі, СТвОкіеОоії, Ф ніежпкСї 
СУСаж, О б ТОеі їХ бігУФмкСУмі - біиькС СаТОкі лТОоібкжзОйж гия бПгПккя 
зСиПзмжбкжХ лПТПвСбСТіб лТПгУмОбкжзж (лТПгУмОбкжз). 

ЯзсС кО ліглТжєйУмбі, б ФУмОкСбі, СТвОкіеОоії ОаС лТОоібкжзОйж ніежпкСї СУСаж, язО 
бжзСТжУмСбФє кОРйОкФ лТОою, УмбСТПкС зіиьзО лПТбжккжХ лТСнУліизСбжХ СТвОкіеОоіР, бСкж 
лСбжккі кО еОУОгОХ лТСлСТоіРкСвС лТПгУмОбкжомбО (евігкС е зіиьзіУмю пиПкіб зСдкСї) 
ФмбСТжмж гия бПгПккя лПТПвСбСТіб е ФзиОгПккя зСиПзмжбкСвС гСвСбСТФ УліиькжР 
лТПгУмОбкжоьзжР СТвОк рияХСй ФзиОгПккя біглСбігкСї ФвСгж мО лжУьйСбС лСбігСйжмж лТС 
оП биОУкжзО ОаС ФлСбкСбОдПкжР кжй СТвОк, ніежпкФ СУСаФ. 

ЙПТбжккО лТСнУліизСбО СТвОкіеОоія, сС бігйСбжиОУя біг ФпОУмі б УліиькСйФ 
лТПгУмОбкжоьзСйФ СТвОкі, лСеаОбияємьУя лТОбО лТПгУмОбиямж ікмПТПУж лТОоібкжзіб лТж 
ліглжУОккі зСиПзмжбкСвС гСвСбСТФ. 

ЛмОммя 13. ЗйіУм зСиПзмжбкСвС гСвСбСТФ 
ЗйіУм зСиПзмжбкСвС гСвСбСТФ бжекОпОємьУя УмСТСкОйж б йПдОХ їХ зСйлПмПкоії. 
К зСиПзмжбкСйФ гСвСбСТі бУмОкСбиююмьУя беОєйкі еСаСб'яеОккя УмСТік сСгС 

ТПвФиюбОккя бжТСакжпжХ, мТФгСбжХ, УСоіОиькС-ПзСкСйіпкжХ бігкСУжк, еСзТПйО: 
 ейікж б СТвОкіеОоії бжТСакжомбО і лТОоі; 

 еОаПелПпПккя лТСгФзмжбкСї еОРкямСУмі; 
 кСТйФбОккя і СлиОмж лТОоі, бУмОкСбиПккя нСТй, УжУмПйж, ТСейіТіб еОТСаімкСї 

лиОмж мО ікржХ бжгіб мТФгСбжХ бжлиОм (гСлиОм, кОгаОбСз, лТПйіР мО ік.); 
 бУмОкСбиПккя вОТОкміР, зСйлПкУОоіР, ліиьв; 
 ФпОУмі мТФгСбСвС зСиПзмжбФ Ф нСТйФбОккі, ТСелСгіиі і бжзСТжУмОккі лТжаФмзФ 

ліглТжєйУмбО, ФУмОкСбж, СТвОкіеОоії (язсС оП лПТПгаОпПкС УмОмФмСй); 
 ТПджйФ ТСаСмж, мТжбОиСУмі ТСаСпСвС пОУФ і біглСпжкзФ; 

 ФйСб і СХСТСкж лТОоі; 
 еОаПелПпПккя джмиСбС-лСаФмСбСвС, зФиьмФТкСвС, йПгжпкСвС СаУиФвСбФбОккя, 

СТвОкіеОоії СегСТСбиПккя і біглСпжкзФ лТОоібкжзіб; 
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 вОТОкміР гіяиькСУмі лТСнУліизСбСї пж ікржХ лТПгУмОбкжоьзжХ СТвОкіеОоіР 

лТОоібкжзіб; 
 ФйСб ТПвФиюбОккя нСкгіб СлиОмж лТОоі мО бУмОкСбиПккя йідзбОиінізОоіРкжХ 

(йідлСУОгСбжХ) УліббігкСрПкь б СлиОмі лТОоі; 
 еОаПелПпПккя ТібкжХ лТОб мО йСдижбСУмПР дікСз і пСиСбізіб. 

КСиПзмжбкжР гСвСбіТ йСдП лПТПгаОпОмж гСгОмзСбі лСТібкякС е пжккжй 
еОзСкСгОбУмбСй і ФвСгОйж вОТОкмії, УСоіОиькС-лСаФмСбі ліиьвж. 

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

КзиОгПккю зСиПзмжбкСвС гСвСбСТФ лПТПгФюмь зСиПзмжбкі лПТПвСбСТж. 
ЛмТСзж, лСТягСз бПгПккя лПТПвСбСТіб, бжТірПккя ТСеаідкСУмПР, сС бжкжзОюмь ліг 

пОУ їХ бПгПккя, лСТягСз ТСеТСазж, ФзиОгПккя мО бкПУПккя ейік і гСлСбкПкь гС 
зСиПзмжбкСвС гСвСбСТФ, біглСбігОиькіУмь еО РСвС бжзСкОккя ТПвФиююмьУя ЗОзСкСй КзТОїкж 
"ЙТС зСиПзмжбкі гСвСбСТж і ФвСгж". 

ЛмОммя 15. КПєУмТОоія зСиПзмжбкСвС гСвСбСТФ 
КСиПзмжбкі гСвСбСТж лігиявОюмь лСбігСйкіР ТПєУмТОоії йіУоПбжйж СТвОкОйж 

бжзСкОбпСї биОгж ОаС СТвОкОйж йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя. 
ЙСТягСз ТПєУмТОоії зСиПзмжбкжХ гСвСбСТіб бжекОпОємьУя КОаікПмСй ЖікіУмТіб 

КзТОїкж. 

ЛмОммя 16. ЗПгіРУкіУмь ФйСб зСиПзмжбкСвС гСвСбСТФ 
КйСбж зСиПзмжбкСвС гСвСбСТФ, сС лСвіТрФюмь лСТібкякС е пжккжй еОзСкСгОбУмбСй і 

ФвСгОйж УмОкСбжсП лТОоібкжзіб, є кПгіРУкжйж. 

ЛмОммя 17. ЛмТСз пжккСУмі зСиПзмжбкСвС гСвСбСТФ 
КСиПзмжбкжР гСвСбіТ кОажТОє пжккСУмі е гкя РСвС ліглжУОккя лТПгУмОбкжзОйж УмСТік 

ОаС е гкя, еОекОпПкСвС Ф кьСйФ. 
ЙіУия еОзікпПккя УмТСзФ пжккСУмі зСиПзмжбкжР гСвСбіТ лТСгСбдФє гіямж гС мСвС пОУФ, 

лСзж УмСТСкж кП ФзиОгФмь кСбжР ОаС кП лПТПвиякФмь пжккжР, язсС ікрП кП лПТПгаОпПкС 
гСвСбСТСй. 

КСиПзмжбкжР гСвСбіТ еаПТівОє пжккіУмь Ф ТОеі ейікж УзиОгФ, УмТФзмФТж, кОРйПкФбОккя 
ТСаСмСгОбоя, біг ійПкі язСвС ФзиОгПкС оПР гСвСбіТ. 

К ТОеі ейікж биОУкжзО, ТПСТвОкіеОоії юТжгжпкСї СУСаж (бігСзТПйиПкСвС лігТСегіиФ 
юТжгжпкСї СУСаж) ФйСбж зСиПзмжбкСвС гСвСбСТФ гіюмь лТСмявСй УмТСзФ, кО язжР РСвС 
ФзиОгПкС, ОиП кП аіиьрП СгкСвС ТСзФ, язсС УмСТСкж кП гСйСбжижУя лТС ікрП. 

КСиПзмжбкжР гСвСбіТ еаПТівОє пжккіУмь лТСмявСй ФУьСвС УмТСзФ лТСбПгПккя иізбігОоії 
ліглТжєйУмбО, ФУмОкСбж, СТвОкіеОоії, еОзТжммя бігСзТПйиПкжХ лігТСегіиіб юТжгжпкСї СУСаж. 

ЗО кСбСУмбСТПкСйФ ліглТжєйУмбі, б ФУмОкСбі, СТвОкіеОоії зСиПзмжбкжР гСвСбіТ 
ФзиОгОємьУя еО ікіоіОмжбСю Сгкієї іе УмСТік. 

ЛмОммя 18. ЙСржТПккя зСиПзмжбкСвС гСвСбСТФ кО бУіХ лТОоібкжзіб 
ЙСиСдПккя зСиПзмжбкСвС гСвСбСТФ лСржТююмьУя кО бУіХ лТОоібкжзіб ліглТжєйУмбО, 

ФУмОкСбж, СТвОкіеОоії, ніежпкСї СУСаж, язО бжзСТжУмСбФє кОРйОкФ лТОою, кПеОиПдкС біг мСвС, 
пж є бСкж пиПкОйж лТСнПУіРкСї Уліизж, і є СаСб'яезСбжйж яз гия биОУкжзО ОаС ФлСбкСбОдПкСвС 

кжй СТвОкФ, ніежпкСї, СУСаж, язО бжзСТжУмСбФє кОРйОкФ лТОою, мОз і гия лТОоібкжзіб. 

ЛмОммя 19. КСкмТСиь еО бжзСкОккяй зСиПзмжбкСвС гСвСбСТФ 
КСкмТСиь еО бжзСкОккяй зСиПзмжбкСвС гСвСбСТФ лТСбСгжмьУя аПелСУПТПгкьС 

УмСТСкОйж, язі РСвС ФзиОиж Ф лСТягзФ, бжекОпПкСйФ ожй зСиПзмжбкжй гСвСбСТСй. 
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ЯзсС ТСаСмСгОбПоь лСТФржб ФйСбж зСиПзмжбкСвС гСвСбСТФ, лТСнУліизж, сС РСвС 

ФзиОиж, йОюмь лТОбС кОгУжиОмж ТСаСмСгОбою лСгОккя лТС ФУФкПккя ожХ лСТФрПкь, язП 
ТСевиягОємьУя Ф мждкПбжР УмТСз. К ТОеі бігйСбж ФУФкФмж лСТФрПккя ОаС кПгСУявкПккя 
евСгж Ф еОекОпПкжР УмТСз лТСнУліизж йОюмь лТОбС СУзОТджмж кПлТОбСйіТкі гії ОаС 
аПегіяиькіУмь лСУОгСбжХ СУіа гС УФгФ. 

ЛмОммя 20. Збімж лТС бжзСкОккя зСиПзмжбкСвС гСвСбСТФ 
ЛмСТСкж, язі ліглжУОиж зСиПзмжбкжР гСвСбіТ, сСТіпкС б УмТСзж, лПТПгаОпПкі 

зСиПзмжбкжй гСвСбСТСй, ебімФюмь лТС РСвС бжзСкОккя. 
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ГиОбО III 
МККДИВИЕ ДИГИВІК 

ЛмОммя 21. МТФгСбжР гСвСбіТ 
МТФгСбжй гСвСбСТСй є ФвСгО йід лТОоібкжзСй і ТСаСмСгОбоПй (ТСаСмСгОбоПй - 

ніежпкСю СУСаСю), еО язСю лТОоібкжз еСаСб'яеФємьУя бжзСкФбОмж ТСаСмФ, бжекОпПкФ оією 
ФвСгСю, О ТСаСмСгОбПоь (ТСаСмСгОбПоь - ніежпкО СУСаО) еСаСб'яеФємьУя бжлиОпФбОмж 
лТОоібкжзСбі еОТСаімкФ лиОмФ і еОаПелПпФбОмж ФйСбж лТОоі, кПСаХігкі гия бжзСкОккя ТСаСмж, 
лПТПгаОпПкі еОзСкСгОбУмбСй лТС лТОою, зСиПзмжбкжй гСвСбСТСй і ФвСгСю УмСТік. 
МТФгСбжй гСвСбСТСй йСдФмь бУмОкСбиюбОмжУя ФйСбж сСгС бжзСкОккя ТСаім, язі 
бжйОвОюмь лТСнПУіРкСї мО/ОаС пОУмзСбСї лТСнПУіРкСї збОиінізОоії, О мОзСд ФйСбж сСгС 
бжзСкОккя ТСаім, язі кП лСмТПаФюмь кОябкСУмі Ф СУСаж лТСнПУіРкСї ОаС пОУмзСбСї 
лТСнПУіРкСї збОиінізОоії. 

ЙТОоібкжз йОє лТОбС ТПОиіеФбОмж УбСї егіакСУмі гС лТСгФзмжбкСї і мбСТпСї лТОоі 
рияХСй ФзиОгПккя мТФгСбСвС гСвСбСТФ кО СгкСйФ ОаС СгкСпОУкС кО гПзіиьзСХ 
ліглТжєйУмбОХ, б ФУмОкСбОХ, СТвОкіеОоіяХ, язсС ікрП кП лПТПгаОпПкС еОзСкСгОбУмбСй, 
зСиПзмжбкжй гСвСбСТСй ОаС ФвСгСю УмСТік. 

ИУСаижбСю нСТйСю мТФгСбСвС гСвСбСТФ є зСкмТОзм, б язСйФ УмТСз РСвС гії, лТОбО, 
СаСб'яезж і біглСбігОиькіУмь УмСТік (б мСйФ пжУиі йОмПТіОиькО), ФйСбж йОмПТіОиькСвС 
еОаПелПпПккя мО СТвОкіеОоії лТОоі лТОоібкжзО, ФйСбж ТСеіТбОккя гСвСбСТФ, б мСйФ пжУиі 
гСУмТСзСбСвС, йСдФмь бУмОкСбиюбОмжУя ФвСгСю УмСТік. ЛнПТО еОУмСУФбОккя зСкмТОзмФ 
бжекОпОємьУя еОзСкОйж КзТОїкж. 

(неркілт "жаиолодавснво", то везваєнься т р. 3 сн. 21, 
 дало ооіпійле нйткарелля Ріселляк Колснзнтпійлого Стдт Уираїлз від 09.07.98 р. № 12-рм/98) 

В ФйСбОХ УлТСсПкСвС ТПджйФ ТПвФиюбОккя мТФгСбжХ бігкСУжк, бжекОпПкСвС виОбСю 
III-Б оьСвС КСгПзУФ, мТФгСбжР гСвСбіТ є СУкСбкжй еОУСаСй ТПвФиюбОккя мТФгСбжХ бігкСУжк 
лТОоібкжзіб мО ТСаСмСгОбоіб (биОУкжзіб лТжбОмкжХ ліглТжєйУмб), Ф язжХ зіиьзіУмь 
лТОоібкжзіб ОаС ТібПкь СлиОмж лТОоі біглСбігОє зТжмПТіяй, бУмОкСбиПкжй УмОммПю 495 
оьСвС КСгПзУФ. 

К ТОеі еОУмСУФбОккя УлТСсПкСвС ТПджйФ ТПвФиюбОккя мТФгСбжХ бігкСУжк, еО 
беОєйкСю евСгСю УмСТік, Ф мТФгСбСйФ гСвСбСТі йСдФмь бжекОпОмжУя гСгОмзСбі лТОбО, 
СаСб'яезж і біглСбігОиькіУмь УмСТік, ФйСбж йОмПТіОиькСвС еОаПелПпПккя мО СТвОкіеОоії лТОоі 
лТОоібкжзО, ФйСбж лТжлжкПккя ОаС гСУмТСзСбСвС ТСеіТбОккя гСвСбСТФ. 

Часнзлз 4 на 5 сн. 21 діюнь до для мрзмзлелля або сиаствалля воєллого сналт 

ЛмОммя 211. МТФгСбжР гСвСбіТ е кПнізУСбОкжй ТСаСпжй пОУСй 
МТФгСбжР гСвСбіТ е кПнізУСбОкжй ТСаСпжй пОУСй - оП СУСаижбжР бжг мТФгСбСвС 

гСвСбСТФ, ФйСбОйж язСвС кП бУмОкСбиПкС зСкзТПмкжР пОУ бжзСкОккя ТСаСмж, СаСб'яеСз 
лТОоібкжзО бжзСкФбОмж язФ бжкжзОє бжзиюпкС Ф ТОеі кОгОккя ТСаСмСгОбоПй лПТПгаОпПкСї 
ожй мТФгСбжй гСвСбСТСй ТСаСмж аПе вОТОкмФбОккя мСвС, сС мОзО ТСаСмО аФгП кОгОбОмжУя 
лСУміРкС, ОиП е гСмТжйОккяй ФйСб СлиОмж лТОоі, лПТПгаОпПкжХ оією УмОммПю. 

КСаСмСгОбПоь УОйСУміРкС бжекОпОє кПСаХігкіУмь мО пОУ еОиФпПккя лТОоібкжзО гС 
ТСаСмж, СаУяв ТСаСмж мО б лПТПгаОпПкжР мТФгСбжй гСвСбСТСй УмТСз лСвСгдФє е 
лТОоібкжзСй ТПджй ТСаСмж мО мТжбОиіУмь ТСаСпСвС пОУФ, кПСаХігкСвС гия бжзСкОккя 
біглСбігкСї ТСаСмж. ЙТж оьСйФ лСбжккі гСмТжйФбОмжУя бжйСвж еОзСкСгОбУмбО сСгС 
мТжбОиСУмі ТСаСпСвС пОУФ мО пОУФ біглСпжкзФ. 

КіиьзіУмь мТФгСбжХ гСвСбСТіб е кПнізУСбОкжй ТСаСпжй пОУСй Ф СгкСвС ТСаСмСгОбоя 
кП йСдП лПТПбжсФбОмж 10 бігУСмзіб еОвОиькСї зіиьзСУмі мТФгСбжХ гСвСбСТіб, УмСТСкСю язжХ 
є оПР ТСаСмСгОбПоь. 

КСаСмСгОбПоь (ТСаСмСгОбПоь - ніежпкО СУСаО), язжР бжзСТжУмСбФє лТОою йПкрП кід 
10 лТОоібкжзіб, йСдП ФзиОгОмж кП аіиьрП СгкСвС мТФгСбСвС гСвСбСТФ е кПнізУСбОкжй 
ТСаСпжй пОУСй. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v012p710-98#Text
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МТФгСбжР гСвСбіТ е кПнізУСбОкжй ТСаСпжй пОУСй лСбжкПк йіУмжмж, еСзТПйО, 

ікнСТйОоію лТС: 
 УлСУіа мО йікійОиькжР УмТСз лСбігСйиПккя лТОоібкжзО лТС лСпОмСз бжзСкОккя 

ТСаСмж, язжР лСбжкПк аФмж гСУмОмкій гия УбСєпОУкСвС лСпОмзФ бжзСкОккя 
лТОоібкжзСй УбСїХ СаСб'яезіб; 

 УлСУіа мО йОзУжйОиькжР УмТСз лСбігСйиПккя біг лТОоібкжзО лТС вСмСбкіУмь 
лТжУмФлжмж гС ТСаСмж ОаС лТС бігйСбФ біг її бжзСкОккя Ф бжлОгзОХ, 
лПТПгаОпПкжХ пОУмжкСю бСУьйСю оієї УмОммі; 

 ікмПТбОиж, ліг пОУ язжХ біг лТОоібкжзО йСдФмь бжйОвОмж лТОоюбОмж (аОеСбі 
вСгжкж мО гкі). 

ЙТжйіТкО нСТйО мТФгСбСвС гСвСбСТФ е кПнізУСбОкжй ТСаСпжй пОУСй 
еОмбПТгдФємьУя оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя 
гПТдОбкСї лСиімжзж Ф УнПТі мТФгСбжХ бігкСУжк. 

КіиьзіУмь аОеСбжХ вСгжк, ліг пОУ язжХ біг лТОоібкжзО йСдФмь бжйОвОмж лТОоюбОмж, кП 
йСдП лПТПбжсФбОмж 40 вСгжк кО мждгПкь, О зіиьзіУмь аОеСбжХ гкіб кП йСдП лПТПбжсФбОмж 6 
гкіб кО мждгПкь. 

ЙТОоібкжз йОє лТОбС бігйСбжмжУя біг бжзСкОккя ТСаСмж, язсС ТСаСмСгОбПоь 
бжйОвОє бжзСкОккя ТСаСмж лСеО йПдОйж аОеСбжХ гкіб мО вСгжк ОаС язсС РСйФ аФиС 
лСбігСйиПкС лТС кОябкіУмь ТСаСмж іе лСТФрПккяй йікійОиькжХ УмТСзіб, бжекОпПкжХ 
мТФгСбжй гСвСбСТСй е кПнізУСбОкжй ТСаСпжй пОУСй. 

ВігйСбО лТОоібкжзО біг бжзСкОккя ТСаСмж Ф аОеСбі гкі мО вСгжкж є лігУмОбСю гия 
лТжмявкПккя РСвС гС гжУожлиікОТкСї біглСбігОиькСУмі, зТій бжлОгзіб бігйСбж Ф еб'яезФ е 
мжйпОУСбСю кПлТОоПегОмкіУмю пж бжзСкОккяй гПТдОбкжХ ОаС вТСйОгУьзжХ СаСб'яезіб, О 
мОзСд лСбігСйиПккяй ТСаСмСгОбоПй лТОоібкжзФ лТС кОябкіУмь ТСаСмж іе лСТФрПккяй 
йікійОиькжХ УмТСзіб, бжекОпПкжХ мТФгСбжй гСвСбСТСй е кПнізУСбОкжй ТСаСпжй пОУСй. 

ЗОТСаімкО лиОмО бжлиОпФємьУя лТОоібкжзСбі, язжР бжзСкФє ТСаСмФ кО лігУмОбі 
мТФгСбСвС гСвСбСТФ е кПнізУСбОкжй ТСаСпжй пОУСй, еО нОзмжпкС біглТОоьСбОкжР пОУ. 

ЗО бігТягкСї УжУмПйж СлиОмж лТОоі еОТСаімкО лиОмО бжлиОпФємьУя лТОоібкжзСбі еО 
нОзмжпкС бжзСкОкФ ТСаСмФ еО бУмОкСбиПкжйж Ф мТФгСбСйФ гСвСбСТі е кПнізУСбОкжй 
ТСаСпжй пОУСй бігТягкжйж ТСеоікзОйж. 

ЖікійОиькО мТжбОиіУмь ТСаСпСвС пОУФ лТОоібкжзО, язжР бжзСкФє ТСаСмФ кО лігУмОбі 
мТФгСбСвС гСвСбСТФ е кПнізУСбОкжй ТСаСпжй пОУСй, лТСмявСй зОиПкгОТкСвС йіУяоя 
УмОкСбжмь 32 вСгжкж. ЯзсС лТОоібкжз лТСмявСй зОиПкгОТкСвС йіУяоя бжзСкФбОб ТСаСмФ 
йПкрП 32 вСгжк, РСйФ лСбжккО аФмж бжлиОпПкО еОТСаімкО лиОмО кП йПкрП кід еО 32 вСгжкж 
ТСаСпСвС пОУФ біглСбігкС гС ФйСб СлиОмж лТОоі, бжекОпПкжХ мТФгСбжй гСвСбСТСй. 

К ТОеі кПкОгОккя ТСаСмСгОбоПй ТСаСмж лТОоібкжзСбі, язжР бжзСкФє ТСаСмФ кО 
лігУмОбі мТФгСбСвС гСвСбСТФ е кПнізУСбОкжй ТСаСпжй пОУСй, еОТСаімкО лиОмО еО бігТягкСї 
УжУмПйж СлиОмж лТОоі лТСмявСй зОиПкгОТкСвС йіУяоя лСбжккО аФмж бжлиОпПкО лТОоібкжзСбі 
Ф ТСейіТі, кП йПкрСйФ еО ТСейіТ еОТСаімкСї лиОмж лТОоібкжзО біглСбігкСї збОиінізОоії, 
СлиОмО лТОоі язСвС егіРУкюємьУя еО лСвСгжккСю УжУмПйСю, - еО 32 вСгжкж ТСаСпСвС пОУФ. 

К ТОеі евСгж лТОоібкжзО кО еОиФпПккя гС ТСаСмж лСеО йПдОйж аОеСбжХ гкіб ОаС вСгжк 
РСвС ТСаСмО СлиОпФємьУя Ф ТСейіТі, кП йПкрСйФ кід лПТПгаОпПкС ФйСбОйж мТФгСбСвС 
гСвСбСТФ, О Ф ТОеі лПТПбжсПккя кСТйОиькСї мТжбОиСУмі ТСаСпСвС пОУФ - б лСТягзФ, 
лПТПгаОпПкСйФ УмОммПю 106 оьСвС КСгПзУФ. 

КСаСмСгОбПоь кП йСдП еОаСТСкямж ОаС лПТПрзСгдОмж лТОоібкжзСбі, язжР бжзСкФє 
ТСаСмФ кО лігУмОбі мТФгСбСвС гСвСбСТФ е кПнізУСбОкжй ТСаСпжй пОУСй, бжзСкФбОмж ТСаСмФ 
еО мТФгСбжйж гСвСбСТОйж е ікржйж ТСаСмСгОбояйж. ВжзСкОккя ТСаСмж кО ФйСбОХ 
кПнізУСбОкСвС ТСаСпСвС пОУФ кП мявкП еО УСаСю аФгь-язжХ СайПдПкь СаУявФ мТФгСбжХ лТОб 
лТОоібкжзіб. 

К мТФгСбСйФ гСвСбСТі е кПнізУСбОкжй ТСаСпжй пОУСй йСдФмь бУмОкСбиюбОмжУя 
гСгОмзСбі лігУмОбж гия РСвС лТжлжкПккя, язі лСбжккі аФмж лСб'яеОкі іе егіакСУмяйж пж 
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лСбПгікзСю лТОоібкжзО ОаС ікржйж лТжпжкОйж ПзСкСйіпкСвС, мПХкСиСвіпкСвС, УмТФзмФТкСвС 
пж ОкОиСвіпкСвС ХОТОзмПТФ. 

ЙТОоібкжз, язжР біглТОоюбОб кО ФйСбОХ мТФгСбСвС гСвСбСТФ е кПнізУСбОкжй 
ТСаСпжй пОУСй лСкОг 12 йіУяоіб, йОє лТОбС ебПТмОмжУя гС ТСаСмСгОбоя е бжйСвСю 
ФзиОгПккя УмТСзСбСвС ОаС аПеУмТСзСбСвС мТФгСбСвС гСвСбСТФ кО ФйСбОХ 
еОвОиькСбУмОкСбиПкСвС Ф ТСаСмСгОбоя вТОнізО ТСаСмж е біглСбігкСю СлиОмСю лТОоі. 

ЗО ТПеФиьмОмОйж ТСевиягФ еОекОпПкСї бжйСвж ТСаСмСгОбПоь еСаСб'яеОкжР лТСмявСй 
15 зОиПкгОТкжХ гкіб е гкя ебПТкПккя лТОоібкжзО ФзиОУмж е кжй мОзжР УмТСзСбжР ОаС 
аПеУмТСзСбжР мТФгСбжР гСвСбіТ ОаС кОгОмж РСйФ б лжУьйСбіР нСТйі СаґТФкмСбОкФ біглСбігь 
лТС бігйСбФ ФзиОУмж мОзжР мТФгСбжР гСвСбіТ. 

К ТОеі бігйСбж ТСаСмСгОбоя ФзиОУмж мОзжР УмТСзСбжР ОаС аПеУмТСзСбжР мТФгСбжР 
гСвСбіТ лТОоібкжз йОє лТОбС лСбмСТкС ебПТмОмжУя е біглСбігкСю бжйСвСю лТСмявСй ФУьСвС 
УмТСзФ гії мТФгСбСвС гСвСбСТФ е кПнізУСбОкжй ТСаСпжй пОУСй, ОиП кП ТОкірП кід пПТПе 90 
гкіб е гкя СмТжйОккя біглСбігі ТСаСмСгОбоя кО лСлПТПгкю РСвС бжйСвФ. 

ЛмОммя 22. ГОТОкмії лТж ФзиОгПккі, ейікі мО лТжлжкПккі мТФгСбСвС гСвСбСТФ 
ВиОУкжз ОаС ФлСбкСбОдПкжР кжй СТвОк, ніежпкО СУСаО, язО бжзСТжУмСбФє кОРйОкФ 

лТОою, йОє лТОбС біиькСвС бжаСТФ УПТПг зОкгжгОміб кО еОРкяммя ТСаСпСвС йіУоя (лСУОгж). 
ЗОаСТСкяємьУя кПСаґТФкмСбОкО бігйСбО Ф лТжРкяммі кО ТСаСмФ, мСамС бігйСбО аПе 

аФгь-язжХ йСмжбіб ОаС е лігУмОб, сС кП УмСУФюмьУя збОиінізОоії пж лТСнПУіРкжХ язСУмПР 
лТОоібкжзО, ОаС е ікржХ лігУмОб, кП лПТПгаОпПкжХ еОзСкСй. 

ЗО бжйСвФ СУСаж, язіР бігйСбиПкС б лТжРкяммі кО ТСаСмФ; биОУкжз ОаС ФлСбкСбОдПкжР 
кжй СТвОк, ніежпкО СУСаО, язО бжзСТжУмСбФє кОРйОкФ лТОою, еСаСб'яеОкі лжУьйСбС 
лСбігСйжмж лТС лТжпжкФ мОзСї бігйСбж, язО йОє біглСбігОмж пОУмжкі лПТріР оієї УмОммі. 

БФгь-язП лТяйП ОаС кПлТяйП СайПдПккя мТФгСбжХ лТОб лТж ФзиОгПккі, ейікі мО 
лТжлжкПккі мТФгСбСвС гСвСбСТФ кП гСлФУзОємьУя. 

ВжйСвж сСгС бізФ, Тібкя СУбімж, УмОкФ егСТСб'я лТОоібкжзО йСдФмь бУмОкСбиюбОмжУя 
еОзСкСгОбУмбСй. 

ЛмОммя 23. ЛмТСзж мТФгСбСвС гСвСбСТФ 
МТФгСбжР гСвСбіТ йСдП аФмж: 
1) аПеУмТСзСбжй, сС ФзиОгОємьУя кО кПбжекОпПкжР УмТСз; 
2) кО бжекОпПкжР УмТСз, бУмОкСбиПкжР еО лСвСгдПккяй УмСТік; 
3) мОзжй, сС ФзиОгОємьУя кО пОУ бжзСкОккя лПбкСї ТСаСмж. 
ЛмТСзСбжР мТФгСбжР гСвСбіТ ФзиОгОємьУя Ф бжлОгзОХ, зСиж мТФгСбі бігкСУжкж кП 

йСдФмь аФмж бУмОкСбиПкі кО кПбжекОпПкжР УмТСз е ФТОХФбОккяй ХОТОзмПТФ кОУмФлкСї 
ТСаСмж, ОаС ФйСб її бжзСкОккя, ОаС ікмПТПУіб лТОоібкжзО мО б ікржХ бжлОгзОХ, лПТПгаОпПкжХ 
еОзСкСгОбпжйж ОзмОйж. 

КСаСмСгОбПоь еСаСб'яеОкжР ікнСТйФбОмж лТОоібкжзіб, язі лТОоююмь еО УмТСзСбжй 
мТФгСбжй гСвСбСТСй, лТС бОзОкУії, сС біглСбігОюмь їХ збОиінізОоії мО лПТПгаОпОюмь 
йСдижбіУмь ФзиОгПккя аПеУмТСзСбСвС мТФгСбСвС гСвСбСТФ, О мОзСд еОаПелПпжмж Тібкі 
йСдижбСУмі мОзжХ лТОоібкжзіб гия РСвС ФзиОгПккя. 

ЛмОммя 24. КзиОгПккя мТФгСбСвС гСвСбСТФ 
МТФгСбжР гСвСбіТ ФзиОгОємьУя, яз лТОбжиС, б лжУьйСбіР нСТйі. ДСгПТдОккя 

лжУьйСбСї нСТйж є СаСб'яезСбжй: 
1) лТж СТвОкіеСбОкСйФ кОаСТі лТОоібкжзіб; 
2) лТж ФзиОгПккі мТФгСбСвС гСвСбСТФ лТС ТСаСмФ б ТОРСкОХ е СУСаижбжйж 

лТжТСгкжйж вПСвТОніпкжйж і вПСиСвіпкжйж ФйСбОйж мО ФйСбОйж лігбжсПкСвС ТжежзФ гия 
егСТСб'я; 

3) лТж ФзиОгПккі зСкмТОзмФ; 
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4) Ф бжлОгзОХ, зСиж лТОоібкжз кОлСиявОє кО ФзиОгПккі мТФгСбСвС гСвСбСТФ Ф 

лжУьйСбіР нСТйі;  
5) лТж ФзиОгПккі мТФгСбСвС гСвСбСТФ е кПлСбкСиімкій (УмОммя 187 оьСвС КСгПзУФ); 
6) лТж ФзиОгПккі мТФгСбСвС гСвСбСТФ е ніежпкСю СУСаСю; 
61) лТж ФзиОгПккі мТФгСбСвС гСвСбСТФ лТС гжУмОкоіРкФ ТСаСмФ ОаС лТС кОгСйкФ 

ТСаСмФ; 
62) лТж ФзиОгПккі мТФгСбСвС гСвСбСТФ е кПнізУСбОкжй ТСаСпжй пОУСй; 
7) б ікржХ бжлОгзОХ, лПТПгаОпПкжХ еОзСкСгОбУмбСй КзТОїкж. 
ЙТж ФзиОгПккі мТФгСбСвС гСвСбСТФ вТСйОгякжк еСаСб'яеОкжР лСгОмж лОУлСТм ОаС 

ікржР гСзФйПкм, сС лСУбігпФє СУСаФ, мТФгСбФ зкждзФ (Ф ТОеі кОябкСУмі) ОаС бігСйСУмі лТС 
мТФгСбФ гіяиькіУмь е ТПєУмТФ еОУмТОХСбОкжХ СУіа ДПТдОбкСвС ТПєУмТФ 
еОвОиькССаСб'яезСбСвС гПТдОбкСвС УСоіОиькСвС УмТОХФбОккя, О Ф бжлОгзОХ, лПТПгаОпПкжХ 
еОзСкСгОбУмбСй, - мОзСд гСзФйПкм лТС СУбімФ (УлПоіОиькіУмь, збОиінізОоію), лТС УмОк 
егСТСб'я, біглСбігкжР біРУьзСбС-СаиізСбжР гСзФйПкм мО ікрі гСзФйПкмж. 

ЙТж ФзиОгПккі мТФгСбСвС гСвСбСТФ вТСйОгякжк, язжР блПТрП лТжРйОємьУя кО ТСаСмФ, 
йОє лТОбС лСгОмж бжйСвФ лТС СнСТйиПккя мТФгСбСї зкждзж. 

ЙТОоібкжз кП йСдП аФмж гСлФсПкжР гС ТСаСмж аПе ФзиОгПккя мТФгСбСвС гСвСбСТФ, 
СнСТйиПкСвС кОзОеСй пж ТСелСТягдПккяй ТСаСмСгОбоя, мО лСбігСйиПккя оПкмТОиькСвС 
СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж е лжмОкь еОаПелПпПккя нСТйФбОккя мО ТПОиіеОоії гПТдОбкСї 
лСиімжзж е ОгйікіУмТФбОккя єгжкСвС бкПУзФ кО еОвОиькССаСб'яезСбП гПТдОбкП УСоіОиькП 
УмТОХФбОккя лТС лТжРкяммя лТОоібкжзО кО ТСаСмФ б лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ КОаікПмСй 
ЖікіУмТіб КзТОїкж. 

НОУмжкФ л'ямФ бжзиюпПкС 
ИУСаі, еОлТСрПкіР кО ТСаСмФ б лСТягзФ лПТПбПгПккя е ікрСвС ліглТжєйУмбО, ФУмОкСбж, 

СТвОкіеОоії еО лСвСгдПккяй йід зПТібкжзОйж ліглТжєйУмб, ФУмОкСб, СТвОкіеОоіР, кП йСдП 
аФмж бігйСбиПкС б ФзиОгПккі мТФгСбСвС гСвСбСТФ. 

ЗОаСТСкяємьУя ФзиОгПккя мТФгСбСвС гСвСбСТФ е вТСйОгякжкСй, язСйФ еО йПгжпкжй 
бжУкСбзСй еОлТСлСкСбОкО ТСаСмО лТСмжлСзОеОкО еО УмОкСй егСТСб'я. 

Снання 241. Взийюрела. 

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

ЙТж ФзиОгПккі мТФгСбСвС гСвСбСТФ еОаСТСкяємьУя бжйОвОмж біг СУіа, язі лСУмФлОюмь 
кО ТСаСмФ, бігСйСУмі лТС їХ лОТміРкФ і кОоіСкОиькФ лТжкОиПдкіУмь, лСХСгдПккя, ТПєУмТОоію 
йіУоя лТСджбОккя пж лПТПаФбОккя мО гСзФйПкмж, лСгОккя язжХ кП лПТПгаОпПкС 
еОзСкСгОбУмбСй. 

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

КСаСмСгОбПоь блТОбі еОлТСбОгдФбОмж СайПдПккя сСгС УліиькСї ТСаСмж кО СгкСйФ і 
мСйФ д ліглТжєйУмбі, б ФУмОкСбі, СТвОкіеОоії СУіа, язі є аижеьзжйж ТСгжпОйж пж УбСязОйж 
(аОмьзж, лСгТФддя, аТОмж, УПУмТж, гімж, О мОзСд аОмьзж, аТОмж, УПУмТж і гімж лСгТФддя), язсС 
Ф еб'яезФ е бжзСкОккяй мТФгСбжХ СаСб'яезіб бСкж аПелСУПТПгкьС ліглСТягзСбОкі ОаС 
лігзСкмТСиькі Сгжк СгкСйФ. 

ЗО ліглТжєйУмбОХ, б ФУмОкСбОХ, СТвОкіеОоіяХ гПТдОбкСї нСТйж биОУкСУмі лСТягСз 
еОлТСбОгдПккя мОзжХ СайПдПкь бУмОкСбиюємьУя еОзСкСгОбУмбСй. 

ЛмОммя 26. ВжлТСаФбОккя лТж лТжРкяммі кО ТСаСмФ 
ЙТж ФзиОгПккі мТФгСбСвС гСвСбСТФ йСдП аФмж СаФйСбиПкП ФвСгСю УмСТік 

бжлТСаФбОккя е йПмСю лПТПбіТзж біглСбігкСУмі лТОоібкжзО ТСаСмі, язО РСйФ гСТФпОємьУя. 
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КйСбО лТС бжлТСаФбОккя лСбжккО аФмж еОУмПТПдПкО б кОзОеі (ТСелСТягдПккі) лТС 
лТжРкяммя кО ТСаСмФ. 

В лПТіСг бжлТСаФбОккя кО лТОоібкжзіб лСржТюємьУя еОзСкСгОбУмбС лТС лТОою. 
ВжлТСаФбОккя кП бУмОкСбиюємьУя лТж лТжРкяммі кО ТСаСмФ: СУіа, язі кП гСУявиж 

біУійкОгоямж ТСзіб; йСиСгжХ ТСаімкжзіб ліУия еОзікпПккя лТСнПУіРкжХ кОбпОиькС-бжХСбкжХ 
еОзиОгіб; йСиСгжХ УлПоіОиіУміб ліУия еОзікпПккя бжсжХ еОзиОгіб СУбімж; СУіа, ебіиькПкжХ Ф 
еОлОУ е біРУьзСбСї пж ОиьмПТкОмжбкСї (кПбіРУьзСбСї) УиФдаж; СУіа е ікбОиігкіУмю, 
кОлТОбиПкжХ кО ТСаСмФ біглСбігкС гС ТПзСйПкгОоії йПгжзС-УСоіОиькСї ПзУлПТмжеж; СУіа, 
СаТОкжХ кО лСУОгФ; лПТПйСдоіб зСкзФТУкСвС бігаСТФ кО еОйісПккя бОзОкмкСї лСУОгж; СУіа, 
язі лТСРриж УмОдФбОккя лТж лТжРкяммі кО ТСаСмФ е бігТжбСй біг СУкСбкСї ТСаСмж; бОвімкжХ 
дікСз; СгжкСзжХ йОмПТіб, язі йОюмь гжмжкФ бізСй гС пСмжТкОгоямж ТСзіб ОаС гжмжкФ е 
ікбОиігкіУмю; СУіа, е язжйж ФзиОгОємьУя УмТСзСбжР мТФгСбжР гСвСбіТ УмТСзСй гС 12 йіУяоіб; 
СУіа кО мжйпОУСбі мО УПеСккі ТСаСмж; бкФмТіркьС лПТПйісПкжХ СУіа. ВжлТСаФбОккя кП 
бУмОкСбиюємьУя мОзСд лТж лТжРкяммі кО ТСаСмФ б ікрФ йіУоПбіУмь і лТж лПТПбПгПккі кО 
ТСаСмФ кО ікрП ліглТжєйУмбС, б ФУмОкСбФ, СТвОкіеОоію, О мОзСд б ікржХ бжлОгзОХ, язсС оП 
лПТПгаОпПкС еОзСкСгОбУмбСй. 

ЛмОммя 27. ЛмТСз бжлТСаФбОккя лТж лТжРкяммі кО ТСаСмФ 
ЛмТСз бжлТСаФбОккя лТж лТжРкяммі кО ТСаСмФ, язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС 

еОзСкСгОбУмбСй КзТОїкж, кП йСдП лПТПбжсФбОмж мТьСХ йіУяоіб, О б СзТПйжХ бжлОгзОХ, еО 
лСвСгдПккяй е біглСбігкжй бжаСТкжй СТвОкСй лПТбжккСї лТСнУліизСбСї СТвОкіеОоії, - 
рПУмж йіУяоіб. 

ЛмТСз бжлТСаФбОккя лТж лТжРкяммі кО ТСаСмФ ТСаімкжзіб кП йСдП лПТПбжсФбОмж 
СгкСвС йіУяоя. 

ДС УмТСзФ бжлТСаФбОккя кП еОТОХСбФюмьУя гкі, зСиж лТОоібкжз нОзмжпкС кП 
лТОоюбОб, кПеОиПдкС біг лТжпжкж. 

ЛмОммя 28. КПеФиьмОмж бжлТСаФбОккя лТж лТжРкяммі кО ТСаСмФ 
КСиж УмТСз бжлТСаФбОккя еОзікпжбУя, О лТОоібкжз лТСгСбдФє лТОоюбОмж, мС бік 

ббОдОємьУя мОзжй, сС бжмТжйОб бжлТСаФбОккя, і кОУмФлкП ТСеіТбОккя мТФгСбСвС гСвСбСТФ 
гСлФУзОємьУя ижрП кО еОвОиькжХ лігУмОбОХ.  

К ТОеі бУмОкСбиПккя ТСаСмСгОбоПй кПбіглСбігкСУмі лТОоібкжзО еОРйОкіР лСУОгі, кО 
язФ РСвС лТжРкямС, ОаС бжзСкФбОкіР ТСаСмі бік йОє лТОбС лТСмявСй УмТСзФ бжлТСаФбОккя 
ебіиькжмж мОзСвС лТОоібкжзО, лжУьйСбС лСлПТПгжбрж РСвС лТС оП еО мТж гкі. КСеіТбОккя 
мТФгСбСвС гСвСбСТФ е ожХ лігУмОб йСдП аФмж СУзОТдПкП лТОоібкжзСй б лСТягзФ, 
бУмОкСбиПкСйФ гия ТСевиягФ мТФгСбжХ УлСТіб Ф лжмОккяХ ебіиькПккя. 

ЛмОммя 29. ИаСб'яеСз ТСаСмСгОбоя гС лСпОмзФ ТСаСмж лТОоібкжзО еО мТФгСбжй 
гСвСбСТСй 

ДС лСпОмзФ ТСаСмж ТСаСмСгОбПоь еСаСб'яеОкжР б ФевСгдПкжР іе лТОоібкжзСй УлСУіа 
лСікнСТйФбОмж лТОоібкжзО лТС: 

1) йіУоП ТСаСмж (ікнСТйОоія лТС ТСаСмСгОбоя, Ф мСйФ пжУиі РСвС йіУоПекОХСгдПккя), 
мТФгСбФ нФкзоію, язФ еСаСб'яеОкжР бжзСкФбОмж лТОоібкжз (лСУОгО мО лПТПиіз лСУОгСбжХ 
СаСб'яезіб), гОмФ лСпОмзФ бжзСкОккя ТСаСмж; 

2) бжекОпПкП ТСаСпП йіУоП, еОаПелПпПккя кПСаХігкжйж гия ТСаСмж еОУСаОйж; 
3) лТОбО мО СаСб'яезж, ФйСбж лТОоі; 
4) кОябкіУмь кО ТСаСпСйФ йіУоі кПаПелПпкжХ і рзігижбжХ бжТСакжпжХ нОзмСТіб, язі сП 

кП ФУФкФмС, мО йСдижбі кОУиігзж їХ ближбФ кО егСТСб'я, О мОзСд лТС лТОбС кО ліиьвж і 
зСйлПкУОоії еО ТСаСмФ б мОзжХ ФйСбОХ біглСбігкС гС еОзСкСгОбУмбО і зСиПзмжбкСвС 
гСвСбСТФ - ліг ліглжУ; 
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5) лТОбжиО бкФмТіркьСвС мТФгСбСвС ТСелСТягзФ ОаС ФйСбж бУмОкСбиПккя ТПджйФ 

ТСаСмж, мТжбОиіУмь ТСаСпСвС пОУФ і біглСпжкзФ, О мОзСд лТС лСиСдПккя зСиПзмжбкСвС 
гСвСбСТФ (Ф ТОеі РСвС ФзиОгПккя); 

6) лТСХСгдПккя ікУмТФзмОдФ е СХСТСкж лТОоі, бжТСакжпСї УОкімОТії, вівієкж лТОоі і 
лТСмжлСдПдкСї СХСТСкж; 

7) СТвОкіеОоію лТСнПУіРкСвС кОбпОккя лТОоібкжзіб (язсС мОзП кОбпОккя 
лПТПгаОпПкС); 

8) мТжбОиіУмь сСТіпкСї біглФУмзж, ФйСбж мО ТСейіТ СлиОмж лТОоі; 
9) лТСоПгФТФ мО бУмОкСбиПкі ожй КСгПзУСй УмТСзж лСлПТПгдПккя лТС лТжлжкПккя 

мТФгСбСвС гСвСбСТФ, язжХ лСбжккі гСмТжйФбОмжУя лТОоібкжз і ТСаСмСгОбПоь. 
ЙТж ФзиОгПккі мТФгСбСвС гСвСбСТФ лТС гжУмОкоіРкФ ТСаСмФ ТСаСмСгОбПоь еОаПелПпФє 

бжзСкОккя лФкзміб 1, 3, 5, 7 - 9 пОУмжкж лПТрСї оієї УмОммі мО Ф ТОеі лСмТПаж кОгОє 
лТОоібкжзСбі кПСаХігкі гия бжзСкОккя ТСаСмж СаиОгкОккя мО еОУСаж, О мОзСд ТПзСйПкгОоії 
сСгС ТСаСмж е кжйж. ІкнСТйФбОккя йСдП егіРУкюбОмжУя Ф нСТйі гжУмОкоіРкСвС 
ікУмТФзмОдФ ОаС рияХСй лТСбПгПккя кОбпОккя аПелПпкжй йПмСгОй ТСаСмж кО зСкзТПмкСйФ 
мПХкіпкСйФ еОУСаі. К мТФгСбСйФ гСвСбСТі еО евСгСю УмСТік йСдФмь лПТПгаОпОмжУя гСгОмзСбі 
ФйСбж сСгС аПелПзж лТОоі. 

ИекОРСйиПккя лТОоібкжзіб е кОзОеОйж (ТСелСТягдПккяйж), лСбігСйиПккяйж, ікржйж 
гСзФйПкмОйж ТСаСмСгОбоя сСгС їХкіХ лТОб мО СаСб'яезіб гСлФУзОємьУя е бжзСТжУмОккяй 
бжекОпПкжХ Ф мТФгСбСйФ гСвСбСТі еОУСаіб ПиПзмТСккжХ зСйФкізОоіРкжХ йПТПд е 
кОзиОгПккяй ФгСУзСкОиПкСвС ПиПзмТСккСвС ліглжУФ ОаС збОиінізСбОкСвС ПиПзмТСккСвС 
ліглжУФ. К мТФгСбСйФ гСвСбСТі еО евСгСю УмСТік йСдФмь лПТПгаОпОмжУя ОиьмПТкОмжбкі 
УлСУСаж СекОРСйиПккя лТОоібкжзО, зТій ікнСТйОоії, бжекОпПкСї лФкзмСй 4 пОУмжкж лПТрСї 
оієї УмОммі, сС гСбСгжмьУя гС бігСйО лТОоібкжзіб Ф лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ оією УмОммПю. 

ЛмОммя 30. ИаСб'яеСз лТОоібкжзО СУСажУмС бжзСкФбОмж гСТФпПкФ РСйФ ТСаСмФ 
ЙТОоібкжз лСбжкПк бжзСкФбОмж гСТФпПкФ РСйФ ТСаСмФ СУСажУмС і кП йОє лТОбО 

лПТПгСТФпОмж її бжзСкОккя ікріР СУСаі, еО бжкямзСй бжлОгзіб, лПТПгаОпПкжХ 
еОзСкСгОбУмбСй. 

ЛмОммя 31. ЗОаСТСкО бжйОвОмж бжзСкОккя ТСаСмж, кП СаФйСбиПкСї мТФгСбжй 
гСвСбСТСй 

КСаСмСгОбПоь кП йОє лТОбО бжйОвОмж біг лТОоібкжзО бжзСкОккя ТСаСмж, кП 
СаФйСбиПкСї мТФгСбжй гСвСбСТСй. 

ЛмОммя 32. ЙПТПбПгПккя кО ікрФ ТСаСмФ. ЗйікО іУмСмкжХ ФйСб лТОоі 
ЙПТПбПгПккя кО ікрФ ТСаСмФ кО мСйФ д ліглТжєйУмбі, б ФУмОкСбі, СТвОкіеОоії, О мОзСд 

лПТПбПгПккя кО ТСаСмФ кО ікрП ліглТжєйУмбС, б ФУмОкСбФ, СТвОкіеОоію ОаС б ікрФ йіУоПбіУмь, 
ХСпО а ТОеСй е ліглТжєйУмбСй, ФУмОкСбСю, СТвОкіеОоією, гСлФУзОємьУя міиьзж еО евСгСю 
лТОоібкжзО, еО бжкямзСй бжлОгзіб, лПТПгаОпПкжХ Ф УмОммі 33 оьСвС КСгПзУФ мО б ікржХ 
бжлОгзОХ, лПТПгаОпПкжХ еОзСкСгОбУмбСй. 

ЗП ббОдОємьУя лПТПбПгПккяй кО ікрФ ТСаСмФ і кП лСмТПаФє евСгж лТОоібкжзО 
лПТПйісПккя РСвС кО мСйФ д ліглТжєйУмбі, б ФУмОкСбі, СТвОкіеОоії кО ікрП ТСаСпП йіУоП, б 
ікржР УмТФзмФТкжР лігТСегіи Ф міР дП йіУоПбСУмі, гСТФпПккя ТСаСмж кО ікрСйФ йПХОкіейі ОаС 
СаиОгкОккі Ф йПдОХ УлПоіОиькСУмі, збОиінізОоії пж лСУОгж, СаФйСбиПкСї мТФгСбжй 
гСвСбСТСй. КСаСмСгОбПоь кП йОє лТОбО лПТПйісОмж лТОоібкжзО кО ТСаСмФ, лТСмжлСзОеОкФ 
РСйФ еО УмОкСй егСТСб'я. 

К еб'яезФ іе ейікОйж б СТвОкіеОоії бжТСакжомбО і лТОоі гСлФУзОємьУя ейікО іУмСмкжХ 
ФйСб лТОоі лТж лТСгСбдПккі ТСаСмж еО мією д УлПоіОиькіУмю, збОиінізОоією пж лСУОгСю. 
ЙТС ейікФ іУмСмкжХ ФйСб лТОоі - УжУмПй мО ТСейіТіб СлиОмж лТОоі, ліиьв, ТПджйФ ТСаСмж, 
бУмОкСбиПккя ОаС УзОУФбОккя кПлСбкСвС ТСаСпСвС пОУФ, УФйісПккя лТСнПУіР, ейікФ 



ГОеПмО "ВУП лТС аФХвОимПТУьзжР Саиіз" 23 gazeta.vobu.ua 

 
ТСеТягіб і кОРйПкФбОккя лСУОг мО ікржХ - лТОоібкжз лСбжкПк аФмж лСбігСйиПкжР кП ліекірП 
кід еО гбО йіУяоі. 

(Заиолок Уираїлз від 15.03.2022 р. № 2136-IX т меріод воєллого сналт  
мередбарело оирекі особйзвосні жасноствалля лорк р. 3 сн. 32) 

ЯзсС зСижркі іУмСмкі ФйСбж лТОоі кП йСдП аФмж еаПТПдПкС, О лТОоібкжз кП евСгПк кО 
лТСгСбдПккя ТСаСмж б кСбжХ ФйСбОХ, мС мТФгСбжР гСвСбіТ лТжлжкяємьУя еО лФкзмСй 6 
УмОммі 36 оьСвС КСгПзУФ. 

ЙПТПбПгПккя лТСзФТСТіб бігаФбОємьУя е ФТОХФбОккяй СУСаижбСУмПР, бжекОпПкжХ 
еОзСкСй, сС ТПвФиює їХкіР УмОмФУ. 

ЙТОоібкжз, язжР лСбігСйжб лТС йСдижбі нОзмж зСТФлоіРкжХ ОаС лСб'яеОкжХ е 
зСТФлоією лТОбСлСТФрПкь, ікржХ лСТФрПкь ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС еОлСаівОккя зСТФлоії", 
бпжкПкжХ ікрСю СУСаСю, кП йСдП аФмж ебіиькПкжР пж ейФрПкжР гС ебіиькПккя, лТжмявкФмжР 
гС гжУожлиікОТкСї біглСбігОиькСУмі Ф еб'яезФ е мОзжй лСбігСйиПккяй ОаС ліггОкжР ікржй 
кПвОмжбкжй еОХСгОй ближбФ, ОаС еОвТСеі мОзжХ еОХСгіб ближбФ. ВжзТжбОпі зСТФлоії 
зСТжУмФюмьУя мОзСд ікржйж лТОбОйж мО вОТОкміяйж еОХжУмФ, бУмОкСбиПкжйж ЗОзСкСй 
КзТОїкж "ЙТС еОлСаівОккя зСТФлоії". 

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

МжйпОУСбП лПТПбПгПккя лТОоібкжзО кО ікрФ ТСаСмФ, кП СаФйСбиПкФ мТФгСбжй 
гСвСбСТСй, гСлФУзОємьУя ижрП еО РСвС евСгСю. 

КСаСмСгОбПоь йОє лТОбС лПТПбПУмж лТОоібкжзО УмТСзСй гС СгкСвС йіУяоя кО ікрФ 
ТСаСмФ, кП СаФйСбиПкФ мТФгСбжй гСвСбСТСй, аПе РСвС евСгж, язсС бСкО кП лТСмжлСзОеОкО 
лТОоібкжзСбі еО УмОкСй егСТСб'я, ижрП гия бігбПТкПккя ОаС иізбігОоії кОУиігзіб УмжХіРкСвС 
ижХО, ПлігПйіР, ПліеССміР, бжТСакжпжХ ОбОТіР, О мОзСд ікржХ СаУмОбжк, язі УмОбиямь ОаС 
йСдФмь лСУмОбжмж ліг еОвТСеФ джммя пж кСТйОиькі джммєбі ФйСбж июгПР, е СлиОмСю лТОоі 
еО бжзСкОкФ ТСаСмФ, ОиП кП кждпСю, кід УПТПгкіР еОТСаімСз еО лСлПТПгкьСю ТСаСмСю. 

К бжлОгзОХ, еОекОпПкжХ Ф пОУмжкі гТФвіР оієї УмОммі, еОаСТСкяємьУя мжйпОУСбП 
лПТПбПгПккя кО ікрФ ТСаСмФ бОвімкжХ дікСз, дікСз, язі йОюмь гжмжкФ е ікбОиігкіУмю ОаС 
гжмжкФ бізСй гС рПУмж ТСзіб, О мОзСд СУіа бізСй гС біУійкОгоямж ТСзіб аПе їХ евСгж. 

ЛмОммя 34. МжйпОУСбП лПТПбПгПккя кО ікрФ ТСаСмФ б ТОеі лТСУмСю 
ЙТСУміР - оП лТжеФлжкПккя ТСаСмж, бжзижзОкП бігУФмкіУмю СТвОкіеОоіРкжХ ОаС 

мПХкіпкжХ ФйСб, кПСаХігкжХ гия бжзСкОккя ТСаСмж, кПбігбСТСмкСю УжиСю ОаС ікржйж 
СаУмОбжкОйж. 

К ТОеі лТСУмСю лТОоібкжзж йСдФмь аФмж лПТПбПгПкі еО їХ евСгСю е ФТОХФбОккяй 
УлПоіОиькСУмі і збОиінізОоії кО ікрФ ТСаСмФ кО мСйФ д ліглТжєйУмбі, б ФУмОкСбі, СТвОкіеОоії кО 
бПУь пОУ лТСУмСю ОаС кО ікрП ліглТжєйУмбС, б ФУмОкСбФ, СТвОкіеОоію, ОиП б міР УОйіР 
йіУоПбСУмі кО УмТСз гС СгкСвС йіУяоя. 

Снання 35. Взийюрела. 

ЛмОммя 36. ЙігУмОбж лТжлжкПккя мТФгСбСвС гСвСбСТФ 
ЙігУмОбОйж лТжлжкПккя мТФгСбСвС гСвСбСТФ є: 
1) ФвСгО УмСТік; 
2) еОзікпПккя УмТСзФ (лФкзмж 2 і 3 УмОммі 23), зТій бжлОгзіб, зСиж мТФгСбі бігкСУжкж 

нОзмжпкС мТжбОюмь і дСгкО е УмСТік кП лСУмОбжиО бжйСвФ лТС їХ лТжлжкПккя; 
3) лТжеСб ОаС бУмФл лТОоібкжзО ОаС ТСаСмСгОбоя - ніежпкСї СУСаж кО біРУьзСбФ 

УиФдаФ, кОлТОбиПккя кО ОиьмПТкОмжбкФ (кПбіРУьзСбФ) УиФдаФ, зТій бжлОгзіб, зСиж еО 
лТОоібкжзСй еаПТівОюмьУя йіУоП ТСаСмж, лСУОгО біглСбігкС гС пОУмжкж мТПмьСї УмОммі 119 
оьСвС КСгПзУФ; 

http://document.vobu.ua/doc/10820
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4) ТСеіТбОккя мТФгСбСвС гСвСбСТФ е ікіоіОмжбж лТОоібкжзО (УмОммі 38, 39), е ікіоіОмжбж 

ТСаСмСгОбоя (УмОммі 40, 41) ОаС кО бжйСвФ лТСнУліизСбСвС, пж ікрСвС ФлСбкСбОдПкСвС кО 
лТПгУмОбкжомбС мТФгСбжй зСиПзмжбСй СТвОкФ (УмОммя 45); 

5) лПТПбПгПккя лТОоібкжзО, еО РСвС евСгСю, кО ікрП ліглТжєйУмбС, б ФУмОкСбФ, 
СТвОкіеОоію ОаС лПТПХіг кО бжаСТкФ лСУОгФ; 

6) бігйСбО лТОоібкжзО біг лПТПбПгПккя кО ТСаСмФ б ікрФ йіУоПбіУмь ТОеСй е 
ліглТжєйУмбСй, ФУмОкСбСю, СТвОкіеОоією, О мОзСд бігйСбО біг лТСгСбдПккя ТСаСмж Ф 
еб'яезФ іе ейікСю іУмСмкжХ ФйСб лТОоі; 

7) кОаТОккя еОзСккСї Ужиж бжТСзСй УФгФ, язжй лТОоібкжзО еОУФгдПкС (зТій бжлОгзіб 
ебіиькПккя біг бігаФбОккя лСзОТОккя е бжлТСаФбОккяй) гС лСеаОбиПккя бСиі ОаС гС ікрСвС 
лСзОТОккя, язП бжзиюпОє йСдижбіУмь лТСгСбдПккя гОкСї ТСаСмж; 

71) ФзиОгПккя мТФгСбСвС гСвСбСТФ (зСкмТОзмФ), бУФлПТПп бжйСвОй ЗОзСкФ КзТОїкж 
"ЙТС еОлСаівОккя зСТФлоії", бУмОкСбиПкжй гия СУіа, язі ебіиькжижУя ОаС ікржй пжкСй 
лТжлжкжиж гіяиькіУмь, лСб'яеОкФ е бжзСкОккяй нФкзоіР гПТдОбж ОаС йіУоПбСвС 
УОйСбТягФбОккя, лТСмявСй ТСзФ е гкя її лТжлжкПккя; 

72) е лігУмОб, лПТПгаОпПкжХ ЗОзСкСй КзТОїкж "ЙТС СпжсПккя биОгж"; 
73) кОаТОккя еОзСккСї Ужиж ТірПккяй УФгФ лТС бжекОккя кПСаґТФкмСбОкжйж Озмжбіб 

мО їХ УмявкПккя б гСХіг гПТдОбж УмСУСбкС СУСаж, ФлСбкСбОдПкСї кО бжзСкОккя нФкзоіР 
гПТдОбж ОаС йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя, Ф лПТПгаОпПкжХ УмОммПю 290 МжбіиькСвС 
лТСоПУФОиькСвС зСгПзУФ КзТОїкж бжлОгзОХ; 

8) лігУмОбж, лПТПгаОпПкі мТФгСбжй гСвСбСТСй е кПнізУСбОкжй ТСаСпжй пОУСй, 
зСкмТОзмСй; 

81) УйПТмь ТСаСмСгОбоя - ніежпкСї СУСаж ОаС кОаТОккя еОзСккСї Ужиж ТірПккяй УФгФ 
лТС бжекОккя мОзСї ніежпкСї СУСаж аПебіУкС бігУФмкьСю пж лТС СвСиСрПккя її лСйПТиСю; 

82) УйПТмь лТОоібкжзО, бжекОккя РСвС УФгСй аПебіУкС бігУФмкій ОаС СвСиСрПккя 
лСйПТижй; 

83) бігУФмкіУмь лТОоібкжзО кО ТСаСмі мО ікнСТйОоії лТС лТжпжкж мОзСї бігУФмкСУмі 
лСкОг пСмжТж йіУяоі лСУліиь; 

9) лігУмОбж, лПТПгаОпПкі ікржйж еОзСкОйж. 
К бжлОгзОХ, лПТПгаОпПкжХ лФкзмОйж 7, 71 і 73 пОУмжкж лПТрСї оієї УмОммі, СУСаО 

лігиявОє ебіиькПккю е лСУОгж Ф мТжгПккжР УмТСз е гкя СмТжйОккя СТвОкСй гПТдОбкСї 
биОгж, СТвОкСй йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя, ліглТжєйУмбСй, ФУмОкСбСю, СТвОкіеОоією зСлії 
біглСбігкСвС УФгСбСвС ТірПккя, язП кОаТОиС еОзСккСї Ужиж, О Ф бжлОгзФ, лПТПгаОпПкСйФ 
лФкзмСй 72, СУСаО лігиявОє ебіиькПккю е лСУОгж Ф лСТягзФ, бжекОпПкСйФ ЗОзСкСй КзТОїкж 
"ЙТС СпжсПккя биОгж". 

Дия лТжлжкПккя мТФгСбСвС гСвСбСТФ е лігУмОб, лПТПгаОпПкжХ лФкзмСй 81 пОУмжкж 
лПТрСї оієї УмОммі, лТОоібкжз лСгОє б ПиПзмТСккіР ОаС лОлПТСбіР нСТйі гС аФгь-язСвС 
ТОРСккСвС, йіУьзТОРСккСвС, йіУьзСвС оПкмТФ еОРкямСУмі, ніиії ТПвіСкОиькСвС оПкмТФ 
еОРкямСУмі еОябФ лТС лТжлжкПккя мТФгСбСвС гСвСбСТФ е бжзиОгПккяй біглСбігкСї 
ікнСТйОоії мО зСлії гСзФйПкміб, сС лігмбПТгдФюмь СаУмОбжкж, еОекОпПкі Ф лФкзмі 81 пОУмжкж 
лПТрСї оієї УмОммі (еО кОябкСУмі). ДОмСю лТжлжкПккя мТФгСбСвС гСвСбСТФ ббОдОємьУя гПкь 
лСгОккя біглСбігкСї еОябж. КОРСккжР, йіУьзТОРСккжР, йіУьзжР оПкмТ еОРкямСУмі, ніиія 
ТПвіСкОиькСвС оПкмТФ еОРкямСУмі еО йіУоПй ебПТкПккя лТОоібкжзО Ф гПкь лТжлжкПккя 
мТФгСбСвС гСвСбСТФ лСбігСйияє лТС оП: 

 оПкмТОиькжР СТвОк бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСиімжзФ е лжмОкь 
лПкУіРкСвС еОаПелПпПккя мО бПгПккя СаиізФ СУіа, язі лігиявОюмь 
еОвОиькССаСб'яезСбСйФ гПТдОбкСйФ УСоіОиькСйФ УмТОХФбОккю; 

 оПкмТОиькжР СТвОк бжзСкОбпСї биОгж, язжР ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСиімжзФ е 
ОгйікіУмТФбОккя єгжкСвС бкПУзФ кО еОвОиькССаСб'яезСбП гПТдОбкП УСоіОиькП 
УмТОХФбОккя. 
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ЙСТягСз лТжлжкПккя мТФгСбСвС гСвСбСТФ е лігУмОб, лПТПгаОпПкжХ лФкзмСй 

81 пОУмжкж лПТрСї оієї УмОммі, бУмОкСбиюємьУя КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж. 
ЗйікО ліглСТягзСбОкСУмі ліглТжєйУмбО, ФУмОкСбж, СТвОкіеОоії кП лТжлжкяє гії 

мТФгСбСвС гСвСбСТФ. 
К ТОеі ейікж биОУкжзО ліглТжєйУмбО, ФУмОкСбж, СТвОкіеОоії, О мОзСд Ф ТОеі їХ 

ТПСТвОкіеОоії (еижммя, лТжєгкОккя, лСгіиФ, бжгіиПккя, лПТПмбСТПккя) гія мТФгСбСвС гСвСбСТФ 
лТОоібкжзО лТСгСбдФємьУя. ЙТжлжкПккя мТФгСбСвС гСвСбСТФ е ікіоіОмжбж ТСаСмСгОбоя 
йСдижбП ижрП Ф ТОеі УзСТСпПккя пжУПиькСУмі ОаС рмОмФ лТОоібкжзіб (лФкзм 1 пОУмжкж 
лПТрСї УмОммі 40). 

Снання 37. Взийюрела. 

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

ЙТОоібкжз йОє лТОбС ТСеіТбОмж мТФгСбжР гСвСбіТ, ФзиОгПкжР кО кПбжекОпПкжР УмТСз, 
лСлПТПгжбрж лТС оП ТСаСмСгОбоя лжУьйСбС еО гбО мждкі. К ТОеі, зСиж еОябО лТОоібкжзО 
лТС ебіиькПккя е ТСаСмж еО биОУкжй аОдОккяй еФйСбиПкО кПйСдижбіУмю лТСгСбдФбОмж 
ТСаСмФ (лПТПїег кО кСбП йіУоП лТСджбОккя; лПТПбПгПккя пСиСбізО ОаС гТФджкж кО ТСаСмФ б 
ікрФ йіУоПбіУмь; бУмФл гС еОзиОгФ СУбімж; кПйСдижбіУмь лТСджбОккя Ф гОкіР йіУоПбСУмі, 
лігмбПТгдПкО йПгжпкжй бжУкСбзСй; бОвімкіУмь; гСвияг еО гжмжкСю гС гСУявкПккя кПю 
пСмжТкОгоямжТіпкСвС бізФ ОаС гжмжкСю е ікбОиігкіУмю; гСвияг еО ХбСТжй пиПкСй Уій'ї 
біглСбігкС гС йПгжпкСвС бжУкСбзФ ОаС СУСаСю е ікбОиігкіУмю I вТФлж; бжХіг кО лПкУію; 
лТжРкяммя кО ТСаСмФ еО зСкзФТУСй, О мОзСд е ікржХ лСбОдкжХ лТжпжк), ТСаСмСгОбПоь 
лСбжкПк ТСеіТбОмж мТФгСбжР гСвСбіТ Ф УмТСз, лТС язжР лТСУжмь лТОоібкжз.  

ЯзсС лТОоібкжз ліУия еОзікпПккя УмТСзФ лСлПТПгдПккя лТС ебіиькПккя кП еОижржб 
ТСаСмж і кП бжйОвОє ТСеіТбОккя мТФгСбСвС гСвСбСТФ, ТСаСмСгОбПоь кП блТОбі ебіиькжмж РСвС 
еО лСгОкСю ТОкірП еОябСю, зТій бжлОгзіб, зСиж кО РСвС йіУоП еОлТСрПкС ікрСвС 
лТОоібкжзО, язСйФ біглСбігкС гС еОзСкСгОбУмбО кП йСдП аФмж бігйСбиПкС б ФзиОгПккі 
мТФгСбСвС гСвСбСТФ. 

ЙТОоібкжз йОє лТОбС Ф бжекОпПкжР кжй УмТСз ТСеіТбОмж мТФгСбжР гСвСбіТ еО биОУкжй 
аОдОккяй, язсС ТСаСмСгОбПоь кП бжзСкФє еОзСкСгОбУмбС лТС лТОою, ФйСбж зСиПзмжбкСвС 
пж мТФгСбСвС гСвСбСТФ. 

ЛмОммя 39. КСеіТбОккя УмТСзСбСвС мТФгСбСвС гСвСбСТФ е ікіоіОмжбж лТОоібкжзО 
ЛмТСзСбжР мТФгСбжР гСвСбіТ (лФкзмж 2 і 3 УмОммі 23) лігиявОє ТСеіТбОккю гСУмТСзСбС 

кО бжйСвФ лТОоібкжзО б ТОеі РСвС ХбСТСаж ОаС ікбОиігкСУмі, язі лПТПрзСгдОюмь бжзСкОккю 
ТСаСмж еО гСвСбСТСй, лСТФрПккя ТСаСмСгОбоПй еОзСкСгОбУмбО лТС лТОою, зСиПзмжбкСвС 
ОаС мТФгСбСвС гСвСбСТФ мО Ф бжлОгзОХ, лПТПгаОпПкжХ пОУмжкСю лПТрСю УмОммі 38 оьСвС 
КСгПзУФ. 

ЛлСТж лТС гСУмТСзСбП ТСеіТбОккя мТФгСбСвС гСвСбСТФ бжТірФюмьУя б еОвОиькСйФ 
лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ гия ТСевиягФ мТФгСбжХ УлСТіб. 

ЛмОммя 391. ЙТСгСбдПккя гії УмТСзСбСвС мТФгСбСвС гСвСбСТФ кО кПбжекОпПкжР 
УмТСз 

ЯзсС ліУия еОзікпПккя УмТСзФ мТФгСбСвС гСвСбСТФ (лФкзмж 2 і 3 УмОммі 23) мТФгСбі 
бігкСУжкж нОзмжпкС мТжбОюмь і дСгкО іе УмСТік кП бжйОвОє їХ лТжлжкПккя, гія оьСвС 
гСвСбСТФ ббОдОємьУя лТСгСбдПкСю кО кПбжекОпПкжР УмТСз. 

МТФгСбі гСвСбСТж, сС аФиж лПТПФзиОгПкі Сгжк пж гПзіиьзО ТОеіб, еО бжкямзСй 
бжлОгзіб, лПТПгаОпПкжХ пОУмжкСю гТФвСю УмОммі 23, ббОдОюмьУя мОзжйж, сС ФзиОгПкі кО 
кПбжекОпПкжР УмТСз. 
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ЛмОммя 40. КСеіТбОккя мТФгСбСвС гСвСбСТФ е ікіоіОмжбж ТСаСмСгОбоя 
МТФгСбжР гСвСбіТ, ФзиОгПкжР кО кПбжекОпПкжР УмТСз, О мОзСд УмТСзСбжР мТФгСбжР 

гСвСбіТ гС еОзікпПккя УмТСзФ РСвС пжккСУмі йСдФмь аФмж ТСеіТбОкі ТСаСмСгОбоПй ижрП Ф 
бжлОгзОХ: 

1) ейік б СТвОкіеОоії бжТСакжомбО і лТОоі, б мСйФ пжУиі иізбігОоії, ТПСТвОкіеОоії, 
аОкзТФмУмбО ОаС лПТПлТСніиюбОккя ліглТжєйУмбО, ФУмОкСбж, СТвОкіеОоії, УзСТСпПккя 
пжУПиькСУмі ОаС рмОмФ лТОоібкжзіб;  

11) бжзиюпПкС  
2) бжябиПкСї кПбіглСбігкСУмі лТОоібкжзО еОРйОкіР лСУОгі ОаС бжзСкФбОкіР ТСаСмі 

бкОУиігСз кПгСУмОмкьСї збОиінізОоії ОаС УмОкФ егСТСб'я, язі лПТПрзСгдОюмь лТСгСбдПккю 
гОкСї ТСаСмж, О мОз УОйС б ТОеі бігйСбж Ф кОгОккі гСлФУзФ гС гПТдОбкСї мОєйкжоі ОаС 
УзОУФбОккя гСлФУзФ гС гПТдОбкСї мОєйкжоі, язсС бжзСкОккя лСзиОгПкжХ кО кьСвС 
СаСб'яезіб бжйОвОє гСУмФлФ гС гПТдОбкСї мОєйкжоі; 

3) УжУмПйОмжпкСвС кПбжзСкОккя лТОоібкжзСй аПе лСбОдкжХ лТжпжк СаСб'яезіб, 
лСзиОгПкжХ кО кьСвС мТФгСбжй гСвСбСТСй ОаС лТОбжиОйж бкФмТіркьСвС мТФгСбСвС 
ТСелСТягзФ, язсС гС лТОоібкжзО ТОкірП еОУмСУСбФбОижУя еОХСгж гжУожлиікОТкСвС 
УмявкПккя; 

4) лТСвФиФ (б мСйФ пжУиі бігУФмкСУмі кО ТСаСмі аіиьрП мТьСХ вСгжк лТСмявСй ТСаСпСвС 
гкя) аПе лСбОдкжХ лТжпжк; 

5) кПе'ябиПккя кО ТСаСмФ лТСмявСй аіиьр яз пСмжТьСХ йіУяоіб лігТяг бкОУиігСз 
мжйпОУСбСї кПлТОоПегОмкСУмі, кП ТОХФюпж біглФУмзж лС бОвімкСУмі і ТСгОХ, язсС 
еОзСкСгОбУмбСй кП бУмОкСбиПкжР мТжбОиіржР УмТСз еаПТПдПккя йіУоя ТСаСмж (лСУОгж) лТж 
лПбкСйФ еОХбСТюбОккі. ЗО лТОоібкжзОйж, язі бмТОмжиж лТОоПегОмкіУмь Ф еб'яезФ е мТФгСбжй 
зОиіомбСй ОаС лТСнПУіРкжй еОХбСТюбОккяй, йіУоП ТСаСмж (лСУОгО) еаПТівОємьУя гС 
бігкСбиПккя лТОоПегОмкСУмі ОаС бУмОкСбиПккя ікбОиігкСУмі; 

6) лСкСбиПккя кО ТСаСмі лТОоібкжзО, язжР ТОкірП бжзСкФбОб ою ТСаСмФ; 
7) лСябж кО ТСаСмі б кПмбПТПеСйФ УмОкі, Ф УмОкі кОТзСмжпкСвС ОаС мСзУжпкСвС 

Ул'якіккя; 
8) бпжкПккя еО йіУоПй ТСаСмж бжзТОгПккя (б мСйФ пжУиі гТіакСвС) йОРкО 

ТСаСмСгОбоя, бУмОкСбиПкСвС бжТСзСй УФгФ, сС кОаТОб еОзСккСї Ужиж, пж лСУмОкСбСю 
СТвОкФ, гС зСйлПмПкоії язСвС бХСгжмь кОзиОгПккя ОгйікіУмТОмжбкСвС УмявкПккя; 

9) бжзиюпПкС  
10) лТжеСбФ ОаС йСаіиіеОоії ТСаСмСгОбоя - ніежпкСї СУСаж ліг пОУ СУСаижбСвС лПТіСгФ; 
11) бУмОкСбиПккя кПбіглСбігкСУмі лТОоібкжзО еОРйОкіР лСУОгі, кО язФ РСвС лТжРкямС, 

ОаС бжзСкФбОкіР ТСаСмі лТСмявСй УмТСзФ бжлТСаФбОккя. 
ЗбіиькПккя е лігУмОб, еОекОпПкжХ Ф лФкзмОХ 1, 2 і 6 оієї УмОммі, гСлФУзОємьУя, язсС 

кПйСдижбС лПТПбПУмж лТОоібкжзО, еО РСвС евСгСю, кО ікрФ ТСаСмФ. 
ЗП гСлФУзОємьУя ебіиькПккя лТОоібкжзО е ікіоіОмжбж ТСаСмСгОбоя б лПТіСг РСвС 

мжйпОУСбСї кПлТОоПегОмкСУмі (зТій ебіиькПккя еО лФкзмСй 5 оієї УмОммі), О мОзСд Ф лПТіСг 
лПТПаФбОккя лТОоібкжзО Ф біглФУмоі. МП лТОбжиС кП лСржТюємьУя кО бжлОгСз лСбкСї 
иізбігОоії ліглТжєйУмбО, ФУмОкСбж, СТвОкіеОоії. 

ИУСаижбСУмі ебіиькПккя СзТПйжХ зОмПвСТіР лТОоібкжзіб е лігУмОб, лПТПгаОпПкжХ 
лФкзмСй 1 пОУмжкж лПТрСї оієї УмОммі, О мОзСд СУСаижбСУмі еОУмСУФбОккя гС кжХ лСиСдПкь 
пОУмжкж гТФвСї оієї УмОммі, УмОмПР 42, 421, пОУмжк лПТрСї, гТФвСї і мТПмьСї УмОммі 492, УмОммі 74, 
пОУмжкж мТПмьСї УмОммі 121 оьСвС КСгПзУФ, бУмОкСбиююмьУя еОзСкСй, сС ТПвФиює їХкіР 
УмОмФУ. 

ЛмОммя 41. ДСгОмзСбі лігУмОбж ТСеіТбОккя мТФгСбСвС гСвСбСТФ е ікіоіОмжбж 
ТСаСмСгОбоя е СзТПйжйж зОмПвСТіяйж лТОоібкжзіб еО лПбкжХ ФйСб 

КТій лігУмОб, лПТПгаОпПкжХ УмОммПю 40 оьСвС КСгПзУФ, мТФгСбжР гСвСбіТ е ікіоіОмжбж 
ТСаСмСгОбоя йСдП аФмж ТСеіТбОкжР мОзСд Ф бжлОгзОХ: 
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1) СгкСТОеСбСвС вТФаСвС лСТФрПккя мТФгСбжХ СаСб'яезіб зПТібкжзСй ліглТжєйУмбО, 

ФУмОкСбж, СТвОкіеОоії бУіХ нСТй биОУкСУмі (ніиіОиФ, лТПгУмОбкжомбО, біггіиПккя мО ікрСвС 
бігСзТПйиПкСвС лігТСегіиФ), РСвС еОУмФлкжзОйж, вСиСбкжй аФХвОимПТСй ліглТжєйУмбО, 
ФУмОкСбж, СТвОкіеОоії бУіХ нСТй биОУкСУмі, РСвС еОУмФлкжзОйж, О мОзСд УиФдаСбжйж 
СУСаОйж лСгОмзСбжХ мО йжмкжХ СТвОкіб, язжй лТжУбСєкС УлПоіОиькі ебОккя, і УиФдаСбжйж 
СУСаОйж оПкмТОиькжХ СТвОкіб бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФюмь гПТдОбкФ лСиімжзФ Ф 
УнПТОХ гПТдОбкСвС нікОкУСбСвС зСкмТСию мО зСкмТСию еО оікОйж; 

11) бжккжХ гіР зПТібкжзО ліглТжєйУмбО, ФУмОкСбж, СТвОкіеОоії, бкОУиігСз пСвС 
еОТСаімкО лиОмО бжлиОпФбОиОУя кПУбСєпОУкС ОаС б ТСейіТОХ, кждпжХ біг ФУмОкСбиПкСвС 
еОзСкСй ТСейіТФ йікійОиькСї еОТСаімкСї лиОмж; 

2) бжккжХ гіР лТОоібкжзО, язжР аПелСУПТПгкьС СаУиФвСбФє вТСрСбі, мСбОТкі ОаС 
зФиьмФТкі оіккСУмі, язсС оі гії гОюмь лігУмОбж гия бмТОмж гСбіТ'я гС кьСвС е аСзФ 
ТСаСмСгОбоя; 

3) бпжкПккя лТОоібкжзСй, язжР бжзСкФє бжХСбкі нФкзоії, ОйСТОиькСвС лТСУмФлзФ, кП 
УФйіУкСвС е лТСгСбдПккяй гОкСї ТСаСмж; 

4) лПТПаФбОккя бУФлПТПп бжйСвОй ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС еОлСаівОккя зСТФлоії" Ф 
лТяйСйФ ліглСТягзФбОккі Ф аижеьзСї СУСаж; 

41) кОябкСУмі Ф лТОоібкжзО ТПОиькСвС пж лСмПкоіРкСвС зСкниізмФ ікмПТПУіб, язжР йОє 
лСУміРкжР ХОТОзмПТ і кП йСдП аФмж бТПвФиьСбОкжР б ікржР УлСУіа, лПТПгаОпПкжР ЗОзСкСй 
КзТОїкж "ЙТС еОлСаівОккя зСТФлоії"; 

5) лТжлжкПккя лСбкСбОдПкь лСУОгСбжХ СУіа; 
6) кПйСдижбСУмі еОаПелПпПккя лТОоібкжзО ТСаСмСю, бжекОпПкСю мТФгСбжй 

гСвСбСТСй, Ф еб'яезФ іе екжсПккяй (бігУФмкіУмю) бжТСакжпжХ, СТвОкіеОоіРкжХ мО мПХкіпкжХ 
ФйСб, еОУСаіб бжТСакжомбО ОаС йОРкО ТСаСмСгОбоя бкОУиігСз аСРСбжХ гіР. 

КСаСмСгОбПоь е биОУкСї ікіоіОмжбж еСаСб'яеОкжР ТСеіТбОмж мТФгСбжР гСвСбіТ е 
лСУОгСбСю СУСаСю б ТОеі лСбмСТкСвС лСТФрПккя кПю бжйСв еОзСкСгОбУмбО Ф УнПТі 
иіоПкеФбОккя, е лжмОкь бжгОпі гСзФйПкміб гСебіиькСвС ХОТОзмПТФ ОаС Ф УнПТі кОгОккя 
ОгйікіУмТОмжбкжХ лСУиФв, лПТПгаОпПкжХ УмОммяйж 16610, 16612, 18844 КСгПзУФ КзТОїкж лТС 
ОгйікіУмТОмжбкі лТОбСлСТФрПккя. 

КСеіТбОккя гСвСбСТФ Ф бжлОгзОХ, лПТПгаОпПкжХ лФкзмОйж 1 - 5 пОУмжкж лПТрСї мО 
пОУмжкСю гТФвСю оієї УмОммі, лТСбОгжмьУя е гСгПТдОккяй бжйСв пОУмжкж мТПмьСї УмОммі 40, О 
Ф бжлОгзОХ, лПТПгаОпПкжХ лФкзмОйж 2 і 3 пОУмжкж лПТрСї оієї УмОммі, - мОзСд бжйСв УмОммі 43 
оьСвС КСгПзУФ. 

КСеіТбОккя гСвСбСТФ Ф бжлОгзОХ, лПТПгаОпПкжХ лФкзмОйж 4 і 6 пОУмжкж лПТрСї оієї 
УмОммі, лТСбСгжмьУя, язсС кПйСдижбС лПТПбПУмж лТОоібкжзО еО РСвС евСгСю кО ікрФ ТСаСмФ. 

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

ЙТж УзСТСпПккі пжУПиькСУмі пж рмОмФ лТОоібкжзіб Ф еб'яезФ іе ейікОйж б СТвОкіеОоії 
бжТСакжомбО і лТОоі лПТПбОдкП лТОбС кО еОижрПккя кО ТСаСмі кОгОємьУя лТОоібкжзОй е 
аіиьр бжУСзСю збОиінізОоією і лТСгФзмжбкіУмю лТОоі. 

ЙТж ТібкжХ ФйСбОХ лТСгФзмжбкСУмі лТОоі і збОиінізОоії лПТПбОвО б еОижрПккі кО ТСаСмі 
кОгОємьУя: 

1) УійПРкжй - лТж кОябкСУмі гбСХ і аіиьрП ФмТжйОкоіб; 
2) СУСаОй, б Уій'ї язжХ кПйОє ікржХ лТОоібкжзіб е УОйСУміРкжй еОТСаімзСй; 
3) лТОоібкжзОй е мТжбОижй аПелПТПТбкжй УмОдПй ТСаСмж кО гОкСйФ ліглТжєйУмбі, б 

ФУмОкСбі, СТвОкіеОоії; 
4) лТОоібкжзОй, язі кОбпОюмьУя Ф бжсжХ і УПТПгкіХ УлПоіОиькжХ ФпаСбжХ еОзиОгОХ аПе 

бігТжбФ біг бжТСакжомбО; 
5) ФпОУкжзОй аСРСбжХ гіР, лСУмТОдгОижй ФпОУкжзОй КПбСиюоії ГігкСУмі, СУСаОй е 

ікбОиігкіУмю бкОУиігСз біРкж мО пиПкОй УійПР еОвжаижХ (лСйПТижХ) бПмПТОкіб біРкж, пиПкОй 
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УійПР еОвжаижХ (лСйПТижХ) ЗОХжУкжзіб і ЗОХжУкжоь КзТОїкж, О мОзСд СУСаОй, ТПОаіиімСбОкжй 
біглСбігкС гС ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС ТПОаіиімОоію дПТмб ТПлТПУіР зСйФкіУмжпкСвС 
мСмОиімОТкСвС ТПджйФ 1917 - 1991 ТСзіб", іе пжУиО мжХ, язжХ аФиС ліггОкС ТПлТПУіяй Ф нСТйі 
(нСТйОХ) лСеаОбиПккя бСиі (Фб'яекПккя) ОаС СайПдПккя бСиі пж лТжйФУСбСвС 
аПелігУмОбкСвС лСйісПккя егСТСбСї июгжкж гС лУжХіОмТжпкСвС еОзиОгФ еО ТірПккяй 
лСеОУФгСбСвС ОаС ікрСвС ТПлТПУжбкСвС СТвОкФ; 

6) ОбмСТОй бжкОХСгіб, зСТжУкжХ йСгПиПР, лТСйжУиСбжХ еТОезіб і ТОоіСкОиіеОмСТУьзжХ 
лТСлСежоіР;  

7) лТОоібкжзОй, язі гіУмОиж кО оьСйФ ліглТжєйУмбі, б ФУмОкСбі, СТвОкіеОоії мТФгСбП 
зОиіомбС ОаС лТСнПУіРкП еОХбСТюбОккя; 

8) СУСаОй е пжУиО гПлСТмСбОкжХ е КзТОїкж, лТСмявСй л'ямж ТСзіб, е пОУФ лСбПТкПккя 
кО лСУміРкП йіУоП лТСджбОккя гС КзТОїкж; 

9) лТОоібкжзОй е пжУиО зСижркіХ біРУьзСбСУиФдаСбоіб УмТСзСбСї УиФдаж, біРУьзСбСї 
УиФдаж еО лТжеСбСй ліг пОУ йСаіиіеОоії, кО СУСаижбжР лПТіСг, біРУьзСбСї УиФдаж еО 
лТжеСбСй СУіа іе пжУиО ТПеПТбіУміб б СУСаижбжР лПТіСг, біРУьзСбСї УиФдаж еО лТжеСбСй СУіа 
СніоПТУьзСвС УзиОгФ мО СУіа, язі лТСХСгжиж ОиьмПТкОмжбкФ (кПбіРУьзСбФ) УиФдаФ, - лТСмявСй 
гбСХ ТСзіб е гкя ебіиькПккя їХ еі УиФдаж; 

10) лТОоібкжзОй, язжй еОижржиСУя йПкрП мТьСХ ТСзіб гС кОУмОккя лПкУіРкСвС бізФ, 
лТж гСУявкПккі язСвС СУСаО йОє лТОбС кО СмТжйОккя лПкУіРкжХ бжлиОм. 

ЙПТПбОвО б еОижрПккі кО ТСаСмі йСдП кОгОбОмжУя Р ікржй зОмПвСТіяй лТОоібкжзіб, 
язсС оП лПТПгаОпПкС еОзСкСгОбУмбСй КзТОїкж. 

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

ЙТОоібкжз, е язжй ТСеіТбОкС мТФгСбжР гСвСбіТ е лігУмОб, лПТПгаОпПкжХ лФкзмСй 1 
пОУмжкж лПТрСї УмОммі 40 (зТій бжлОгзФ иізбігОоії ліглТжєйУмбО, ФУмОкСбж, СТвОкіеОоії), 
лФкзмСй 6 пОУмжкж лПТрСї УмОммі 41 оьСвС КСгПзУФ, лТСмявСй СгкСвС ТСзФ йОє лТОбС кО 
ФзиОгПккя мТФгСбСвС гСвСбСТФ Ф ТОеі лСбСТСмкСвС лТжРкяммя кО ТСаСмФ, язсС ТСаСмСгОбПоь 
лТСбОгжмь лТжРкяммя кО ТСаСмФ лТОоібкжзіб ОкОиСвіпкСї збОиінізОоії. 

ЙПТПбОдкП лТОбС кО ФзиОгПккя мТФгСбСвС гСвСбСТФ Ф ТОеі лСбСТСмкСвС лТжРкяммя кО 
ТСаСмФ кОгОємьУя СУСаОй, еОекОпПкжй Ф УмОммі 42 оьСвС КСгПзУФ, мО б ікржХ бжлОгзОХ, 
лПТПгаОпПкжХ зСиПзмжбкжй гСвСбСТСй. 

КйСбж бігкСбиПккя УСоіОиькС-лСаФмСбжХ ліиьв, язі лТОоібкжзж йОиж гС бжбіиькПккя, 
бжекОпОюмьУя зСиПзмжбкжй гСвСбСТСй.  

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

(лТСнУліизСбСвС лТПгУмОбкжзО) 
КСеіТбОккя мТФгСбСвС гСвСбСТФ е лігУмОб, лПТПгаОпПкжХ лФкзмОйж 1 (зТій бжлОгзФ 

иізбігОоії ліглТжєйУмбО, ФУмОкСбж, СТвОкіеОоії), 2 - 5, 7 УмОммі 40 лФкзмОйж 2 і 3 УмОммі 41 
оьСвС КСгПзУФ, йСдП аФмж лТСбПгПкС ижрП еО лСлПТПгкьСю евСгСю бжаСТкСвС СТвОкФ 
(лТСнУліизСбСвС лТПгУмОбкжзО) лПТбжккСї лТСнУліизСбСї СТвОкіеОоії, пиПкСй язСї є 
лТОоібкжз, зТій бжлОгзіб, зСиж ТСеіТбОккя мТФгСбСвС гСвСбСТФ іе еОекОпПкжХ лігУмОб 
егіРУкюємьУя е лТСзФТСТСй, лСиіоПРУьзжй і лТОоібкжзСй ЗОоіСкОиькСї лСиіоії, ЛиФдаж 
аПелПзж КзТОїкж, ДПТдОбкСвС аюТС ТСеУиігФбОкь КзТОїкж, ЗОоіСкОиькСвС ОкмжзСТФлоіРкСвС 
аюТС КзТОїкж, БюТС ПзСкСйіпкСї аПелПзж КзТОїкж пж СТвОкіб, сС егіРУкююмь зСкмТСиь еО 
гСгПТдОккяй лСгОмзСбСвС мО йжмкСвС еОзСкСгОбУмбО. 

К бжлОгзОХ, лПТПгаОпПкжХ еОзСкСгОбУмбСй лТС лТОою, бжаСТкжР СТвОк лПТбжккСї 
лТСнУліизСбСї СТвОкіеОоії, пиПкСй язСї є лТОоібкжз, ТСевиягОє Ф л'ямкОгоямжгПккжР УмТСз 
СаґТФкмСбОкП лжУьйСбП лСгОккя ТСаСмСгОбоя лТС ТСеіТбОккя мТФгСбСвС гСвСбСТФ е 
лТОоібкжзСй. 
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ЙСгОккя ТСаСмСгОбоя йОє ТСевиягОмжУя Ф лТжУФмкСУмі лТОоібкжзО, кО язСвС бСкС 

бкПУПкС. КСевияг лСгОккя Ф ТОеі бігУФмкСУмі лТОоібкжзО гСлФУзОємьУя ижрП еО РСвС 
лжУьйСбСю еОябСю. ЗО аОдОккяй лТОоібкжзО біг РСвС ійПкі йСдП бжУмФлОмж ікрО СУСаО, Ф 
мСйФ пжУиі ОгбСзОм. ЯзсС лТОоібкжз ОаС РСвС лТПгУмОбкжз кП е'ябжбУя кО еОУігОккя, 
ТСевияг еОябж бігзиОгОємьУя гС кОУмФлкСвС еОУігОккя Ф йПдОХ УмТСзФ, бжекОпПкСвС 
пОУмжкСю гТФвСю оієї УмОммі. К ТОеі лСбмСТкСї кПябзж лТОоібкжзО (РСвС лТПгУмОбкжзО) аПе 
лСбОдкжХ лТжпжк лСгОккя йСдП ТСевиягОмжУя еО РСвС бігУФмкСУмі. 

К ТОеі язсС бжаСТкжР СТвОк лПТбжккСї лТСнУліизСбСї СТвОкіеОоії кП ФмбСТюємьУя, 
евСгФ кО ТСеіТбОккя мТФгСбСвС гСвСбСТФ кОгОє лТСнУліизСбжР лТПгУмОбкжз, 
ФлСбкСбОдПкжР кО лТПгУмОбкжомбС ікмПТПУіб пиПкіб лТСнПУіРкСї Уліизж евігкС іе УмОмФмСй. 

ВжаСТкжР СТвОк лПТбжккСї лТСнУліизСбСї СТвОкіеОоії (лТСнУліизСбжР лТПгУмОбкжз) 
лСбігСйияє ТСаСмСгОбоя лТС лТжРкямП ТірПккя Ф лжУьйСбіР нСТйі б мТжгПккжР УмТСз ліУия 
РСвС лТжРкяммя. К ТОеі лТСлФУзФ оьСвС УмТСзФ ббОдОємьУя, сС бжаСТкжР СТвОк лПТбжккСї 
лТСнУліизСбСї СТвОкіеОоії (лТСнУліизСбжР лТПгУмОбкжз) гОб евСгФ кО ТСеіТбОккя мТФгСбСвС 
гСвСбСТФ. 

ЯзсС лТОоібкжз СгкСпОУкС є пиПкСй зіиьзСХ лПТбжккжХ лТСнУліизСбжХ СТвОкіеОоіР, 
язі гіюмь кО ліглТжєйУмбі, б ФУмОкСбі, СТвОкіеОоії, евСгФ кО РСвС ебіиькПккя гОє бжаСТкжР 
СТвОк мієї лПТбжккСї лТСнУліизСбСї СТвОкіеОоії, гС язСї ебПТкФбУя ТСаСмСгОбПоь. 

КірПккя бжаСТкСвС СТвОкФ лПТбжккСї лТСнУліизСбСї СТвОкіеОоії (лТСнУліизСбСвС 
лТПгУмОбкжзО) лТС бігйСбФ б кОгОккі евСгж кО ТСеіТбОккя мТФгСбСвС гСвСбСТФ лСбжккС 
аФмж СаґТФкмСбОкжй. К ТОеі язсС б ТірПккі кПйОє СаґТФкмФбОккя бігйСбж б кОгОккі евСгж 
кО ТСеіТбОккя мТФгСбСвС гСвСбСТФ, ТСаСмСгОбПоь йОє лТОбС ебіиькжмж лТОоібкжзО аПе 
евСгж бжаСТкСвС СТвОкФ лПТбжккСї лТСнУліизСбСї СТвОкіеОоії (лТСнУліизСбСвС 
лТПгУмОбкжзО). 

КСаСмСгОбПоь йОє лТОбС ТСеіТбОмж мТФгСбжР гСвСбіТ кП ліекір яз пПТПе йіУяоь е гкя 
СгПТдОккя евСгж бжаСТкСвС СТвОкФ лПТбжккСї лТСнУліизСбСї СТвОкіеОоії (лТСнУліизСбСвС 
лТПгУмОбкжзО). 

ЯзсС ТСеіТбОккя мТФгСбСвС гСвСбСТФ е лТОоібкжзСй лТСбПгПкС ТСаСмСгОбоПй аПе 
ебПТкПккя гС бжаСТкСвС СТвОкФ лПТбжккСї лТСнУліизСбСї СТвОкіеОоії (лТСнУліизСбСвС 
лТПгУмОбкжзО), УФг еФлжкяє лТСбОгдПккя лС УлТОбі, еОлжмФє евСгФ бжаСТкСвС СТвОкФ 
лПТбжккСї лТСнУліизСбСї СТвОкіеОоії (лТСнУліизСбСвС лТПгУмОбкжзО) і ліУия її СгПТдОккя 
ОаС бігйСбж бжаСТкСвС СТвОкФ лПТбжккСї лТСнУліизСбСї СТвОкіеОоії (лТСнУліизСбСвС 
лТПгУмОбкжзО) б гОпі евСгж кО ебіиькПккя лТОоібкжзО (пОУмжкО лПТрО оієї УмОммі) ТСевиягОє 
УліТ лС УФмі. 

(Заиолок Уираїлз від 15.03.2022 р. № 2136-IX т меріод воєллого сналт  
мередбарело оирекі особйзвосні жасноствалля лорк сн. 43) 

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

(лТСнУліизСбСвС лТПгУмОбкжзО) 
КСеіТбОккя мТФгСбСвС гСвСбСТФ е ікіоіОмжбж ТСаСмСгОбоя аПе евСгж бжаСТкСвС СТвОкФ 

лПТбжккСї лТСнУліизСбСї СТвОкіеОоії (лТСнУліизСбСвС лТПгУмОбкжзО) гСлФУзОємьУя Ф 
бжлОгзОХ: 

 иізбігОоії ліглТжєйУмбО, ФУмОкСбж, СТвОкіеОоії; 

 кПеОгСбіиькСвС ТПеФиьмОмФ бжлТСаФбОккя, СаФйСбиПкСвС лТж лТжРкяммі кО 
ТСаСмФ; 

 абжап 4 взийюрело; 

 лСкСбиПккя кО ТСаСмі лТОоібкжзО, язжР ТОкірП бжзСкФбОб ою ТСаСмФ; 

 ебіиькПккя лТОоібкжзО, язжР кП є пиПкСй лПТбжккСї лТСнУліизСбСї СТвОкіеОоії, 
сС гіє кО ліглТжєйУмбі, б ФУмОкСбі, СТвОкіеОоії; 

http://document.vobu.ua/doc/10820
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 ебіиькПккя е ліглТжєйУмбО, ФУмОкСбж, СТвОкіеОоії, гП кПйОє лПТбжккСї 

лТСнУліизСбСї СТвОкіеОоії; 
 ебіиькПккя зПТібкжзО ліглТжєйУмбО, ФУмОкСбж, СТвОкіеОоії (ніиіОиФ, 

лТПгУмОбкжомбО, біггіиПккя мО ікрСвС бігСзТПйиПкСвС лігТСегіиФ), РСвС 
еОУмФлкжзіб, вСиСбкСвС аФХвОимПТО ліглТжєйУмбО, ФУмОкСбж, СТвОкіеОоії, РСвС 
еОУмФлкжзіб, О мОзСд лТОоібкжзіб, язі йОюмь УмОмФУ гПТдОбкжХ УиФдаСбоіб 
біглСбігкС гС ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС гПТдОбкФ УиФдаФ"; зПТібкжХ лТОоібкжзіб, язі 
СажТОюмьУя, еОмбПТгдФюмьУя ОаС лТжекОпОюмьУя кО лСУОгж гПТдОбкжйж 
СТвОкОйж, СТвОкОйж йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя, О мОзСд вТСйОгУьзжйж 
СТвОкіеОоіяйж мО ікржйж Са'єгкОккяйж вТСйОгяк; 

 ебіиькПккя лТОоібкжзО, язжР бпжкжб еО йіУоПй ТСаСмж ТСезТОгОккя (б мСйФ 
пжУиі гТіакП) йОРкО ТСаСмСгОбоя, бУмОкСбиПкП бжТСзСй УФгФ, сС кОаТОб 
еОзСккСї Ужиж, пж лСУмОкСбСю СТвОкФ, гС зСйлПмПкоії язСвС бХСгжмь 
кОзиОгПккя ОгйікіУмТОмжбкСвС УмявкПккя ОаС еОУмСУФбОккя еОХСгіб 
вТСйОгУьзСвС ближбФ; 

 лТжеСбФ ОаС йСаіиіеОоії ліг пОУ СУСаижбСвС лПТіСгФ ТСаСмСгОбоя - ніежпкСї 
СУСаж; 

 ебіиькПккя лТОоібкжзО Ф еб'яезФ е кПйСдижбіУмю еОаПелПпПккя РСвС ТСаСмСю, 
бжекОпПкСю мТФгСбжй гСвСбСТСй, Ф еб'яезФ іе екжсПккяй (бігУФмкіУмю) 
бжТСакжпжХ, СТвОкіеОоіРкжХ мО мПХкіпкжХ ФйСб, еОУСаіб бжТСакжомбО ОаС йОРкО 
ТСаСмСгОбоя бкОУиігСз аСРСбжХ гіР. 

ЗОзСкСгОбУмбСй йСдФмь аФмж лПТПгаОпПкі Р ікрі бжлОгзж ТСеіТбОккя мТФгСбСвС 
гСвСбСТФ е ікіоіОмжбж ТСаСмСгОбоя аПе евСгж біглСбігкСвС бжаСТкСвС СТвОкФ лПТбжккСї 
лТСнУліизСбСї СТвОкіеОоії (лТСнУліизСбСвС лТПгУмОбкжзО). 

(мойоееллю абж. 6 р. 1 сн. 43
1

 дало ооіпійле нйткарелля  

Ріселляк Колснзнтпійлого Стдт Уираїлз від 29.10.98 р. № 14-рм/98) 

ЛмОммя 44. ВжХігкО гСлСйСвО 
ЙТж лТжлжкПккі мТФгСбСвС гСвСбСТФ е лігУмОб, еОекОпПкжХ Ф лФкзмі 6 УмОммі 36 мО 

лФкзмОХ 1, 2 і 6 УмОммі 40, лФкзмі 6 пОУмжкж лПТрСї УмОммі 41 оьСвС КСгПзУФ, лТОоібкжзСбі 
бжлиОпФємьУя бжХігкО гСлСйСвО Ф ТСейіТі кП йПкрП УПТПгкьСвС йіУяпкСвС еОТСаімзФ; Ф ТОеі 
лТжеСбФ ОаС бУмФлФ кО біРУьзСбФ УиФдаФ, кОлТОбиПккя кО ОиьмПТкОмжбкФ (кПбіРУьзСбФ) 
УиФдаФ (лФкзм 3 УмОммі 36) - Ф ТСейіТі гбСХ йікійОиькжХ еОТСаімкжХ лиОм; бкОУиігСз 
лСТФрПккя ТСаСмСгОбоПй еОзСкСгОбУмбО лТС лТОою, зСиПзмжбкСвС пж мТФгСбСвС гСвСбСТФ 
(УмОммі 38 і 39) - Ф ТСейіТі, лПТПгаОпПкСйФ зСиПзмжбкжй гСвСбСТСй, ОиП кП йПкрП 
мТжйіУяпкСвС УПТПгкьСвС еОТСаімзФ; Ф ТОеі лТжлжкПккя мТФгСбСвС гСвСбСТФ е лігУмОб, 
еОекОпПкжХ Ф лФкзмі 5 пОУмжкж лПТрСї УмОммі 41, - Ф ТСейіТі кП йПкрП кід рПУмжйіУяпкжР 
УПТПгкіР еОТСаімСз. 

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

ЗО бжйСвФ бжаСТкСвС СТвОкФ лПТбжккСї лТСнУліизСбСї СТвОкіеОоії (лТСнУліизСбСвС 
лТПгУмОбкжзО) ТСаСмСгОбПоь лСбжкПк ТСеіТбОмж мТФгСбжР гСвСбіТ е зПТібкжзСй 
ліглТжєйУмбО, ФУмОкСбж, СТвОкіеОоії, язсС бік лСТФрФє еОзСкСгОбУмбС лТС лТОою, лТС 
зСиПзмжбкі гСвСбСТж і ФвСгж, ЗОзСк КзТОїкж "ЙТС лТСнПУіРкі Уліизж, їХ лТОбО мО вОТОкмії 
гіяиькСУмі". 

ЯзсС ТСаСмСгОбПоь, ОаС зПТібкжз, УмСУСбкС язСвС лТПг'ябиПкС бжйСвФ лТС 
ТСеіТбОккя мТФгСбСвС гСвСбСТФ, кП евСгПк е оією бжйСвСю, бік йСдП СУзОТджмж ТірПккя 
бжаСТкСвС СТвОкФ лПТбжккСї лТСнУліизСбСї СТвОкіеОоії (лТСнУліизСбСвС лТПгУмОбкжзО) гС 
УФгФ Ф гбСмждкПбжР УмТСз е гкя СмТжйОккя ТірПккя. К оьСйФ ТОеі бжзСкОккя бжйСвж лТС 
ТСеіТбОккя мТФгСбСвС гСвСбСТФ еФлжкяємьУя гС бжкПУПккя УФгСй ТірПккя. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v014p710-98#Text
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К ТОеі, зСиж ТірПккя бжаСТкСвС СТвОкФ лПТбжккСї лТСнУліизСбСї СТвОкіеОоії 

(лТСнУліизСбСвС лТПгУмОбкжзО) кП бжзСкОкС і кП СУзОТдПкС Ф еОекОпПкжР УмТСз, бжаСТкжР 
СТвОк лПТбжккСї лТСнУліизСбСї СТвОкіеОоії (лТСнУліизСбжР лТПгУмОбкжз) Ф оПР дП УмТСз 
йСдП СУзОТджмж гС УФгФ гіяиькіУмь ОаС аПегіяиькіУмь лСУОгСбжХ СУіа, СТвОкіб, гС 
зСйлПмПкоії язжХ кОиПджмь ТСеіТбОккя мТФгСбСвС гСвСбСТФ е зПТібкжзСй ліглТжєйУмбО, 
ФУмОкСбж, СТвОкіеОоії. 

ЛмОммя 46. ВігУмСТСкПккя біг ТСаСмж 
ВігУмСТСкПккя лТОоібкжзіб біг ТСаСмж ТСаСмСгОбоПй гСлФУзОємьУя Ф ТОеі: лСябж кО 

ТСаСмі б кПмбПТПеСйФ УмОкі, Ф УмОкі кОТзСмжпкСвС ОаС мСзУжпкСвС Ул'якіккя; бігйСбж ОаС 
ФХжиПккя біг СаСб'яезСбжХ йПгжпкжХ Свиягіб, кОбпОккя, ікУмТФзмОдФ і лПТПбіТзж екОкь е 
СХСТСкж лТОоі мО лТСмжлСдПдкСї СХСТСкж; б ікржХ бжлОгзОХ, лПТПгаОпПкжХ 
еОзСкСгОбУмбСй. 

ВігУмСТСкПккя біг ТСаСмж зПТібкжзіб ліглТжєйУмб, ФУмОкСб мО СТвОкіеОоіР біРУьзСбжй 
зСйОкгФбОккяй гСлФУзОємьУя Ф бжлОгзОХ, бжекОпПкжХ ЗОзСкСй КзТОїкж "ЙТС лТОбСбжР 
ТПджй бСєккСвС УмОкФ". 

ЛмОммя 47. ИаСб'яеСз ТСаСмСгОбоя лТСбПУмж ТСеТОХФкСз е лТОоібкжзСй 
КСаСмСгОбПоь еСаСб'яеОкжР Ф гПкь ебіиькПккя бжгОмж лТОоібкжзСбі зСлію кОзОеФ 

(ТСелСТягдПккя) лТС ебіиькПккя, лжУьйСбП лСбігСйиПккя лТС кОТОХСбОкі мО бжлиОпПкі 
РСйФ УФйж лТж ебіиькПккі (УмОммя 116) мО лТСбПУмж е кжй ТСеТОХФкСз Ф УмТСзж, бжекОпПкі 
УмОммПю 116 оьСвС КСгПзУФ, О мОзСд кО бжйСвФ лТОоібкжзО бкПУмж кОиПдкі еОлжУж лТС 
ебіиькПккя гС мТФгСбСї зкждзж, сС еаПТівОємьУя Ф лТОоібкжзО. 

Часнзлт дртгт взийюрело 
К ТОеі лТжеСбФ ТСаСмСгОбоя - ніежпкСї СУСаж кО біРУьзСбФ УиФдаФ еО лТжеСбСй ліг пОУ 

йСаіиіеОоії, кО СУСаижбжР лПТіСг, кО біРУьзСбФ УиФдаФ еО лТжеСбСй СУіа іе пжУиО ТПеПТбіУміб 
б СУСаижбжР лПТіСг мОзжР ТСаСмСгОбПоь - ніежпкО СУСаО лСбжкПк бжзСкОмж УбСї СаСб'яезж, 
бжекОпПкі оією УмОммПю, лТСмявСй йіУяоя ліУия ебіиькПккя е мОзСї біРУьзСбСї УиФдаж аПе 
еОУмСУФбОккя УОкзоіР мО рмТОніб. 

ЛмОммя 48. Иаиіз мТФгСбСї гіяиькСУмі лТОоібкжзО 
Иаиіз мТФгСбСї гіяиькСУмі лТОоібкжзО егіРУкюємьУя б ПиПзмТСккіР нСТйі б ТПєУмТі 

еОУмТОХСбОкжХ СУіа ДПТдОбкСвС ТПєУмТФ еОвОиькССаСб'яезСбСвС гПТдОбкСвС УСоіОиькСвС 
УмТОХФбОккя Ф лСТягзФ, бжекОпПкСйФ ЗОзСкСй КзТОїкж "ЙТС еаіТ мО Саиіз єгжкСвС бкПУзФ кО 
еОвОиькССаСб'яезСбП гПТдОбкП УСоіОиькП УмТОХФбОккя". 

ЗО бжйСвФ лТОоібкжзО, язжР блПТрП лТжРйОємьУя кО ТСаСмФ, мТФгСбО зкждзО 
СнСТйияємьУя ТСаСмСгОбоПй б СаСб'яезСбСйФ лСТягзФ кП ліекірП л'ямж гкіб ліУия 
лТжРкяммя кО ТСаСмФ. 

КСаСмСгОбПоь кО бжйСвФ лТОоібкжзО еСаСб'яеОкжР бкСУжмж гС мТФгСбСї зкждзж, сС 
еаПТівОємьУя Ф лТОоібкжзО, еОлжУж лТС лТжРкяммя кО ТСаСмФ, лПТПбПгПккя мО ебіиькПккя, 
еОСХСпПккя мО кОвСТСгж еО ФУліХж б ТСаСмі. 

ЙСТягСз бПгПккя мТФгСбжХ зкждСз бжекОпОємьУя КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж. 

ЛмОммя 49. ВжгОпО гСбігзж лТС ТСаСмФ мО еОТСаімкФ лиОмФ 
КСаСмСгОбПоь еСаСб'яеОкжР бжгОмж лТОоібкжзСбі кО РСвС бжйСвФ гСбігзФ лТС РСвС 

ТСаСмФ кО гОкСйФ ліглТжєйУмбі, б ФУмОкСбі, СТвОкіеОоії іе еОекОпПккяй УлПоіОиькСУмі, 
збОиінізОоії, лСУОгж, пОУФ ТСаСмж і ТСейіТФ еОТСаімкСї лиОмж. 
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ГиОбО III-А 
 ЗАБДЗЙДНДЗЗЯ ЗАЕЗЯМИЛМІ ВИВІЙЬЗЮВАЗИН ЙКАМІВЗИКІВ 

Снання 491. Взийюрела. 

ЛмОммя 492. ЙСТягСз бжбіиькПккя лТОоібкжзіб 
ЙТС кОУмФлкП бжбіиькПккя лТОоібкжзіб лПТУСкОиькС лСлПТПгдОюмь кП ліекірП кід еО 

гбО йіУяоі. 
ЙТж бжбіиькПккі лТОоібкжзіб Ф бжлОгзОХ ейік б СТвОкіеОоії бжТСакжомбО і лТОоі 

бТОХСбФємьУя лПТПбОдкП лТОбС кО еОижрПккя кО ТСаСмі, лПТПгаОпПкП еОзСкСгОбУмбСй.  
ИгкСпОУкС е лСлПТПгдПккяй лТС ебіиькПккя Ф еб'яезФ іе ейікОйж б СТвОкіеОоії 

бжТСакжомбО і лТОоі биОУкжз ОаС ФлСбкСбОдПкжР кжй СТвОк, ніежпкО СУСаО, язО 
бжзСТжУмСбФє кОРйОкФ лТОою, лТСлСкФє лТОоібкжзСбі ікрФ ТСаСмФ кО мСйФ УОйСйФ 
ліглТжєйУмбі, б ФУмОкСбі, СТвОкіеОоії, Ф ніежпкСї СУСаж. ЙТж бігУФмкСУмі ТСаСмж еО 
біглСбігкСю лТСнПУією пж УлПоіОиькіУмю, О мОзСд Ф ТОеі бігйСбж лТОоібкжзО біг 
лПТПбПгПккя кО ікрФ ТСаСмФ кО мСйФ УОйСйФ ліглТжєйУмбі, б ФУмОкСбі, СТвОкіеОоії, Ф ніежпкСї 
СУСаж лТОоібкжз, кО биОУкжР ТСеУФг, ебПТмОємьУя еО гСлСйСвСю гС гПТдОбкСї УиФдаж 
еОРкямСУмі ОаС лТОоПбиОрмСбФємьУя УОйСУміРкС. К ТОеі язсС бжбіиькПккя є йОУСбжй 
біглСбігкС гС УмОммі 48 ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС еОРкяміУмь кОУПиПккя", биОУкжз ОаС 
ФлСбкСбОдПкжР кжй СТвОк, ніежпкО СУСаО, язО бжзСТжУмСбФє кОРйОкФ лТОою, лСбігСйияє 
гПТдОбкФ УиФдаФ еОРкямСУмі лТС еОлиОкСбОкП бжбіиькПккя лТОоібкжзіб. ЙСбігСйиПккя йОє 
йіУмжмж ікнСТйОоію лТС еОлиОкСбОкП йОУСбП бжбіиькПккя лТОоібкжзіб, бжекОпПкФ 
пОУмжкСю гТФвСю УмОммі 494 оьСвС КСгПзУФ, мО лТСбПгПккя зСкУФиьмОоіР е бжаСТкжй 
СТвОкСй лПТбжккСї лТСнУліизСбСї СТвОкіеОоії (лТСнУліизСбжй лТПгУмОбкжзСй). 
ЙСбігСйиПккя СаСб'яезСбС лСгОємьУя бжаСТкСйФ СТвОкФ лПТбжккСї лТСнУліизСбСї 
СТвОкіеОоії (лТСнУліизСбСйФ лТПгУмОбкжзФ). К ТОеі кОябкСУмі зіиьзСХ лПТбжккжХ 
лТСнУліизСбжХ СТвОкіеОоіР лСбігСйиПккя кОгУжиОємьУя УліиькСйФ лТПгУмОбкжоьзСйФ 
СТвОкФ, ФмбСТПкСйФ кжйж кО еОУОгОХ лТСлСТоіРкСвС лТПгУмОбкжомбО, О еО бігУФмкСУмі 
мОзСвС СТвОкФ - бжаСТкСйФ СТвОкФ лПТбжккСї лТСнУліизСбСї СТвОкіеОоії (лТСнУліизСбСйФ 
лТПгУмОбкжзФ), сС Са'єгкФє аіиьріУмь лТОоібкжзіб оьСвС ліглТжєйУмбО (ФУмОкСбж, 
СТвОкіеОоії). 

ВжйСвж пОУмжк лПТрСї - мТПмьСї оієї УмОммі кП еОУмСУСбФюмьУя гС лТОоібкжзіб, язі 
бжбіиькяюмьУя Ф еб'яезФ іе ейікОйж б СТвОкіеОоії бжТСакжомбО і лТОоі, лСб'яеОкжйж е 
бжзСкОккяй еОХСгіб ліг пОУ йСаіиіеОоії, кО СУСаижбжР лПТіСг, О мОзСд Ф еб'яезФ е 
кПйСдижбіУмю еОаПелПпПккя лТОоібкжзО ТСаСмСю, бжекОпПкСю мТФгСбжй гСвСбСТСй, Ф 
еб'яезФ іе екжсПккяй (бігУФмкіУмю) бжТСакжпжХ, СТвОкіеОоіРкжХ мО мПХкіпкжХ ФйСб, еОУСаіб 
бжТСакжомбО ОаС йОРкО ТСаСмСгОбоя бкОУиігСз аСРСбжХ гіР. 

ДПТдОбкО УиФдаО еОРкямСУмі ікнСТйФє лТОоібкжзіб лТС ТСаСмФ б міР УОйіР пж ікріР 
йіУоПбСУмі еО їХ лТСнПУіяйж, УлПоіОиькСУмяйж, збОиінізОоіяйж, О Ф ТОеі їХ бігУФмкСУмі - 
егіРУкює лігаіТ ікрСї ТСаСмж е ФТОХФбОккяй ікгжбігФОиькжХ лСаОдОкь і УФУліиькжХ лСмТПа. 
К ТОеі лСмТПаж СУСаФ йСдП аФмж кОлТОбиПкС, еО її евСгСю, кО лТСнПУіРкФ лПТПлігвСмСбзФ ОаС 
лігбжсПккя збОиінізОоії біглСбігкС гС еОзСкСгОбУмбО. 

ВжбіиькПккя лТОоібкжзіб, язі йОюмь УмОмФУ гПТдОбкжХ УиФдаСбоіб біглСбігкС гС 
ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС гПТдОбкФ УиФдаФ", егіРУкюємьУя Ф лСТягзФ, бжекОпПкСйФ оією УмОммПю, 
е ФТОХФбОккяй мОзжХ СУСаижбСУмПР: 

 лТС кОУмФлкП бжбіиькПккя лТОоібкжзіб лПТУСкОиькС лСлПТПгдОюмь кП ліекірП 
кід еО 30 зОиПкгОТкжХ гкіб; 

 Ф ТОеі бжбіиькПккя лТОоібкжзіб кО лігУмОбі лФкзмФ 1 пОУмжкж лПТрСї УмОммі 40 
оьСвС КСгПзУФ кП еОУмСУСбФюмьУя лСиСдПккя пОУмжкж гТФвСї УмОммі 40 оьСвС 
КСгПзУФ мО лСиСдПккя пОУмжкж гТФвСї оієї УмОммі; 
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 кП ліекірП кід еО 30 зОиПкгОТкжХ гкіб гС еОлиОкСбОкжХ ебіиькПкь лПТбжккжй 

лТСнУліизСбжй СТвОкіеОоіяй кОгОємьУя ікнСТйОоія сСгС ожХ еОХСгіб, 
бзиюпОюпж ікнСТйОоію лТС лТжпжкж ебіиькПкь, зіиьзіУмь і зОмПвСТії 
лТОоібкжзіб, язжХ оП йСдП УмСУФбОмжУя, лТС мПТйікж лТСбПгПккя ебіиькПкь, О 
мОзСд лТСбСгямьУя зСкУФиьмОоії е лТСнУліизОйж лТС еОХСгж сСгС еОлСаівОккя 
ебіиькПккяй пж ебПгПккю їХ зіиьзСУмі гС йікійФйФ ОаС лСй'язрПккя 
кПУлТжямижбжХ кОУиігзіб аФгь-язжХ ебіиькПкь. 

ВжбіиькПккя лТОоібкжзіб біглСбігкС гС лФкзмФ 6 пОУмжкж лПТрСї УмОммі 41 оьСвС 
КСгПзУФ егіРУкюємьУя б мОзСйФ лСТягзФ: 

 лТС кОУмФлкП бжбіиькПккя лТОоібкжзіб лПТУСкОиькС лСлПТПгдОюмь кП ліекірП 
кід еО 10 зОиПкгОТкжХ гкіб; 

 кП ліекірП кід еО 10 зОиПкгОТкжХ гкіб гС еОлиОкСбОкСвС бжбіиькПккя 
лТОоібкжзіб лПТбжккжй лТСнУліизСбжй СТвОкіеОоіяй кОгОємьУя ікнСТйОоія 
сСгС ожХ еОХСгіб, бзиюпОюпж ікнСТйОоію лТС лТжпжкж бжбіиькПккя, зіиьзіУмь і 
зОмПвСТії лТОоібкжзіб, язжХ оП йСдП УмСУФбОмжУя, лТС УмТСзж лТСбПгПккя 
ебіиькПккя. К ТОеі язсС бжбіиькПккя лТОоібкжзіб є йОУСбжй біглСбігкС гС 
УмОммі 48 ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС еОРкяміУмь кОУПиПккя", ТСаСмСгОбПоь еО 10 
зОиПкгОТкжХ гкіб гС лТСбПгПккя ебіиькПккя лСбігСйияє гПТдОбкФ УиФдаФ 
еОРкямСУмі лТС еОлиОкСбОкП бжбіиькПккя лТОоібкжзіб, О мОзСд лТСмявСй л'ямж 
зОиПкгОТкжХ гкіб лТСбСгжмь зСкУФиьмОоії е лТСнУліизОйж лТС еОХСгж сСгС 
еОлСаівОккя ебіиькПккяй пж ебПгПккя їХ зіиьзСУмі гС йікійФйФ ОаС 
лСй'язрПккя кПУлТжямижбжХ кОУиігзіб аФгь-язжХ ебіиькПкь. 

Часнзлт 7 взийюрело.  
Снання 493. Взийюрела. 

ЛмОммя 494. ЗОРкяміУмь кОУПиПккя  
ЗОРкяміУмь УФУліиькС зСТжУкСю лТОоПю СУіа, язі лТжлжкжиж мТФгСбі бігкСУжкж е 

лігУмОб, лПТПгаОпПкжХ ожй КСгПзУСй, лТж кПйСдижбСУмі їХ УОйСУміРкСвС 
лТОоПбиОрмФбОккя, еОаПелПпФємьУя біглСбігкС гС ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС еОРкяміУмь 
кОУПиПккя". 

ЙізбігОоія, ТПСТвОкіеОоія ліглТжєйУмб, ейікО нСТй биОУкСУмі ОаС пОУмзСбП еФлжкПккя 
бжТСакжомбО, сС мявкФмь еО УСаСю УзСТСпПккя пжУПиькСУмі ОаС рмОмФ лТОоібкжзіб, 
лСвіТрПккя ФйСб лТОоі, йСдФмь егіРУкюбОмжУя міиьзж ліУия лСгОккя бжаСТкСйФ СТвОкФ 
лПТбжккСї лТСнУліизСбСї СТвОкіеОоії (лТСнУліизСбСйФ лТПгУмОбкжзФ) лСбігСйиПккя лТС 
еОлиОкСбОкП йОУСбП бжбіиькПккя е біглСбігкСю ікнСТйОоією (Ф лжУьйСбСйФ бжвиягі) лТС 
мОзі еОХСгж, бзиюпОюпж бігСйСУмі лТС лТжпжкж кОУмФлкжХ ебіиькПкь, УПТПгкю зіиьзіУмь і 
зОмПвСТії лТОоібкжзіб, О мОзСд лТС зіиьзіУмь і зОмПвСТії лТОоібкжзіб, язжХ оП йСдП 
УмСУФбОмжУя, лТС УмТСзж лТСбПгПккя ебіиькПккя. ВиОУкжз ОаС ФлСбкСбОдПкжР кжй СТвОк, 
ніежпкО СУСаО, язО бжзСТжУмСбФє кОРйОкФ лТОою, кП ліекірП мТьСХ йіУяоіб е гОмж лТжРкяммя 
ТірПккя лТС йОУСбП бжбіиькПккя лТСбСгжмь зСкУФиьмОоії е бжаСТкжй СТвОкСй лПТбжккСї 
лТСнУліизСбСї СТвОкіеОоії (лТСнУліизСбжй лТПгУмОбкжзСй) сСгС еОХСгіб іе еОлСаівОккя 
ебіиькПккю, ебПгПккя РСвС гС йікійФйФ мО лСй'язрПккя кПУлТжямижбжХ кОУиігзіб аФгь-
язСвС ебіиькПккя. К ТОеі кОябкСУмі зіиьзСХ лПТбжккжХ лТСнУліизСбжХ СТвОкіеОоіР 
кОгУжиОємьУя лСбігСйиПккя, мО лТСбСгямьУя зСкУФиьмОоії іе Уліиькжй лТПгУмОбкжоьзжй 
СТвОкСй, ФмбСТПкжй кжйж кО еОУОгОХ лТСлСТоіРкСвС лТПгУмОбкжомбО, О еО бігУФмкСУмі 
мОзСвС СТвОкФ - іе бжаСТкжй СТвОкСй лПТбжккСї лТСнУліизСбСї СТвОкіеОоії (лТСнУліизСбжй 
лТПгУмОбкжзСй), сС Са'єгкФє аіиьріУмь, лТОоібкжзіб оьСвС ліглТжєйУмбО, ФУмОкСбж, 
СТвОкіеОоії, ніежпкСї СУСаж, язО бжзСТжУмСбФє кОРйОкФ лТОою. ЙСТягСз лТСбПгПккя мОзжХ 
зСкУФиьмОоіР мО бжзСкОккя ТПзСйПкгОоіР бжекОпОємьУя зСиПзмжбкжй гСвСбСТСй, О б ТОеі 
РСвС бігУФмкСУмі - еО гСйСбиПкіУмю. 
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ЙТСнПУіРкі Уліизж йОюмь лТОбС бкСУжмж лТСлСежоії біглСбігкжй СТвОкОй лТС 

лПТПкПУПккя УмТСзіб ОаС мжйпОУСбП лТжлжкПккя пж УзОУФбОккя еОХСгіб, лСб'яеОкжХ іе 
ебіиькПккяй лТОоібкжзіб, сС є СаСб'яезСбжйж гия ТСевиягФ. 
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ГЙАВА III-Б 
ЛЙКИПДЗИЕ КДЖИЖ КДГКЙЮВАЗЗЯ МККДИВИН ВІДЗИЛИЗ 

Гйава ІІІ-Б діє до для мрзмзлелля або сиаствалля воєллого сналт 

ЛмОммя 495. ИУСаижбСУмі еОУмСУФбОккя УлТСсПкСвС ТПджйФ ТПвФиюбОккя 
мТФгСбжХ бігкСУжк 

ЛлТСсПкжР ТПджй ТПвФиюбОккя мТФгСбжХ бігкСУжк (гОиі – УлТСсПкжР ТПджй) 
еОУмСУСбФємьУя гС мТФгСбжХ бігкСУжк, сС бжкжзОюмь: 

 йід лТОоібкжзСй мО ТСаСмСгОбоПй, язжР є УФа’єзмСй йОиСвС ОаС УПТПгкьСвС 
ліглТжєйкжомбО біглСбігкС гС еОзСкФ е УПТПгкьСю зіиьзіУмю лТОоібкжзіб еО 
ебімкжР лПТіСг (зОиПкгОТкжР Тіз) кП аіиьрП 250 СУіа; 

 ОаС йід ТСаСмСгОбоПй мО лТОоібкжзСй, ТСейіТ еОТСаімкСї лиОмж язСвС еО 
йіУяоь УмОкСбжмь лСкОг біУій ТСейіТіб йікійОиькСї еОТСаімкСї лиОмж, 
бУмОкСбиПкСї еОзСкСй. 

ЛлТСсПкжР ТПджй йСдП кО гСаТСбіиькжХ еОУОгОХ еОУмСУСбФбОмжУя Ф бігкСУжкОХ йід 
лТОоібкжзОйж мО ТСаСмСгОбояйж, язі йОюмь лТОбС кО РСвС бжзСТжУмОккя. 

Дия оіиПР еОУмСУФбОккя оієї УмОммі УПТПгкя зіиьзіУмь лТОоібкжзіб еО ебімкжР лПТіСг 
(зОиПкгОТкжР Тіз) бжекОпОємьУя еО гОкжйж біглСбігкСї УмОмжУмжпкСї ебімкСУмі, б язіР 
еОекОпОємьУя біглСбігкжР лСзОекжз. 

ЛлТСсПкжР ТПджй йСдП еОУмСУСбФбОмжУя Ф бігкСУжкОХ йід лТОоібкжзОйж мО 
ТСаСмСгОбояйж бжзиюпкС кО гСаТСбіиькжХ еОУОгОХ. МОзжР ТПджй лПТПгаОпОє йСдижбіУмь 
бУмОкСбиПккя ікгжбігФОиькжХ ФйСб лТОоі лТОоібкжзО аПелСУПТПгкьС Ф мТФгСбСйФ гСвСбСТі. 

ВжйСвж сСгС бПгПккя гСзФйПкмОоії е зОгТСбжХ лжмОкь, лТжРкяммя иСзОиькжХ 
кСТйОмжбкжХ Озміб мО СТвОкіеОоіРкС-ТСелСТягпСї гСзФйПкмОоії, б мСйФ пжУиі сСгС ТПджйФ 
ТСаСпСвС пОУФ мО пОУФ біглСпжкзФ, біглФУмСз, О мОзСд ікржХ гСзФйПкміб е лжмОкь, сС 
бТПвФиьСбОкі мТФгСбжй гСвСбСТСй, кП лСржТююмьУя кО ТСаСмСгОбоіб, язі еОУмСУСбФюмь 
УлТСсПкжР ТПджй. 

ИаСб’яеСз сСгС бПгПккя СаиізФ мТФгСбСї гіяиькСУмі лТОоібкжзО б ПиПзмТСккіР нСТйі, 
лСгОккя ебімкСУмі УмСУСбкС лПТУСкОиФ гС гПТдОбкжХ СТвОкіб лСзиОгОємьУя кО 
ТСаСмСгОбоя. 

В ФйСбОХ УлТСсПкСвС ТПджйФ мО еО ФйСбж, сС оП кП УФлПТПпжмь ікржй лСиСдПккяй 
оьСвС КСгПзУФ, УмСТСкж мТФгСбСвС гСвСбСТФ йСдФмь е ФТОХФбОккяй лСиСдПкь виОбж III 
оьСвС КСгПзУФ кО биОУкжР ТСеУФг еО беОєйкСю евСгСю бТПвФиюбОмж УбСї бігкСУжкж б 
пОУмжкі бжкжзкПккя і лТжлжкПккя мТФгСбжХ бігкСУжк, УжУмПйж СлиОмж лТОоі, кСТй лТОоі, 
ТСейіТФ еОТСаімкСї лиОмж е ФТОХФбОккяй бУмОкСбиПкСї еОзСкСй йікійОиькСї еОТСаімкСї 
лиОмж, кОгаОбСз, гСлиОм, лТПйіР, бжкОвСТСг мО ікржХ еОСХСпФбОиькжХ, зСйлПкУОоіРкжХ і 
вОТОкміРкжХ бжлиОм, кСТй ТСаСпСвС пОУФ мО біглСпжкзФ е гСгПТдОккяй кСТйОиькСї 
мТжбОиСУмі ТСаСпСвС пОУФ кО мждгПкь, мТжбОиСУмі сСмждкПбСвС аПелПТПТбкСвС біглСпжкзФ 
мО ікржХ лТОб і вОТОкміР, бжекОпПкжХ ожй КСгПзУСй. 

В ФйСбОХ УлТСсПкСвС ТПджйФ сСТіпкі СлиОпФбОкі біглФУмзж мО біглФУмзж аПе 
еаПТПдПккя еОТСаімкСї лиОмж кОгОюмьУя лТОоібкжзОй біглСбігкС гС лСТягзФ мО ФйСб, 
бжекОпПкжХ УмОммяйж 79, 84, 115 оьСвС КСгПзУФ, е ФТОХФбОккяй мОзжХ СУСаижбСУмПР: 

1) кО лТСХОккя лТОоібкжзО сСТіпкО біглФУмзО йСдП аФмж лСгіиПкО кО пОУмжкж аФгь-
язСї мТжбОиСУмі ОаС кОгОкО лСбкСї мТжбОиСУмі е ФТОХФбОккяй бУмОкСбиПкжХ ожй КСгПзУСй 
кСТй мТжбОиСУмі сСТіпкжХ біглФУмСз; 

2) еО УійПРкжйж СаУмОбжкОйж мО е ікржХ лТжпжк лТОоібкжзФ йСдП кОгОбОмжУя 
біглФУмзО аПе еаПТПдПккя еОТСаімкСї лиОмж еО евСгСю УмСТік кО мПТйік аіиьржР кід 15 
зОиПкгОТкжХ гкіб кО Тіз, язсС мОзО ФйСбО лПТПгаОпПкО мТФгСбжй гСвСбСТСй; 

3) еОТСаімкО лиОмО лТОоібкжзОй еО бПУь пОУ сСТіпкСї біглФУмзж бжлиОпФємьУя гС 
лСпОмзФ біглФУмзж, язсС ікрП кП лПТПгаОпПкС мТФгСбжй ОаС зСиПзмжбкжй гСвСбСТСй. 
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ЙСиСдПккя оієї виОбж кП лСржТююмьУя кО мТФгСбі бігкСУжкж, сС бжкжзОюмь йід 

лТОоібкжзОйж мО ТСаСмСгОбояйж, язі є юТжгжпкжйж СУСаОйж лФаиіпкСвС лТОбО. 
МТФгСбі бігкСУжкж йід лТОоібкжзОйж мО ТСаСмСгОбояйж б ФйСбОХ УлТСсПкСвС 

ТПджйФ, язі кП бТПвФиьСбОкі лСиСдПккяйж оієї виОбж мО/ОаС ФйСбОйж мТФгСбСвС гСвСбСТФ, 
ТПвФиююмьУя біглСбігкжйж лСиСдПккяйж оьСвС КСгПзУФ. 

ЛмОммя 496. МТФгСбжР гСвСбіТ б ФйСбОХ УлТСсПкСвС ТПджйФ ТПвФиюбОккя 
мТФгСбжХ бігкСУжк 

КПвФиюбОккя мТФгСбжХ бігкСУжк лТОоібкжзіб і ТСаСмСгОбоіб, кО язжХ лСржТюємьУя 
УлТСсПкжР ТПджй, егіРУкюємьУя мТФгСбжй гСвСбСТСй. 

ЗО беОєйкСю евСгСю лТОоібкжзО мО ТСаСмСгОбоя йСдП ФзиОгОмжУя аПеУмТСзСбжР ОаС 
УмТСзСбжР мТФгСбжР гСвСбіТ. ЛмТСзСбжР мТФгСбжР гСвСбіТ ФзиОгОємьУя кО бжекОпПкжР 
УмТСз ОаС кО пОУ бжзСкОккя лПбкСї ТСаСмж. 

К ТОеі язсС УмТСзСбжй мТФгСбжй гСвСбСТСй кП бжекОпПкС ФйСб РСвС лСкСбиПккя, 
мОзжР мТФгСбжР гСвСбіТ ббОдОємьУя лТжлжкПкжй Ф бжекОпПкжР б гСвСбСТі УмТСз ОаС ліУия 
еОбПТрПккя бжзСкОккя ТСаім. 

ІУмСмкжйж ФйСбОйж мТФгСбСвС гСвСбСТФ є: 
1) йіУоП ТСаСмж (іе еОекОпПккяй УмТФзмФТкСвС лігТСегіиФ) ОаС ікрСвС йіУоя ТСаСмж, 

язсС бжзСкОккя УбСїХ СаСб’яезіб лТОоібкжзСй егіРУкюємьУя кО ФйСбОХ гжУмОкоіРкСї 
ТСаСмж; 

2) гОмО кОаТОккя пжккСУмі мТФгСбжй гСвСбСТСй, О Ф ТОеі ФзиОгПккя мТФгСбСвС 
гСвСбСТФ кО бжекОпПкжР УмТСз – УмТСз гії гСвСбСТФ; 

3) СаСб’яезж лТОоібкжзО; 
4) ФйСбж СлиОмж лТОоі (Ф мСйФ пжУиі ТСейіТ мОТжнкСї УмОбзж ОаС СзиОгФ (лСУОгСбСвС 

СзиОгФ), гСлиОмж, лТПйії, кОгаОбзж, еОСХСпФбОиькі і зСйлПкУОоіРкі бжлиОмж, СлиОмО ТСаСмж б 
кіпкжР мО кОгФТСпкжР пОУ, Ф УбямзСбі, кПТСаСпі мО бжХігкі гкі); 

5) ТПджй ТСаСмж, мТжбОиіУмь ТСаСпСвС пОУФ і біглСпжкзФ, ТСаСмж б кіпкжР мО 
кОгФТСпкжР пОУ; 

6) мТжбОиіУмь СУкСбкСї сСТіпкСї біглФУмзж, лСТягСз її кОгОккя біглСбігкС гС 
еОзСкСгОбУмбО, кОгОккя сСТіпкжХ гСгОмзСбжХ біглФУмСз (ТСейіТж їХ СлиОмж); 

7) вОТОкмії і зСйлПкУОоії еО ТСаСмФ іе рзігижбжйж мО/ОаС кПаПелПпкжйж ФйСбОйж 
лТОоі, Ф ТОеі кОябкСУмі кО ТСаСпСйФ йіУоі лТОоібкжзО біглСбігкжХ ФйСб, іе еОекОпПккяй їХ 
ХОТОзмПТжУмжз; 

8) ФйСбж лТОоі; 
9) УмТСзж лСбігСйиПккя лТС ТСеіТбОккя мТФгСбСвС гСвСбСТФ е ікіоіОмжбж 

ТСаСмСгОбоя; 
10) лСТягСз мО нСТйО СайікФ ікнСТйОоією йід ТСаСмСгОбоПй і лТОоібкжзСй; 
11) лСТягСз мО УмТСзж лСбігСйиПккя лТОоібкжзО лТС ейікФ іУмСмкжХ ФйСб лТОоі (Ф ТОеі 

їХ лСвіТрПккя). ЙТС ейікФ іУмСмкжХ ФйСб лТОоі лТОоібкжз лСбжкПк аФмж лСбігСйиПкжР кП 
ліекірП УмТСзФ, бжекОпПкСвС УмОммПю 32 оьСвС КСгПзУФ; 

12) ФйСбж мО лСТягСз бкПУПккя ікржХ ейік гС мТФгСбСвС гСвСбСТФ, О мОзСд лСТягСз 
мО нСТйО ікнСТйФбОккя лТС ейікФ мТФгСбСвС гСвСбСТФ; 

13) ФйСбж кПТСевСиСрПккя зСйПТоіРкСї мОєйкжоі, еОаПелПпПккя еОХжУмФ 
ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі і бжзСТжУмОккя Са’єзміб ОбмСТУьзСвС лТОбО (Ф ТОеі їХ 
бжзСТжУмОккя ОаС УмбСТПккя Ф лТСоПУі мТФгСбСї гіяиькСУмі) мО біглСбігОиькіУмь еО їХ 
лСТФрПккя; 

14) ФйСбж бжкжзкПккя мО лСТягСз бТПвФиюбОккя зСкниізмФ ікмПТПУіб; 
15) зСйлПкУОоіРкО бжлиОмО лТОоібкжзФ Ф ТОеі ТСеіТбОккя мТФгСбСвС гСвСбСТФ е 

ікіоіОмжбж ТСаСмСгОбоя; 
16) біглСбігОиькіУмь ТСаСмСгОбоя еО лСТФрПккя УмТСзіб бжлиОмж еОТСаімкСї лиОмж, 

сС лПТПгаОпОє бжекОпПккя Ф мТФгСбСйФ гСвСбСТі ТСейіТФ зСйлПкУОоії (Ф лТСоПкмкСйФ 
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бігкСрПккі гС ТСейіТФ еОТСаімкСї лиОмж (мОТжнкСї УмОбзж ОаС СзиОгФ (лСУОгСбСвС СзиОгФ), 
язО УлиОпФємьУя ТСаСмСгОбоПй лТОоібкжзФ еО зСдкжР гПкь еОмТжйзж бжлиОмж еОТСаімкСї 
лиОмж. 

МТФгСбжР гСвСбіТ еО гСйСбиПкіУмю йід лТОоібкжзСй мО ТСаСмСгОбоПй йСдП 
лПТПгаОпОмж лігУмОбж і лСТягСз еОиФпПккя лТОоібкжзО гС ТСаСмж Ф кОгФТСпкжР і кіпкжР пОУ, 
Ф УбямзСбі, кПТСаСпі і бжХігкі гкі іе еОекОпПккяй ТСейіТФ СлиОмж еО мОзФ ТСаСмФ. ЙТж оьСйФ 
ТСейіТ мОзСї СлиОмж кП йСдП аФмж йПкржй біг ТСейіТФ, бжекОпПкСвС УмОммяйж 72, 106, 107, 
108 оьСвС КСгПзУФ. 

ЗОиФпПккя лТОоібкжзО гС ТСаСмж б кОгФТСпкжР пОУ кО ФйСбОХ і б лСТягзФ, бжекОпПкжХ 
мТФгСбжй гСвСбСТСй, егіРУкюємьУя аПе гСебСиФ бжаСТкСвС СТвОкФ лПТбжккСї 
лТСнУліизСбСї СТвОкіеОоії (лТСнУліизСбСвС лТПгУмОбкжзО) ліглТжєйУмбО. 

К ТОеі лСвіТрПккя іУмСмкжХ ФйСб лТОоі ТСаСмСгОбПоь еСаСб’яеОкжР лСбігСйжмж 
лТОоібкжзО Ф УлСУіа, бжекОпПкжР мТФгСбжй гСвСбСТСй, кП ліекірП кід еО гбО йіУяоі. 
ЗПСаХігкіУмь лСбігСйиПккя лТОоібкжзО лТС ейікФ іУмСмкжХ ФйСб лТОоі, сС кП лСб’яеОкО е їХ 
лСвіТрПккяй, бжекОпОємьУя еО гСйСбиПкіУмю УмСТік лТж ФзиОгПккі мТФгСбСвС гСвСбСТФ. 

К мТФгСбСйФ гСвСбСТі еОекОпОємьУя ікнСТйОоія лТС ФйСбж лТОоі, 
кОябкіУмь/бігУФмкіУмь кО ТСаСпСйФ йіУоі лТОоібкжзО кПаПелПпкжХ і рзігижбжХ бжТСакжпжХ 
нОзмСТіб, йСдижбі кОУиігзж їХ ближбФ кО егСТСб’я, О мОзСд бжекОпОюмьУя бУмОкСбиПкі 
еОзСкСй лТОбО лТОоібкжзО кО ліиьвж і зСйлПкУОоії еО ТСаСмФ б рзігижбжХ ФйСбОХ. ЙТОоібкжз 
ббОдОємьУя лСікнСТйСбОкжй лТС ФйСбж лТОоі мО кОябкіУмь/бігУФмкіУмь кО РСвС ТСаСпСйФ 
йіУоі кПаПелПпкжХ нОзмСТіб е йСйПкмФ ліглжУОккя кжй мТФгСбСвС гСвСбСТФ. 

МТФгСбжР гСвСбіТ ФзиОгОємьУя б лжУьйСбіР нСТйі гПТдОбкСю йСбСю Ф гбСХ 
лТжйіТкжзОХ (лС СгкСйФ лТжйіТкжзФ гия зСдкСї іе УмСТік). 

ЗО евСгСю йід лТОоібкжзСй і ТСаСмСгОбоПй мТФгСбжР гСвСбіТ йСдП аФмж ФзиОгПкжР Ф 
нСТйі ПиПзмТСккСвС гСзФйПкмО біглСбігкС гС ЗОзСкФ КзТОїкж “ЙТС ПиПзмТСккі гСзФйПкмж 
мО ПиПзмТСккжР гСзФйПкмССаів”. 

В ФйСбОХ бСєккСвС УмОкФ лСиСдПккя мТФгСбСвС гСвСбСТФ еОУмСУСбФюмьУя б міР 
пОУмжкі, сС кП УФлПТПпОмь еОзСкСгОбУмбФ сСгС ТПвФиюбОккя мТФгСбжХ бігкСУжк б ФйСбОХ 
бСєккСвС УмОкФ, язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС гСйСбиПкіУмю УмСТік. 

ЛмОммя 497. ЛмТСзж бжлиОмж еОТСаімкСї лиОмж б ФйСбОХ УлТСсПкСвС ТПджйФ 
ТПвФиюбОккя мТФгСбжХ бігкСУжк 

В ФйСбОХ УлТСсПкСвС ТПджйФ еОТСаімкО лиОмО бжлиОпФємьУя лТОоібкжзСбі Ф УмТСзж, 
бжекОпПкі мТФгСбжй гСвСбСТСй, ОиП кП ТігрП гбСХ ТОеіб кО йіУяоь пПТПе лТСйідСз пОУФ, сС 
кП лПТПбжсФє ріУмкОгоямж зОиПкгОТкжХ гкіб. 

ЛмОммя 498. ЙТжлжкПккя мТФгСбСвС гСвСбСТФ б ФйСбОХ УлТСсПкСвС ТПджйФ 
ТПвФиюбОккя мТФгСбжХ бігкСУжк 

ЙТжлжкПккя мТФгСбСвС гСвСбСТФ, ТСеіТбОккя мТФгСбСвС гСвСбСТФ е ікіоіОмжбж 
лТОоібкжзО ОаС ТСаСмСгОбоя егіРУкююмьУя е лігУмОб мО Ф лСТягзФ, сС бУмОкСбиПкі ожй 
КСгПзУСй, е ФТОХФбОккяй СУСаижбСУмПР, бжекОпПкжХ оією виОбСю. 

КСеіТбОккя мТФгСбСвС гСвСбСТФ е ікіоіОмжбж ТСаСмСгОбоя е лігУмОб, кП лПТПгаОпПкжХ 
ожй КСгПзУСй, егіРУкюємьУя е СаґТФкмФбОккяй (еОекОпПккяй) лТжпжк мОзСвС ТСеіТбОккя мО 
е кОгОккяй лТОоібкжзФ зСйлПкУОоіРкСї бжлиОмж б ТСейіТі мО Ф лСТягзФ, бжекОпПкжХ 
мТФгСбжй гСвСбСТСй, ОиП кП йПкрП: 

1) лСиСбжкж йікійОиькСї еОТСаімкСї лиОмж – язсС УФйО лПТіСгіб ТСаСмж лТОоібкжзО Ф 
оьСвС ТСаСмСгОбоя УмОкСбжмь кП аіиьрП 30 гкіб; 

2) йікійОиькСї еОТСаімкСї лиОмж – язсС УФйО лПТіСгіб ТСаСмж лТОоібкжзО Ф оьСвС 
ТСаСмСгОбоя УмОкСбжмь лСкОг 30 гкіб; 

3) мТьСХ йікійОиькжХ еОТСаімкжХ лиОм – язсС УФйО лПТіСгіб ТСаСмж лТОоібкжзО Ф 
оьСвС ТСаСмСгОбоя УмОкСбжмь лСкОг Сгжк Тіз; 
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4) л’ямж йікійОиькжХ еОТСаімкжХ лиОм – язсС УФйО лПТіСгіб ТСаСмж лТОоібкжзО Ф оьСвС 

ТСаСмСгОбоя УмОкСбжмь лСкОг гбО ТСзж. 
К оіияХ оієї УмОммі еОУмСУСбФємьУя ТСейіТ йікійОиькСї еОТСаімкСї лиОмж, бУмОкСбиПкжР 

еОзСкСй кО гПкь ТСеіТбОккя мТФгСбСвС гСвСбСТФ. 
МТФгСбжР гСвСбіТ ТСеТжбОємьУя еО ікіоіОмжбСю ТСаСмСгОбоя рияХСй ліглжУОккя 

гСгОмзСбСї ФвСгж лТС ТСеіТбОккя мТФгСбСвС гСвСбСТФ ОаС б СгкСУмСТСккьСйФ лСТягзФ 
рияХСй кОгУжиОккя лТОоібкжзФ Ф УлСУіа, бжекОпПкжР мТФгСбжй гСвСбСТСй, ОаС 
ТПзСйПкгСбОкжй лСрмСбжй біглТОбиПккяй е СлжУСй бзиОгПккя СніоіРкСвС лСбігСйиПккя 
лТС ТСеіТбОккя мТФгСбСвС гСвСбСТФ. 

К ТОеі кОгУжиОккя лТОоібкжзФ лСбігСйиПккя лТС ТСеіТбОккя мТФгСбСвС гСвСбСТФ 
еОУСаОйж лСрмСбСвС еб’яезФ мТФгСбжР гСвСбіТ ббОдОємьУя ТСеіТбОкжй е кОУмФлкСвС 
ТСаСпСвС гкя ліУия гОмж бТФпПккя лТОоібкжзФ СніоіРкСвС лСбігСйиПккя ТСаСмСгОбоя лТС 
ТСеіТбОккя мТФгСбСвС гСвСбСТФ ОаС пПТПе Уій зОиПкгОТкжХ гкіб е гкя кОгХСгдПккя 
лСрмСбСвС біглТОбиПккя ТСаСмСгОбоя Ф лСрмСбП біггіиПккя еО ОгТПУСю лТОоібкжзО. 

В ФйСбОХ УлТСсПкСвС ТПджйФ кСТйж УмОммі 43 оьСвС КСгПзУФ кП еОУмСУСбФюмьУя, 
зТій бжлОгзіб ебіиькПккя лТОоібкжзіб ліглТжєйУмб, ФУмОкСб ОаС СТвОкіеОоіР, СаТОкжХ гС 
лТСнУліизСбжХ СТвОкіб. 

ЙТОоібкжз і ТСаСмСгОбПоь еО їХ евСгСю йСдФмь бжекОпОмж Ф мТФгСбСйФ гСвСбСТі 
мОзСд ікрі, зТій бУмОкСбиПкжХ ожй КСгПзУСй, лігУмОбж лТжлжкПккя ОаС ТСеіТбОккя 
мТФгСбСвС гСвСбСТФ. 
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ГиОбО IV 
КИБИНИЕ НАЛ 

ЛмОммя 50. ЗСТйО мТжбОиСУмі ТСаСпСвС пОУФ  
ЗСТйОиькО мТжбОиіУмь ТСаСпСвС пОУФ лТОоібкжзіб кП йСдП лПТПбжсФбОмж 40 вСгжк кО 

мждгПкь. 
ЙіглТжєйУмбО і СТвОкіеОоії лТж ФзиОгПккі зСиПзмжбкСвС гСвСбСТФ йСдФмь 

бУмОкСбиюбОмж йПкрФ кСТйФ мТжбОиСУмі ТСаСпСвС пОУФ, кід лПТПгаОпПкС б пОУмжкі лПТріР 
оієї УмОммі.  

ЛмОммя 51. ЛзСТСпПкО мТжбОиіУмь ТСаСпСвС пОУФ 
ЛзСТСпПкО мТжбОиіУмь ТСаСпСвС пОУФ бУмОкСбиюємьУя: 
1) гия лТОоібкжзіб бізСй біг 16 гС 18 ТСзіб - 36 вСгжк кО мждгПкь, гия СУіа бізСй біг 

15 гС 16 ТСзіб (Фпкіб бізСй біг 14 гС 15 ТСзіб, язі лТОоююмь б лПТіСг зОкізФи) - 24 вСгжкж кО 
мждгПкь.  

МТжбОиіУмь ТСаСпСвС пОУФ Фпкіб, язі лТОоююмь лТСмявСй кОбпОиькСвС ТСзФ Ф біиькжР 
біг кОбпОккя пОУ кП йСдП лПТПбжсФбОмж лСиСбжкж йОзУжйОиькСї мТжбОиСУмі ТСаСпСвС 
пОУФ, лПТПгаОпПкСї б ОаеОоі лПТрСйФ оьСвС лФкзмФ гия СУіа біглСбігкСвС бізФ;  

2) гия лТОоібкжзіб, еОРкямжХ кО ТСаСмОХ е рзігижбжйж ФйСбОйж лТОоі, - кП аіиьр яз 
36 вСгжк кО мждгПкь. 

ЙПТПиіз бжТСакжомб, оПХіб, лТСнПУіР і лСУОг е рзігижбжйж ФйСбОйж лТОоі, ТСаСмО б 
язжХ гОє лТОбС кО УзСТСпПкФ мТжбОиіУмь ТСаСпСвС пОУФ, еОмбПТгдФємьУя б лСТягзФ, 
бУмОкСбиПкСйФ еОзСкСгОбУмбСй. 

КТій мСвС, еОзСкСгОбУмбСй бУмОкСбиюємьУя УзСТСпПкО мТжбОиіУмь ТСаСпСвС пОУФ гия 
СзТПйжХ зОмПвСТіР лТОоібкжзіб (ФпжмПиіб, иізОТіб мО ікржХ). 

ЛзСТСпПкО мТжбОиіУмь ТСаСпСвС пОУФ йСдП бУмОкСбиюбОмжУя еО ТОХФкСз биОУкжХ 
зСрміб ліглТжєйУмб, ФУмОкСб, СТвОкіеОоіР гия лТОоібкжзіб, язі йОюмь гімПР бізСй гС 
пСмжТкОгоямж ТСзіб ОаС гжмжкФ е ікбОиігкіУмю, О мОзСд гия СгжкСзжХ йОмПТіб мО аОмьзіб, язі 
бжХСбФюмь гжмжкФ аПе аОмьзО (йОмПТі), Ф мСйФ пжУиі Ф ТОеі мТжбОиСвС лПТПаФбОккя йОмПТі б 
иізОТкякСйФ еОзиОгі. 

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

Дия лТОоібкжзіб ФУмОкСбиюємьУя л'ямжгПккжР ТСаСпжР мждгПкь е гбСйО бжХігкжйж 
гкяйж. ЙТж л'ямжгПккСйФ ТСаСпСйФ мждкі мТжбОиіУмь сСгПккСї ТСаСмж (ейікж) 
бжекОпОємьУя лТОбжиОйж бкФмТіркьСвС мТФгСбСвС ТСелСТягзФ ОаС вТОнізОйж ейіккСУмі, язі 
еОмбПТгдФє ТСаСмСгОбПоь еО лСвСгдПккяй е бжаСТкжй СТвОкСй лПТбжккСї лТСнУліизСбСї 
СТвОкіеОоії (лТСнУліизСбжй лТПгУмОбкжзСй) ліглТжєйУмбО, ФУмОкСбж, СТвОкіеОоії е 
гСгПТдОккяй ФУмОкСбиПкСї мТжбОиСУмі ТСаСпСвС мждкя (УмОммі 50 і 51). 

ЗО мжХ ліглТжєйУмбОХ, б ФУмОкСбОХ, СТвОкіеОоіяХ, гП еО ХОТОзмПТСй бжТСакжомбО мО 
ФйСбОйж ТСаСмж еОлТСбОгдПккя л'ямжгПккСвС ТСаСпСвС мждкя є кПгСоіиькжй, 
бУмОкСбиюємьУя рПУмжгПккжР ТСаСпжР мждгПкь е Сгкжй бжХігкжй гкПй. ЙТж 
рПУмжгПккСйФ ТСаСпСйФ мждкі мТжбОиіУмь сСгПккСї ТСаСмж кП йСдП лПТПбжсФбОмж 7 вСгжк 
лТж мждкПбіР кСТйі 40 вСгжк, 6 вСгжк лТж мждкПбіР кСТйі 36 вСгжк і 4 вСгжк лТж мждкПбіР 
кСТйі 24 вСгжкж. 

Й'ямжгПккжР ОаС рПУмжгПккжР ТСаСпжР мждгПкь бУмОкСбиюємьУя ТСаСмСгОбоПй 
УліиькС е бжаСТкжй СТвОкСй лПТбжккСї лТСнУліизСбСї СТвОкіеОоії (лТСнУліизСбжй 
лТПгУмОбкжзСй) е ФТОХФбОккяй УлПожнізж ТСаСмж, гФйзж мТФгСбСвС зСиПзмжбФ і еО 
лСвСгдПккяй е йіУоПбСю ТОгСю. 
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ЛмОммя 53. МТжбОиіУмь ТСаСмж кОлПТПгСгкі УбямзСбжХ і кПТСаСпжХ і бжХігкжХ гкіб 
ЗОлПТПгСгкі УбямзСбжХ і кПТСаСпжХ гкіб (УмОммя 73) мТжбОиіУмь ТСаСмж лТОоібкжзіб, 

зТій лТОоібкжзіб, еОекОпПкжХ Ф УмОммі 51 оьСвС КСгПзУФ, УзСТСпФємьУя кО СгкФ вСгжкФ яз лТж 
л'ямжгПккСйФ, мОз і лТж рПУмжгПккСйФ ТСаСпСйФ мждкі. 

ЗОлПТПгСгкі бжХігкжХ гкіб мТжбОиіУмь ТСаСмж лТж рПУмжгПккСйФ ТСаСпСйФ мждкі кП 
йСдП лПТПбжсФбОмж 5 вСгжк. 

(Заиолок Уираїлз від 15.03.2022 р. № 2136-IX т меріод воєллого сналт  
мередбарело оирекі особйзвосні жасноствалля лорк сн. 53) 

ЛмОммя 54. МТжбОиіУмь ТСаСмж б кіпкжР пОУ 
ЙТж ТСаСмі б кіпкжР пОУ бУмОкСбиПкО мТжбОиіУмь ТСаСмж (ейікж) УзСТСпФємьУя кО СгкФ вСгжкФ. МП 

лТОбжиС кП лСржТюємьУя кО лТОоібкжзіб, гия язжХ ФдП лПТПгаОпПкС УзСТСпПккя ТСаСпСвС пОУФ (лФкзм 2 

пОУмжкж лПТрСї і пОУмжкО мТПмя УмОммі 51). 
(Заиолок Уираїлз від 15.03.2022 р. № 2136-IX т меріод воєллого сналт  

мередбарело оирекі особйзвосні жасноствалля лорк р. 1 сн. 54) 
МТжбОиіУмь кіпкСї ТСаСмж еТібкюємьУя е гПккСю б мжХ бжлОгзОХ, зСиж оП кПСаХігкС еО 

ФйСбОйж бжТСакжомбО, еСзТПйО Ф аПелПТПТбкжХ бжТСакжомбОХ, О мОзСд кО ейіккжХ ТСаСмОХ 
лТж рПУмжгПккСйФ ТСаСпСйФ мждкі е Сгкжй бжХігкжй гкПй. 

(Заиолок Уираїлз від 15.03.2022 р. № 2136-IX т меріод воєллого сналт  
мередбарело оирекі особйзвосні жасноствалля лорк р. 2 сн. 54) 

Зіпкжй ббОдОємьУя пОУ е 10 вСгжкж бПпСТО гС 6 вСгжкж ТОкзФ. 

ЛмОммя 55. ЗОаСТСкО ТСаСмж б кіпкжР пОУ 
ЗОаСТСкяємьУя еОиФпПккя гС ТСаСмж б кіпкжР пОУ: 
1) бОвімкжХ дікСз і дікСз, сС йОюмь гімПР бізСй гС мТьСХ ТСзіб (УмОммя 176); 
2) СУіа, йСиСгржХ біУійкОгоямж ТСзіб (УмОммя 192); 
3) ікржХ зОмПвСТіР лТОоібкжзіб, лПТПгаОпПкжХ еОзСкСгОбУмбСй. 
КСаСмО дікСз б кіпкжР пОУ кП гСлФУзОємьУя, еО бжкямзСй бжлОгзіб, лПТПгаОпПкжХ 

УмОммПю 175 оьСвС КСгПзУФ. КСаСмО СУіа е ікбОиігкіУмю Ф кіпкжР пОУ гСлФУзОємьУя ижрП еО їХ 
евСгСю і еО ФйСбж, сС оП кП УФлПТПпжмь йПгжпкжй ТПзСйПкгОоіяй (УмОммя 172). 

ЛмОммя 56. ЗПлСбкжР ТСаСпжР пОУ 
ЗО ФвСгСю йід лТОоібкжзСй і ТСаСмСгОбоПй йСдП бУмОкСбиюбОмжУь яз лТж лТжРкяммі 

кО ТСаСмФ, мОз і евСгСй кПлСбкжР ТСаСпжР гПкь ОаС кПлСбкжР ТСаСпжР мждгПкь. ЗО лТСУьаФ 
бОвімкСї дікзж, дікзж, язО йОє гжмжкФ бізСй гС пСмжТкОгоямж ТСзіб ОаС гжмжкФ е 
ікбОиігкіУмю, б мСйФ пжУиі мОзФ, сС екОХСгжмьУя ліг її СлізФбОккяй ОаС егіРУкює гСвияг еО 
ХбСТжй пиПкСй Уій'ї біглСбігкС гС йПгжпкСвС бжУкСбзФ, ТСаСмСгОбПоь еСаСб'яеОкжР 
бУмОкСбиюбОмж їР кПлСбкжР ТСаСпжР гПкь ОаС кПлСбкжР ТСаСпжР мждгПкь. 

ИлиОмО лТОоі б ожХ бжлОгзОХ лТСбОгжмьУя лТСлСТоіСкОиькС біглТОоьСбОкСйФ пОУФ 
ОаС еОиПдкС біг бжТСаімзФ. 

КСаСмО кО ФйСбОХ кПлСбкСвС ТСаСпСвС пОУФ кП мявкП еО УСаСю аФгь-язжХ СайПдПкь 
СаУявФ мТФгСбжХ лТОб лТОоібкжзіб. 

ЛмОммя 57. ЙСпОмСз і еОзікпПккя ТСаСмж 
НОУ лСпОмзФ і еОзікпПккя сСгПккСї ТСаСмж (ейікж) лПТПгаОпОємьУя лТОбжиОйж 

бкФмТіркьСвС мТФгСбСвС ТСелСТягзФ і вТОнізОйж ейіккСУмі Ф біглСбігкСУмі е 
еОзСкСгОбУмбСй. 

ЛмОммя 58. КСаСмО ейікОйж 
ЙТж ейіккжХ ТСаСмОХ лТОоібкжзж пПТвФюмьУя б ейікОХ ТібкСйіТкС б лСТягзФ, 

бУмОкСбиПкСйФ лТОбжиОйж бкФмТіркьСвС мТФгСбСвС ТСелСТягзФ. 
ЙПТПХіг е Сгкієї ейікж б ікрФ, яз лТОбжиС, йОє бігаФбОмжУя пПТПе зСдкжР ТСаСпжР 

мждгПкь б вСгжкж, бжекОпПкі вТОнізОйж ейіккСУмі. 

http://document.vobu.ua/doc/10820
http://document.vobu.ua/doc/10820
http://document.vobu.ua/doc/10820
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ЛмОммя 59. ЙПТПТбж йід ейікОйж 
МТжбОиіУмь лПТПТбж б ТСаСмі йід ейікОйж йОє аФмж кП йПкрСю лСгбіРкСї мТжбОиСУмі 

пОУФ ТСаСмж б лСлПТПгкіР ейікі (бзиюпОюпж і пОУ лПТПТбж кО Саіг). 
ЙТжекОпПккя лТОоібкжзО кО ТСаСмФ лТСмявСй гбСХ ейік лігТяг еОаСТСкяємьУя. 

ЛмОммя 60. ГкФпзжР ТПджй ТСаСпСвС пОУФ 
ЗО лжУьйСбжй лСвСгдПккяй йід лТОоібкжзСй і ТСаСмСгОбоПй кПеОиПдкС біг нСТйж 

биОУкСУмі ОаС ФлСбкСбОдПкжй кжй СТвОкСй гия лТОоібкжзО йСдП бУмОкСбиюбОмжУя 
вкФпзжР ТПджй ТСаСпСвС пОУФ, сС лПТПгаОпОє УОйСТПвФиюбОккя лТОоібкжзСй пОУФ лСпОмзФ, 
еОзікпПккя ТСаСмж мО мТжбОиСУмі ТСаСпСвС пОУФ ФлТСгСбд ТСаСпСвС гкя, кО бжекОпПкжР 
УмТСз ОаС аПеУмТСзСбС, ліг пОУ лТжРкяммя кО ТСаСмФ ОаС ліекірП. 

ЗО пОУ еОвТСеж лСржТПккя ПлігПйії, лОкгПйії мО/ОаС Ф ТОеі бжкжзкПккя еОвТСеж 
еаТСРкСї ОвТПУії, кОгебжпОРкСї УжмФОоії мПХкСвПккСвС, лТжТСгкСвС пж ікрСвС ХОТОзмПТФ 
вкФпзжР ТПджй ТСаСпСвС пОУФ йСдП бУмОкСбиюбОмжУя кОзОеСй (ТСелСТягдПккяй) 
ТСаСмСгОбоя. З мОзжй кОзОеСй (ТСелСТягдПккяй) лТОоібкжз СекОРСйиюємьУя лТСмявСй 
гбСХ гкіб е гкя РСвС лТжРкяммя, ОиП гС еОлТСбОгдПккя вкФпзСвС ТПджйФ ТСаСпСвС пОУФ. К 
мОзСйФ ТОеі кСТйж пОУмжкж мТПмьСї УмОммі 32 оьСвС КСгПзУФ кП еОУмСУСбФюмьУя. 

ГкФпзжР ТПджй ТСаСпСвС пОУФ - оП нСТйО СТвОкіеОоії лТОоі, еО язСю гСлФУзОємьУя 
бУмОкСбиПккя ікрСвС ТПджйФ ТСаСмж, кід бжекОпПкжР лТОбжиОйж бкФмТіркьСвС мТФгСбСвС 
ТСелСТягзФ, еО ФйСбж гСмТжйОккя бУмОкСбиПкСї гПккСї, мждкПбСї пж ікрСї, бУмОкСбиПкСї кО 
лПбкжР СаиізСбжР лПТіСг (мждгПкь, йіУяоь, збОТмОи, Тіз мСсС), кСТйж мТжбОиСУмі ТСаСпСвС 
пОУФ. 

ГкФпзжР ТПджй ТСаСпСвС пОУФ лПТПгаОпОє: 
1) нізУСбОкжР пОУ, лТСмявСй язСвС лТОоібкжз СаСб'яезСбС лСбжкПк аФмж лТжУФмкій кО 

ТСаСпСйФ йіУоі мО бжзСкФбОмж УбСї лСУОгСбі СаСб'яезж. ЙТж оьСйФ йСдП лПТПгаОпОмжУя 
лСгіи ТСаСпСвС гкя кО пОУмжкж; 

2) ейіккжР пОУ, лТСмявСй язСвС лТОоібкжз кО биОУкжР ТСеУФг бжекОпОє лПТіСгж 
ТСаСмж б йПдОХ бУмОкСбиПкСї кСТйж мТжбОиСУмі ТСаСпСвС пОУФ; 

3) пОУ лПТПТбж гия біглСпжкзФ і ХОТпФбОккя. 
ГкФпзжР ТПджй ТСаСпСвС пОУФ, яз лТОбжиС, кП еОУмСУСбФємьУя кО аПелПТПТбкС гіюпжХ 

ліглТжєйУмбОХ, б ФУмОкСбОХ, СТвОкіеОоіяХ, лТж аОвОмСейіккіР СТвОкіеОоії ТСаСмж, О мОзСд б 
ікржХ бжлОгзОХ, СаФйСбиПкжХ УлПожнізСю гіяиькСУмі, зСиж бжзСкОккя СаСб'яезіб 
лТОоібкжзСй лСмТПаФє РСвС лТжУФмкСУмі б пімзС бжекОпПкі лТОбжиОйж бкФмТіркьСвС 
мТФгСбСвС ТСелСТягзФ вСгжкж ТСаСмж ОаС зСиж мОзжР ТПджй є кПУФйіУкжй е бжйСвОйж 
сСгС аПелПпкжХ ФйСб лТОоі. 

К ТОеі бжТСакжпС-мПХкіпкСї кПСаХігкСУмі мО/ОаС гия бжзСкОккя кПбігзиОгкжХ пж 
кПлПТПгаОпПкжХ еОбгОкь ТСаСмСгОбПоь йСдП мжйпОУСбС (кО мПТйік гС СгкСвС йіУяоя 
лТСмявСй зОиПкгОТкСвС ТСзФ) еОУмСУСбФбОмж гС лТОоібкжзіб, язжй ФУмОкСбиПкС вкФпзжР 
ТПджй ТСаСпСвС пОУФ, еОвОиькжР ТПджй ТСаСмж кО ліглТжєйУмбі, б ФУмОкСбі, СТвОкіеОоії. К 
мОзСйФ ТОеі кСТйж пОУмжкж мТПмьСї УмОммі 32 оьСвС КСгПзУФ кП еОУмСУСбФюмьУя. 

К ТОеі кОлТОбиПккя лТОоібкжзО Ф бігТягдПккя кО кьСвС лСржТюємьУя ТПджй ТСаСмж, 
бУмОкСбиПкжР кО ліглТжєйУмбі (б ФУмОкСбі, СТвОкіеОоії), гС язСвС (язСї) РСвС бігТягдПкС. 

ГкФпзжР ТПджй ТСаСпСвС пОУФ йСдП бУмОкСбиюбОмжУя: 
1) еО еОябСю лТОоібкжзО е лТжРкямкжйж гия кьСвС пОУСбжйж йПдОйж вТОнізО ТСаСмж 

аПе гСмТжйОккя бжйСв сСгС лСбігСйиПккя лТОоібкжзО кП ліекірП кід еО гбО йіУяоі лТС 
ейікФ ТПджйФ ТСаСмж; 

2) ТСаСмСгОбоПй - Ф ТОеі бжТСакжпСї кПСаХігкСУмі е СаСб'яезСбжй лСбігСйиПккяй 
лТОоібкжзО кП ліекірП кід еО гбО йіУяоі лТС ейікФ ТПджйФ ТСаСмж. 

КСаСмСгОбПоь еСаСб'яеОкжР СекОРСйжмж лТОоібкжзіб е ФйСбОйж мО УлПожнізСю 
вкФпзСвС ТПджйФ ТСаСпСвС пОУФ кП йПкрП кід еО гбО йіУяоі гС еОлТСбОгдПккя мОзСвС 
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ТПджйФ, еОаПелПпжмж Саиіз біглТОоьСбОкСвС пОУФ мО ПнПзмжбкжР зСкмТСиь еО кОРаіиьр 
лСбкжй і ТОоіСкОиькжй бжзСТжУмОккяй ТСаСпСвС пОУФ лТОоібкжзСй. 

КСаСмСгОбПоь, бжХСгяпж іе УмТФзмФТж ТСаСпСвС пОУФ мО бУмОкСбиПкСвС СаиізСбСвС 
лПТіСгФ кСТйж РСвС мТжбОиСУмі гия зСдкСвС СзТПйСвС лТОоібкжзО, ФевСгдФє пОУ ТСаСмж 
лТОоібкжзО, гия язСвС бУмОкСбиПкС вкФпзжР ТПджй ТСаСпСвС пОУФ, е ТПджйСй ТСаСмж ікржХ 
лТОоібкжзіб рияХСй ТПвФиюбОккя нізУСбОкСвС, ейіккСвС пОУФ і пОУФ лПТПТбж гия біглСпжкзФ 
і ХОТпФбОккя. 

ЗОлТСбОгдПккя вкФпзСвС ТПджйФ ТСаСпСвС пОУФ кП мявкП еО УСаСю ейік Ф кСТйФбОккі, 
СлиОмі лТОоі мО кП ближбОє кО СаУяв мТФгСбжХ лТОб лТОоібкжзіб. 

К ТОеі лСТФрПккя бУмОкСбиПкСвС вкФпзСвС ТПджйФ ТСаСпСвС пОУФ, зТій еОУмСУФбОккя 
біглСбігкжХ гжУожлиікОТкжХ УмявкПкь, лТОоібкжз йСдП аФмж лПТПбПгПкжР кО еОвОиькжР 
ТПджй ТСаСмж аПе гСмТжйОккя бжйСвж сСгС лСбігСйиПккя лТОоібкжзО кП ліекірП кід еО 
гбО йіУяоі лТС ейікФ іУмСмкжХ ФйСб лТОоі. 

ВжйСвО сСгС лСбігСйиПккя ТСаСмСгОбоПй лТОоібкжзО лТС ейікФ ТПджйФ ТСаСмж, 
бУмОкСбиПкО оією УмОммПю, кП лСржТюємьУя кО бжлОгзж, лПТПгаОпПкі пОУмжкСю гТФвСю оієї 
УмОммі. 

ЛмОммя 601. ЗОгСйкО ТСаСмО 
ЗОгСйкО ТСаСмО - оП нСТйО СТвОкіеОоії лТОоі, еО язСї ТСаСмО бжзСкФємьУя 

лТОоібкжзСй еО йіУоПй РСвС лТСджбОккя ОаС б ікржХ бжекОпПкжХ кжй лТжйісПккяХ, сС 
ХОТОзмПТжеФюмьУя кОябкіУмю еОзТілиПкСї еСкж, мПХкіпкжХ еОУСаіб (СУкСбкжХ бжТСакжпжХ і 
кПбжТСакжпжХ нСкгіб, ікУмТФйПкмФ, лТжиОгіб, ікбПкмОТю) ОаС їХ УФзФлкСУмі, кПСаХігкжХ гия 
бжТСакжомбО лТСгФзоії, кОгОккя лСУиФв, бжзСкОккя ТСаім ОаС нФкзоіР, лПТПгаОпПкжХ 
ФУмОкСбпжйж гСзФйПкмОйж, ОиП лСеО бжТСакжпжйж пж ТСаСпжйж лТжйісПккяйж 
ТСаСмСгОбоя. 

МжлСбО нСТйО мТФгСбСвС гСвСбСТФ лТС кОгСйкФ ТСаСмФ еОмбПТгдФємьУя 
оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя гПТдОбкСї лСиімжзж Ф 
УнПТі мТФгСбжХ бігкСУжк. 

К ТОеі еОлТСбОгдПккя кОгСйкСї ТСаСмж ТСаСпП йіУоП лТОоібкжзО є нізУСбОкжй мО кП 
йСдП аФмж ейікПкС е ікіоіОмжбж лТОоібкжзО аПе лСвСгдПккя е ТСаСмСгОбоПй Ф УлСУіа, 
бжекОпПкжР мТФгСбжй гСвСбСТСй лТС кОгСйкФ ТСаСмФ. КірПккя ТСаСмСгОбоя лТС бігйСбФ б 
кОгОккі евСгж кО ейікФ ТСаСпСвС йіУоя е ікіоіОмжбж лТОоібкжзО йОє аФмж СаґТФкмСбОкжй. 

ЙТОоібкжз Ф ТОеі кПйСдижбСУмі бжзСкОккя ТСаСмж кО нізУСбОкСйФ ТСаСпСйФ йіУоі е 
кПеОиПдкжХ біг кьСвС лТжпжк йОє лТОбС ейікжмж ТСаСпП йіУоП, еО ФйСбж лСбігСйиПккя 
ТСаСмСгОбоя кП йПкрП кід еО мТж ТСаСпі гкі гС мОзСї ейікж Ф УлСУіа, бжекОпПкжР мТФгСбжй 
гСвСбСТСй лТС кОгСйкФ ТСаСмФ. К мОзСйФ ТОеі кСТйж пОУмжкж мТПмьСї оієї УмОммі кП 
еОУмСУСбФюмьУя. 

ЙТж бжзСкОккі ТСаСмж еО мТФгСбжй гСвСбСТСй лТС кОгСйкФ ТСаСмФ кО лТОоібкжзіб 
лСржТюємьУя еОвОиькжР ТПджй ТСаСмж ліглТжєйУмбО, ФУмОкСбж, СТвОкіеОоії, язсС ікрП кП 
лПТПгаОпПкС мТФгСбжй гСвСбСТСй. ЙТж оьСйФ мТжбОиіУмь ТСаСпСвС пОУФ кП йСдП 
лПТПбжсФбОмж кСТй, лПТПгаОпПкжХ УмОммяйж 50 і 51 оьСвС КСгПзУФ. 

ВжзСкОккя кОгСйкСї ТСаСмж кП мявкП еО УСаСю ейік Ф кСТйФбОккі, СлиОмі лТОоі мО кП 
ближбОє кО СаУяв мТФгСбжХ лТОб лТОоібкжзіб. 

ЗОаПелПпПккя еОУСаОйж бжТСакжомбО, йОмПТіОиОйж мО ікУмТФйПкмОйж, кПСаХігкжйж 
гия бжзСкОккя лТОоібкжзСй кОгСйкСї ТСаСмж, лСзиОгОємьУя кО ТСаСмСгОбоя, язсС ікрП кП 
лПТПгаОпПкС мТФгСбжй гСвСбСТСй. ЙТОоібкжз, Ф ТОеі бжзСТжУмОккя УбСїХ ікУмТФйПкміб, йОє 
лТОбС кО зСйлПкУОоію біглСбігкС гС лСиСдПкь УмОммі 125 оьСвС КСгПзУФ. 

ЗО пОУ еОвТСеж лСржТПккя ПлігПйії, лОкгПйії, кПСаХігкСУмі УОйСіеСияоії лТОоібкжзО Ф 
бжлОгзОХ, бУмОкСбиПкжХ еОзСкСгОбУмбСй, мО/ОаС Ф ТОеі бжкжзкПккя еОвТСеж еаТСРкСї 
ОвТПУії, кОгебжпОРкСї УжмФОоії мПХкСвПккСвС, лТжТСгкСвС пж ікрСвС ХОТОзмПТФ кОгСйкО 
ТСаСмО йСдП еОлТСбОгдФбОмжУя кОзОеСй (ТСелСТягдПккяй) ТСаСмСгОбоя аПе 
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СаСб'яезСбСвС ФзиОгПккя мТФгСбСвС гСвСбСТФ лТС кОгСйкФ ТСаСмФ б лжУьйСбіР нСТйі. З 
мОзжй кОзОеСй (ТСелСТягдПккяй) лТОоібкжз СекОРСйиюємьУя лТСмявСй гбСХ гкіб е гкя 
РСвС лТжРкяммя, ОиП гС еОлТСбОгдПккя кОгСйкСї ТСаСмж. К мОзСйФ ТОеі кСТйж пОУмжкж 
мТПмьСї УмОммі 32 оьСвС КСгПзУФ кП еОУмСУСбФюмьУя. 

КСаСмСгОбПоь УОйСУміРкС бжТірФє, б язжР УлСУіа гСТФпОмж лТОоібкжзСбі ТСаСмФ і 
зСкмТСиюбОмж її бжзСкОккя, мО еОаПелПпФє гСУмСбіТкжР Саиіз бжзСкОкСї ТСаСмж. 

ЗОгСйкО ТСаСмО йСдП аФмж еОлТСбОгдПкО бжзиюпкС гия СУіа, язі йОюмь лТОзмжпкі 
кОбжпзж бжзСкОккя лПбкжХ ТСаім ОаС йСдФмь аФмж кОбпПкі мОзжй кОбжпзОй. 

ВОвімкі дікзж, лТОоібкжзж, язі йОюмь гжмжкФ бізСй гС мТьСХ ТСзіб ОаС егіРУкююмь 
гСвияг еО гжмжкСю біглСбігкС гС йПгжпкСвС бжУкСбзФ гС гСУявкПккя кПю рПУмжТіпкСвС 
бізФ, лТОоібкжзж, язі йОюмь гбСХ ОаС аіиьрП гімПР бізСй гС 15 ТСзіб ОаС гжмжкФ е 
ікбОиігкіУмю, аОмьзж СУСаж е ікбОиігкіУмю е гжмжкУмбО лігвТФлж A I вТФлж, О мОзСд СУСаж, язі 
беяиж ліг СлізФ гжмжкФ ОаС СУСаФ е ікбОиігкіУмю е гжмжкУмбО лігвТФлж A I вТФлж, йСдФмь 
лТОоюбОмж кО ФйСбОХ кОгСйкСї ТСаСмж, язсС оП йСдижбС, ебОдОюпж кО бжзСкФбОкФ ТСаСмФ, 
мО ТСаСмСгОбПоь йОє гия оьСвС біглСбігкі ТПУФТУж мО еОУСаж. 

ЛмОммя 602. ДжУмОкоіРкО ТСаСмО 
ДжУмОкоіРкО ТСаСмО - оП нСТйО СТвОкіеОоії лТОоі, еО язСї ТСаСмО бжзСкФємьУя 

лТОоібкжзСй лСеО ТСаСпжйж лТжйісПккяйж пж мПТжмСТією ТСаСмСгОбоя, б аФгь-язСйФ йіУоі 
еО бжаСТСй лТОоібкжзО мО е бжзСТжУмОккяй ікнСТйОоіРкС-зСйФкізОоіРкжХ мПХкСиСвіР. 

МжлСбО нСТйО мТФгСбСвС гСвСбСТФ лТС гжУмОкоіРкФ ТСаСмФ еОмбПТгдФємьУя 
оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя гПТдОбкСї лСиімжзж Ф 
УнПТі мТФгСбжХ бігкСУжк. 

КзиОгПккя мТФгСбСвС гСвСбСТФ лТС гжУмОкоіРкФ ТСаСмФ еО кОябкСУмі кПаПелПпкжХ і 
рзігижбжХ бжТСакжпжХ (мПХкСиСвіпкжХ) нОзмСТіб еОаСТСкяємьУя. 

К ТОеі еОлТСбОгдПккя гжУмОкоіРкСї ТСаСмж лТОоібкжз УОйСУміРкС бжекОпОє ТСаСпП 
йіУоП мО кПУП біглСбігОиькіУмь еО еОаПелПпПккя аПелПпкжХ і кПрзігижбжХ ФйСб лТОоі кО 
кьСйФ. 

ЙТж гжУмОкоіРкіР ТСаСмі лТОоібкжз ТСелСгіияє ТСаСпжР пОУ кО биОУкжР ТСеУФг, кО 
кьСвС кП лСржТююмьУя лТОбжиО бкФмТіркьСвС мТФгСбСвС ТСелСТягзФ, язсС ікрП кП 
бжекОпПкС мТФгСбжй гСвСбСТСй. ЙТж оьСйФ еОвОиькО мТжбОиіУмь ТСаСпСвС пОУФ кП йСдП 
лПТПбжсФбОмж кСТй, лПТПгаОпПкжХ УмОммяйж 50 і 51 оьСвС КСгПзУФ. 

ЗО лСвСгдПккяй йід лТОоібкжзСй і ТСаСмСгОбоПй бжзСкОккя гжУмОкоіРкСї ТСаСмж 
йСдП лСєгкФбОмжУя е бжзСкОккяй лТОоібкжзСй ТСаСмж кО ТСаСпСйФ йіУоі Ф лТжйісПккі пж 
кО мПТжмСТії ТСаСмСгОбоя. ИУСаижбСУмі лСєгкОккя гжУмОкоіРкСї ТСаСмж е ТСаСмСю кО 
ТСаСпСйФ йіУоі Ф лТжйісПккі пж кО мПТжмСТії ТСаСмСгОбоя бУмОкСбиююмьУя мТФгСбжй 
гСвСбСТСй лТС гжУмОкоіРкФ ТСаСмФ. 

ЙСТягСз і УмТСзж еОаПелПпПккя лТОоібкжзіб, язі бжзСкФюмь ТСаСмФ гжУмОкоіРкС, 
кПСаХігкжйж гия бжзСкОккя кжйж УбСїХ СаСб'яезіб СаиОгкОккяй, лТСвТОйкС-мПХкіпкжйж 
еОУСаОйж, еОУСаОйж еОХжУмФ ікнСТйОоії мО ікржйж еОУСаОйж, лСТягСз і УмТСзж лСгОккя 
мОзжйж лТОоібкжзОйж ебіміб лТС бжзСкОкФ ТСаСмФ, ТСейіТ, лСТягСз і УмТСзж бжлиОмж 
лТОоібкжзОй зСйлПкУОоії еО бжзСТжУмОккя кОиПдкжХ їй ОаС СТПкгСбОкжХ кжйж СаиОгкОккя, 
лТСвТОйкС-мПХкіпкжХ еОУСаіб, еОУСаіб еОХжУмФ ікнСТйОоії мО ікржХ еОУСаіб, лСТягСз 
бігрзСгФбОккя ікржХ лСб'яеОкжХ е бжзСкОккяй гжУмОкоіРкСї ТСаСмж бжмТОм бжекОпОюмьУя 
мТФгСбжй гСвСбСТСй лТС гжУмОкоіРкФ ТСаСмФ. 

К ТОеі бігУФмкСУмі Ф мТФгСбСйФ гСвСбСТі лСиСдПккя лТС еОаПелПпПккя лТОоібкжзіб 
кПСаХігкжйж гия бжзСкОккя кжйж УбСїХ СаСб'яезіб СаиОгкОккяй, лТСвТОйкС-мПХкіпкжйж 
еОУСаОйж, еОУСаОйж еОХжУмФ ікнСТйОоії мО ікржйж еОУСаОйж мОзП еОаПелПпПккя 
лСзиОгОємьУя кО ТСаСмСгОбоя, язжР СТвОкіеСбФє бУмОкСбиПккя мО мПХкіпкП СаУиФвСбФбОккя 
біглСбігкжХ еОУСаіб, О мОзСд СлиОпФє бжмТОмж, лСб'яеОкі е ожй. 
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ЙТОоібкжзФ, язжР бжзСкФє гжУмОкоіРкФ ТСаСмФ, вОТОкмФємьУя лПТіСг біиькСвС пОУФ гия 

біглСпжкзФ (лПТіСг бігзиюпПккя), ліг пОУ язСвС лТОоібкжз йСдП лПТПТжбОмж аФгь-язжР 
ікнСТйОоіРкС-мПиПзСйФкізОоіРкжР еб'яеСз е ТСаСмСгОбоПй, і оП кП ббОдОємьУя лСТФрПккяй 
ФйСб мТФгСбСвС гСвСбСТФ ОаС мТФгСбСї гжУожлиікж. ЙПТіСг біиькСвС пОУФ гия біглСпжкзФ 
(лПТіСг бігзиюпПккя) бжекОпОємьУя Ф мТФгСбСйФ гСвСбСТі лТС гжУмОкоіРкФ ТСаСмФ. 

ЙТОоібкжз йСдП бжйОвОмж біг ТСаСмСгОбоя мжйпОУСбП, УмТСзСй гС гбСХ йіУяоіб, 
лПТПбПгПккя кО гжУмОкоіРкФ ТСаСмФ, язсС кО ТСаСпСйФ йіУоі УмСУСбкС кьСвС аФиж бпжкПкі 
гії, сС йіУмямь СекОзж гжУзТжйікОоії. ЙТж оьСйФ ТСаСмСгОбПоь йСдП бігйСбжмж лТОоібкжзФ 
б мОзСйФ лПТПбПгПккі, язсС бжзСкОккя гжУмОкоіРкСї ТСаСмж кП йСдижбП, ебОдОюпж кО 
мТФгСбФ нФкзоію лТОоібкжзО, О мОзСд язсС лТОоібкжз кП кОбіб нОзміб, язі лігмбПТгдФюмь, 
сС гжУзТжйікОоія, УПзУФОиькП гСйОвОккя пж ікрі нСТйж кОУжиьУмбО йОиж йіУоП. 

ЗО пОУ еОвТСеж лСржТПккя ПлігПйії, лОкгПйії, кПСаХігкСУмі УОйСіеСияоії лТОоібкжзО Ф 
бжлОгзОХ, бУмОкСбиПкжХ еОзСкСгОбУмбСй, мО/ОаС Ф ТОеі бжкжзкПккя еОвТСеж еаТСРкСї 
ОвТПУії, кОгебжпОРкСї УжмФОоії мПХкСвПккСвС, лТжТСгкСвС пж ікрСвС ХОТОзмПТФ гжУмОкоіРкО 
ТСаСмО йСдП еОлТСбОгдФбОмжУя кОзОеСй (ТСелСТягдПккяй) ТСаСмСгОбоя аПе 
СаСб'яезСбСвС ФзиОгПккя мТФгСбСвС гСвСбСТФ лТС гжУмОкоіРкФ ТСаСмФ б лжУьйСбіР нСТйі. З 
мОзжй кОзОеСй (ТСелСТягдПккяй) лТОоібкжз СекОРСйиюємьУя лТСмявСй гбСХ гкіб е гкя 
РСвС лТжРкяммя, ОиП гС еОлТСбОгдПккя гжУмОкоіРкСї ТСаСмж. К мОзСйФ ТОеі кСТйж пОУмжкж 
мТПмьСї УмОммі 32 оьСвС КСгПзУФ кП еОУмСУСбФюмьУя. 

ВОвімкі дікзж, лТОоібкжзж, язі йОюмь гжмжкФ бізСй гС мТьСХ ТСзіб ОаС егіРУкююмь 
гСвияг еО гжмжкСю біглСбігкС гС йПгжпкСвС бжУкСбзФ гС гСУявкПккя кПю рПУмжТіпкСвС 
бізФ, лТОоібкжзж, язі йОюмь гбСХ ОаС аіиьрП гімПР бізСй гС 15 ТСзіб ОаС гжмжкФ е 
ікбОиігкіУмю, аОмьзж СУСаж е ікбОиігкіУмю е гжмжкУмбО лігвТФлж А I вТФлж, О мОзСд СУСаж, язі 
беяиж ліг СлізФ гжмжкФ ОаС СУСаФ е ікбОиігкіУмю е гжмжкУмбО лігвТФлж А I вТФлж, йСдФмь 
лТОоюбОмж кО ФйСбОХ гжУмОкоіРкСї ТСаСмж, язсС оП йСдижбС, ебОдОюпж кО бжзСкФбОкФ 
ТСаСмФ, мО ТСаСмСгОбПоь йОє гия оьСвС біглСбігкі ТПУФТУж мО еОУСаж. 

ЛмОммя 61. ЙігУФйСбОкжР Саиіз ТСаСпСвС пОУФ 
ЗО аПелПТПТбкС гіюпжХ ліглТжєйУмбОХ, б ФУмОкСбОХ, СТвОкіеОоіяХ, О мОзСд б СзТПйжХ 

бжТСакжомбОХ, оПХОХ, гіиькжояХ, біггіиПккяХ і кО гПязжХ бжгОХ ТСаім, гП еО ФйСбОйж 
бжТСакжомбО (ТСаСмж) кП йСдП аФмж гСгПТдОкО бУмОкСбиПкО гия гОкСї зОмПвСТії 
лТОоібкжзіб сСгПккО ОаС сСмждкПбО мТжбОиіУмь ТСаСпСвС пОУФ, гСлФУзОємьУя еО 
лСвСгдПккяй е бжаСТкжй СТвОкСй лПТбжккСї лТСнУліизСбСї СТвОкіеОоії (лТСнУліизСбжй 
лТПгУмОбкжзСй) ліглТжєйУмбО, ФУмОкСбж, СТвОкіеОоії еОлТСбОгдПккя лігУФйСбОкСвС СаиізФ 
ТСаСпСвС пОУФ е мжй, сСа мТжбОиіУмь ТСаСпСвС пОУФ еО СаиізСбжР лПТіСг кП лПТПбжсФбОиО 
кСТйОиькСвС пжУиО ТСаСпжХ вСгжк (УмОммі 50 і 51). 

ЛмОммя 62. ИайПдПккя кОгФТСпкжХ ТСаім 
ЗОгФТСпкі ТСаСмж, яз лТОбжиС, кП гСлФУзОюмьУя. ЗОгФТСпкжйж ббОдОюмьУя ТСаСмж 

лСкОг бУмОкСбиПкФ мТжбОиіУмь ТСаСпСвС гкя (УмОммі 52, 53 і 61). 
КСаСмСгОбПоь йСдП еОУмСУСбФбОмж кОгФТСпкі ТСаСмж ижрП Ф бжкямзСбжХ бжлОгзОХ, 

сС бжекОпОюмьУя еОзСкСгОбУмбСй і б пОУмжкі мТПміР оієї УмОммі. 
КСаСмСгОбПоь йСдП еОУмСУСбФбОмж кОгФТСпкі ТСаСмж міиьзж Ф мОзжХ бжкямзСбжХ 

бжлОгзОХ: 
1) лТж лТСбПгПккі ТСаім, кПСаХігкжХ гия СаСТСкж зТОїкж, О мОзСд бігбПТкПккя 

УмжХіРкСвС ижХО, бжТСакжпСї ОбОТії і кПвОРкСвС ФУФкПккя їХ кОУиігзіб; 
2) лТж лТСбПгПккі вТСйОгУьзС кПСаХігкжХ ТСаім лС бСгСлСУмОпОккю, вОеСлСУмОпОккю, 

СлОиПккю, СУбімиПккю, зОкОиіеОоії, мТОкУлСТмФ, еб'яезФ - гия ФУФкПккя бжлОгзСбжХ ОаС 
кПУлСгібОкжХ СаУмОбжк, язі лСТФрФюмь лТОбжиькП їХ нФкзоіСкФбОккя; 

3) лТж кПСаХігкСУмі еОзікпПккя лСпОмСї ТСаСмж, язО бкОУиігСз кПлПТПгаОпПкжХ 
СаУмОбжк пж бжлОгзСбСї еОмТжйзж е мПХкіпкжХ ФйСб бжТСакжомбО кП йСвиО аФмж еОзікпПкО б 
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кСТйОиькжР ТСаСпжР пОУ, язсС її лТжлжкПккя йСдП лТжебПУмж гС лУФбОккя ОаС екжсПккя 
йОРкО, О мОзСд Ф ТОеі кПСаХігкСУмі кПбігзиОгкСвС ТПйСкмФ йОржк, ікрСвС СаиОгкОккя ОаС 
ФУмОмзФбОккя, язсС їХ кПУлТОбкіУмь бжзижзОє еФлжкПккя ТСаім гия екОпкСї зіиьзСУмі 
лТОоібкжзіб; 

4) лТж кПСаХігкСУмі бжзСкОккя бОкмОдкС-ТСебОкмОдФбОиькжХ ТСаім е йПмСю 
кПгСлФсПккя ОаС ФУФкПккя лТСУмСю ТФХСйСвС УзиОгФ пж УзФлпПккя бОкмОдіб Ф лФкзмОХ 
біглТОбиПккя і лТжекОпПккя; 

5) гия лТСгСбдПккя ТСаСмж лТж кПе'ябиПккі лТОоібкжзО, язжР еОУмФлОє, зСиж ТСаСмО 
кП гСлФУзОє лПТПТбж; б ожХ бжлОгзОХ ТСаСмСгОбПоь еСаСб'яеОкжР кПвОРкС бджмж еОХСгіб гС 
еОйікж ейіккжзО ікржй лТОоібкжзСй. 

ЗОгФТСпкі ТСаСмж йСдФмь лТСбОгжмжУя ижрП ліУия ікнСТйФбОккя бжаСТкСвС СТвОкФ 
лПТбжккСї лТСнУліизСбСї СТвОкіеОоії (лТСнУліизСбСвС лТПгУмОбкжзО) ліглТжєйУмбО (Ф ТОеі 
УмбСТПккя мОзСї СТвОкіеОоії), ФУмОкСбж, СТвОкіеОоії лТС їХ еОУмСУФбОккя, зТій бжлОгзіб, 
бжекОпПкжХ лФкзмОйж 1 мО 2 пОУмжкж мТПмьСї оієї УмОммі, зСиж гСлФУзОємьУя ікнСТйФбОккя 
бжаСТкСвС СТвОкФ лПТбжккСї лТСнУліизСбСї СТвОкіеОоії (лТСнУліизСбСвС лТПгУмОбкжзО) 
лТСмявСй кОУмФлкСвС ТСаСпСвС гкя. 

Ч.4 сн. 62 діє до для мрзмзлелля або сиаствалля воєллого сналт 

ЛмОммя 63. ЗОаСТСкО еОиФпПккя гС кОгФТСпкжХ ТСаім 
ДС кОгФТСпкжХ ТСаім (УмОммя 62) еОаСТСкяємьУя еОиФпОмж: 
1) бОвімкжХ дікСз і дікСз, язі йОюмь гімПР бізСй гС мТьСХ ТСзіб (УмОммя 176); 
2) СУіа, йСиСгржХ біУійкОгоямж ТСзіб (УмОммя 192); 
3) лТОоібкжзіб, язі кОбпОюмьУя б еОвОиькССУбімкіХ рзСиОХ і лТСнПУіРкС-мПХкіпкжХ 

ФпжижсОХ аПе бігТжбФ біг бжТСакжомбО, б гкі еОкямь (УмОммя 220). 
ЗОзСкСгОбУмбСй йСдФмь аФмж лПТПгаОпПкі і ікрі зОмПвСТії лТОоібкжзіб, сС їХ 

еОаСТСкяємьУя еОиФпОмж гС кОгФТСпкжХ ТСаім. 
Жікзж, язі йОюмь гімПР бізСй біг мТьСХ гС пСмжТкОгоямж ТСзіб ОаС гжмжкФ е 

ікбОиігкіУмю, йСдФмь еОиФпОмжУь гС кОгФТСпкжХ ТСаім ижрП еО їХ евСгСю (УмОммя 177). 
ЗОиФпПккя СУіа е ікбОиігкіУмю гС кОгФТСпкжХ ТСаім йСдижбП ижрП еО їХ евСгСю і еО 

ФйСбж, сС оП кП УФлПТПпжмь йПгжпкжй ТПзСйПкгОоіяй (УмОммя 172). 

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

ФУмОкСбж, СТвОкіеОоії гия лТСбПгПккя кОгФТСпкжХ ТСаім 
ЗОгФТСпкі ТСаСмж йСдФмь лТСбОгжмжУя ижрП е гСебСиФ бжаСТкСвС СТвОкФ лПТбжккСї 

лТСнУліизСбСї СТвОкіеОоії (лТСнУліизСбСвС лТПгУмОбкжзО) ліглТжєйУмбО, ФУмОкСбж, 
СТвОкіеОоії. 

ЛмОммя 65. ГТОкжпкі кСТйж еОУмСУФбОккя кОгФТСпкжХ ТСаім 
ЗОгФТСпкі ТСаСмж кП лСбжккі лПТПбжсФбОмж гия зСдкСвС лТОоібкжзО пСмжТьСХ вСгжк 

лТСмявСй гбСХ гкіб лігТяг і 120 вСгжк кО Тіз. 
(Заиолок Уираїлз від 15.03.2022 р. № 2136-IX т меріод воєллого сналт  

мередбарело оирекі особйзвосні жасноствалля лорк р. 1 сн. 65) 
КСаСмСгОбПоь лСбжкПк бПУмж Саиіз кОгФТСпкжХ ТСаім зСдкСвС лТОоібкжзО. 

http://document.vobu.ua/doc/10820
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ГиОбО V 
НАЛ ВІДЙИНИЗКК 

ЛмОммя 66. ЙПТПТбО гия біглСпжкзФ і ХОТпФбОккя 
ЙТОоібкжзОй кОгОємьУя лПТПТбО гия біглСпжкзФ і ХОТпФбОккя мТжбОиіУмю кП аіиьрП 

гбСХ вСгжк. ЙПТПТбО кП бзиюпОємьУя б ТСаСпжР пОУ. ЙПТПТбО гия біглСпжкзФ і ХОТпФбОккя 
лСбжккО кОгОбОмжУь, яз лТОбжиС, пПТПе пСмжТж вСгжкж ліУия лСпОмзФ ТСаСмж. 

НОУ лСпОмзФ і еОзікпПккя лПТПТбж бУмОкСбиюємьУя лТОбжиОйж бкФмТіркьСвС 
мТФгСбСвС ТСелСТягзФ. 

ЙТОоібкжзж бжзСТжУмСбФюмь пОУ лПТПТбж кО УбіР ТСеУФг. ЗО оПР пОУ бСкж йСдФмь 
бігиФпОмжУя е йіУоя ТСаСмж. 

ЗО мжХ ТСаСмОХ, гП пПТПе ФйСбж бжТСакжомбО лПТПТбФ бУмОкСбжмж кП йСдкО, 
лТОоібкжзСбі лСбжккО аФмж кОгОкО йСдижбіУмь лТжРйОккя їді лТСмявСй ТСаСпСвС пОУФ. 
ЙПТПиіз мОзжХ ТСаім, лСТягСз і йіУоП лТжРйОккя їді бУмОкСбиююмьУя ТСаСмСгОбоПй еО 
лСвСгдПккяй е бжаСТкжй СТвОкСй лПТбжккСї лТСнУліизСбСї СТвОкіеОоії (лТСнУліизСбжй 
лТПгУмОбкжзСй) ліглТжєйУмбО, ФУмОкСбж, СТвОкіеОоії. 

ЛмОммя 67. ВжХігкі гкі 
ЙТж л'ямжгПккСйФ ТСаСпСйФ мждкі лТОоібкжзОй кОгОюмьУя гбО бжХігкжХ гкі кО 

мждгПкь, О лТж рПУмжгПккСйФ ТСаСпСйФ мждкі - Сгжк бжХігкжР гПкь. 
ЗОвОиькжй бжХігкжй гкПй є кПгіия. ДТФвжР бжХігкжР гПкь лТж л'ямжгПккСйФ 

ТСаСпСйФ мждкі, язсС бік кП бжекОпПкжР еОзСкСгОбУмбСй, бжекОпОємьУя вТОнізСй ТСаСмж 
ліглТжєйУмбО, ФУмОкСбж, СТвОкіеОоії, лСвСгдПкжй е бжаСТкжй СТвОкСй лПТбжккСї 
лТСнУліизСбСї СТвОкіеОоії (лТСнУліизСбжй лТПгУмОбкжзСй) ліглТжєйУмбО, ФУмОкСбж, 
СТвОкіеОоії, і, яз лТОбжиС, йОє кОгОбОмжУя лігТяг е еОвОиькжй бжХігкжй гкПй. 

К бжлОгзФ, зСиж УбямзСбжР ОаС кПТСаСпжР гПкь (УмОммя 73) еаівОємьУя е бжХігкжй 
гкПй, бжХігкжР гПкь лПТПкСУжмьУя кО кОУмФлкжР ліУия УбямзСбСвС ОаС кПТСаСпСвС. 

(Заиолок Уираїлз від 15.03.2022 р. № 2136-IX т меріод воєллого сналт  
мередбарело оирекі особйзвосні жасноствалля лорк р. 3 сн. 67) 

З йПмСю УмбСТПккя УлТжямижбжХ ФйСб гия бжзСТжУмОккя УбямзСбжХ мО кПТСаСпжХ 
гкіб (УмОммя 73), О мОзСд ТОоіСкОиькСвС бжзСТжУмОккя ТСаСпСвС пОУФ КОаікПм ЖікіУмТіб 
КзТОїкж кП ліекірП кід еО мТж йіУяоі гС мОзжХ гкіб йСдП ТПзСйПкгФбОмж зПТібкжзОй 
ліглТжєйУмб, ФУмОкСб мО СТвОкіеОоіР лПТПкПУмж бжХігкі мО ТСаСпі гкі Ф лСТягзФ і кО ФйСбОХ, 
ФУмОкСбиПкжХ еОзСкСгОбУмбСй, гия лТОоібкжзіб, язжй бУмОкСбиПкС л'ямжгПккжР ТСаСпжР 
мждгПкь е гбСйО бжХігкжйж гкяйж. 

(Заиолок Уираїлз від 15.03.2022 р. № 2136-IX т меріод воєллого сналт  
мередбарело оирекі особйзвосні жасноствалля лорк р. 4 сн. 67) 

КСаСмСгОбПоь Ф ТОеі еОУмСУФбОккя ТПзСйПкгОоії КОаікПмФ ЖікіУмТіб КзТОїкж кП 
ліекірП кід еО гбО йіУяоі бжгОє кОзОе (ТСелСТягдПккя) лТС лПТПкПУПккя бжХігкжХ мО 
ТСаСпжХ гкіб кО ліглТжєйУмбі, б ФУмОкСбі ОаС СТвОкіеОоії, лСвСгдПкжР е бжаСТкжй СТвОкСй 
лПТбжккСї лТСнУліизСбСї СТвОкіеОоії (лТСнУліизСбжй лТПгУмОбкжзСй). 

(Заиолок Уираїлз від 15.03.2022 р. № 2136-IX т меріод воєллого сналт  
мередбарело оирекі особйзвосні жасноствалля лорк р. 5 сн. 67) 

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

ЗО ліглТжєйУмбОХ, б ФУмОкСбОХ, СТвОкіеОоіяХ, гП ТСаСмО кП йСдП аФмж лПТПТбОкО б 
еОвОиькжР бжХігкжР гПкь Ф еб'яезФ е кПСаХігкіУмю СаУиФвСбФбОккя кОУПиПккя (йОвОежкж, 
ліглТжєйУмбО лСаФмСбСвС СаУиФвСбФбОккя, мПОмТж, йФеПї і ікрі), бжХігкі гкі бУмОкСбиююмьУя 
йіУоПбжйж ТОгОйж. 
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ЛмОммя 69. ВжХігкі гкі кО аПелПТПТбкС гіюпжХ ліглТжєйУмбОХ, б ФУмОкСбОХ, 
СТвОкіеОоіяХ 

ЗО ліглТжєйУмбОХ, б ФУмОкСбОХ, СТвОкіеОоіяХ, еФлжкПккя ТСаСмж язжХ кПйСдижбП е 
бжТСакжпС-мПХкіпкжХ ФйСб ОаС пПТПе кПСаХігкіУмь аПелПТПТбкСвС СаУиФвСбФбОккя 
кОУПиПккя, О мОзСд кО бОкмОдкС-ТСебОкмОдФбОиькжХ ТСаСмОХ, лСб'яеОкжХ е ТСаСмСю 
мТОкУлСТмФ, бжХігкі гкі кОгОюмьУя б Тіекі гкі мждкя лСпПТвСбС зСдкіР вТФлі лТОоібкжзіб 
евігкС е вТОнізСй ейіккСУмі, сС еОмбПТгдФємьУя ТСаСмСгОбоПй еО лСвСгдПккяй е 
бжаСТкжй СТвОкСй лПТбжккСї лТСнУліизСбСї СТвОкіеОоії (лТСнУліизСбжй лТПгУмОбкжзСй) 
ліглТжєйУмбО, ФУмОкСбж, СТвОкіеОоії. 

ЛмОммя 70. МТжбОиіУмь сСмждкПбСвС аПелПТПТбкСвС біглСпжкзФ 
МТжбОиіУмь сСмждкПбСвС аПелПТПТбкСвС біглСпжкзФ лСбжккО аФмж кП йПкр яз УСТСз 

гбі вСгжкж. 

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

КСаСмО Ф бжХігкі гкі еОаСТСкяємьУя. ЗОиФпПккя СзТПйжХ лТОоібкжзіб гС ТСаСмж Ф оі гкі 
гСлФУзОємьУя міиьзж е гСебСиФ бжаСТкСвС СТвОкФ лПТбжккСї лТСнУліизСбСї СТвОкіеОоії 
(лТСнУліизСбСвС лТПгУмОбкжзО) ліглТжєйУмбО, ФУмОкСбж, СТвОкіеОоії і ижрП Ф бжкямзСбжХ 
бжлОгзОХ, сС бжекОпОюмьУя еОзСкСгОбУмбСй б пОУмжкі гТФвіР оієї УмОммі. 

ЗОиФпПккя СзТПйжХ лТОоібкжзіб гС ТСаСмж Ф бжХігкі гкі гСлФУзОємьУя б мОзжХ 
бжкямзСбжХ бжлОгзОХ: 

1) гия бігбПТкПккя ОаС иізбігОоії кОУиігзіб УмжХіРкСвС ижХО, ПлігПйіР, ПліеССміР, 
бжТСакжпжХ ОбОТіР і кПвОРкСвС ФУФкПккя їХ кОУиігзіб; 

2) гия бігбПТкПккя кПсОУкжХ бжлОгзіб, язі УмОбиямь ОаС йСдФмь лСУмОбжмж ліг 
еОвТСеФ джммя пж кСТйОиькі джммєбі ФйСбж июгПР, еОвжаПиі ОаС лУФбОккя йОРкО; 

3) гия бжзСкОккя кПбігзиОгкжХ, кОлПТПг кП лПТПгаОпПкжХ ТСаім, біг кПвОРкСвС 
бжзСкОккя язжХ еОиПджмь Ф гОиьрСйФ кСТйОиькО ТСаСмО ліглТжєйУмбО, ФУмОкСбж, 
СТвОкіеОоії б оіиСйФ ОаС їХ СзТПйжХ лігТСегіиіб; 

4) гия бжзСкОккя кПбігзиОгкжХ бОкмОдкС-ТСебОкмОдФбОиькжХ ТСаім е йПмСю 
еОлСаівОккя ОаС ФУФкПккя лТСУмСю ТФХСйСвС УзиОгФ пж УзФлпПккя бОкмОдіб Ф лФкзмОХ 
біглТОбиПккя і лТжекОпПккя. 

ЗОиФпПккя лТОоібкжзіб гС ТСаСмж Ф бжХігкі гкі лТСбОгжмьУя еО лжУьйСбжй кОзОеСй 
(ТСелСТягдПккяй) ТСаСмСгОбоя. 

(Заиолок Уираїлз від 15.03.2022 р. № 2136-IX т меріод воєллого сналт  
мередбарело оирекі особйзвосні жасноствалля лорк сн. 71) 

ЛмОммя 72. КСйлПкУОоія еО ТСаСмФ Ф бжХігкжР гПкь 
КСаСмО Ф бжХігкжР гПкь йСдП зСйлПкУФбОмжУя, еО евСгСю УмСТік, кОгОккяй ікрСвС 

гкя біглСпжкзФ ОаС Ф вТСрСбіР нСТйі Ф лСгбіРкСйФ ТСейіТі. 
ИлиОмО еО ТСаСмФ Ф бжХігкжР гПкь СапжУиюємьУя еО лТОбжиОйж УмОммі 107 оьСвС 

КСгПзУФ. 
(Заиолок Уираїлз від 15.03.2022 р. № 2136-IX т меріод воєллого сналт  

мередбарело оирекі особйзвосні жасноствалля лорк сн. 72) 

ЛмОммя 73. ЛбямзСбі і кПТСаСпі гкі 
ВУмОкСбжмж мОзі УбямзСбі гкі:  
1 Уіпкя - ЗСбжР Тіз 
7 Уіпкя і 25 вТФгкя - КіегбС НТжУмСбП 
8 аПТПекя - ЖідкОТСгкжР дікСпжР гПкь 
1 мТОбкя - ДПкь лТОоі 
9 мТОбкя - ДПкь лПТПйСвж кОг кОожейСй Ф ДТФвіР УбімСбіР біРкі (ДПкь лПТПйСвж) 
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28 пПТбкя - ДПкь КСкУмжмФоії КзТОїкж 
28 ижлкя - ДПкь КзТОїкУьзСї ДПТдОбкСУмі 
24 УПТлкя - ДПкь кПеОиПдкСУмі КзТОїкж 
14 дСбмкя - ДПкь еОХжУкжзіб і еОХжУкжоь КзТОїкж. 
КСаСмО мОзСд кП лТСбОгжмьУя б гкі ТПиівіРкжХ Убям:  
7 Уіпкя і 25 вТФгкя - КіегбС НТжУмСбП 
Сгжк гПкь (кПгіия) - ЙОУХО (ВПижзгПкь) 
Сгжк гПкь (кПгіия) - МТіРоя. 
ЗО лСгОккяй ТПиівіРкжХ вТСйОг ікржХ (кПлТОбСУиОбкжХ) зСкнПУіР, еОТПєУмТСбОкжХ б 

КзТОїкі, зПТібкжомбС ліглТжєйУмб, ФУмОкСб, СТвОкіеОоіР кОгОє СУСаОй, язі УлСбігФюмь 
біглСбігкі ТПиівії, гС мТьСХ гкіб біглСпжкзФ лТСмявСй ТСзФ гия УбямзФбОккя їХ бПижзжХ Убям 
е біглТОоюбОккяй еО оі гкі.  

К гкі, еОекОпПкі Ф пОУмжкОХ лПТріР і гТФвіР оієї УмОммі, гСлФУзОюмьУя ТСаСмж, 
лТжлжкПккя язжХ кПйСдижбП пПТПе бжТСакжпС-мПХкіпкі ФйСбж (аПелПТПТбкС гіюпі 
ліглТжєйУмбО, ФУмОкСбж, СТвОкіеОоії), ТСаСмж, бжзижзОкі кПСаХігкіУмю СаУиФвСбФбОккя 
кОУПиПккя. К оі гкі гСлФУзОюмьУя ТСаСмж іе еОиФпПккяй лТОоібкжзіб Ф бжлОгзОХ мО б 
лСТягзФ, лПТПгаОпПкжХ УмОммПю 71 оьСвС КСгПзУФ.  

КСаСмО Ф еОекОпПкі гкі зСйлПкУФємьУя біглСбігкС гС УмОммі 107 оьСвС КСгПзУФ. 
(Заиолок Уираїлз від 15.03.2022 р. № 2136-IX т меріод воєллого сналт  

мередбарело оирекі особйзвосні жасноствалля лорк сн. 73) 

ЛмОммя 74. ПСТіпкі біглФУмзж 
ГТСйОгякОй, язі лПТПаФбОюмь Ф мТФгСбжХ бігкСУжкОХ е ліглТжєйУмбОйж, ФУмОкСбОйж, 

СТвОкіеОоіяйж кПеОиПдкС біг нСТй биОУкСУмі, бжгФ гіяиькСУмі мО вОиФеПбСї кОиПдкСУмі, О 
мОзСд лТОоююмь еО мТФгСбжй гСвСбСТСй Ф ніежпкСї СУСаж, кОгОюмьУя сСТіпкі (СУкСбкО мО 
гСгОмзСбі) біглФУмзж іе еаПТПдПккяй кО їХ лПТіСг йіУоя ТСаСмж (лСУОгж) і еОТСаімкСї лиОмж. 

ЛмОммя 75. МТжбОиіУмь сСТіпкСї СУкСбкСї біглФУмзж 
ПСТіпкО СУкСбкО біглФУмзО кОгОємьУя лТОоібкжзОй мТжбОиіУмю кП йПкр яз 24 

зОиПкгОТкжХ гкі еО біглТОоьСбОкжР ТСаСпжР Тіз, язжР бігиіпФємьУя е гкя ФзиОгПккя 
мТФгСбСвС гСвСбСТФ. 

ИУСаОй бізСй гС біУійкОгоямж ТСзіб кОгОємьУя сСТіпкО СУкСбкО біглФУмзО 
мТжбОиіУмю 31 зОиПкгОТкжР гПкь. 

Дия гПязжХ зОмПвСТіР лТОоібкжзіб еОзСкСгОбУмбСй КзТОїкж йСдП аФмж лПТПгаОпПкО 
ікрО мТжбОиіУмь сСТіпкСї СУкСбкСї біглФУмзж. ЙТж оьСйФ мТжбОиіУмь їХ біглФУмзж кП йСдП 
аФмж йПкрСю еО лПТПгаОпПкФ пОУмжкСю лПТрСю оієї УмОммі. 

ЛмОммя 76. ПСТіпкі гСгОмзСбі біглФУмзж мО їХ мТжбОиіУмь 
ПСТіпкі гСгОмзСбі біглФУмзж кОгОюмьУя лТОоібкжзОй: 
1) еО ТСаСмФ іе рзігижбжйж і бОдзжйж ФйСбОйж лТОоі; 
2) еО СУСаижбжР ХОТОзмПТ лТОоі; 
3) б ікржХ бжлОгзОХ, лПТПгаОпПкжХ еОзСкСгОбУмбСй. 
МТжбОиіУмь сСТіпкжХ гСгОмзСбжХ біглФУмСз, ФйСбж мО лСТягСз їХ кОгОккя 

бУмОкСбиююмьУя кСТйОмжбкС-лТОбСбжйж ОзмОйж КзТОїкж. 

ЛмОммя 77. МбСТпО біглФУмзО 
МбСТпО біглФУмзО кОгОємьУя лТОоібкжзОй гия еОзікпПккя гжУПТмОоіРкжХ ТСаім, 

кОлжУОккя лігТФпкжзіб мО б ікржХ бжлОгзОХ, лПТПгаОпПкжХ еОзСкСгОбУмбСй. 
МТжбОиіУмь, лСТягСз, ФйСбж кОгОккя мО СлиОмж мбСТпжХ біглФУмСз ФУмОкСбиююмьУя 

КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж. 
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ЛмОммя 771. ВіглФУмзО гия лігвСмСбзж мО ФпОУмі б ейОвОккяХ 
ВіглФУмзО гия лігвСмСбзж мО ФпОУмі б ейОвОккяХ кОгОємьУя лТОоібкжзОй, язі аПТФмь 

ФпОУмь Ф бУПФзТОїкУьзжХ мО йідкОТСгкжХ УлСТмжбкжХ ейОвОккяХ. 
МТжбОиіУмь, лСТягСз, ФйСбж кОгОккя мО СлиОмж біглФУмСз гия лігвСмСбзж мО ФпОУмі б 

ейОвОккяХ бУмОкСбиююмьУя КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж. 

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

КпОУкжзОй аСРСбжХ гіР, лСУмТОдгОижй ФпОУкжзОй КПбСиюоії ГігкСУмі, СУСаОй е 
ікбОиігкіУмю бкОУиігСз біРкж, УмОмФУ язжХ бжекОпПкжР ЗОзСкСй КзТОїкж "ЙТС УмОмФУ 
бПмПТОкіб біРкж, вОТОкмії їХ УСоіОиькСвС еОХжУмФ", СУСаОй, ТПОаіиімСбОкжй біглСбігкС гС 
ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС ТПОаіиімОоію дПТмб ТПлТПУіР зСйФкіУмжпкСвС мСмОиімОТкСвС ТПджйФ 
1917 - 1991 ТСзіб", іе пжУиО мжХ, язжХ аФиС ліггОкС ТПлТПУіяй Ф нСТйі (нСТйОХ) лСеаОбиПккя 
бСиі (Фб'яекПккя) ОаС СайПдПккя бСиі пж лТжйФУСбСвС аПелігУмОбкСвС лСйісПккя егСТСбСї 
июгжкж гС лУжХіОмТжпкСвС еОзиОгФ еО ТірПккяй лСеОУФгСбСвС ОаС ікрСвС ТПлТПУжбкСвС 
СТвОкФ, кОгОємьУя гСгОмзСбО біглФУмзО іе еаПТПдПккяй еОТСаімкСї лиОмж мТжбОиіУмю 14 
зОиПкгОТкжХ гкіб кО Тіз. 

ЛмОммя 773. ВіглФУмзО лТж кОТСгдПккі гжмжкж 
ИгкСТОеСбО СлиОпФбОкО біглФУмзО лТж кОТСгдПккі гжмжкж мТжбОиіУмю гС 14 

зОиПкгОТкжХ гкіб (аПе ФТОХФбОккя УбямзСбжХ і кПТСаСпжХ гкіб) кОгОємьУя лТОоібкжзОй, О 
УОйП: 

1) пСиСбізФ, гТФджкО язСвС кОТСгжиО гжмжкФ; 
2) аОмьзФ гжмжкж, язжР кП лПТПаФбОє Ф еОТПєУмТСбОкСйФ риюаі е йОміТ'ю гжмжкж, еО 

ФйСбж сС бСкж УліиькС лТСджбОюмь, лСб'яеОкі Уліиькжй лСаФмСй, йОюмь беОєйкі лТОбО мО 
СаСб'яезж; 

3) аОаі ОаС гігФ, ОаС ікрСйФ лСбкСиімкьСйФ ТСгжпФ гжмжкж, язі нОзмжпкС егіРУкююмь 
гСвияг еО гжмжкСю, йОмж пж аОмьзС язСї є СгжкСзСю йОміТ'ю (СгжкСзжй аОмьзСй). 

ВіглФУмзО лТж кОТСгдПккі гжмжкж кОгОємьУя ижрП СгкіР е СУіа, еОекОпПкжХ Ф пОУмжкі 
лПТріР оієї УмОммі. 

ВіглФУмзО лТж кОТСгдПккі гжмжкж кОгОємьУя Ф лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ ЗОзСкСй 
КзТОїкж "ЙТС біглФУмзж". 

ЛмОммя 78. ЗПбзиюпПккя гкіб мжйпОУСбСї кПлТОоПегОмкСУмі гС сСТіпкжХ 
біглФУмСз 

Дкі мжйпОУСбСї кПлТОоПегОмкСУмі лТОоібкжзО, еОУбігпПкСї Ф бУмОкСбиПкСйФ лСТягзФ, 
О мОзСд біглФУмзж Ф еб'яезФ е бОвімкіУмю мО лСиСвОйж, гС сСТіпкжХ біглФУмСз кП 
бзиюпОюмьУя. 

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

ЛбямзСбі і кПТСаСпі гкі (УмОммя 73 оьСвС КСгПзУФ) лТж бжекОпПккі мТжбОиСУмі сСТіпкжХ 
біглФУмСз кП бТОХСбФюмьУя. 

ЛмОммя 79. ЙСТягСз і ФйСбж кОгОккя сСТіпкжХ біглФУмСз. ВігзижзОккя е 
біглФУмзж 

ПСТіпкі СУкСбкО мО гСгОмзСбі біглФУмзж лСбкСї мТжбОиСУмі Ф лПТржР Тіз ТСаСмж 
кОгОюмьУя лТОоібкжзОй ліУия еОзікпПккя рПУмж йіУяоіб аПелПТПТбкСї ТСаСмж кО гОкСйФ 
ліглТжєйУмбі, б ФУмОкСбі, СТвОкіеОоії. 

К ТОеі кОгОккя еОекОпПкжХ біглФУмСз гС еОзікпПккя рПУмжйіУяпкСвС мПТйікФ 
аПелПТПТбкСї ТСаСмж їХ мТжбОиіУмь бжекОпОємьУя лТСлСТоіРкС гС біглТОоьСбОкСвС пОУФ, 
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зТій бжекОпПкжХ еОзСкСй бжлОгзіб, зСиж оі біглФУмзж еО аОдОккяй лТОоібкжзО кОгОюмьУя 
лСбкСї мТжбОиСУмі. 

ПСТіпкі біглФУмзж еО гТФвжР мО кОУмФлкі ТСзж ТСаСмж йСдФмь аФмж кОгОкі 
лТОоібкжзСбі б аФгь-язжР пОУ біглСбігкСвС ТСаСпСвС ТСзФ. 

НПТвСбіУмь кОгОккя біглФУмСз бжекОпОємьУя вТОнізОйж, язі еОмбПТгдФюмьУя 
ТСаСмСгОбоПй еО лСвСгдПккяй е бжаСТкжй СТвОкСй лПТбжккСї лТСнУліизСбСї СТвОкіеОоії 
(лТСнУліизСбжй лТПгУмОбкжзСй), і гСбСгжмьУя гС бігСйО бУіХ лТОоібкжзіб. ЙТж УзиОгОккі 
вТОнізіб ФТОХСбФюмьУя ікмПТПУж бжТСакжомбО, СУСажУмі ікмПТПУж лТОоібкжзіб мО йСдижбСУмі 
їХ біглСпжкзФ. 

КСкзТПмкжР лПТіСг кОгОккя сСТіпкжХ біглФУмСз Ф йПдОХ, ФУмОкСбиПкжХ вТОнізСй, 
ФевСгдФємьУя йід лТОоібкжзСй і ТСаСмСгОбоПй, язжР еСаСб'яеОкжР лжУьйСбС лСбігСйжмж 
лТОоібкжзО лТС гОмФ лСпОмзФ біглФУмзж кП ліекір яз еО гбО мждкі гС бУмОкСбиПкСвС 
вТОнізСй мПТйікФ. 

ЙСгіи сСТіпкСї біглФУмзж кО пОУмжкж аФгь-язСї мТжбОиСУмі гСлФУзОємьУя кО лТСХОккя 
лТОоібкжзО еО ФйСбж, сС СУкСбкО аПелПТПТбкО її пОУмжкО УмОкСбжмжйП кП йПкрП 14 
зОиПкгОТкжХ гкіб. 

ЗПбжзСТжУмОкО пОУмжкО сСТіпкСї біглФУмзж йОє аФмж кОгОкО лТОоібкжзФ, яз лТОбжиС, 
гС зікоя ТСаСпСвС ТСзФ, ОиП кП ліекірП 12 йіУяоіб ліУия еОзікпПккя ТСаСпСвС ТСзФ, еО язжР 
кОгОємьУя біглФУмзО. 

ВігзижзОккя е сСТіпкСї біглФУмзж гСлФУзОємьУя еО евСгСю лТОоібкжзО ижрП гия 
бігбПТкПккя УмжХіРкСвС ижХО, бжТСакжпСї ОбОТії ОаС кПвОРкСвС ФУФкПккя їХ кОУиігзіб, гия 
бігбПТкПккя кПсОУкжХ бжлОгзіб, лТСУмСю, еОвжаПиі ОаС лУФбОккя йОРкО ліглТжєйУмбО, 
ФУмОкСбж, СТвОкіеОоії е гСгПТдОккяй бжйСв пОУмжкж рСУмСї оієї УмОммі мО б ікржХ бжлОгзОХ, 
лПТПгаОпПкжХ еОзСкСгОбУмбСй. К ТОеі бігзижзОккя лТОоібкжзО е біглФУмзж РСвС лТОою 
СлиОпФюмь е ФТОХФбОккяй мієї УФйж, сС аФиО кОТОХСбОкО кО СлиОмФ кПбжзСТжУмОкСї пОУмжкж 
біглФУмзж.  

ЛмОммя 80. ЙПТПкПУПккя сСТіпкСї біглФУмзж 
ПСТіпкО біглФУмзО кО бжйСвФ лТОоібкжзО лСбжккО аФмж лПТПкПУПкО кО ікржР лПТіСг Ф 

ТОеі: 
1) лСТФрПккя ТСаСмСгОбоПй мПТйікФ лжУьйСбСвС лСбігСйиПккя лТОоібкжзО лТС пОУ 

кОгОккя біглФУмзж (пОУмжкО л'ямО УмОммі 79 оьСвС КСгПзУФ); 
2) кПУбСєпОУкСї бжлиОмж ТСаСмСгОбоПй еОТСаімкСї лиОмж лТОоібкжзФ еО пОУ сСТіпкСї 

біглФУмзж (пОУмжкО мТПмя УмОммі 115 оьСвС КСгПзУФ). 
ПСТіпкО біглФУмзО лСбжккО аФмж лПТПкПУПкО кО ікржР лПТіСг ОаС лТСгСбдПкО Ф ТОеі: 
1) мжйпОУСбСї кПлТОоПегОмкСУмі лТОоібкжзО, еОУбігпПкСї Ф бУмОкСбиПкСйФ лСТягзФ; 
2) бжзСкОккя лТОоібкжзСй гПТдОбкжХ ОаС вТСйОгУьзжХ СаСб'яезіб, язсС евігкС іе 

еОзСкСгОбУмбСй бік лігиявОє ебіиькПккю кО оПР пОУ біг СУкСбкСї ТСаСмж іе еаПТПдПккяй 
еОТСаімкСї лиОмж; 

3) кОУмОккя УмТСзФ біглФУмзж Ф еб'яезФ е бОвімкіУмю мО лСиСвОйж; 
4) еаівФ сСТіпкСї біглФУмзж е біглФУмзСю Ф еб'яезФ е кОбпОккяй. 
ПСТіпкО біглФУмзО еО ікіоіОмжбСю ТСаСмСгОбоя, яз бжкямСз, йСдП аФмж лПТПкПУПкО кО 

ікржР лПТіСг міиьзж еО лжУьйСбСю евСгСю лТОоібкжзО мО еО лСвСгдПккяй е бжаСТкжй 
СТвОкСй лПТбжккСї лТСнУліизСбСї СТвОкіеОоії (лТСнУліизСбжй лТПгУмОбкжзСй) Ф ТОеі, зСиж 
кОгОккя сСТіпкСї біглФУмзж б ТОкірП СаФйСбиПкжР лПТіСг йСдП кПУлТжямижбС бігажмжУя кО 
кСТйОиькСйФ ХСгі ТСаСмж ліглТжєйУмбО, ФУмОкСбж, СТвОкіеОоії, мО еО ФйСбж, сС пОУмжкО 
біглФУмзж мТжбОиіУмю кП йПкрП 24 зОиПкгОТкжХ гкіб аФгП бжзСТжУмОкО б лСмСпкСйФ 
ТСаСпСйФ ТСоі. 

К ТОеі лПТПкПУПккя сСТіпкСї біглФУмзж кСбжР мПТйік її кОгОккя бУмОкСбиюємьУя еО 
евСгСю йід лТОоібкжзСй і ТСаСмСгОбоПй. ЯзсС лТжпжкж, сС еФйСбжиж лПТПкПУПккя 
біглФУмзж кО ікржР лПТіСг, кОУмОиж ліг пОУ її бжзСТжУмОккя, мС кПбжзСТжУмОкО пОУмжкО 
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сСТіпкСї біглФУмзж кОгОємьУя ліУия еОзікпПккя гії лТжпжк, язі її лПТПТбОиж, ОаС еО евСгСю 
УмСТік лПТПкСУжмьУя кО ікржР лПТіСг е гСгПТдОккяй бжйСв УмОммі 12 ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС 
біглФУмзж". 

ЗОаСТСкяємьУя кПкОгОккя сСТіпкжХ біглФУмСз лСбкСї мТжбОиСУмі лТСмявСй гбСХ ТСзіб 
лігТяг, О мОзСд кПкОгОккя їХ лТСмявСй ТСаСпСвС ТСзФ СУСаОй бізСй гС біУійкОгоямж ТСзіб 
мО лТОоібкжзОй, язі йОюмь лТОбС кО сСТіпкі гСгОмзСбі біглФУмзж еО ТСаСмФ іе рзігижбжйж і 
бОдзжйж ФйСбОйж пж е СУСаижбжй ХОТОзмПТСй лТОоі. 

Снання 81. Взийюрела 

ЛмОммя 82. ИапжУиПккя УмОдФ ТСаСмж, сС гОє лТОбС кО сСТіпкФ біглФУмзФ 
ДС УмОдФ ТСаСмж, сС гОє лТОбС кО сСТіпкФ СУкСбкФ біглФУмзФ (УмОммя 75 оьСвС 

КСгПзУФ), еОТОХСбФюмьУя: 
1) пОУ нОзмжпкСї ТСаСмж (б мСйФ пжУиі кО ФйСбОХ кПлСбкСвС ТСаСпСвС пОУФ) лТСмявСй 

ТСаСпСвС ТСзФ, еО язжР кОгОємьУя біглФУмзО; 
2) пОУ, зСиж лТОоібкжз нОзмжпкС кП лТОоюбОб, ОиП еО кжй евігкС іе еОзСкСгОбУмбСй 

еаПТівОижУя йіУоП ТСаСмж (лСУОгО) мО еОТСаімкО лиОмО лСбкіУмю ОаС пОУмзСбС (Ф мСйФ пжУиі 
пОУ СлиОпПкСвС бжйФрПкСвС лТСвФиФ, УлТжпжкПкСвС кПеОзСккжй ебіиькПккяй ОаС 
лПТПбПгПккяй кО ікрФ ТСаСмФ), зТій бжлОгзіб, зСиж еО лТОоібкжзОйж, лТжебОкжйж кО 
УмТСзСбФ біРУьзСбФ УиФдаФ, біРУьзСбФ УиФдаФ еО лТжеСбСй СУіа СніоПТУьзСвС УзиОгФ, 
біРУьзСбФ УиФдаФ еО лТжеСбСй ліг пОУ йСаіиіеОоії, кО СУСаижбжР лПТіСг, біРУьзСбФ УиФдаФ еО 
лТжеСбСй СУіа іе пжУиО ТПеПТбіУміб б СУСаижбжР лПТіСг ОаС лТжРкямжйж кО біРУьзСбФ 
УиФдаФ еО зСкмТОзмСй, Ф мСйФ пжУиі рияХСй ФзиОгПккя кСбСвС зСкмТОзмФ кО лТСХСгдПккя 
біРУьзСбСї УиФдаж, ліг пОУ гії СУСаижбСвС лПТіСгФ кО УмТСз гС РСвС еОзікпПккя ОаС гС гкя 
нОзмжпкСвС ебіиькПккя еаПТівОижУя йіУоП ТСаСмж і лСУОгО кО ліглТжєйУмбі кО пОУ лТжеСбФ; 

3) пОУ, зСиж лТОоібкжз нОзмжпкС кП лТОоюбОб, ОиП еО кжй еаПТівОиСУя йіУоП ТСаСмж 
(лСУОгО) і РСйФ кОгОбОиСУя йОмПТіОиькП еОаПелПпПккя еО еОвОиькССаСб'яезСбжй 
гПТдОбкжй УСоіОиькжй УмТОХФбОккяй, еО бжкямзСй біглФУмзж гия гСвиягФ еО гжмжкСю гС 
гСУявкПккя кПю мТжТіпкСвС бізФ; 

4) пОУ, зСиж лТОоібкжз нОзмжпкС кП лТОоюбОб, ОиП еО кжй еаПТівОиСУя йіУоП ТСаСмж 
(лСУОгО) і РСйФ кП бжлиОпФбОиОУя еОТСаімкО лиОмО Ф лСТягзФ, бжекОпПкСйФ УмОммяйж 25 і 26 
ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС біглФУмзж", еО бжкямзСй біглФУмзж аПе еаПТПдПккя еОТСаімкСї лиОмж 
гия гСвиягФ еО гжмжкСю гС гСУявкПккя кПю рПУмжТіпкСвС бізФ;  

5) пОУ кОбпОккя е бігТжбСй біг бжТСакжомбО мТжбОиіУмю йПкрП 10 йіУяоіб еО гПккСю 
нСТйСю кОбпОккя Ф еОзиОгОХ лТСнПУіРкСї (лТСнПУіРкС-мПХкіпкСї) СУбімж; 

6) пОУ кОбпОккя кСбжй лТСнПУіяй (УлПоіОиькСУмяй) СУіа, ебіиькПкжХ Ф еб'яезФ іе 
ейікОйж б СТвОкіеОоії бжТСакжомбО мО лТОоі, Ф мСйФ пжУиі е иізбігОоією, ТПСТвОкіеОоією ОаС 
лПТПлТСніиюбОккяй ліглТжєйУмбО, ФУмОкСбж, СТвОкіеОоії, УзСТСпПккяй пжУПиькСУмі ОаС 
рмОмФ лТОоібкжзіб; 

7) ікрі лПТіСгж ТСаСмж, лПТПгаОпПкі еОзСкСгОбУмбСй. 
ДС УмОдФ ТСаСмж, сС гОє лТОбС кО сСТіпкі гСгОмзСбі біглФУмзж (УмОммя 76 оьСвС 

КСгПзУФ), еОТОХСбФюмьУя: 
1) пОУ нОзмжпкСї ТСаСмж іе рзігижбжйж, бОдзжйж ФйСбОйж ОаС е СУСаижбжй 

ХОТОзмПТСй лТОоі, язсС лТОоібкжз еОРкямжР Ф ожХ ФйСбОХ кП йПкрП лСиСбжкж мТжбОиСУмі 
ТСаСпСвС гкя, бУмОкСбиПкСї гия лТОоібкжзіб гОкСвС бжТСакжомбО, оПХФ, лТСнПУії ОаС 
лСУОгж; 

2) пОУ сСТіпкжХ СУкСбкСї мО гСгОмзСбжХ біглФУмСз еО ТСаСмФ іе рзігижбжйж, бОдзжйж 
ФйСбОйж і еО СУСаижбжР ХОТОзмПТ лТОоі; 

3) пОУ ТСаСмж бОвімкжХ дікСз, лПТПбПгПкжХ кО лігУмОбі йПгжпкСвС бжУкСбзФ кО иПврФ 
ТСаСмФ, кО язіР бСкж кП еОекОюмь ближбФ кПУлТжямижбжХ бжТСакжпжХ нОзмСТіб. 
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ЛмОммя 83. ГТСрСбО зСйлПкУОоія еО кПбжзСТжУмОкі сСТіпкі біглФУмзж  
К ТОеі ебіиькПккя лТОоібкжзО РСйФ бжлиОпФємьУя вТСрСбО зСйлПкУОоія еО бУі кП 

бжзСТжУмОкі кжй гкі сСТіпкСї біглФУмзж, О мОзСд гСгОмзСбСї біглФУмзж лТОоібкжзОй, язі 
йОюмь гімПР ОаС лСбкСиімкю гжмжкФ е ікбОиігкіУмю е гжмжкУмбО лігвТФлж А I вТФлж. 

К ТОеі ебіиькПккя зПТібкжХ, лПгОвСвіпкжХ, кОФзСбжХ, кОФзСбС-лПгОвСвіпкжХ лТОоібкжзіб, 
УлПоіОиіУміб еОзиОгіб СУбімж, язі гС ебіиькПккя лТСлТОоюбОиж кП йПкр яз 10 йіУяоіб, 
вТСрСбО зСйлПкУОоія бжлиОпФємьУя еО кП бжзСТжУмОкі кжйж гкі сСТіпкжХ біглФУмСз е 
ТСеТОХФкзФ лСбкСї їХ мТжбОиСУмі. 

Часнзла 3 взийюрела. 
ЗО аОдОккяй лТОоібкжзО пОУмжкО сСТіпкСї біглФУмзж еОйікюємьУя вТСрСбСю 

зСйлПкУОоією. ЙТж оьСйФ мТжбОиіУмь кОгОкжХ лТОоібкжзСбі сСТіпкСї мО гСгОмзСбжХ 
біглФУмСз кП лСбжккО аФмж йПкрП кід 24 зОиПкгОТкжХ гкі. 

ИУСаОй бізСй гС біУійкОгоямж ТСзіб еОйікО бУіХ бжгіб біглФУмСз вТСрСбСю 
зСйлПкУОоією кП гСлФУзОємьУя. 

К ТОеі УйПТмі лТОоібкжзО вТСрСбО зСйлПкУОоія еО кП бжзСТжУмОкі кжй гкі сСТіпкжХ 
біглФУмСз, О мОзСд гСгОмзСбСї біглФУмзж лТОоібкжзОй, язі йОюмь гімПР ОаС лСбкСиімкю 
гжмжкФ - СУСаФ е ікбОиігкіУмю е гжмжкУмбО лігвТФлж А I вТФлж, сС кП аФиО СгПТдОкО еО джммя, 
бжлиОпФємьУя пиПкОй Уій'ї мОзСвС лТОоібкжзО, О Ф ТОеі їХ бігУФмкСУмі - бХСгжмь гС УзиОгФ 
УлОгсжкж. 

ЛмОммя 84. ВіглФУмзж аПе еаПТПдПккя еОТСаімкСї лиОмж 
К бжлОгзОХ, лПТПгаОпПкжХ УмОммПю 25 ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС біглФУмзж", лТОоібкжзФ еО 

РСвС аОдОккяй кОгОємьУя б СаСб'яезСбСйФ лСТягзФ біглФУмзО аПе еаПТПдПккя еОТСаімкСї 
лиОмж. 

ЗО УійПРкжйж СаУмОбжкОйж мО е ікржХ лТжпжк лТОоібкжзФ йСдП кОгОбОмжУя біглФУмзО 
аПе еаПТПдПккя еОТСаімкСї лиОмж кО мПТйік, СаФйСбиПкжР ФвСгСю йід лТОоібкжзСй мО 
ТСаСмСгОбоПй, ОиП кП аіиьрП 15 зОиПкгОТкжХ гкіб кО Тіз. 

НОУмжкФ мТПмю бжзиюпПкС. 
К ТОеі бУмОкСбиПккя КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж зОТОкмжкФ біглСбігкС гС ЗОзСкФ 

КзТОїкж "ЙТС еОХжУм кОУПиПккя біг ікнПзоіРкжХ ХбСТСа" мПТйік лПТПаФбОккя Ф біглФУмоі аПе 
еаПТПдПккя еОТСаімкСї лиОмж кО лПТіСг зОТОкмжкФ кП бзиюпОємьУя Ф еОвОиькжР мПТйік, 
бУмОкСбиПкжР пОУмжкСю гТФвСю оієї УмОммі. 
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ГиОбО VI 
ЗИКЖКВАЗЗЯ ЙКАМІ 

ЛмОммя 85. ЗСТйж лТОоі 
ЗСТйж лТОоі - кСТйж бжТСаімзФ, пОУФ, СаУиФвСбФбОккя, пжУПиькСУмі - бУмОкСбиююмьУя 

гия лТОоібкжзіб біглСбігкС гС гСУявкФмСвС Тібкя мПХкізж, мПХкСиСвії, СТвОкіеОоії 
бжТСакжомбО і лТОоі. 

В ФйСбОХ зСиПзмжбкжХ нСТй СТвОкіеОоії мО СлиОмж лТОоі йСдФмь еОУмСУСбФбОмжУя 
мОзСд ФзТФлкПкі і зСйлиПзУкі кСТйж. 

ЗСТйж лТОоі лігиявОюмь СаСб'яезСбіР еОйікі кСбжйж б йіТФ лТСбПгПккя ОмПУмОоії і 
ТОоіСкОиіеОоії ТСаСпжХ йіУоь, блТСбОгдПккя кСбСї мПХкізж, мПХкСиСвії мО СТвОкіеОоіРкС-
мПХкіпкжХ еОХСгіб, язі еОаПелПпФюмь еТСУмОккя лТСгФзмжбкСУмі лТОоі. 

ДСУявкПккя бжУСзСвС Тібкя бжТСаімзФ лТСгФзоії СзТПйжй лТОоібкжзСй, аТжвОгСю еО 
ТОХФкСз еОУмСУФбОккя е биОУкСї ікіоіОмжбж кСбжХ лТжРСйіб лТОоі і зТОсСвС гСУбігФ, 
бгСУзСкОиПккя УбСїйж УжиОйж ТСаСпжХ йіУоь кП є лігУмОбСю гия лПТПвиягФ кСТй. 

ЛмОммя 86. ЗОлТСбОгдПккя, еОйікО і лПТПвияг кСТй лТОоі 
ЗОлТСбОгдПккя, еОйікО і лПТПвияг кСТй лТОоі лТСбОгжмьУя ТСаСмСгОбоПй еО 

лСвСгдПккяй е бжаСТкжй СТвОкСй лПТбжккСї лТСнУліизСбСї СТвОкіеОоії (лТСнУліизСбжй 
лТПгУмОбкжзСй). 

КСаСмСгОбПоь лСбжкПк ТСе'яУкжмж лТОоібкжзОй лТжпжкж лПТПвиягФ кСТй лТОоі, О 
мОзСд ФйСбж, еО язжХ йОюмь еОУмСУСбФбОмжУя кСбі кСТйж. 

ЙТС еОлТСбОгдПккя кСбжХ і ейікФ пжккжХ кСТй лТОоі ТСаСмСгОбПоь лСбігСйияє 
лТОоібкжзіб кП ліекір яз еО Сгжк йіУяоь гС еОлТСбОгдПккя. 

ЛмОммя 87. ЛмТСз гії кСТй лТОоі 
ЗСТйж лТОоі бУмОкСбиююмьУя кО кПбжекОпПкжР УмТСз і гіюмь гС йСйПкмФ їХ 

лПТПвиягФ Ф еб'яезФ еі ейікСю ФйСб, кО язі бСкж аФиж ТСеТОХСбОкі (УмОммя 85). 
ЙСТяг е кСТйОйж, бУмОкСбиПкжйж кО УмОаіиькі еО СТвОкіеОоіРкС-мПХкіпкжйж ФйСбОйж 

ТСаСмж, еОУмСУСбФюмьУя мжйпОУСбі і СгкСТОеСбі кСТйж. 
МжйпОУСбі кСТйж бУмОкСбиююмьУя кО лПТіСг СУбСєккя мжХ пж ікржХ ТСаім еО 

бігУФмкіУмю еОмбПТгдПкжХ кСТйОмжбкжХ йОмПТіОиіб гия кСТйФбОккя лТОоі. 
ИгкСТОеСбі кСТйж бУмОкСбиююмьУя кО СзТПйі ТСаСмж, язі кСУямь СгжкжпкжР 

ХОТОзмПТ (лСеОлиОкСбі, ОбОТіРкі). 

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

ЗСТйж бжТСаімзФ (кСТйж пОУФ) і кСТйж СаУиФвСбФбОккя бжекОпОюмьУя бжХСгяпж е 
кСТйОиькжХ ФйСб лТОоі, язжйж ббОдОюмьУя: 

1) УлТОбкжР УмОк йОржк, бПТУмОміб і лТжУмТСїб; 
2) кОиПдкО язіУмь йОмПТіОиіб мО ікУмТФйПкміб, кПСаХігкжХ гия бжзСкОккя ТСаСмж, і їХ 

бпОУкП лСгОккя; 
3) бпОУкП лСУмОпОккя бжТСакжомбО ПиПзмТСПкПТвією, вОеСй мО ікржйж гдПТПиОйж 

ПкПТвСджбиПккя; 
4) УбСєпОУкП еОаПелПпПккя мПХкіпкСю гСзФйПкмОоією; 
5) егСТСбі мО аПелПпкі ФйСбж лТОоі (гСгПТдОккя лТОбжи і кСТй е мПХкізж аПелПзж, 

кПСаХігкі СУбімиПккя, СлОиПккя, бПкмжияоія, ФУФкПккя рзігижбжХ кОУиігзіб рФйФ, 
бжлТСйікюбОкь, біаТОоії мО ікржХ нОзмСТіб, язі кПвОмжбкС ближбОюмь кО егСТСб'я 
лТОоібкжзіб, мСсС). 
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ЛмОммя 89. ЗОйікО і лПТПвияг єгжкжХ і мжлСбжХ кСТй 
ЗОйікО і лПТПвияг єгжкжХ і мжлСбжХ (йідвОиФеПбжХ, вОиФеПбжХ, бігСйпжХ) кСТй 

егіРУкюємьУя СТвОкОйж, язі їХ еОмбПТгжиж. 

ЛмОммя 90. ЙСТягСз бжекОпПккя ТСеоікСз лТж бігТягкіР СлиОмі лТОоі 
ЙТж бігТягкіР СлиОмі лТОоі ТСеоікзж бжекОпОюмьУя бжХСгяпж е ФУмОкСбиПкжХ 

ТСеТягіб ТСаСмж, мОТжнкжХ УмОбСз (СзиОгіб) і кСТй бжТСаімзФ (кСТй пОУФ). 
ВігТягкО ТСеоікзО бжекОпОємьУя рияХСй гіиПккя лСвСгжккСї (гПккСї) мОТжнкСї 

УмОбзж, язО біглСбігОє ТСеТягФ ТСаСмж, сС бжзСкФємьУя, кО лСвСгжккФ (гПккФ) кСТйФ 
бжТСаімзФ. ВігТягкО ТСеоікзО йСдП аФмж бжекОпПкО мОзСд рияХСй йкСдПккя лСвСгжккСї 
(гПккСї) мОТжнкСї УмОбзж, язО біглСбігОє ТСеТягФ ТСаСмж, сС бжзСкФємьУя, кО бУмОкСбиПкФ 
кСТйФ пОУФ б вСгжкОХ ОаС гкяХ. 

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

ЗО лТОоібкжзСй, язжР УмбСТжб бжкОХіг, зСТжУкФ йСгПиь, лТСйжУиСбжР еТОеСз ОаС бкіУ 
ТОоіСкОиіеОмСТУьзФ лТСлСежоію, сС еФйСбжиж ейікФ мПХкіпкжХ кСТй і ТСеоікСз, еаПТівОюмьУя 
лСлПТПгкі ТСеоікзж лТСмявСй рПУмж йіУяоіб біг гОмж лСпОмзФ їХ блТСбОгдПккя. ЙСлПТПгкі 
ТСеоікзж еаПТівОюмьУя і б мжХ бжлОгзОХ, зСиж ОбмСТ еОекОпПкжХ Са'єзміб ікмПиПзмФОиькСї 
биОУкСУмі ТОкірП кП бжзСкФбОб ТСаСмж, кСТйж і ТСеоікзж кО язФ ейікПкС Ф еб'яезФ е їХ 
блТСбОгдПккяй, і аФб лПТПбПгПкжР кО ою ТСаСмФ ліУия їХ блТСбОгдПккя. 

ЗО ікржйж лТОоібкжзОйж, язі гСлСйСвиж ОбмСТСбі Ф блТСбОгдПккі бжкОХСгФ, зСТжУкСї 
йСгПиі, лТСйжУиСбСвС еТОезО пж ТОоіСкОиіеОмСТУьзСї лТСлСежоії, лСлПТПгкі ТСеоікзж 
еаПТівОюмьУя лТСмявСй мТьСХ йіУяоіб. 

ЛмОммя 92. ВУмОкСбиПккя кСТйСбОкжХ еОбгОкь лТж лСпОУСбіР СлиОмі лТОоі 
ЙТж лСпОУСбіР СлиОмі лТОоібкжзОй бУмОкСбиююмьУя кСТйСбОкі еОбгОккя. Дия 

бжзСкОккя СзТПйжХ нФкзоіР мО СаУявіб ТСаім йСдП аФмж бУмОкСбиПкС кСТйж СаУиФвСбФбОккя 
ОаС кСТйж пжУПиькСУмі лТОоібкжзіб. 

Снання 93. Взийюрела. 
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ГиОбО VII 
 ИЙЙАМА ЙКАМІ 

ЛмОммя 94. ЗОТСаімкО лиОмО 
ЗОТСаімкО лиОмО - оП бжкОвСТСгО, СапжУиПкО, яз лТОбжиС, Ф вТСрСбСйФ бжТОеі, язФ 

ТСаСмСгОбПоь бжлиОпФє лТОоібкжзСбі еО бжзСкОкФ кжй ТСаСмФ. 
КСейіТ еОТСаімкСї лиОмж еОиПджмь біг УзиОгкСУмі мО ФйСб бжзСкФбОкСї ТСаСмж, 

лТСнПУіРкС-гіиСбжХ язСУмПР лТОоібкжзО, ТПеФиьмОміб РСвС лТОоі мО вСУлСгОТУьзСї гіяиькСУмі 
ліглТжєйУмбО, ФУмОкСбж, СТвОкіеОоії і йОзУжйОиькжй ТСейіТСй кП СайПдФємьУя. 

ЙжмОккя гПТдОбкСвС і гСвСбіТкСвС ТПвФиюбОккя СлиОмж лТОоі, лТОб лТОоібкжзіб кО 
СлиОмФ лТОоі мО їХ еОХжУмФ бжекОпОюмьУя ожй КСгПзУСй, ЗОзСкСй КзТОїкж "ЙТС СлиОмФ 
лТОоі" мО ікржйж кСТйОмжбкС-лТОбСбжйж ОзмОйж. 

ЛмОммя 95. ЖікійОиькО еОТСаімкО лиОмО. ІкгПзУОоія еОТСаімкСї лиОмж 
ЖікійОиькО еОТСаімкО лиОмО - оП бУмОкСбиПкжР еОзСкСй йікійОиькжР ТСейіТ СлиОмж 

лТОоі еО бжзСкОкФ лТОоібкжзСй йіУяпкФ (вСгжккФ) кСТйФ лТОоі. 
ЖікійОиькО еОТСаімкО лиОмО бУмОкСбиюємьУя СгкСпОУкС б йіУяпкСйФ мО лСвСгжккСйФ 

ТСейіТОХ. 
НОУмжкФ мТПмю бжзиюпПкС  
КСейіТ йікійОиькСї еОТСаімкСї лиОмж бУмОкСбиюємьУя і лПТПвиягОємьУя біглСбігкС гС 

УмОмПР 9 і 10 ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС СлиОмФ лТОоі" мО кП йСдП аФмж кждпжй біг ТСейіТФ 
лТСджмзСбСвС йікійФйФ гия лТОоПегОмкжХ СУіа. 

ЖікійОиькО еОТСаімкО лиОмО є гПТдОбкСю УСоіОиькСю вОТОкмією, СаСб'яезСбСю кО 
бУіР мПТжмСТії КзТОїкж гия ліглТжєйУмб, ФУмОкСб, СТвОкіеОоіР ФУіХ нСТй биОУкСУмі і 
вСУлСгОТюбОккя мО ніежпкжХ СУіа, язі бжзСТжУмСбФюмь лТОою кОРйОкжХ лТОоібкжзіб, еО 
аФгь-язСю УжУмПйСю СлиОмж лТОоі. 

ЗОТСаімкО лиОмО лігиявОє ікгПзУОоії Ф бУмОкСбиПкСйФ еОзСкСгОбУмбСй лСТягзФ. 

ЛмОммя 96. ЛжУмПйж СлиОмж лТОоі 
ЛжУмПйОйж СлиОмж лТОоі є мОТжнкО мО ікрі УжУмПйж, сС нСТйФюмьУя кО СоікзОХ 

УзиОгкСУмі бжзСкФбОкжХ ТСаім і збОиінізОоії лТОоібкжзіб. 
МОТжнкО УжУмПйО СлиОмж лТОоі бзиюпОє: мОТжнкі Уімзж, мОТжнкі УмОбзж, УХПйж 

лСУОгСбжХ СзиОгіб, лТСнПУіРкі УмОкгОТмж мО збОиінізОоіРкі ХОТОзмПТжУмжзж (еО бігУФмкСУмі 
лТСнПУіРкжХ УмОкгОТміб). 

МОТжнкО УжУмПйО СлиОмж лТОоі бжзСТжУмСбФємьУя лТж ТСелСгіиі ТСаім еОиПдкС біг їХ 
УзиОгкСУмі, О лТОоібкжзіб - еОиПдкС біг збОиінізОоії мО еО ТСеТягОйж мОТжнкСї Уімзж. ВСкО є 
СУкСбСю гия нСТйФбОккя мО гжнПТПкоіОоії ТСейіТіб еОТСаімкСї лиОмж. 

МОТжнкО УімзО (УХПйО лСУОгСбжХ СзиОгіб) нСТйФємьУя кО СУкСбі мОТжнкСї УмОбзж 
ТСаімкжзО лПТрСвС ТСеТягФ мО йідзбОиінізОоіРкжХ (йідлСУОгСбжХ) УліббігкСрПкь ТСейіТіб 
мОТжнкжХ УмОбСз (лСУОгСбжХ СзиОгіб). 

ЛХПйО лСУОгСбжХ СзиОгіб (мОТжнкжХ УмОбСз) лТОоібкжзіб ФУмОкСб, еОзиОгіб мО 
СТвОкіеОоіР, сС нікОкУФюмьУя е аюгдПмФ, нСТйФємьУя кО СУкСбі: 

йікійОиькСвС лСУОгСбСвС СзиОгФ (мОТжнкСї УмОбзж), бУмОкСбиПкСвС КОаікПмСй 
ЖікіУмТіб КзТОїкж; 

йідлСУОгСбжХ (йідзбОиінізОоіРкжХ) УліббігкСрПкь ТСейіТіб лСУОгСбжХ СзиОгіб 
(мОТжнкжХ УмОбСз) і мОТжнкжХ зСПніоієкміб. 

ЖікійОиькжР лСУОгСбжР СзиОг (мОТжнкО УмОбзО) бУмОкСбиюємьУя Ф ТСейіТі, кП 
йПкрСйФ еО лТСджмзСбжР йікійФй, бУмОкСбиПкжР гия лТОоПегОмкжХ СУіа кО 1 Уіпкя 
зОиПкгОТкСвС ТСзФ. 

ВігкПУПккя бжзСкФбОкжХ ТСаім гС лПбкжХ мОТжнкжХ ТСеТягіб і лТжУбСєккя 
збОиінізОоіРкжХ ТСеТягіб ТСаімкжзОй лТСбОгжмьУя биОУкжзСй ОаС СТвОкСй, 
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ФлСбкСбОдПкжй биОУкжзСй, евігкС е лТСнПУіРкжйж УмОкгОТмОйж еО лСвСгдПккяй іе 
бжаСТкжй СТвОкСй лПТбжккСї лТСнУліизСбСї СТвОкіеОоії (лТСнУліизСбжй лТПгУмОбкжзСй). 
ЗО бігУФмкСУмі лТСнПУіРкжХ УмОкгОТміб мОзП бігкПУПккя йСдП егіРУкюбОмжУя евігкС е 
збОиінізОоіРкжйж ХОТОзмПТжУмжзОйж. 

КСиПзмжбкжй гСвСбСТСй, О язсС гСвСбіТ кП ФзиОгОбУя - кОзОеСй (ТСелСТягдПккяй) 
биОУкжзО ОаС ФлСбкСбОдПкСвС кжй СТвОкФ, бжгОкжй ліУия лСвСгдПккя е бжаСТкжй СТвОкСй 
лПТбжккСї лТСнУліизСбСї СТвОкіеОоії (лТСнУліизСбжй лТПгУмОбкжзСй), О б ТОеі бігУФмкСУмі 
лПТбжккСї лТСнУліизСбСї СТвОкіеОоії - е біиькС СаТОкжйж мО ФлСбкСбОдПкжйж 
лТПгУмОбкжзОйж (лТПгУмОбкжзСй) лТОоібкжзіб, йСдФмь бУмОкСбиюбОмжУя ікрі УжУмПйж 
СлиОмж лТОоі. 

ЛмОммя 97. ИлиОмО лТОоі кО ліглТжєйУмбОХ, б ФУмОкСбОХ і СТвОкіеОоіяХ 
ИлиОмО лТОоі лТОоібкжзіб егіРУкюємьУя еО лСвСгжккСю, бігТягкСю ОаС ікржйж 

УжУмПйОйж СлиОмж лТОоі. ИлиОмО йСдП лТСбОгжмжУя еО ТПеФиьмОмОйж ікгжбігФОиькжХ і 
зСиПзмжбкжХ ТСаім. 

ЛСТйж і УжУмПйж СлиОмж лТОоі, кСТйж лТОоі, ТСеоікзж, мОТжнкі Уімзж, УмОбзж, УХПйж 
лСУОгСбжХ СзиОгіб, ФйСбж еОлТСбОгдПккя мО ТСейіТж кОгаОбСз, гСлиОм, лТПйіР, бжкОвСТСг 
мО ікржХ еОСХСпФбОиькжХ, зСйлПкУОоіРкжХ і вОТОкміРкжХ бжлиОм бУмОкСбиююмьУя 
ліглТжєйУмбОйж, ФУмОкСбОйж, СТвОкіеОоіяйж УОйСУміРкС Ф зСиПзмжбкСйФ гСвСбСТі е 
гСмТжйОккяй кСТй і вОТОкміР, лПТПгаОпПкжХ еОзСкСгОбУмбСй, вПкПТОиькСю мО вОиФеПбжйж 
(ТПвіСкОиькжйж) ФвСгОйж. ЯзсС зСиПзмжбкжР гСвСбіТ кО ліглТжєйУмбі, б ФУмОкСбі, 
СТвОкіеОоії кП ФзиОгПкС, ТСаСмСгОбПоь еСаСб'яеОкжР лСвСгжмж оі лжмОккя е бжаСТкжй 
СТвОкСй лПТбжккСї лТСнУліизСбСї СТвОкіеОоії (лТСнУліизСбжй лТПгУмОбкжзСй), сС 
лТПгУмОбияє ікмПТПУж аіиьрСУмі лТОоібкжзіб, О Ф ТОеі РСвС бігУФмкСУмі - е ікржй 
ФлСбкСбОдПкжй кО лТПгУмОбкжомбС мТФгСбжй зСиПзмжбСй СТвОкСй. 

КСкзТПмкі ТСейіТж мОТжнкжХ УмОбСз (СзиОгіб), бігТягкжХ ТСеоікСз, лСУОгСбжХ СзиОгіб 
лТОоібкжзОй, О мОзСд кОгаОбСз, гСлиОм, лТПйіР і бжкОвСТСг бУмОкСбиююмьУя 
ТСаСмСгОбоПй е ФТОХФбОккяй бжйСв, лПТПгаОпПкжХ пОУмжкСю гТФвСю оієї УмОммі. 

КСаСмСгОбПоь (ТСаСмСгОбПоь - ніежпкО СУСаО) кП йОє лТОбО б СгкСУмСТСккьСйФ 
лСТягзФ лТжРйОмж ТірПккя е лжмОкь СлиОмж лТОоі, сС лСвіТрФюмь ФйСбж, бУмОкСбиПкі 
еОзСкСгОбУмбСй, ФвСгОйж, зСиПзмжбкжйж гСвСбСТОйж. 

ИлиОмО лТОоі лТОоібкжзіб егіРУкюємьУя б лПТрСпПТвСбСйФ лСТягзФ. ВУі ікрі лиОмПді 
егіРУкююмьУя ТСаСмСгОбоПй ліУия бжзСкОккя еСаСб'яеОкь сСгС СлиОмж лТОоі. 

ЛмОммя 98. ИлиОмО лТОоі лТОоібкжзіб ФУмОкСб і СТвОкіеОоіР, сС нікОкУФюмьУя е 
аюгдПмФ 

ИлиОмО лТОоі лТОоібкжзіб ФУмОкСб і СТвОкіеОоіР, сС нікОкУФюмьУя е аюгдПмФ, 
егіРУкюємьУя кО лігУмОбі еОзСкіб мО ікржХ кСТйОмжбкС-лТОбСбжХ Озміб КзТОїкж, вПкПТОиькСї, 
вОиФеПбжХ, ТПвіСкОиькжХ ФвСг, зСиПзмжбкжХ гСвСбСТіб, Ф йПдОХ аюгдПмкжХ ОУжвкФбОкь мО 
лСеОаюгдПмкжХ гСХСгіб. 

Снання 99. Взийюрела. 

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 

ЗО 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 бУмОкСбиюємьУя лігбжсПкО СлиОмО лТОоі. ЙПТПиіз ожХ 
ТСаім бжекОпОємьУя КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж. 

Снання 101. Взийюрела. 
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Снання 102. Взийюрела. 

ЛмОммя 1021. ИлиОмО лТОоі еО УФйіУкжомбСй 
ЛФйіУкжомбСй ббОдОємьУя бжзСкОккя лТОоібкжзСй, зТій СУкСбкСї, ікрСї СлиОпФбОкСї 

ТСаСмж кО ФйСбОХ мТФгСбСвС гСвСбСТФ Ф біиькжР біг СУкСбкСї ТСаСмж пОУ кО мСйФ УОйСйФ 
ОаС ікрСйФ ліглТжєйУмбі, б ФУмОкСбі, СТвОкіеОоії ОаС Ф ТСаСмСгОбоя - ніежпкСї СУСаж. 

ЙТОоібкжзж, язі лТОоююмь еО УФйіУкжомбСй, СгПТдФюмь еОТСаімкФ лиОмФ еО нОзмжпкС 
бжзСкОкФ ТСаСмФ. 

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

ЙТС кСбі ОаС ейікФ гіюпжХ ФйСб СлиОмж лТОоі б аіз лСвіТрПккя ТСаСмСгОбПоь лСбжкПк 
лСбігСйжмж лТОоібкжзО кП ліекір яз еО гбО йіУяоі гС їХ еОлТСбОгдПккя ОаС ейікж. 

ЛмОммя 104. ИлиОмО лТОоі лТж бжзСкОккі ТСаім ТіекСї збОиінізОоії 
ЙТж бжзСкОккі ТСаім ТіекСї збОиінізОоії лТОоя лСпОУСбжХ ТСаімкжзіб, О мОзСд 

УиФдаСбоіб СлиОпФємьУя еО ТСаСмСю бжсСї збОиінізОоії. 
ЙТОоя ТСаімкжзіб-бігТягкжзіб СлиОпФємьУя еО ТСеоікзОйж, бУмОкСбиПкжйж гия 

ТСаСмж, язО бжзСкФємьУя. В мжХ вОиФеяХ ПзСкСйізж КзТОїкж, гП еО ХОТОзмПТСй бжТСакжомбО 
ТСаімкжзОй-бігТягкжзОй гСТФпОємьУя бжзСкОккя ТСаім, мОТжнізСбОкжХ кждпП лТжУбСєкжХ 
їй ТСеТягіб, ТСаімкжзОй, язі бжзСкФюмь мОзі ТСаСмж, бжлиОпФємьУя йідТСеТягкО Тіекжоя. 
ВжлиОмО йідТСеТягкСї Тіекжоі мО ФйСбж мОзСї бжлиОмж бУмОкСбиююмьУя зСиПзмжбкжйж 
гСвСбСТОйж. 

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

ЙТОоібкжзОй, язі бжзСкФюмь кО мСйФ д ліглТжєйУмбі, б ФУмОкСбі, СТвОкіеОоії лСТяг е 
УбСєю СУкСбкСю ТСаСмСю, СаФйСбиПкСю мТФгСбжй гСвСбСТСй, гСгОмзСбФ ТСаСмФ еО ікрСю 
лТСнПУією (лСУОгСю) ОаС СаСб'яезж мжйпОУСбС бігУФмкьСвС лТОоібкжзО аПе ебіиькПккя біг 
УбСєї СУкСбкСї ТСаСмж, лТСбОгжмьУя гСлиОмО еО УФйісПккя лТСнПУіР (лСУОг) ОаС бжзСкОккя 
СаСб'яезіб мжйпОУСбС бігУФмкьСвС лТОоібкжзО. 

КСейіТж гСлиОм еО УФйісПккя лТСнПУіР (лСУОг) ОаС бжзСкОккя СаСб'яезіб мжйпОУСбС 
бігУФмкьСвС лТОоібкжзО бУмОкСбиююмьУя кО ФйСбОХ, лПТПгаОпПкжХ Ф зСиПзмжбкСйФ 
гСвСбСТі. 

ЛмОммя 106. ИлиОмО ТСаСмж б кОгФТСпкжР пОУ 
ЗО лСвСгжккСю УжУмПйСю СлиОмж лТОоі ТСаСмО б кОгФТСпкжР пОУ СлиОпФємьУя б 

лСгбіРкСйФ ТСейіТі вСгжккСї УмОбзж. 
ЗО бігТягкСю УжУмПйСю СлиОмж лТОоі еО ТСаСмФ б кОгФТСпкжР пОУ бжлиОпФємьУя 

гСлиОмО Ф ТСейіТі 100 бігУСмзіб мОТжнкСї УмОбзж лТОоібкжзО біглСбігкСї збОиінізОоії, 
СлиОмО лТОоі язСвС егіРУкюємьУя еО лСвСгжккСю УжУмПйСю, - еО бУі біглТОоьСбОкі 
кОгФТСпкі вСгжкж. 

К ТОеі лігУФйСбОкСвС СаиізФ ТСаСпСвС пОУФ СлиОпФюмьУя яз кОгФТСпкі бУі вСгжкж, 
біглТОоьСбОкі лСкОг бУмОкСбиПкжР ТСаСпжР пОУ б СаиізСбСйФ лПТіСгі, Ф лСТягзФ, 
лПТПгаОпПкСйФ пОУмжкОйж лПТрСю і гТФвСю оієї УмОммі. 

КСйлПкУОоія кОгФТСпкжХ ТСаім рияХСй кОгОккя бігвФиФ кП гСлФУзОємьУя. 

ЛмОммя 107. ИлиОмО ТСаСмж Ф УбямзСбі і кПТСаСпі гкі 
КСаСмО Ф УбямзСбжР і кПТСаСпжР гПкь (пОУмжкО пПмбПТмО УмОммі 73) СлиОпФємьУя Ф 

лСгбіРкСйФ ТСейіТі: 
1) бігТягкжзОй - еО лСгбіРкжйж бігТягкжйж ТСеоікзОйж; 
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2) лТОоібкжзОй, лТОоя язжХ СлиОпФємьУя еО вСгжккжйж ОаС гПккжйж УмОбзОйж, - Ф 

ТСейіТі лСгбіРкСї вСгжккСї ОаС гПккСї УмОбзж; 
3) лТОоібкжзОй, язі СгПТдФюмь йіУяпкжР СзиОг, - Ф ТСейіТі СгжкОТкСї вСгжккСї ОаС 

гПккСї УмОбзж ебПТХ СзиОгФ, язсС ТСаСмО Ф УбямзСбжР і кПТСаСпжР гПкь лТСбОгжиОУя Ф 
йПдОХ йіУяпкСї кСТйж ТСаСпСвС пОУФ, і б ТСейіТі лСгбіРкСї вСгжккСї ОаС гПккСї УмОбзж ебПТХ 
СзиОгФ, язсС ТСаСмО лТСбОгжиОУя лСкОг йіУяпкФ кСТйФ.  

ИлиОмж Ф еОекОпПкСйФ ТСейіТі лТСбОгжмьУя еО вСгжкж, нОзмжпкС біглТОоьСбОкі Ф 
УбямзСбжР і кПТСаСпжР гПкь. 

ЗО аОдОккя лТОоібкжзО, язжР лТОоюбОб Ф УбямзСбжР і кПТСаСпжР гПкь, РСйФ йСдП 
аФмж кОгОкжР ікржР гПкь біглСпжкзФ. 

ЛмОммя 108. ИлиОмО ТСаСмж Ф кіпкжР пОУ 
КСаСмО Ф кіпкжР пОУ (УмОммя 54) СлиОпФємьУя Ф лігбжсПкСйФ ТСейіТі, 

бУмОкСбиюбОкСйФ вПкПТОиькСю, вОиФеПбСю (ТПвіСкОиькСю) ФвСгОйж мО зСиПзмжбкжй 
гСвСбСТСй, ОиП кП кждпП 20 бігУСмзіб мОТжнкСї УмОбзж (СзиОгФ) еО зСдкФ вСгжкФ ТСаСмж Ф 
кіпкжР пОУ. 

ЛмОммя 109. ИлиОмО лТОоі еО кПеОзікпПкжй бігТягкжй кОТягСй 
В ТОеі, зСиж лТОоібкжз еОижрОє бігТягкжР кОТяг кПеОзікпПкжй е кПеОиПдкжХ біг 

кьСвС лТжпжк, бжзСкОкО пОУмжкО ТСаСмж СлиОпФємьУя еО СоікзСю, бжекОпПкСю еО 
лСвСгдПккяй УмСТік біглСбігкС гС іУкФюпжХ кСТй і ТСеоікСз. 

ЛмОммя 110. ЙСбігСйиПккя лТОоібкжзО лТС ТСейіТж СлиОмж лТОоі 
ЙТж зСдкіР бжлиОмі еОТСаімкСї лиОмж ТСаСмСгОбПоь лСбжкПк лСбігСйжмж лТОоібкжзО 

лТС мОзі гОкі, сС кОиПдОмь гС лПТіСгФ, еО язжР лТСбОгжмьУя СлиОмО лТОоі: 
О) еОвОиькО УФйО еОТСаімкСї лиОмж е ТСержнТСбзСю еО бжгОйж бжлиОм; 
а) ТСейіТж і лігУмОбж бігТОХФбОкь мО ФмТжйОкь іе еОТСаімкСї лиОмж; 
б) УФйО еОТСаімкСї лиОмж, сС кОиПджмь гС бжлиОмж. 

ЛмОммя 111. ЙСТягСз СлиОмж лТОоі лТж кПбжзСкОккі кСТй бжТСаімзФ 
ЙТж кПбжзСкОккі кСТй бжТСаімзФ кП е бжкж лТОоібкжзО СлиОмО лТСбОгжмьУя еО 

нОзмжпкС бжзСкОкФ ТСаСмФ. ЖіУяпкО еОТСаімкО лиОмО б оьСйФ ТОеі кП йСдП аФмж кждпСю біг 
гбСХ мТПмжк мОТжнкСї УмОбзж бУмОкСбиПкСвС РСйФ ТСеТягФ (СзиОгФ). ЙТж кПбжзСкОккі кСТй 
бжТСаімзФ е бжкж лТОоібкжзО СлиОмО лТСбОгжмьУя біглСбігкС гС бжзСкОкСї ТСаСмж. 

ЛмОммя 112. ЙСТягСз СлиОмж лТОоі лТж бжвСмСбиПккі лТСгФзоії, сС бжябжиОУя 
аТОзСй 

ЙТж бжвСмСбиПккі лТСгФзоії, сС бжябжиОУя аТОзСй кП е бжкж лТОоібкжзО, СлиОмО лТОоі 
лС її бжвСмСбиПккю лТСбОгжмьУя еО екждПкжйж ТСеоікзОйж. ЖіУяпкО еОТСаімкО лиОмО 
лТОоібкжзО б ожХ бжлОгзОХ кП йСдП аФмж кждпСю біг гбСХ мТПмжк мОТжнкСї УмОбзж 
бУмОкСбиПкСвС РСйФ ТСеТягФ (СзиОгФ). 

БТОз бжТСаіб, сС УмОбУя бкОУиігСз лТжХСбОкСвС гПнПзмФ б СаТСаиюбОкСйФ йОмПТіОиі, 
О мОзСд аТОз кП е бжкж лТОоібкжзО, бжябиПкжР ліУия лТжРйОккя бжТСаФ СТвОкСй мПХкіпкСвС 
зСкмТСию, СлиОпФємьУя оьСйФ лТОоібкжзСбі кОТібкі е лТжгОмкжйж бжТСаОйж. 

ЙСбкжР аТОз е бжкж лТОоібкжзО СлиОмі кП лігиявОє. НОУмзСбжР аТОз е бжкж 
лТОоібкжзО СлиОпФємьУя еОиПдкС біг УмФлПкя лТжгОмкСУмі лТСгФзоії еО екждПкжйж 
ТСеоікзОйж. 
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ЛмОммя 113. ЙСТягСз СлиОмж пОУФ лТСУмСю, О мОзСд лТж СУбСєккі кСбСвС 
бжТСакжомбО (лТСгФзоії) 

НОУ лТСУмСю кП е бжкж лТОоібкжзО, б мСйФ пжУиі кО лПТіСг СвСиСрПккя зОТОкмжкФ, 
бУмОкСбиПкСвС КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж, СлиОпФємьУя е ТСеТОХФкзФ кП кждпП біг гбСХ 
мТПмжк мОТжнкСї УмОбзж бУмОкСбиПкСвС лТОоібкжзСбі ТСеТягФ (СзиОгФ). 

ЙТС лСпОмСз лТСУмСю, зТій лТСУмСю УмТФзмФТкСвС лігТСегіиФ пж бУьСвС ліглТжєйУмбО, 
лТОоібкжз лСбжкПк лСлПТПгжмж ТСаСмСгОбоя пж аТжвОгжТО, йОРУмТО ОаС лСУОгСбжХ СУіа. 

ЗО пОУ лТСУмСю, зСиж бжкжзиО бжТСакжпО УжмФОоія, кПаПелПпкО гия джммя пж егСТСб'я 
лТОоібкжзО ОаС гия июгПР, язі РСвС СмСпФюмь, і кОбзСижркьСвС лТжТСгкСвС УПТПгСбжсО кП 
е РСвС бжкж, еО кжй еаПТівОємьУя УПТПгкіР еОТСаімСз. 

НОУ лТСУмСю е бжкж лТОоібкжзО кП СлиОпФємьУя. 
ЗО лПТіСг СУбСєккя кСбСвС бжТСакжомбО (лТСгФзоії) ТСаСмСгОбПоь йСдП 

егіРУкюбОмж лТОоібкжзОй гСлиОмФ гС лСлПТПгкьСвС УПТПгкьСвС еОТСаімзФ кО УмТСз кП 
аіиьр яз ріУмь йіУяоіб. 

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

ЙТж лПТПбПгПккі лТОоібкжзО кО ікрФ лСУміРкФ кждпПСлиОпФбОкФ ТСаСмФ еО 
лТОоібкжзСй еаПТівОємьУя РСвС лСлПТПгкіР УПТПгкіР еОТСаімСз лТСмявСй гбСХ мждкіб е гкя 
лПТПбПгПккя. 

К мжХ бжлОгзОХ, зСиж б ТПеФиьмОмі лПТПйісПккя лТОоібкжзО (пОУмжкО гТФвО УмОммі 32) 
ейПкрФємьУя еОТСаімСз е кП еОиПдкжХ біг кьСвС лТжпжк, лТСбОгжмьУя гСлиОмО гС 
лСлПТПгкьСвС УПТПгкьСвС еОТСаімзФ лТСмявСй гбСХ йіУяоіб е гкя лПТПйісПккя. 

ЛмОммя 115. ЛмТСзж бжлиОмж еОТСаімкСї лиОмж 
ЗОТСаімкО лиОмО бжлиОпФємьУя лТОоібкжзОй ТПвФияТкС б ТСаСпі гкі Ф УмТСзж, 

бУмОкСбиПкі зСиПзмжбкжй гСвСбСТСй ОаС кСТйОмжбкжй ОзмСй ТСаСмСгОбоя, лСвСгдПкжй е 
бжаСТкжй СТвОкСй лПТбжккСї лТСнУліизСбСї СТвОкіеОоії пж ікржй ФлСбкСбОдПкжй кО 
лТПгУмОбкжомбС мТФгСбжй зСиПзмжбСй СТвОкСй (О б ТОеі бігУФмкСУмі мОзжХ СТвОкіб - 
лТПгУмОбкжзОйж, СаТОкжйж і ФлСбкСбОдПкжйж мТФгСбжй зСиПзмжбСй), ОиП кП ТігрП гбСХ 
ТОеіб кО йіУяоь пПТПе лТСйідСз пОУФ, сС кП лПТПбжсФє ріУмкОгоямж зОиПкгОТкжХ гкіб, мО кП 
ліекірП УПйж гкіб ліУия еОзікпПккя лПТіСгФ, еО язжР егіРУкюємьУя бжлиОмО. 

К ТОеі зСиж гПкь бжлиОмж еОТСаімкСї лиОмж еаівОємьУя е бжХігкжй, УбямзСбжй ОаС 
кПТСаСпжй гкПй, еОТСаімкО лиОмО бжлиОпФємьУя кОлПТПгСгкі. 

КСейіТ еОТСаімкСї лиОмж еО лПТрФ лСиСбжкФ йіУяоя бжекОпОємьУя зСиПзмжбкжй 
гСвСбСТСй ОаС кСТйОмжбкжй ОзмСй ТСаСмСгОбоя, лСвСгдПкжй е бжаСТкжй СТвОкСй 
лПТбжккСї лТСнУліизСбСї СТвОкіеОоії пж ікржй ФлСбкСбОдПкжй кО лТПгУмОбкжомбС 
мТФгСбжй зСиПзмжбСй СТвОкСй (О б ТОеі бігУФмкСУмі мОзжХ СТвОкіб - лТПгУмОбкжзОйж, 
СаТОкжйж і ФлСбкСбОдПкжйж мТФгСбжй зСиПзмжбСй), ОиП кП йПкрП СлиОмж еО нОзмжпкС 
біглТОоьСбОкжР пОУ е ТСеТОХФкзФ мОТжнкСї УмОбзж (лСУОгСбСвС СзиОгФ) лТОоібкжзО. 

ЗОТСаімкО лиОмО лТОоібкжзОй еО бПУь пОУ біглФУмзж бжлиОпФємьУя гС лСпОмзФ 
 біглФУмзж, язсС ікрП кП лПТПгаОпПкС мТФгСбжй ОаС зСиПзмжбкжй гСвСбСТСй.

Ця редаипія р.4 сн. 115 лабере рзллосні ж для мрзмзлелля або сиаствалля воєллого сналт 
В ФйСбОХ УлТСсПкСвС ТПджйФ ТСейіТ еОТСаімкСї лиОмж бжекОпОємьУя мТФгСбжй 

гСвСбСТСй е ФТОХФбОккяй бУмОкСбиПкСвС еОзСкСй йікійОиькСвС Тібкя СлиОмж лТОоі, О 
еОТСаімкО лиОмО бжлиОпФємьУя лТОоібкжзФ Ф УмТСзж, бУмОкСбиПкі оією УмОммПю, мО бжекОпПкі 
мТФгСбжй гСвСбСТСй, ОиП кП ТігрП гбСХ ТОеіб кО йіУяоь пПТПе лТСйідСз пОУФ, сС кП 
лПТПбжсФє ріУмкОгоямж зОиПкгОТкжХ гкіб. 

ЗОТСаімкО лиОмО лТОоібкжзОй еО бПУь пОУ сСТіпкСї біглФУмзж бжлиОпФємьУя гС 
лСпОмзФ біглФУмзж, язсС ікрП кП лПТПгаОпПкС мТФгСбжй ОаС зСиПзмжбкжй гСвСбСТСй. 

Часнзлз 4 і 5 сн. 115 діюнь до для мрзмзлелля або сиаствалля воєллого сналт 
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ЛмОммя 116. ЛмТСзж ТСеТОХФкзФ лТж ебіиькПккі 
ЙТж ебіиькПккі лТОоібкжзО бжлиОмО бУіХ УФй, сС кОиПдОмь РСйФ біг ліглТжєйУмбО, 

ФУмОкСбж, СТвОкіеОоії, лТСбОгжмьУя б гПкь ебіиькПккя. ЯзсС лТОоібкжз б гПкь ебіиькПккя кП 
лТОоюбОб, мС еОекОпПкі УФйж йОюмь аФмж бжлиОпПкі кП ліекірП кОУмФлкСвС гкя ліУия 
лТПг'ябиПккя ебіиькПкжй лТОоібкжзСй бжйСвж лТС ТСеТОХФкСз. ЙТС УФйж, кОТОХСбОкі мО 
бжлиОпПкі лТОоібкжзСбі лТж ебіиькПккі, іе еОекОпПккяй СзТПйС зСдкСвС бжгФ бжлиОмж 
(СУкСбкО мО гСгОмзСбО еОТСаімкО лиОмО, еОСХСпФбОиькі мО зСйлПкУОоіРкі бжлиОмж, ікрі 
бжлиОмж, кО язі лТОоібкжз йОє лТОбС евігкС е ФйСбОйж мТФгСбСвС гСвСбСТФ і біглСбігкС гС 
еОзСкСгОбУмбО, Ф мСйФ пжУиі лТж ебіиькПккі) ТСаСмСгОбПоь лСбжкПк лжУьйСбС лСбігСйжмж 
лТОоібкжзО б гПкь їХ бжлиОмж. 

К ТОеі УлСТФ лТС ТСейіТ УФй, кОТОХСбОкжХ лТОоібкжзСбі лТж ебіиькПккі, ТСаСмСгОбПоь 
Ф аФгь-язСйФ ТОеі лСбжкПк Ф бжекОпПкжР оією УмОммПю УмТСз бжлиОмжмж кП СУлСТюбОкФ кжй 
УФйФ. 

ЛмОммя 117. ВіглСбігОиькіУмь еО еОмТжйзФ ТСеТОХФкзФ лТж ебіиькПккі 
К ТОеі кПбжлиОмж е бжкж ТСаСмСгОбоя кОиПдкжХ ебіиькПкСйФ лТОоібкжзСбі УФй Ф 

УмТСзж, бжекОпПкі УмОммПю 116 оьСвС КСгПзУФ, лТж бігУФмкСУмі УлСТФ лТС їХ ТСейіТ 
ліглТжєйУмбС, ФУмОкСбО, СТвОкіеОоія лСбжккі бжлиОмжмж лТОоібкжзСбі РСвС УПТПгкіР 
еОТСаімСз еО бПУь пОУ еОмТжйзж лС гПкь нОзмжпкСвС ТСеТОХФкзФ, ОиП кП аіиьр яз еО ріУмь 
йіУяоіб. 

ЙТж кОябкСУмі УлСТФ лТС ТСейіТж кОиПдкжХ ебіиькПкСйФ лТОоібкжзСбі УФй 
ТСаСмСгОбПоь лСбжкПк УлиОмжмж еОекОпПкП б оіР УмОммі бігрзСгФбОккя Ф ТОеі, язсС УліТ 
бжТірПкС кО зСТжУмь лТОоібкжзО. ЯзсС УліТ бжТірПкС кО зСТжУмь лТОоібкжзО пОУмзСбС, 
ТСейіТ бігрзСгФбОккя еО пОУ еОмТжйзж бжекОпОє СТвОк, язжР бжкСУжмь ТірПккя лС УФмі 
УлСТФ, ОиП кП аіиьр яз еО лПТіСг, бУмОкСбиПкжР пОУмжкСю лПТрСю оієї УмОммі. 
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ГиОбО VIII 
ГАКАЗМІЇ І КИЖЙДЗЛАМІЇ  

ЛмОммя 118. ГОТОкмії гия лТОоібкжзіб, СаТОкжХ кО бжаСТкі лСУОгж 
ЙТОоібкжзОй, ебіиькПкжй біг ТСаСмж бкОУиігСз СаТОккя їХ кО бжаСТкі лСУОгж б 

гПТдОбкжХ СТвОкОХ, О мОзСд Ф лОТміРкжХ, лТСнУліизСбжХ, зСйУСйСиьУьзжХ, зССлПТОмжбкжХ 
мО ікржХ вТСйОгУьзжХ СТвОкіеОоіяХ, кОгОємьУя ліУия еОзікпПккя їХ лСбкСбОдПкь еО 
бжаСТкСю лСУОгСю лСлПТПгкя ТСаСмО (лСУОгО), О лТж її бігУФмкСУмі - ікрО ТібкСоіккО ТСаСмО 
(лСУОгО) кО мСйФ УОйСйФ ОаС, еО евСгСю лТОоібкжзО, кО ікрСйФ ліглТжєйУмбі, б ФУмОкСбі, 
СТвОкіеОоії.  

ЛмОммя 119. ГОТОкмії гия лТОоібкжзіб кО пОУ бжзСкОккя гПТдОбкжХ ОаС 
вТСйОгУьзжХ СаСб'яезіб 

ЗО пОУ бжзСкОккя гПТдОбкжХ ОаС вТСйОгУьзжХ СаСб'яезіб, язсС еО пжккжй 
еОзСкСгОбУмбСй КзТОїкж оі СаСб'яезж йСдФмь егіРУкюбОмжУь Ф ТСаСпжР пОУ, лТОоібкжзОй 
вОТОкмФємьУя еаПТПдПккя йіУоя ТСаСмж (лСУОгж) і УПТПгкьСвС еОТСаімзФ. 

ЙТОоібкжзОй, язі еОиФпОюмьУя гС бжзСкОккя СаСб'яезіб, лПТПгаОпПкжХ еОзСкОйж 
КзТОїкж "ЙТС біРУьзСбжР СаСб'яеСз і біРУьзСбФ УиФдаФ" і "ЙТС ОиьмПТкОмжбкФ (кПбіРУьзСбФ) 
УиФдаФ", "ЙТС йСаіиіеОоіРкФ лігвСмСбзФ мО йСаіиіеОоію", кОгОюмьУя вОТОкмії мО ліиьвж 
біглСбігкС гС ожХ еОзСкіб. 

ЗО лТОоібкжзОйж, лТжебОкжйж кО УмТСзСбФ біРУьзСбФ УиФдаФ, біРУьзСбФ УиФдаФ еО 
лТжеСбСй СУіа СніоПТУьзСвС УзиОгФ, біРУьзСбФ УиФдаФ еО лТжеСбСй ліг пОУ йСаіиіеОоії, кО 
СУСаижбжР лПТіСг, біРУьзСбФ УиФдаФ еО лТжеСбСй СУіа іе пжУиО ТПеПТбіУміб б СУСаижбжР 
лПТіСг ОаС лТжРкямжйж кО біРУьзСбФ УиФдаФ еО зСкмТОзмСй, Ф мСйФ пжУиі рияХСй ФзиОгПккя 
кСбСвС зСкмТОзмФ кО лТСХСгдПккя біРУьзСбСї УиФдаж, ліг пОУ гії СУСаижбСвС лПТіСгФ кО 
УмТСз гС РСвС еОзікпПккя ОаС гС гкя нОзмжпкСвС ебіиькПккя еаПТівОюмьУя йіУоП ТСаСмж і 
лСУОгО кО ліглТжєйУмбі, б ФУмОкСбі, СТвОкіеОоії, нПТйПТУьзСйФ вСУлСгОТУмбі, 
УіиьУьзСвСУлСгОТУьзСйФ бжТСакжпСйФ зССлПТОмжбі кПеОиПдкС біг ліглСТягзФбОккя мО 
нСТйж биОУкСУмі і Ф ніежпкжХ СУіа - ліглТжєйоіб, Ф язжХ бСкж лТОоюбОиж кО пОУ лТжеСбФ. 
МОзжй лТОоібкжзОй егіРУкюємьУя бжлиОмО вТСрСбСвС еОаПелПпПккя еО ТОХФкСз зСрміб 
ДПТдОбкСвС аюгдПмФ КзТОїкж біглСбігкС гС ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС УСоіОиькжР і лТОбСбжР 
еОХжУм біРУьзСбСУиФдаСбоіб мО пиПкіб їХ УійПР". 

Часнзлт 4 взийюрело. 
ГОТОкмії, бжекОпПкі Ф пОУмжкі мТПміР оієї УмОммі, еаПТівОюмьУя еО лТОоібкжзОйж, язі ліг 

пОУ лТСХСгдПккя біРУьзСбСї УиФдаж СмТжйОиж лСТОкПккя (ікрі ФрзСгдПккя егСТСб'я) мО 
лПТПаФбОюмь кО иізФбОккі Ф йПгжпкжХ еОзиОгОХ, О мОзСд лСмТОлжиж Ф лСиСк ОаС бжекОкі 
аПебіУкС бігУФмкійж, кО УмТСз гС гкя, кОУмФлкСвС еО гкПй їХ беяммя кО біРУьзСбжР Саиіз Ф 
ТОРСккжХ (йіУьзжХ) мПТжмСТіОиькжХ оПкмТОХ зСйлиПзмФбОккя мО УСоіОиькСї лігмТжйзж, 
МПкмТОиькСйФ ФлТОбиіккі ОаС ТПвіСкОиькжХ СТвОкОХ ЛиФдаж аПелПзж КзТОїкж, біглСбігкСйФ 
лігТСегіиі ЛиФдаж еСбкіркьСї ТСебігзж КзТОїкж ліУия їХ ебіиькПккя е біРУьзСбСї УиФдаж Ф 
ТОеі еОзікпПккя кжйж иізФбОккя б йПгжпкжХ еОзиОгОХ кПеОиПдкС біг УмТСзФ иізФбОккя, 
лСбПТкПккя е лСиСкФ, лСябж їХ ліУия бжекОккя аПебіУкС бігУФмкійж ОаС гС гкя СвСиСрПккя 
УФгСй їХ лСйПТижйж. 

ГОТОкмії, бжекОпПкі Ф пОУмжкі мТПміР оієї УмОммі, кП лСржТююмьУя кО СУіа ТягСбСвС мО 
кОпОиькжоьзСвС УзиОгФ УиФдаж ожбіиькСвС еОХжУмФ, О б пОУмжкі еаПТПдПккя йіУоя ТСаСмж, 
лСУОгж - мОзСд кО СУіа, язі еОРйОиж бжаСТкі лСУОгж б СТвОкОХ йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя мО 
УмТСз лСбкСбОдПкь язжХ еОзікпжбУя. 

ЛмОммя 120. ГОТОкмії і зСйлПкУОоії лТж лПТПїегі кО ТСаСмФ б ікрФ йіУоПбіУмь 
ЙТОоібкжзж йОюмь лТОбС кО бігрзСгФбОккя бжмТОм мО СгПТдОккя ікржХ зСйлПкУОоіР 

Ф еб'яезФ е лПТПбПгПккяй, лТжРкяммяй ОаС кОлТОбиПккяй кО ТСаСмФ б ікрФ йіУоПбіУмь. 
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ЙТОоібкжзОй лТж лПТПбПгПккі їХ кО ікрФ ТСаСмФ, зСиж оП еб'яеОкС е лПТПїегСй б ікрФ 

йіУоПбіУмь, бжлиОпФюмьУя: бОТміУмь лТСїегФ лТОоібкжзО і пиПкіб РСвС Уій'ї; бжмТОмж лС 
лПТПбПеПккю йОРкО; гСаСбі еО пОУ лПТПаФбОккя б гСТСеі; СгкСТОеСбО гСлСйСвО кО УОйСвС 
лТОоібкжзО і кО зСдкСвС пиПкО Уій'ї, язжР лПТПїдгдОє; еОТСаімкО лиОмО еО гкі еаСТФ б гСТСвФ 
і биОрмФбОккя кО кСбСйФ йіУоі лТСджбОккя, ОиП кП аіиьрП рПУмж гкіб, О мОзСд еО пОУ 
лПТПаФбОккя б гСТСеі. 

ЙТОоібкжзОй, язі лПТПїдгдОюмь Ф еб'яезФ е лТжРСйСй їХ (еО лСлПТПгкьСю 
гСйСбиПкіУмю) кО ТСаСмФ б ікрФ йіУоПбіУмь, бжлиОпФюмьУя зСйлПкУОоії і кОгОюмьУя вОТОкмії, 
еОекОпПкі б пОУмжкі гТФвіР оієї УмОммі, зТій бжлиОмж СгкСТОеСбСї гСлСйСвж, язО ожй 
лТОоібкжзОй йСдП аФмж бжлиОпПкО еО лСвСгдПккяй УмСТік. 

КСейіТж зСйлПкУОоіР, лСТягСз їХ бжлиОмж мО кОгОккя вОТОкмії СУСаОй, еОекОпПкжй Ф 
пОУмжкОХ гТФвіР і мТПміР оієї УмОммі, О мОзСд вОТОкмії і зСйлПкУОоії СУСаОй лТж лПТПїегі їХ б 
ікрФ йіУоПбіУмь Ф еб'яезФ е кОлТОбиПккяй кО ТСаСмФ б лСТягзФ ТСелСгіиФ ліУия еОзікпПккя 
ФпаСбСвС еОзиОгФ, ОУліТОкмФТж, зиікіпкСї СТгжкОмФТж ОаС б лСТягзФ СТвОкіеСбОкСвС кОаСТФ, 
бУмОкСбиююмьУя еОзСкСгОбУмбСй. 

ЛмОммя 121. ГОТОкмії і зСйлПкУОоії лТж УиФдаСбжХ бігТягдПккяХ 
ЙТОоібкжзж йОюмь лТОбС кО бігрзСгФбОккя бжмТОм мО СгПТдОккя ікржХ зСйлПкУОоіР 

Ф еб'яезФ е УиФдаСбжйж бігТягдПккяйж. 
ЙТОоібкжзОй, язі кОлТОбияюмьУя Ф бігТягдПккя, бжлиОпФюмьУя: гСаСбі еО пОУ 

лПТПаФбОккя Ф бігТягдПккі, бОТміУмь лТСїегФ гС йіУоя лТжекОпПккя і кОеОг мО бжмТОмж лС 
кОРйФ джиСвС лТжйісПккя б лСТягзФ і ТСейіТОХ, бУмОкСбиюбОкжХ еОзСкСгОбУмбСй. 

ЗО бігТягдПкжйж лТОоібкжзОйж еаПТівОюмьУя лТСмявСй ФУьСвС пОУФ бігТягдПккя 
йіУоП ТСаСмж (лСУОгО). 

ЙТОоібкжзОй, язі кОлТОбиПкі Ф УиФдаСбП бігТягдПккя, СлиОмО лТОоі еО бжзСкОкФ 
ТСаСмФ егіРУкюємьУя біглСбігкС гС ФйСб, бжекОпПкжХ мТФгСбжй ОаС зСиПзмжбкжй 
гСвСбСТСй, і ТСейіТ мОзСї СлиОмж лТОоі кП йСдП аФмж кждпжй УПТПгкьСвС еОТСаімзФ. 

ЛмОммя 122. ГОТОкмії гия лТОоібкжзіб, сС кОлТОбияюмьУя гия лігбжсПккя 
збОиінізОоії 

ЙТж кОлТОбиПккі лТОоібкжзіб гия лігбжсПккя збОиінізОоії е бігТжбСй біг 
бжТСакжомбО еО кжйж еаПТівОємьУя йіУоП ТСаСмж (лСУОгО) і лТСбОгямьУя бжлиОмж, 
лПТПгаОпПкі еОзСкСгОбУмбСй. 

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

ЗО пОУ лПТПаФбОккя б йПгжпкСйФ еОзиОгі кО СаУмПдПккі еО лТОоібкжзОйж, 
еСаСб'яеОкжйж лТСХСгжмж мОзП СаУмПдПккя (УмОммі 169, 191), еаПТівОємьУя УПТПгкіР 
еОТСаімСз еО йіУоПй ТСаСмж. 

ЛмОммя 124. ГОТОкмії гия гСкСТіб 
К гкі йПгжпкСвС СаУмПдПккя мО гСкОоії зТСбі мО/ОаС зСйлСкПкміб зТСбі СУСаО, язО 

бжябжиО аОдОккя егіРУкжмж гСкОоію зТСбі мО/ОаС зСйлСкПкміб зТСбі, ебіиькяємьУя біг 
ТСаСмж кО ліглТжєйУмбі, б ФУмОкСбі, СТвОкіеОоії кПеОиПдкС біг нСТйж биОУкСУмі, іе 
еаПТПдПккяй еО кПю УПТПгкьСвС еОТСаімзФ еО ТОХФкСз зСрміб ТСаСмСгОбоя біглСбігкСвС 
ліглТжєйУмбО, ФУмОкСбж, СТвОкіеОоії ОаС ФлСбкСбОдПкСвС СТвОкФ. МОзіР СУСаі аПелСУПТПгкьС 
ліУия зСдкСвС гкя егіРУкПккя гСкОоії зТСбі мО/ОаС зСйлСкПкміб зТСбі кОгОємьУя гПкь 
біглСпжкзФ іе еаПТПдПккяй еО кПю УПТПгкьСвС еОТСаімзФ еО ТОХФкСз зСрміб ТСаСмСгОбоя. 
ЗО аОдОккяй мОзСї СУСаж оПР гПкь лТжєгкФємьУя гС сСТіпкСї біглФУмзж. 
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ЛмОммя 125. КСйлПкУОоія еО екСрФбОккя ікУмТФйПкміб, кОиПдкжХ лТОоібкжзОй 
ЙТОоібкжзж, язі бжзСТжУмСбФюмь УбСї ікУмТФйПкмж гия лСмТПа ліглТжєйУмбО, 

ФУмОкСбж, СТвОкіеОоії, йОюмь лТОбС кО СгПТдОккя зСйлПкУОоії еО їХ екСрФбОккя 
(ОйСТмжеОоію). 

КСейіТ і лСТягСз бжлиОмж оієї зСйлПкУОоії, язсС бСкж кП бУмОкСбиПкі б 
оПкмТОиіеСбОкСйФ лСТягзФ, бжекОпОюмьУя ТСаСмСгОбоПй еО лСвСгдПккяй е лТОоібкжзСй. 

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

ЗО лТОоібкжзОйж - ОбмСТОйж бжкОХСгіб, зСТжУкжХ йСгПиПР, лТСйжУиСбжХ еТОезіб і 
ТОоіСкОиіеОмСТУьзжХ лТСлСежоіР еаПТівОємьУя УПТПгкіР еОТСаімСз лТж ебіиькПккі біг 
СУкСбкСї ТСаСмж гия ФпОУмі Ф блТСбОгдПккі бжкОХСгФ, зСТжУкСї йСгПиі, лТСйжУиСбСвС 
еТОезО пж ТОоіСкОиіеОмСТУьзСї лТСлСежоії кО мСйФ д ліглТжєйУмбі, б ФУмОкСбі, СТвОкіеОоії. 

ЙТж блТСбОгдПккі бжкОХСгФ, зСТжУкСї йСгПиі, лТСйжУиСбСвС еТОезО ОаС 
ТОоіСкОиіеОмСТУьзСї лТСлСежоії кО ікрСйФ ліглТжєйУмбі, б ФУмОкСбі, СТвОкіеОоії еО 
лТОоібкжзОйж еаПТівОємьУя лСУОгО еО йіУоПй лСУміРкСї ТСаСмж, О ТСаСмО лС блТСбОгдПккю 
бжкОХСгФ, зСТжУкСї йСгПиі, лТСйжУиСбСвС еТОезО пж ТОоіСкОиіеОмСТУьзСї лТСлСежоії 
СлиОпФємьУя еО лСвСгдПккяй УмСТік Ф ТСейіТі кП кждпП УПТПгкьСвС еОТСаімзФ еО йіУоПй 
лСУміРкСї ТСаСмж. 

ЛмОммя 127. ИайПдПккя бігТОХФбОкь іе еОТСаімкСї лиОмж 
ВігТОХФбОккя іе еОТСаімкСї лиОмж йСдФмь лТСбОгжмжУь міиьзж Ф бжлОгзОХ, 

лПТПгаОпПкжХ еОзСкСгОбУмбСй КзТОїкж.  
ВігТОХФбОккя іе еОТСаімкСї лиОмж лТОоібкжзіб гия лСзТжммя їХ еОаСТвСбОкСУмі 

ліглТжєйУмбФ, ФУмОкСбі і СТвОкіеОоії, гП бСкж лТОоююмь, йСдФмь лТСбОгжмжУь еО кОзОеСй 
(ТСелСТягдПккяй) ТСаСмСгОбоя: 

1) гия лСбПТкПккя ОбОкУФ, бжгОкСвС б ТОХФкСз еОТСаімкСї лиОмж; гия лСбПТкПккя УФй, 
еОРбС бжлиОпПкжХ бкОУиігСз иіпжиькжХ лСйжиСз; гия лСвОрПккя кПбжмТОпПкСвС і УбСєпОУкС 
кП лСбПТкФмСвС ОбОкУФ, бжгОкСвС кО УиФдаСбП бігТягдПккя ОаС лПТПбПгПккя гС ікрСї 
йіУоПбСУмі; кО вСУлСгОТУьзі лСмТПаж, язсС лТОоібкжз кП СУлСТює лігУмОб і ТСейіТФ 
бігТОХФбОккя. К ожХ бжлОгзОХ ТСаСмСгОбПоь блТОбі бжгОмж кОзОе (ТСелСТягдПккя) лТС 
бігТОХФбОккя кП ліекірП СгкСвС йіУяоя е гкя еОзікпПккя УмТСзФ, бУмОкСбиПкСвС гия 
лСбПТкПккя ОбОкУФ, лСвОрПккя еОаСТвСбОкСУмі, ОаС е гкя бжлиОмж кПлТОбжиькС СапжУиПкСї 
УФйж; 

2) лТж ебіиькПккі лТОоібкжзО гС еОзікпПккя мСвС ТСаСпСвС ТСзФ, б ТОХФкСз язСвС бік 
бдП СгПТдОб біглФУмзФ, еО кПбігТСаиПкі гкі біглФУмзж. ВігТОХФбОккя еО оі гкі кП 
лТСбОгжмьУя, язсС лТОоібкжз ебіиькяємьУя е ТСаСмж е лігУмОб, еОекОпПкжХ б лФкзмОХ 3, 5 і 6 
УмОммі 36 і лФкзмОХ 1, 2 і 5 УмОммі 40 оьСвС КСгПзУФ, О мОзСд лТж кОлТОбиПккі кО кОбпОккя мО б 
еб'яезФ е лПТПХСгСй кО лПкУію; 

3) лТж бігрзСгФбОккі рзСгж, еОбгОкСї е бжкж лТОоібкжзО ліглТжєйУмбФ, ФУмОкСбі, 
СТвОкіеОоії (УмОммя 136). 

ЛмОммя 128. ИайПдПккя ТСейіТФ бігТОХФбОкь е еОТСаімкСї лиОмж 
ЙТж зСдкіР бжлиОмі еОТСаімкСї лиОмж еОвОиькжР ТСейіТ ФУіХ бігТОХФбОкь кП йСдП 

лПТПбжсФбОмж гбОгоямж лТСоПкміб, О Ф бжлОгзОХ, СзТПйС лПТПгаОпПкжХ еОзСкСгОбУмбСй 
КзТОїкж, - л'ямгПУямж лТСоПкміб еОТСаімкСї лиОмж, язО кОиПджмь гС бжлиОмж лТОоібкжзСбі. 

ЙТж бігТОХФбОккі е еОТСаімкСї лиОмж еО зіиьзСйО бжзСкОбпжйж гСзФйПкмОйж еО 
лТОоібкжзСй Ф бУязСйФ ТОеі лСбжккС аФмж еаПТПдПкС л'ямгПУям лТСоПкміб еОТСаімзФ. 

ИайПдПккя, бУмОкСбиПкі пОУмжкОйж лПТрСю і гТФвСю оієї УмОммі, кП лСржТююмьУя кО 
бігТОХФбОккя іе еОТСаімкСї лиОмж лТж бігаФбОккі бжлТОбкжХ ТСаім і лТж УмявкПккі ОиійПкміб 
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кО кПлСбкСиімкіХ гімПР. К ожХ бжлОгзОХ ТСейіТ бігТОХФбОкь іе еОТСаімкСї лиОмж кП йСдП 
лПТПбжсФбОмж УійгПУямж бігУСмзіб. 

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

ЗП гСлФУзОюмьУя бігТОХФбОккя е бжХігкСї гСлСйСвж, зСйлПкУОоіРкжХ мО ікржХ 
бжлиОм, кО язі евігкС е еОзСкСгОбУмбСй кП ебПТмОємьУя УмявкПккя. 
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ГиОбО IX 
ГАКАЗМІЇ ЙКИ ЙИКЙАДДЗЗІ ЗА ЙКАМІВЗИКІВ ЖАМДКІАЙЬЗИЇ 
ВІДЙИВІДАЙЬЗИЛМІ ЗА ОКИДК, ЗАЙИДІЯЗК ЙІДЙКИЄЖЛМВК, 

КЛМАЗИВІ, ИКГАЗІЗАМІЇ 

ЛмОммя 130. ЗОвОиькі лігУмОбж і ФйСбж йОмПТіОиькСї біглСбігОиькСУмі 
лТОоібкжзіб 

ЙТОоібкжзж кПУФмь йОмПТіОиькФ біглСбігОиькіУмь еО рзСгФ, еОлСгіякФ ліглТжєйУмбФ, 
ФУмОкСбі, СТвОкіеОоії бкОУиігСз лСТФрПккя лСзиОгПкжХ кО кжХ мТФгСбжХ СаСб'яезіб. 

ЙТж лСзиОгПккі йОмПТіОиькСї біглСбігОиькСУмі лТОбО і еОзСккі ікмПТПУж лТОоібкжзіб 
вОТОкмФюмьУя рияХСй бУмОкСбиПккя біглСбігОиькСУмі міиьзж еО лТяйФ гіРУкФ рзСгФ, ижрП б 
йПдОХ і лСТягзФ, лПТПгаОпПкжХ еОзСкСгОбУмбСй, і еО ФйСбж, зСиж мОзО рзСгО еОлСгіякО 
ліглТжєйУмбФ, ФУмОкСбі, СТвОкіеОоії бжккжйж лТСмжлТОбкжйж гіяйж (аПегіяиькіУмю) 
лТОоібкжзО. Мя біглСбігОиькіУмь, яз лТОбжиС, СайПдФємьУя лПбкСю пОУмжкСю еОТСаімзФ 
лТОоібкжзО і кП лСбжккО лПТПбжсФбОмж лСбкСвС ТСейіТФ еОлСгіякСї рзСгж, еО бжкямзСй 
бжлОгзіб, лПТПгаОпПкжХ еОзСкСгОбУмбСй. 

ЗО кОябкСУмі еОекОпПкжХ лігУмОб і ФйСб йОмПТіОиькО біглСбігОиькіУмь йСдП аФмж 
лСзиОгПкО кПеОиПдкС біг лТжмявкПккя лТОоібкжзО гС гжУожлиікОТкСї, ОгйікіУмТОмжбкСї пж 
зТжйікОиькСї біглСбігОиькСУмі. 

ЗО лТОоібкжзіб кП йСдП аФмж лСзиОгПкО біглСбігОиькіУмь еО рзСгФ, язО бігкСУжмьУя 
гС зОмПвСТії кСТйОиькСвС бжТСакжпС-вСУлСгОТУьзСвС ТжежзФ, О мОзСд еО рзСгФ, еОлСгіякФ 
лТОоібкжзСй, сС лПТПаФбОб Ф УмОкі зТОРкьСї кПСаХігкСУмі. ВіглСбігОиькіУмь еО кП 
СгПТдОкжР ліглТжєйУмбСй, ФУмОкСбСю, СТвОкіеОоією лТжаФмСз йСдП аФмж лСзиОгПкО ижрП 
кО лТОоібкжзіб, сС є лСУОгСбжйж СУСаОйж. 

ЙТОоібкжз, язжР еОлСгіяб рзСгФ, йСдП гСаТСбіиькС лСзТжмж її лСбкіУмю ОаС 
пОУмзСбС. ЗО евСгСю ТСаСмСгОбоя лТОоібкжз йСдП лПТПгОмж гия лСзТжммя еОлСгіякСї 
рзСгж ТібкСоіккП йОРкС ОаС лСлТОбжмж лСрзСгдПкП. 

ЛмОммя 131. ИаСб'яезж ТСаСмСгОбоя мО лТОоібкжзіб лС еаПТПдПккю йОРкО 
КСаСмСгОбПоь еСаСб'яеОкжР УмбСТжмж лТОоібкжзОй ФйСбж, кПСаХігкі гия кСТйОиькСї 

ТСаСмж і еОаПелПпПккя лСбкСвС еаПТПдПккя гСТФпПкСвС їй йОРкО. 
ЙТОоібкжзж еСаСб'яеОкі аПТПдижбС УмОбжмжУя гС йОРкО ліглТжєйУмбО, ФУмОкСбж, 

СТвОкіеОоії і бджбОмж еОХСгіб гС еОлСаівОккя рзСгі. 

ЛмОммя 132. ЖОмПТіОиькО біглСбігОиькіУмь Ф йПдОХ УПТПгкьСвС йіУяпкСвС 
еОТСаімзФ 

ЗО рзСгФ, еОлСгіякФ ліглТжєйУмбФ, ФУмОкСбі, СТвОкіеОоії лТж бжзСкОккі мТФгСбжХ 
СаСб'яезіб, лТОоібкжзж, зТій лТОоібкжзіб, сС є лСУОгСбжйж СУСаОйж, е бжкж язжХ еОлСгіякС 
рзСгФ, кПУФмь йОмПТіОиькФ біглСбігОиькіУмь Ф ТСейіТі лТяйСї гіРУкСї рзСгж, ОиП кП аіиьрП 
УбСвС УПТПгкьСвС йіУяпкСвС еОТСаімзФ. 

ЖОмПТіОиькО біглСбігОиькіУмь лСкОг УПТПгкіР йіУяпкжР еОТСаімСз гСлФУзОємьУя ижрП 
Ф бжлОгзОХ, еОекОпПкжХ Ф еОзСкСгОбУмбі. 

ЛмОммя 133. ВжлОгзж СайПдПкСї йОмПТіОиькСї біглСбігОиькСУмі лТОоібкжзіб 
К біглСбігкСУмі е еОзСкСгОбУмбСй СайПдПкФ йОмПТіОиькФ біглСбігОиькіУмь кПУФмь: 
1) лТОоібкжзж - еО еілУФммя ОаС екжсПккя пПТПе кПгаОиіУмь йОмПТіОиіб, 

кОлібнОаТжзОміб, бжТСаіб (лТСгФзоії), б мСйФ пжУиі лТж їХ бжвСмСбиПккі, - Ф ТСейіТі еОлСгіякСї 
е їХ бжкж рзСгж, ОиП кП аіиьрП УбСвС УПТПгкьСвС йіУяпкСвС еОТСаімзФ. В мОзСйФ д ТСейіТі 
лТОоібкжзж кПУФмь йОмПТіОиькФ біглСбігОиькіУмь еО еілУФммя ОаС екжсПккя пПТПе 
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кПгаОиіУмь ікУмТФйПкміб, бжйіТюбОиькжХ лТжиОгіб, УлПоіОиькСвС СгявФ мО ікржХ лТПгйПміб, 
бжгОкжХ ліглТжєйУмбСй, ФУмОкСбСю, СТвОкіеОоією лТОоібкжзСбі б зСТжУмФбОккя; 

2) зПТібкжзж ліглТжєйУмб, ФУмОкСб, СТвОкіеОоіР мО їХ еОУмФлкжзж, О мОзСд зПТібкжзж 
УмТФзмФТкжХ лігТСегіиіб кО ліглТжєйУмбОХ, б ФУмОкСбОХ, СТвОкіеОоіяХ мО їХ еОУмФлкжзж - Ф 
ТСейіТі еОлСгіякСї е їХ бжкж рзСгж, ОиП кП аіиьрП УбСвС УПТПгкьСвС йіУяпкСвС еОТСаімзФ, 
язсС рзСгФ ліглТжєйУмбФ, ФУмОкСбі, СТвОкіеОоії еОлСгіякС еОРбжйж вТСрСбжйж бжлиОмОйж 
лТОоібкжзОй, кПлТОбжиькСю лСУмОкСбзСю СаиізФ і еаПТівОккя йОмПТіОиькжХ, вТСрСбжХ пж 
зФиьмФТкжХ оіккСУмПР, кПбджммяй кПСаХігкжХ еОХСгіб гС еОлСаівОккя лТСУмСяй. 

3) взийюрело 

ЛмОммя 134. ВжлОгзж лСбкСї йОмПТіОиькСї біглСбігОиькСУмі 
ВіглСбігкС гС еОзСкСгОбУмбО лТОоібкжзж кПУФмь йОмПТіОиькФ біглСбігОиькіУмь Ф 

лСбкСйФ ТСейіТі рзСгж, еОлСгіякСї е їХ бжкж ліглТжєйУмбФ, ФУмОкСбі, СТвОкіеОоії, Ф бжлОгзОХ, 
зСиж: 

1) йід лТОоібкжзСй і ліглТжєйУмбСй, ФУмОкСбСю, СТвОкіеОоією біглСбігкС гС УмОммі 
1351 оьСвС КСгПзУФ ФзиОгПкС лжУьйСбжР гСвСбіТ лТС беяммя кО УПаП лТОоібкжзСй лСбкСї 
йОмПТіОиькСї біглСбігОиькСУмі еО кПеОаПелПпПккя оіиСУмі йОРкО мО ікржХ оіккСУмПР, 
лПТПгОкжХ РСйФ гия еаПТівОккя ОаС гия ікржХ оіиПР; 

2) йОРкС мО ікрі оіккСУмі аФиж СгПТдОкі лТОоібкжзСй ліг ебім еО ТОеСбСю гСбіТПкіУмю 
ОаС еО ікржйж ТОеСбжйж гСзФйПкмОйж; 

3) рзСгж еОбгОкС гіяйж лТОоібкжзО, язі йОюмь СекОзж гіякь, лПТПУиігФбОкжХ Ф 
зТжйікОиькСйФ лСТягзФ; 

4) рзСгж еОбгОкС лТОоібкжзСй, язжР аФб Ф кПмбПТПеСйФ УмОкі; 
5) рзСгж еОбгОкС кПгСУмОпПю, ФйжУкжй екжсПккяй ОаС ФйжУкжй еілУФммяй 

йОмПТіОиіб, кОлібнОаТжзОміб, бжТСаіб (лТСгФзоії), б мСйФ пжУиі лТж їХ бжвСмСбиПккі, О мОзСд 
ікУмТФйПкміб, бжйіТюбОиькжХ лТжиОгіб, УлПоіОиькСвС СгявФ мО ікржХ лТПгйПміб, бжгОкжХ 
ліглТжєйУмбСй, ФУмОкСбСю, СТвОкіеОоією лТОоібкжзСбі б зСТжУмФбОккя; 

6) біглСбігкС гС еОзСкСгОбУмбО кО лТОоібкжзО лСзиОгПкС лСбкФ йОмПТіОиькФ 
біглСбігОиькіУмь еО рзСгФ, еОлСгіякФ ліглТжєйУмбФ, ФУмОкСбі, СТвОкіеОоії лТж бжзСкОккі 
мТФгСбжХ СаСб'яезіб; 

7) рзСгж еОбгОкС кП лТж бжзСкОккі мТФгСбжХ СаСб'яезіб; 
8) УиФдаСбО СУСаО бжккО б кПеОзСккСйФ ебіиькПккі ОаС лПТПбПгПккі лТОоібкжзО кО 

ікрФ ТСаСмФ; 
9) зПТібкжз ліглТжєйУмбО, ФУмОкСбж, СТвОкіеОоії бУіХ нСТй биОУкСУмі, бжккжР Ф 

кПУбСєпОУкіР бжлиОмі еОТСаімкСї лиОмж лСкОг Сгжк йіУяоь, сС лТжебПиС гС бжлиОмж 
зСйлПкУОоіР еО лСТФрПккя УмТСзіб її бжлиОмж, і еО ФйСбж, сС ДПТдОбкжР аюгдПм КзТОїкж мО 
йіУоПбі аюгдПмж, юТжгжпкі СУСаж гПТдОбкСї нСТйж биОУкСУмі кП йОюмь еОаСТвСбОкСУмі 
лПТПг ожй ліглТжєйУмбСй; 

10) рзСгж еОбгОкС кПгСУмОпПю, екжсПккяй ОаС лСрзСгдПккяй СаиОгкОккя мО 
еОУСаіб, кОгОкжХ Ф зСТжУмФбОккя лТОоібкжзФ гия бжзСкОккя ТСаСмж еО мТФгСбжй гСвСбСТСй 
лТС гжУмОкоіРкФ ТСаСмФ ОаС лТС кОгСйкФ ТСаСмФ. К ТОеі ебіиькПккя лТОоібкжзО мО 
кПлСбПТкПккя кОгОкжХ РСйФ Ф зСТжУмФбОккя СаиОгкОккя мО еОУСаіб е кьСвС йСдП аФмж 
УмявкФмО аОиОкУСбО бОТміУмь мОзСвС СаиОгкОккя Ф лСТягзФ, бжекОпПкСйФ ожй КСгПзУСй. 

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

ЖПді йОмПТіОиькСї біглСбігОиькСУмі лТОоібкжзіб еО рзСгФ, еОбгОкФ ліглТжєйУмбФ, 
ФУмОкСбі, СТвОкіеОоії ТСезТОгОккяй, ФйжУкжй еілУФммяй, кПгСУмОпПю ОаС бмТОмСю СзТПйжХ 
бжгіб йОРкО мО ікржХ оіккСУмПР, О мОзСд Ф мжХ бжлОгзОХ, зСиж нОзмжпкжР ТСейіТ рзСгж 
лПТПбжсФє її кСйікОиькжР ТСейіТ, бУмОкСбиююмьУя еОзСкСгОбУмбСй.  
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ЛмОммя 1351. ЙжУьйСбжР гСвСбіТ лТС лСбкФ йОмПТіОиькФ біглСбігОиькіУмь 
ЙжУьйСбжР гСвСбіТ лТС лСбкФ йОмПТіОиькФ біглСбігОиькіУмь йСдП аФмж ФзиОгПкС 

ліглТжєйУмбСй, ФУмОкСбСю, СТвОкіеОоією е лТОоібкжзСй, язжР гСУяв біУійкОгоямжТіпкСвС 
бізФ мО: 

1) еОРйОє лСУОгФ ОаС бжзСкФє ТСаСмФ, аПелСУПТПгкьС лСб'яеОкФ іе еаПТівОккяй, 
СаТСазСю, лТСгОдПй (біглФУзСй), лПТПбПеПккяй ОаС бжзСТжУмОккяй Ф лТСоПУі 
бжТСакжомбО лПТПгОкжХ РСйФ оіккСУмПР. ЙПТПиіз мОзжХ лСУОг і ТСаім, О мОзСд мжлСбжР 
гСвСбіТ лТС лСбкФ ікгжбігФОиькФ йОмПТіОиькФ біглСбігОиькіУмь еОмбПТгдФюмьУя б лСТягзФ, 
бУмОкСбиПкСйФ КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж; 

2) бжзСкФє ТСаСмФ еО мТФгСбжй гСвСбСТСй лТС гжУмОкоіРкФ ТСаСмФ ОаС лТС кОгСйкФ 
ТСаСмФ і зСТжУмФємьУя СаиОгкОккяй мО еОУСаОйж ТСаСмСгОбоя, кОгОкжйж РСйФ гия 
бжзСкОккя ТСаСмж. 

ЛмОммя 1352. КСиПзмжбкО (аТжвОгкО) йОмПТіОиькО біглСбігОиькіУмь 
ЙТж УліиькСйФ бжзСкОккі лТОоібкжзОйж СзТПйжХ бжгіб ТСаім, еб'яеОкжХ іе 

еаПТівОккяй, СаТСазСю, лТСгОдПй (біглФУзСй), лПТПбПеПккяй ОаС еОУмСУФбОккяй Ф лТСоПУі 
бжТСакжомбО лПТПгОкжХ їй оіккСУмПР, зСиж кПйСдижбС ТСейПдФбОмж йОмПТіОиькФ 
біглСбігОиькіУмь зСдкСвС лТОоібкжзО і ФзиОУмж е кжй гСвСбіТ лТС лСбкФ йОмПТіОиькФ 
біглСбігОиькіУмь, йСдП еОлТСбОгдФбОмжУя зСиПзмжбкО (аТжвОгкО) йОмПТіОиькО 
біглСбігОиькіУмь. 

КСиПзмжбкО (аТжвОгкО) йОмПТіОиькО біглСбігОиькіУмь ФУмОкСбиюємьУя ТСаСмСгОбоПй 
еО лСвСгдПккяй е бжаСТкжй СТвОкСй лПТбжккСї лТСнУліизСбСї СТвОкіеОоії (лТСнУліизСбжй 
лТПгУмОбкжзСй) ліглТжєйУмбО, ФУмОкСбж, СТвОкіеОоії. ЙжУьйСбжР гСвСбіТ лТС зСиПзмжбкФ 
(аТжвОгкФ) йОмПТіОиькФ біглСбігОиькіУмь ФзиОгОємьУя йід ліглТжєйУмбСй, ФУмОкСбСю, 
СТвОкіеОоією і бУійО пиПкОйж зСиПзмжбФ (аТжвОгж). 

ЙПТПиіз ТСаім, лТж бжзСкОккі язжХ йСдП еОлТСбОгдФбОмжУя зСиПзмжбкО (аТжвОгкО) 
йОмПТіОиькО біглСбігОиькіУмь, ФйСбж її еОУмСУФбОккя, О мОзСд мжлСбжР гСвСбіТ лТС 
зСиПзмжбкФ (аТжвОгкФ) йОмПТіОиькФ біглСбігОиькіУмь ТСеТСаияюмьУя еО ФпОУмю 
лТСнУліизСбжХ Са'єгкОкь КзТОїкж мО еОмбПТгдФюмьУя оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї 
биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя гПТдОбкСї лСиімжзж Ф УнПТі лТОоі, мТФгСбжХ бігкСУжк мО 
еОРкямСУмі кОУПиПккя. 

ЛмОммя 1353. ВжекОпПккя ТСейіТФ рзСгж 
КСейіТ еОлСгіякСї ліглТжєйУмбФ, ФУмОкСбі, СТвОкіеОоії рзСгж бжекОпОємьУя еО 

нОзмжпкжйж бмТОмОйж, кО лігУмОбі гОкжХ аФХвОимПТУьзСвС СаиізФ, бжХСгяпж е аОиОкУСбСї 
бОТмСУмі (УСаібОТмСУмі) йОмПТіОиькжХ оіккСУмПР еО бжТОХФбОккяй екСУФ евігкС е 
ФУмОкСбиПкжйж кСТйОйж. 

К ТОеі ТСезТОгОккя, кПгСУмОпі, ФйжУкСвС екжсПккя ОаС ФйжУкСвС еілУФммя 
йОмПТіОиькжХ оіккСУмПР ТСейіТ рзСгж бжекОпОємьУя еО оікОйж, сС гіюмь Ф гОкіР йіУоПбСУмі 
кО гПкь бігрзСгФбОккя рзСгж. 

ЗО ліглТжєйУмбОХ вТСйОгУьзСвС ХОТпФбОккя (кО бжТСакжомбі мО б аФнПмОХ) і б 
зСйіУіРкіР мСТвібиі ТСейіТ рзСгж, еОлСгіякСї ТСезТОгОккяй ОаС кПгСУмОпПю лТСгФзоії і 
мСбОТіб, бжекОпОємьУя еО оікОйж, бУмОкСбиПкжйж гия лТСгОдФ (ТПОиіеОоії) оієї лТСгФзоії і 
мСбОТіб. 

ЗОзСкСгОбУмбСй йСдП аФмж бУмОкСбиПкС СзТПйжР лСТягСз бжекОпПккя ТСейіТФ 
рзСгж, сС лігиявОє лСзТжммю, б мСйФ пжУиі Ф зТОмкСйФ СапжУиПккі, еОлСгіякСї 
ліглТжєйУмбФ, ФУмОкСбі, СТвОкіеОоії ТСезТОгОккяй, ФйжУкжй еілУФммяй, кПгСУмОпПю ОаС 
бмТОмСю СзТПйжХ бжгіб йОРкО мО ікржХ оіккСУмПР, О мОзСд Ф мжХ бжлОгзОХ, зСиж нОзмжпкжР 
ТСейіТ рзСгж лПТПбжсФє її кСйікОиькжР ТСейіТ. 



ГОеПмО "ВУП лТС аФХвОимПТУьзжР Саиіз" 68 gazeta.vobu.ua 

 
КСейіТ лігиявОюпСї лСзТжммю рзСгж, еОлСгіякСї е бжкж зіиьзСХ лТОоібкжзіб, 

бжекОпОємьУя гия зСдкСвС е кжХ е ФТОХФбОккяй УмФлПкя бжкж, бжгФ і йПді йОмПТіОиькСї 
біглСбігОиькСУмі. 

ЛмОммя 136. ЙСТягСз лСзТжммя рзСгж, еОлСгіякСї лТОоібкжзСй 
ЙСзТжммя рзСгж лТОоібкжзОйж б ТСейіТі, сС кП лПТПбжсФє УПТПгкьСвС йіУяпкСвС 

еОТСаімзФ, лТСбОгжмьУя еО ТСелСТягдПккяй ТСаСмСгОбоя, О зПТібкжзОйж ліглТжєйУмб, 
ФУмОкСб, СТвОкіеОоіР мО їХ еОУмФлкжзОйж - еО ТСелСТягдПккяй бжсПУмСясСвС б лСТягзФ 
лігиПвиСУмі СТвОкФ рияХСй бігТОХФбОккя іе еОТСаімкСї лиОмж лТОоібкжзО. 

КСелСТягдПккя ТСаСмСгОбоя ОаС бжсПУмСясСвС б лСТягзФ лігиПвиСУмі СТвОкФ йОє 
аФмж еТСаиПкС кП ліекірП гбСХ мждкіб е гкя бжябиПккя еОлСгіякСї лТОоібкжзСй рзСгж і 
ебПТкПкС гС бжзСкОккя кП ТОкірП УПйж гкіб е гкя лСбігСйиПккя лТС оП лТОоібкжзСбі. ЯзсС 
лТОоібкжз кП евСгПк е бігТОХФбОккяй ОаС РСвС ТСейіТСй, мТФгСбжР УліТ еО РСвС еОябСю 
ТСевиягОємьУя б лСТягзФ, лПТПгаОпПкСйФ еОзСкСгОбУмбСй. 

К ТПрмі бжлОгзіб лСзТжммя рзСгж лТСбОгжмьУя рияХСй лСгОккя ТСаСмСгОбоПй 
лСеСбФ гС йіУоПбСвС еОвОиькСвС УФгФ. 

ЛмявкПккя е зПТібкжзіб ліглТжєйУмб, ФУмОкСб, СТвОкіеОоіР мО їХ еОУмФлкжзіб 
йОмПТіОиькСї рзСгж б УФгСбСйФ лСТягзФ лТСбОгжмьУя еО лСеСбСй бжсПУмСясСвС б лСТягзФ 
лігиПвиСУмі СТвОкФ. 

ЛмОммя 137. ИаУмОбжкж, язі лігиявОюмь бТОХФбОккю лТж бжекОпПккі ТСейіТФ 
бігрзСгФбОккя 

ЛФг лТж бжекОпПккі ТСейіТФ рзСгж, сС лігиявОє лСзТжммю, зТій лТяйСї гіРУкСї рзСгж, 
бТОХСбФє УмФлікь бжкж лТОоібкжзО і мФ зСкзТПмкФ СаУмОкСбзФ, еО язСї рзСгФ аФиС еОлСгіякС. 
КСиж рзСгО УмОиО кОУиігзСй кП ижрП бжккСї лСбПгікзж лТОоібкжзО, ОиП Р бігУФмкСУмі ФйСб, 
сС еОаПелПпФюмь еаПТПдПккя йОмПТіОиькжХ оіккСУмПР, ТСейіТ лСзТжммя лСбжкПк аФмж 
біглСбігкС ейПкрПкжР. 

ЛФг йСдП ейПкржмж ТСейіТ лСзТжммя рзСгж, еОлСгіякСї лТОоібкжзСй, еОиПдкС біг 
РСвС йОРкСбСвС УмОкФ, еО бжкямзСй бжлОгзіб, зСиж рзСгО еОлСгіякО еиСпжккжйж гіяйж 
лТОоібкжзО, бпжкПкжйж е зСТжУижбСю йПмСю. 

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

Дия лСзиОгПккя кО лТОоібкжзО йОмПТіОиькСї біглСбігОиькСУмі еО рзСгФ 
ТСаСмСгОбПоь лСбжкПк гСбПУмж кОябкіУмь ФйСб, лПТПгаОпПкжХ УмОммПю 130 оьСвС КСгПзУФ. 
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ГиОбО X 
МККДИВА ДИЛМИЙЙІЗА 

ЛмОммя 139. ИаСб'яезж лТОоібкжзіб 
ЙТОоібкжзж еСаСб'яеОкі лТОоюбОмж пПУкС і УФйиіккС, УбСєпОУкС і мСпкС бжзСкФбОмж 

ТСелСТягдПккя ТСаСмСгОбоя, гСгПТдФбОмж мТФгСбСї і мПХкСиСвіпкСї гжУожлиікж, бжйСв 
кСТйОмжбкжХ Озміб лТС СХСТСкФ лТОоі, гаОРижбС УмОбжмжУя гС йОРкО ТСаСмСгОбоя, е язжй 
ФзиОгПкС мТФгСбжР гСвСбіТ. 

ЛмОммя 140. ЗОаПелПпПккя мТФгСбСї гжУожлиікж 
МТФгСбО гжУожлиікО кО ліглТжєйУмбОХ, б ФУмОкСбОХ, СТвОкіеОоіяХ еОаПелПпФємьУя 

УмбСТПккяй кПСаХігкжХ СТвОкіеОоіРкжХ мО ПзСкСйіпкжХ ФйСб гия кСТйОиькСї 
бжУСзСлТСгФзмжбкСї ТСаСмж, УбігСйжй УмОбиПккяй гС лТОоі, йПмСгОйж лПТПзСкОккя, 
бжХСбОккя, О мОзСд еОСХСпПккя еО УФйиіккФ лТОою.  

К кПСаХігкжХ бжлОгзОХ еОХСгж гжУожлиікОТкСвС ближбФ еОУмСУСбФюмьУя УмСУСбкС 
СзТПйжХ кПУФйиіккжХ лТОоібкжзіб. 

ЛмОммя 141. ИаСб'яезж ТСаСмСгОбоя 
КСаСмСгОбПоь лСбжкПк лТОбжиькС СТвОкіеФбОмж лТОою лТОоібкжзіб, УмбСТюбОмж 

ФйСбж гия еТСУмОккя лТСгФзмжбкСУмі лТОоі, еОаПелПпФбОмж мТФгСбФ і бжТСакжпФ гжУожлиікФ, 
кПФХжиькС гСгПТдФбОмж еОзСкСгОбУмбО лТС лТОою і лТОбжи СХСТСкж лТОоі, ФбОдкС 
УмОбжмжУя гС лСмТПа і еОлжміб лТОоібкжзіб, лСиілрФбОмж ФйСбж їХ лТОоі мО лСаФмФ. 

ЛмОммя 142. ЙТОбжиО бкФмТіркьСвС мТФгСбСвС ТСелСТягзФ. ЛмОмФмж і лСиСдПккя 
лТС гжУожлиікФ  

МТФгСбжР ТСелСТягСз кО ліглТжєйУмбОХ, б ФУмОкСбОХ, СТвОкіеОоіяХ бжекОпОємьУя 
лТОбжиОйж бкФмТіркьСвС мТФгСбСвС ТСелСТягзФ, язі еОмбПТгдФюмьУя мТФгСбжйж 
зСиПзмжбОйж еО лСгОккяй ТСаСмСгОбоя і бжаСТкСвС СТвОкФ лПТбжккСї лТСнУліизСбСї 
СТвОкіеОоії (лТСнУліизСбСвС лТПгУмОбкжзО) кО СУкСбі мжлСбжХ лТОбжи. 

К гПязжХ вОиФеяХ ПзСкСйізж КзТОїкж гия СзТПйжХ зОмПвСТіР лТОоібкжзіб гіюмь УмОмФмж 
і лСиСдПккя лТС гжУожлиікФ. 

ЛмОммя 143. ЗОСХСпПккя еО ФУліХж б ТСаСмі 
ДС лТОоібкжзіб ліглТжєйУмб, ФУмОкСб, СТвОкіеОоіР йСдФмь еОУмСУСбФбОмжУь аФгь-язі 

еОСХСпПккя, сС йіУмямьУя б еОмбПТгдПкжХ мТФгСбжйж зСиПзмжбОйж лТОбжиОХ бкФмТіркьСвС 
мТФгСбСвС ТСелСТягзФ. 

ЛмОммя 144. ЙСТягСз еОУмСУФбОккя еОСХСпПкь 
ЗОСХСпПккя еОУмСУСбФюмьУя ТСаСмСгОбоПй ТОеСй ОаС еО лСвСгдПккяй е бжаСТкжй 

СТвОкСй лПТбжккСї лТСнУліизСбСї СТвОкіеОоії (лТСнУліизСбжй лТПгУмОбкжзСй) 
ліглТжєйУмбО, ФУмОкСбж, СТвОкіеОоії. 

ЗОСХСпПккя лТОоібкжзОй СвСиСрФюмьУя кОзОеСй (ТСелСТягдПккяй) б ФТСпжУміР 
СаУмОкСбоі, О мОзСд кО бжйСвФ лТОоібкжзО, язсС мТФгСбО зкждзО еаПТівОємьУя Ф кьСвС, 
еОкСУямьУя гС РСвС мТФгСбСї зкждзж. 

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

ЙТОоібкжзОй, язі ФУліркС Р УФйиіккС бжзСкФюмь УбСї мТФгСбі СаСб'яезж, кОгОюмьУя б 
лПТрФ пПТвФ лПТПбОвж мО ліиьвж б вОиФеі УСоіОиькС-зФиьмФТкСвС і джмиСбС-лСаФмСбСвС 
СаУиФвСбФбОккя (лФмібзж гС УОкОмСТіїб мО аФгжкзіб біглСпжкзФ, лСиілрПккя джмиСбжХ ФйСб і 
м. ік.). МОзжй лТОоібкжзОй кОгОємьУя мОзСд лПТПбОвО лТж лТСУФбОккі лС ТСаСмі. 
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ЛмОммя 146. ЗОСХСпПккя еО СУСаижбі мТФгСбі еОУиФвж 
ЗО СУСаижбі мТФгСбі еОУиФвж лТОоібкжзж лТПгУмОбияюмьУя Ф бжсі СТвОкж гС 

еОСХСпПккя, гС кОвСТСгдПккя СТгПкОйж, йПгОияйж, лСпПУкжйж вТОйСмОйж, і кОвТФгкжйж 
екОпзОйж і гС лТжУбСєккя лСпПУкжХ ебОкь і ебОккя зТОсСвС лТОоібкжзО еО гОкСю 
лТСнПУією. 

ЛмОммя 147. ЛмявкПккя еО лСТФрПккя мТФгСбСї гжУожлиікж 
ЗО лСТФрПккя мТФгСбСї гжУожлиікж гС лТОоібкжзО йСдП аФмж еОУмСУСбОкС міиьзж 

Сгжк е мОзжХ еОХСгіб УмявкПккя: 
1) гСвОкО;  
2) ебіиькПккя. 
ЗОзСкСгОбУмбСй, УмОмФмОйж і лСиСдПккяйж лТС гжУожлиікФ йСдФмь аФмж лПТПгаОпПкі 

гия СзТПйжХ зОмПвСТіР лТОоібкжзіб Р ікрі гжУожлиікОТкі УмявкПккя. 

ЛмОммя 1471. ИТвОкж, лТОбСйСпкі еОУмСУСбФбОмж гжУожлиікОТкі УмявкПккя 
ДжУожлиікОТкі УмявкПккя еОУмСУСбФюмьУя СТвОкСй, язСйФ кОгОкС лТОбС лТжРкяммя 

кО ТСаСмФ (СаТОккя, еОмбПТгдПккя і лТжекОпПккя кО лСУОгФ) гОкСвС лТОоібкжзО. 
ЗО лТОоібкжзіб, язі кПУФмь гжУожлиікОТкФ біглСбігОиькіУмь евігкС іе УмОмФмОйж, 

лСиСдПккяйж мО ікржйж ОзмОйж еОзСкСгОбУмбО лТС гжУожлиікФ, гжУожлиікОТкі УмявкПккя 
йСдФмь кОзиОгОмжУя мОзСд СТвОкОйж, бжсжйж Ф лСТягзФ лігиПвиСУмі сСгС СТвОкіб, 
еОекОпПкжХ Ф пОУмжкі лПТріР оієї УмОммі. 

ЙТОоібкжзж, язі еОРйОюмь бжаСТкі лСУОгж, йСдФмь аФмж ебіиькПкі міиьзж еО ТірПккяй 
СТвОкФ, язжР їХ СаТОб, і ижрП е лігУмОб, лПТПгаОпПкжХ еОзСкСгОбУмбСй. 

ЛмОммя 148. ЛмТСз гия еОУмСУФбОккя гжУожлиікОТкСвС УмявкПккя 
ДжУожлиікОТкП УмявкПккя еОУмСУСбФємьУя ТСаСмСгОбоПй аПелСУПТПгкьС еО 

бжябиПккяй лТСУмФлзФ, ОиП кП ліекірП СгкСвС йіУяоя е гкя РСвС бжябиПккя, кП ТОХФюпж 
пОУФ ебіиькПккя лТОоібкжзО біг ТСаСмж Ф еб'яезФ е мжйпОУСбСю кПлТОоПегОмкіУмю ОаС 
лПТПаФбОккя РСвС Ф біглФУмоі. 

ДжУожлиікОТкП УмявкПккя кП йСдП аФмж кОзиОгПкП ліекірП рПУмж йіУяоіб е гкя 
бпжкПккя лТСУмФлзФ. 

ЛмОммя 149. ЙСТягСз еОУмСУФбОккя гжУожлиікОТкжХ УмявкПкь 
ДС еОУмСУФбОккя гжУожлиікОТкСвС УмявкПккя ТСаСмСгОбПоь лСбжкПк еОдОгОмж біг 

лСТФркжзО мТФгСбСї гжУожлиікж лжУьйСбі лСяУкПккя. 
ЗО зСдкП лСТФрПккя мТФгСбСї гжУожлиікж йСдП аФмж еОУмСУСбОкС ижрП СгкП 

гжУожлиікОТкП УмявкПккя. 
ЙТж СаТОккі бжгФ УмявкПккя ТСаСмСгОбПоь лСбжкПк бТОХСбФбОмж УмФлікь мядзСУмі 

бпжкПкСвС лТСУмФлзФ і еОлСгіякФ кжй рзСгФ, СаУмОбжкж, еО язжХ бпжкПкС лТСУмФлСз, і 
лСлПТПгкю ТСаСмФ лТОоібкжзО. 

ЛмявкПккя СвСиСрФємьУя б кОзОеі (ТСелСТягдПккі) і лСбігСйияємьУя лТОоібкжзСбі ліг 
ТСелжУзФ. 

ЛмОммя 150. ИУзОТдПккя гжУожлиікОТкСвС УмявкПккя 
ДжУожлиікОТкП УмявкПккя йСдП аФмж СУзОТдПкП лТОоібкжзСй Ф лСТягзФ, 

бУмОкСбиПкСйФ пжккжй еОзСкСгОбУмбСй (виОбО XV оьСвС КСгПзУФ). 

ЛмОммя 151. Зкяммя гжУожлиікОТкСвС УмявкПккя 
ЯзсС лТСмявСй ТСзФ е гкя кОзиОгПккя гжУожлиікОТкСвС УмявкПккя лТОоібкжзО кП 

аФгП ліггОкС кСбСйФ гжУожлиікОТкСйФ УмявкПккю, мС бік ббОдОємьУя мОзжй, сС кП йОб 
гжУожлиікОТкСвС УмявкПккя. 
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ЯзсС лТОоібкжз кП гСлФУмжб кСбСвС лСТФрПккя мТФгСбСї гжУожлиікж і гС мСвС д 

лТСябжб УПаП яз УФйиіккжР лТОоібкжз, мС УмявкПккя йСдП аФмж екямП гС еОзікпПккя СгкСвС 
ТСзФ. 

ЙТСмявСй УмТСзФ гії гжУожлиікОТкСвС УмявкПккя еОХСгж еОСХСпПккя гС лТОоібкжзО кП 
еОУмСУСбФюмьУя. 

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

КСаСмСгОбПоь йОє лТОбС еОйіУмь кОзиОгОккя гжУожлиікОТкСвС УмявкПккя лПТПгОмж 
лжмОккя лТС лСТФрПккя мТФгСбСї гжУожлиікж кО ТСевияг мТФгСбСвС зСиПзмжбФ ОаС РСвС 
СТвОкФ.  
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ГиОбО XI 
ИНИКИЗА ЙКАМІ 

ЛмОммя 153. ЛмбСТПккя аПелПпкжХ і кПрзігижбжХ ФйСб лТОоі 
ЗО бУіХ ліглТжєйУмбОХ, б ФУмОкСбОХ, СТвОкіеОоіяХ УмбСТююмьУя аПелПпкі і кПрзігижбі 

ФйСбж лТОоі. 
ЗОаПелПпПккя аПелПпкжХ і кПрзігижбжХ ФйСб лТОоі лСзиОгОємьУя кО ТСаСмСгОбоя, 

зТій бжлОгзіб ФзиОгПккя йід лТОоібкжзСй мО ТСаСмСгОбоПй мТФгСбСвС гСвСбСТФ лТС 
гжУмОкоіРкФ ТСаСмФ. 

КйСбж лТОоі кО ТСаСпСйФ йіУоі, аПелПзО мПХкСиСвіпкжХ лТСоПУіб, йОржк, йПХОкіейіб, 
ФУмОмзФбОккя мО ікржХ еОУСаіб бжТСакжомбО, УмОк еОУСаіб зСиПзмжбкСвС мО ікгжбігФОиькСвС 
еОХжУмФ, сС бжзСТжУмСбФюмьУя лТОоібкжзСй, О мОзСд УОкімОТкС-лСаФмСбі ФйСбж лСбжккі 
біглСбігОмж бжйСвОй кСТйОмжбкжХ Озміб лТС СХСТСкФ лТОоі. 

КСаСмСгОбПоь лСбжкПк блТСбОгдФбОмж УФпОУкі еОУСаж мПХкізж аПелПзж, сС 
еОлСаівОюмь бжТСакжпСйФ мТОбйОмжейФ, і еОаПелПпФбОмж УОкімОТкС-вівієкіпкі ФйСбж, сС 
еОлСаівОюмь бжкжзкПккю лТСнПУіРкжХ еОХбСТюбОкь Ф лТОоібкжзіб. 

КСаСмСгОбПоь кП блТОбі бжйОвОмж біг лТОоібкжзО бжзСкОккя ТСаСмж, сС УмОкСбжмь 
ябкФ кПаПелПзФ гия джммя лТОоібкжзО, О мОзСд б ФйСбОХ, сС кП біглСбігОюмь 
еОзСкСгОбУмбФ лТС СХСТСкФ лТОоі. ЙТОоібкжз йОє лТОбС бігйСбжмжУя біг бжзСкОккя 
гСТФпПкСї ТСаСмж, язсС УмбСТжиОУя бжТСакжпО УжмФОоія, сС УмОкСбжмь кПаПелПзФ гия джммя 
пж егСТСб'я мОзСвС лТОоібкжзО ОаС июгПР, язі РСвС СмСпФюмь, і кОбзСижркьСвС УПТПгСбжсО. 

К ТОеі кПйСдижбСУмі лСбкСвС ФУФкПккя кПаПелПпкжХ і рзігижбжХ гия егСТСб'я ФйСб 
лТОоі ТСаСмСгОбПоь еСаСб'яеОкжР лСбігСйжмж лТС оП оПкмТОиькжР СТвОк бжзСкОбпСї биОгж, 
сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСиімжзФ Ф УнПТі СХСТСкж лТОоі, язжР йСдП кОгОмж мжйпОУСбФ евСгФ 
кО ТСаСмФ б мОзжХ ФйСбОХ. 

ЗО ТСаСмСгОбоя лСзиОгОємьУя СаСб'яеСз лТСбПгПккя ікУмТФзмОдФ (кОбпОккя) 
лТОоібкжзіб е лжмОкь СХСТСкж лТОоі, лТСмжлСдПдкСї аПелПзж. 

МТФгСбі зСиПзмжбж СавСбСТююмь і УХбОиююмь зСйлиПзУкі лиОкж лСиілрПккя ФйСб 
лТОоі, СХСТСкж лТОоі мО лТСбПгПккя УОкімОТкС-СегСТСбпжХ еОХСгіб і зСкмТСиююмь 
бжзСкОккя мОзжХ лиОкіб. 

ЙТж ФзиОгПккі мТФгСбСвС гСвСбСТФ лТС гжУмОкоіРкФ ТСаСмФ кО ТСаСмСгОбоя 
лСзиОгОємьУя СаСб'яеСз УжУмПйОмжпкСвС лТСбПгПккя ікУмТФзмОдФ (кОбпОккя) лТОоібкжзО е 
лжмОкь СХСТСкж лТОоі і лТСмжлСдПдкСї аПелПзж б йПдОХ бжзСТжУмОккя мОзжй лТОоібкжзСй 
СаиОгкОккя мО еОУСаіб, ТПзСйПкгСбОкжХ ОаС кОгОкжХ ТСаСмСгОбоПй. 

МОзжР ікУмТФзмОд (кОбпОккя) йСдП лТСбСгжмжУя гжУмОкоіРкС, е бжзСТжУмОккяй 
УФпОУкжХ ікнСТйОоіРкС-зСйФкізОоіРкжХ мПХкСиСвіР, еСзТПйО рияХСй бігПСеб'яезФ. К мОзСйФ 
ТОеі лігмбПТгдПккяй лТСбПгПккя ікУмТФзмОдФ (кОбпОккя) ббОдОємьУя нОзм СайікФ 
біглСбігкжйж ПиПзмТСккжйж гСзФйПкмОйж йід ТСаСмСгОбоПй мО лТОоібкжзСй. 

ЙТж бжзСкОккі гжУмОкоіРкСї ТСаСмж ТСаСмСгОбПоь біглСбігОє еО аПелПпкіУмь і 
кОиПдкжР мПХкіпкжР УмОк СаиОгкОккя мО еОУСаіб бжТСакжомбО, сС лПТПгОюмьУя лТОоібкжзФ 
гия бжзСкОккя гжУмОкоіРкСї ТСаСмж. 

ЛмОммя 154. ДСгПТдОккя бжйСв сСгС СХСТСкж лТОоі лТж  лТСПзмФбОккі, 
аФгібкжомбі (бжвСмСбиПккі)  мО ТПзСкУмТФзоії ліглТжєйУмб, Са'єзміб і еОУСаіб 

бжТСакжомбО 
ЙТСПзмФбОккя бжТСакжпжХ Са'єзміб, ТСеТСазО кСбжХ мПХкСиСвіР, еОУСаіб бжТСакжомбО, 

еОУСаіб зСиПзмжбкСвС мО ікгжбігФОиькСвС еОХжУмФ лТОоююпжХ лСбжккі лТСбОгжмжУя е 
ФТОХФбОккяй бжйСв сСгС СХСТСкж лТОоі. 

ВжТСакжпі аФгібиі, УлСТФгж, ФУмОмзФбОккя, мТОкУлСТмкі еОУСаж, сС ббСгямьУя б гію 
ліУия аФгібкжомбО ОаС ТПзСкУмТФзоії, мПХкСиСвіпкі лТСоПУж лСбжккі біглСбігОмж 
кСТйОмжбкжй ОзмОй лТС СХСТСкФ лТОоі. 
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ЛмОммя 155. ЗОаСТСкО ббПгПккя б ПзУлиФОмОоію ліглТжєйУмб, язі 
кП біглСбігОюмь бжйСвОй СХСТСкж лТОоі 

ЖСгкП ліглТжєйУмбС, оПХ, гіиькжоя, бжТСакжомбС кП йСдФмь аФмж лТжРкямі і ббПгПкі б 
ПзУлиФОмОоію, язсС кО кжХ кП УмбСТПкС аПелПпкжХ і кПрзігижбжХ ФйСб лТОоі. 

ВбПгПккя б ПзУлиФОмОоію кСбжХ і ТПзСкУмТФРСбОкжХ Са'єзміб бжТСакжпСвС мО 
УСоіОиькС-зФиьмФТкСвС лТжекОпПккя аПе гСебСиФ оПкмТОиькСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, 
сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСиімжзФ Ф УнПТі СХСТСкж лТОоі, еОаСТСкяємьУя. 

КСаСмСгОбПоь, язжР УмбСТжб кСбП ліглТжєйУмбС, еСаСб'яеОкжР СгПТдОмж біг 
оПкмТОиькСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСиімжзФ Ф УнПТі СХСТСкж 
лТОоі, гСебіи кО лСпОмСз РСвС ТСаСмж. 

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

бжйСвОй СХСТСкж лТОоі 
ВжвСмСбиПккя і лПТПгОпО Ф бжТСакжомбС еТОезіб кСбжХ йОржк, йПХОкіейіб, 

ФУмОмзФбОккя мО ікржХ еОУСаіб бжТСакжомбО, О мОзСд блТСбОгдПккя кСбжХ мПХкСиСвіР аПе 
гСебСиФ оПкмТОиькСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСиімжзФ Ф УнПТі 
СХСТСкж лТОоі, еОаСТСкяємьУя. 

ЛмОммя 157. ДПТдОбкі йідвОиФеПбі мО вОиФеПбі кСТйОмжбкі Озмж лТС СХСТСкФ 
лТОоі 

ДПТдОбкі йідвОиФеПбі мО вОиФеПбі кСТйОмжбкі Озмж лТС СХСТСкФ лТОоі - оП лТОбжиО, 
УмОкгОТмж, кСТйж, лСиСдПккя, ікУмТФзоії мО ікрі гСзФйПкмж, язжй кОгОкС пжккіУмь лТОбСбжХ 
кСТй, СаСб'яезСбжХ гия бжзСкОккя. 

ИлТОоюбОккя мО лТжРкяммя кСбжХ, лПТПвияг і УзОУФбОккя пжккжХ гПТдОбкжХ 
йідвОиФеПбжХ мО вОиФеПбжХ кСТйОмжбкжХ Озміб лТС СХСТСкФ лТОоі лТСбСгямьУя оПкмТОиькжй 
СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя гПТдОбкСї лСиімжзж Ф УнПТі СХСТСкж 
лТОоі, еО ФпОУмю ікржХ гПТдОбкжХ СТвОкіб і лТСнПУіРкжХ УліиСз Ф лСТягзФ, бжекОпПкСйФ 
КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж. 

ЛмОкгОТмж, мПХкіпкі ФйСбж мО ікрі кСТйОмжбкС-мПХкіпкі гСзФйПкмж кО еОУСаж лТОоі і 
мПХкСиСвіпкі лТСоПУж лСбжккі бзиюпОмж бжйСвж сСгС СХСТСкж лТОоі і лСвСгдФбОмжУя е 
оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя гПТдОбкСї лСиімжзж Ф 
УнПТі СХСТСкж лТОоі. 

К ТОеі бігУФмкСУмі б кСТйОмжбкжХ ОзмОХ лТС СХСТСкФ лТОоі бжйСв, язі кПСаХігкС 
бжзСкОмж гия еОаПелПпПккя аПелПпкжХ і кПрзігижбжХ ФйСб лТОоі кО лПбкжХ ТСаСмОХ, 
ТСаСмСгОбПоь еСаСб'яеОкжР бджмж лСвСгдПкжХ е оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, 
сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСиімжзФ Ф УнПТі СХСТСкж лТОоі, еОХСгіб, сС еОаПелПпОмь аПелПзФ 
лТОоібкжзіб. 

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

КСаСмСгОбПоь еСаСб'яеОкжР бджбОмж еОХСгіб гия лСиПврПккя і СегСТСбиПккя ФйСб 
лТОоі лТОоібкжзіб рияХСй блТСбОгдПккя УФпОУкжХ мПХкСиСвіР, гСУявкПкь кОФзж і мПХкізж, 
еОУСаіб йПХОкіеОоії мО ОбмСйОмжеОоії бжТСакжомбО, бжйСв ПТвСкСйізж, зТОсСвС гСУбігФ е 
СХСТСкж лТОоі, екждПккя мО ФУФкПккя еОлжиПкСУмі і еОвОеСбОкСУмі лСбімТя Ф бжТСакжпжХ 
лТжйісПккяХ, екждПккя ікмПкУжбкСУмі рФйФ, біаТОоії, бжлТСйікюбОкь мСсС. 

ЛмОммя 159. ИаСб'яеСз лТОоібкжзО бжзСкФбОмж бжйСвж кСТйОмжбкжХ Озміб лТС 
СХСТСкФ лТОоі 

ЙТОоібкжз еСаСб'яеОкжР: 
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 екОмж і бжзСкФбОмж бжйСвж кСТйОмжбкжХ Озміб лТС СХСТСкФ лТОоі, лТОбжиО 

лСбСгдПккя е йОржкОйж, йПХОкіейОйж, ФУмОмзФбОккяй мО ікржйж еОУСаОйж 
бжТСакжомбО, зСТжУмФбОмжУя еОУСаОйж зСиПзмжбкСвС мО ікгжбігФОиькСвС 
еОХжУмФ; 

 гСгПТдФбОмж еСаСб'яеОкь сСгС СХСТСкж лТОоі, лПТПгаОпПкжХ зСиПзмжбкжй 
гСвСбСТСй (ФвСгСю, мТФгСбжй гСвСбСТСй) мО лТОбжиОйж бкФмТіркьСвС 
мТФгСбСвС ТСелСТягзФ ліглТжєйУмбО, ФУмОкСбж, СТвОкіеОоії; 

 лТСХСгжмж Ф бУмОкСбиПкСйФ лСТягзФ лСлПТПгкі мО лПТіСгжпкі йПгжпкі Свиягж; 

 УлібТСаімкжпОмж е ТСаСмСгОбоПй Ф УлТОбі СТвОкіеОоії аПелПпкжХ і кПрзігижбжХ 
ФйСб лТОоі, СУСажУмС бджбОмж лСУжиькжХ еОХСгіб сСгС ФУФкПккя аФгь-язСї 
бжТСакжпСї УжмФОоії, язО УмбСТює еОвТСеФ РСвС джммю пж егСТСб'ю ОаС июгПР, 
язі РСвС СмСпФюмь, і кОбзСижркьСйФ лТжТСгкСйФ УПТПгСбжсФ, лСбігСйиямж лТС 
кПаПелПзФ УбСвС аПелСУПТПгкьСвС зПТібкжзО ОаС лСУОгСбФ СУСаФ. 

ЛмОммя 160. КСкмТСиь еО гСгПТдОккяй бжйСв кСТйОмжбкжХ Озміб лТС СХСТСкФ 
лТОоі 

ЙСУміРкжР зСкмТСиь еО гСгПТдОккяй лТОоібкжзОйж бжйСв кСТйОмжбкжХ Озміб лТС 
СХСТСкФ лТОоі лСзиОгОємьУя кО ТСаСмСгОбоя. 

МТФгСбі зСиПзмжбж пПТПе СаТОкжХ кжйж ФлСбкСбОдПкжХ, лТСнПУіРкі Уліизж б СУСаі 
УбСїХ бжаСТкжХ СТвОкіб і лТПгУмОбкжзіб зСкмТСиююмь гСгПТдОккя бУійО лТОоібкжзОйж 
кСТйОмжбкжХ Озміб лТС СХСТСкФ лТОоі кО ліглТжєйУмбОХ, б ФУмОкСбОХ, СТвОкіеОоіяХ. 

ЛмОммя 161. ЗОХСгж сСгС СХСТСкж лТОоі 
КСаСмСгОбПоь ТСеТСаияє еО ФпОУмю лТСнПУіРкжХ УліиСз і ТПОиіеФє зСйлиПзУкі еОХСгж 

сСгС СХСТСкж лТОоі біглСбігкС гС ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС СХСТСкФ лТОоі". ЙиОк еОХСгіб сСгС 
СХСТСкж лТОоі бзиюпОємьУя гС зСиПзмжбкСвС гСвСбСТФ. 

ЛмОммя 162. КСрмж кО еОХСгж лС СХСТСкі лТОоі 
Дия лТСбПгПккя еОХСгіб лС СХСТСкі лТОоі бжгіияюмьУя Ф бУмОкСбиПкСйФ лСТягзФ 

зСрмж і кПСаХігкі йОмПТіОиж. ВжмТОпОмж оі зСрмж і йОмПТіОиж кО ікрі оіиі еОаСТСкяємьУя. 
ЙСТягСз бжзСТжУмОккя еОекОпПкжХ зСрміб і йОмПТіОиіб бжекОпОємьУя б зСиПзмжбкжХ 

гСвСбСТОХ. 
МТФгСбі зСиПзмжбж зСкмТСиююмь бжзСТжУмОккя зСрміб, лТжекОпПкжХ кО СХСТСкФ 

лТОоі. 

ЛмОммя 163. ВжгОпО УлПоіОиькСвС СгявФ мО ікржХ еОУСаіб ікгжбігФОиькСвС еОХжУмФ 
ЗО ТСаСмОХ іе рзігижбжйж і кПаПелПпкжйж ФйСбОйж лТОоі, О мОзСд ТСаСмОХ, 

лСб'яеОкжХ іе еОаТФгкПккяй ОаС егіРУкюбОкжХ Ф кПУлТжямижбжХ мПйлПТОмФТкжХ ФйСбОХ, 
лТОоібкжзОй бжгОюмьУя аПелиОмкС еО бУмОкСбиПкжйж кСТйОйж УлПоіОиькжР Сгяв, 
УлПоіОиькП беФммя мО ікрі еОУСаж ікгжбігФОиькСвС еОХжУмФ. 

КСаСмСгОбПоь еСаСб'яеОкжР СТвОкіеФбОмж зСйлиПзмФбОккя мО ФмТжйОккя еОУСаіб 
ікгжбігФОиькСвС еОХжУмФ біглСбігкС гС кСТйОмжбкжХ Озміб лТС СХСТСкФ лТОоі. 

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

ВжгОпО еОйіУмь УлПоіОиькСвС СгявФ і УлПоіОиькСвС беФммя йОмПТіОиіб гия їХ 
бжвСмСбиПккя ОаС вТСрСбжХ УФй гия їХ лТжгаОккя кП гСебСияємьУя. 

КСаСмСгОбПоь лСбжкПк зСйлПкУФбОмж лТОоібкжзСбі бжмТОмж кО лТжгаОккя УлПоСгявФ 
мО ікржХ еОУСаіб ікгжбігФОиькСвС еОХжУмФ, язсС бУмОкСбиПкжР кСТйОйж УмТСз бжгОпі ожХ 
еОУСаіб лСТФрПкС і лТОоібкжз аФб ейФрПкжР лТжгаОмж їХ еО биОУкі зСрмж. К ТОеі 
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гСУмТСзСбСвС екСУФ ожХ еОУСаіб кП е бжкж лТОоібкжзО ТСаСмСгОбПоь еСаСб'яеОкжР еОйікжмж 
їХ еО УбіР ТОХФкСз. 

ЛмОммя 165. ВжгОпО йжиО мО екПрзСгдФюпжХ еОУСаіб 
ЗО ТСаСмОХ, еб'яеОкжХ е еОаТФгкПккяй, бжгОємьУя аПелиОмкС еО бУмОкСбиПкжйж 

кСТйОйж йжиС. ЗО ТСаСмОХ, гП йСдижбжР ближб кО рзіТФ рзігижбС гіюпжХ ТПпСбжк, 
бжгОюмьУя аПелиОмкС еО бУмОкСбиПкжйж кСТйОйж ейжбОюпі мО екПрзСгдФюпі еОУСаж. 

ЛмОммя 166. ВжгОпО йСиСзО і иізФбОиькС-лТСніиОзмжпкСвС ХОТпФбОккя 
ЗО ТСаСмОХ е рзігижбжйж ФйСбОйж лТОоі лТОоібкжзОй бжгОюмьУя аПелиОмкС еО 

бУмОкСбиПкжйж кСТйОйж йСиСзС ОаС ікрі ТібкСоіккі ХОТпСбі лТСгФзмж. 
ЗО ТСаСмОХ е СУСаижбС рзігижбжйж ФйСбОйж лТОоі кОгОємьУя аПелиОмкС еО 

бУмОкСбиПкжйж кСТйОйж иізФбОиькС-лТСніиОзмжпкП ХОТпФбОккя. 

ЛмОммя 167. ЗОаПелПпПккя лТОоібкжзіб вОТяпжХ оПХіб вОеСбОкСю УСиСкСю бСгСю 
КСаСмСгОбПоь еСаСб'яеОкжР аПелиОмкС лСУмОпОмж лТОоібкжзіб вОТяпжХ оПХіб і 

бжТСакжпжХ гіиякСз вОеСбОкСю УСиСкСю бСгСю. 
МПХж і бжТСакжпі гіиякзж, гП СТвОкіеСбФємьУя лСУмОпОккя вОеСбОкСю УСиСкСю бСгСю, 

бжекОпОюмьУя оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСиімжзФ Ф 
УнПТі УОкімОТкСвС мО ПлігПйіпкСвС аиОвСлСиФппя кОУПиПккя, еО лСвСгдПккяй е 
ТСаСмСгОбоПй. 

ЛмОммя 168. ЙПТПТбж б ТСаСмі гия СаівТібОккя і біглСпжкзФ 
ЙТОоібкжзОй, сС лТОоююмь б ХСиСгкФ лСТФ ТСзФ кО бігзТжмСйФ лСбімТі ОаС б 

еОзТжмжХ кПСлОиюбОкжХ лТжйісПккяХ, бОкмОдкжзОй мО гПязжй ікржй зОмПвСТіяй 
лТОоібкжзіб Ф бжлОгзОХ, лПТПгаОпПкжХ еОзСкСгОбУмбСй, кОгОюмьУя УлПоіОиькі лПТПТбж гия 
СаівТібОккя і біглСпжкзФ, язі бзиюпОюмьУя Ф ТСаСпжР пОУ. КСаСмСгОбПоь еСаСб'яеОкжР 
СаиОгкОмж лТжйісПккя гия СаівТібОккя і біглСпжкзФ лТОоібкжзіб. 

ЛмОммя 169. ИаСб'яезСбі йПгжпкі Свиягж лТОоібкжзіб лПбкжХ зОмПвСТіР 
КСаСмСгОбПоь еСаСб'яеОкжР еО УбСї зСрмж СТвОкіеФбОмж лТСбПгПккя лСлПТПгкьСвС 

(лТж лТжРкяммі кО ТСаСмФ) і лПТіСгжпкжХ (лТСмявСй мТФгСбСї гіяиькСУмі) йПгжпкжХ Свиягіб 
лТОоібкжзіб, еОРкямжХ кО бОдзжХ ТСаСмОХ, ТСаСмОХ іе рзігижбжйж пж кПаПелПпкжйж 
ФйСбОйж лТОоі ОаС мОзжХ, гП є лСмТПаО Ф лТСнПУіРкСйФ гСаСТі, О мОзСд сСТіпкСвС 
СаСб'яезСбСвС йПгжпкСвС СвиягФ СУіа бізСй гС 21 ТСзФ. 

ЙПТПиіз лТСнПУіР, лТОоібкжзж язжХ лігиявОюмь йПгжпкСйФ СвиягСбі, мПТйік і лСТягСз 
РСвС лТСбПгПккя бУмОкСбиююмьУя оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє 
нСТйФбОккя гПТдОбкСї лСиімжзж Ф УнПТі СХСТСкж егСТСб'я, еО лСвСгдПккяй іе оПкмТОиькжй 
СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя гПТдОбкСї лСиімжзж Ф УнПТі СХСТСкж 
лТОоі. 

ЛмОммя 170. ЙПТПбПгПккя кО иПврФ ТСаСмФ 
ЙТОоібкжзіб, язі лСмТПаФюмь еО УмОкСй егСТСб'я кОгОккя иПврСї ТСаСмж, 

ТСаСмСгОбПоь лСбжкПк лПТПбПУмж, еО їХ евСгСю, кО мОзФ ТСаСмФ Ф біглСбігкСУмі е йПгжпкжй 
бжУкСбзСй мжйпОУСбС ОаС аПе СайПдПккя УмТСзФ. 

ЙТж лПТПбПгПккі еО УмОкСй егСТСб'я кО иПврФ кждпПСлиОпФбОкФ ТСаСмФ еО 
лТОоібкжзОйж еаПТівОємьУя лСлПТПгкіР УПТПгкіР еОТСаімСз лТСмявСй гбСХ мждкіб е гкя 
лПТПбПгПккя, О Ф бжлОгзОХ, лПТПгаОпПкжХ еОзСкСгОбУмбСй КзТОїкж, лСлПТПгкіР УПТПгкіР 
еОТСаімСз еаПТівОємьУя кО бПУь пОУ бжзСкОккя кждпПСлиОпФбОкСї ТСаСмж ОаС кОгОємьУя 
йОмПТіОиькП еОаПелПпПккя еО еОвОиькССаСб'яезСбжй гПТдОбкжй УСоіОиькжй УмТОХФбОккяй. 
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ЛмОммя 171. ИаСб'яезж ТСаСмСгОбоя сСгС ТСеУиігФбОккя мО СаиізФ кПсОУкжХ 
бжлОгзіб, лТСнПУіРкжХ еОХбСТюбОкь і ОбОТіР кО бжТСакжомбі 

КСаСмСгОбПоь лСбжкПк лТСбСгжмж ТСеУиігФбОккя мО бПУмж Саиіз кПсОУкжХ бжлОгзіб, 
лТСнПУіРкжХ еОХбСТюбОкь і ОбОТіР кО бжТСакжомбі біглСбігкС гС лСТягзФ, бУмОкСбиПкСвС 
КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж. 

ЛмОммя 172. ЗОУмСУФбОккя лТОоі СУіа е ікбОиігкіУмю 
К бжлОгзОХ, лПТПгаОпПкжХ еОзСкСгОбУмбСй, кО ТСаСмСгОбоя лСзиОгОємьУя СаСб'яеСз 

СТвОкіеФбОмж кОбпОккя, лПТПзбОиінізОоію і лТОоПбиОрмФбОккя СУіа е ікбОиігкіУмю 
біглСбігкС гС йПгжпкжХ ТПзСйПкгОоіР, бУмОкСбжмж кО їХ лТСХОккя кПлСбкжР ТСаСпжР гПкь 
ОаС кПлСбкжР ТСаСпжР мждгПкь мО УмбСТжмж ліиьвСбі ФйСбж лТОоі. 

ЗОиФпПккя СУіа е ікбОиігкіУмю гС кОгФТСпкжХ ТСаім мО ТСаім Ф кіпкжР пОУ аПе їХ евСгж 
кП гСлФУзОємьУя (УмОммі 55, 63). 

ЛмОммя 173. ВігрзСгФбОккя рзСгж б ТОеі ФрзСгдПккя егСТСб'я лТОоібкжзіб 
ОзСгО, еОлСгіякО лТОоібкжзОй зОиіомбСй ОаС ікржй ФрзСгдПккяй егСТСб'я, 

лСб'яеОкжй е бжзСкОккяй мТФгСбжХ СаСб'яезіб, бігрзСгСбФємьУя Ф бУмОкСбиПкСйФ 
еОзСкСгОбУмбСй лСТягзФ. 

Снання 1731. Взийюрела. 



ГОеПмО "ВУП лТС аФХвОимПТУьзжР Саиіз" 77 gazeta.vobu.ua 

 

ГиОбО XII 
ЙКАМЯ ЖІЗИК 

ЛмОммя 174. КСаСмж, кО язжХ еОаСТСкяємьУя еОУмСУФбОккя 
 лТОоі дікСз 

ЗОаСТСкяємьУя еОУмСУФбОккя лТОоі дікСз кО бОдзжХ ТСаСмОХ і кО ТСаСмОХ іе 
рзігижбжйж ОаС кПаПелПпкжйж ФйСбОйж лТОоі, О мОзСд кО лігеПйкжХ ТСаСмОХ, зТій гПязжХ 
лігеПйкжХ ТСаім (кПніежпкжХ ТСаім ОаС ТСаім лС УОкімОТкСйФ мО лСаФмСбСйФ 
СаУиФвСбФбОккю). 

ЗОаСТСкяємьУя мОзСд еОиФпПккя дікСз гС лігіРйОккя і лПТПйісПккя ТПпПР, йОУО язжХ 
лПТПбжсФє бУмОкСбиПкі гия кжХ вТОкжпкі кСТйж. 

ЙПТПиіз бОдзжХ ТСаім мО ТСаім іе рзігижбжйж і кПаПелПпкжйж ФйСбОйж лТОоі, кО язжХ 
еОаСТСкяємьУя еОУмСУФбОккя лТОоі дікСз, О мОзСд вТОкжпкі кСТйж лігіРйОккя і 
лПТПйісПккя бОдзжХ ТПпПР дікзОйж еОмбПТгдФюмьУя оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї 
биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя гПТдОбкСї лСиімжзж Ф УнПТі СХСТСкж егСТСб'я, еО 
лСвСгдПккяй іе оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя 
гПТдОбкСї лСиімжзж Ф УнПТі СХСТСкж лТОоі. 

ЛмОммя 175. ИайПдПккя лТОоі дікСз кО ТСаСмОХ Ф кіпкжР пОУ 
ЗОиФпПккя дікСз гС ТСаім Ф кіпкжР пОУ кП гСлФУзОємьУя, еО бжкямзСй мжХ вОиФеПР 

ПзСкСйізж КзТОїкж, гП оП бжзижзОємьУя СУСаижбСю кПСаХігкіУмю і гСебСияємьУя яз 
мжйпОУСбжР еОХіг. 

ЙПТПиіз ожХ вОиФеПР і бжгіб ТСаім іе еОекОпПккяй йОзУжйОиькжХ мПТйікіб 
еОУмСУФбОккя лТОоі дікСз Ф кіпкжР пОУ еОмбПТгдФємьУя КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж. 

ЗОекОпПкі Ф пОУмжкі лПТріР оієї УмОммі СайПдПккя кП лСржТююмьУя кО дікСз, язі 
лТОоююмь кО ліглТжєйУмбОХ, гП еОРкямі ижрП пиПкж Сгкієї Уій'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 
ЗП гСлФУзОємьУя еОиФпПккя гС ТСаім Ф кіпкжР пОУ, гС кОгФТСпкжХ ТСаім і ТСаім Ф бжХігкі 

гкі і кОлТОбиПккя Ф бігТягдПккя бОвімкжХ дікСз і дікСз, сС йОюмь гімПР бізСй гС мТьСХ 
ТСзіб. 

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, сС йОюмь гімПР бізСй біг мТьСХ гС пСмжТкОгоямж ТСзіб ОаС гімПР е 

ікбОиігкіУмю, кП йСдФмь еОиФпОмжУь гС кОгФТСпкжХ ТСаім ОаС кОлТОбиямжУь Ф бігТягдПккя 
аПе їХ евСгж. 

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

ВОвімкжй дікзОй біглСбігкС гС йПгжпкСвС бжУкСбзФ екждФюмьУя кСТйж бжТСаімзФ, 
кСТйж СаУиФвСбФбОккя ОаС бСкж лПТПбСгямьУя кО ікрФ ТСаСмФ, язО є иПврСю і бжзиюпОє 
ближб кПУлТжямижбжХ бжТСакжпжХ нОзмСТіб, іе еаПТПдПккяй УПТПгкьСвС еОТСаімзФ еО 
лСлПТПгкьСю ТСаСмСю. 

ДС бжТірПккя лжмОккя лТС кОгОккя бОвімкіР дікоі біглСбігкС гС йПгжпкСвС бжУкСбзФ 
ікрСї ТСаСмж, язО є иПврСю і бжзиюпОє ближб кПУлТжямижбжХ бжТСакжпжХ нОзмСТіб, бСкО 
лігиявОє ебіиькПккю біг ТСаСмж іе еаПТПдПккяй УПТПгкьСвС еОТСаімзФ еО бУі лТСлФсПкі 
бкОУиігСз оьСвС ТСаСпі гкі еО ТОХФкСз ліглТжєйУмбО, ФУмОкСбж, СТвОкіеОоії.  
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Жікзж, язі йОюмь гімПР бізСй гС мТьСХ ТСзіб, б ТОеі кПйСдижбСУмі бжзСкОккя 

лСлПТПгкьСї ТСаСмж лПТПбСгямьУя кО ікрФ ТСаСмФ іе еаПТПдПккяй УПТПгкьСвС еОТСаімзФ еО 
лСлПТПгкьСю ТСаСмСю гС гСУявкПккя гжмжкСю бізФ мТьСХ ТСзіб. 

ЯзсС еОТСаімСз СУіа, еОекОпПкжХ Ф пОУмжкОХ лПТріР і мТПміР оієї УмОммі, кО иПвріР 
ТСаСмі є бжсжй, кід мСР, язжР бСкж СгПТдФбОиж гС лПТПбПгПккя, їй бжлиОпФємьУя 
нОзмжпкжР еОТСаімСз. 

ЛмОммя 179. ВіглФУмзж Ф еб'яезФ е бОвімкіУмю, лСиСвОйж і гия гСвиягФ еО гжмжкСю 
ЗО лігУмОбі йПгжпкСвС бжУкСбзФ дікзОй кОгОємьУя СлиОпФбОкО біглФУмзО Ф еб'яезФ е 

бОвімкіУмю мО лСиСвОйж мТжбОиіУмю 70 зОиПкгОТкжХ гкіб гС лСиСвіб і 56 (Ф ТОеі кОТСгдПккя 
гбСХ і аіиьрП гімПР мО Ф ТОеі ФУзиОгкПккя лСиСвіб - 70) зОиПкгОТкжХ гкіб ліУия лСиСвіб, 
лСпжкОюпж е гкя лСиСвіб. 

МТжбОиіУмь біглФУмзж Ф еб'яезФ е бОвімкіУмю мО лСиСвОйж СапжУиюємьУя УФйОТкС і 
УмОкСбжмь 126 зОиПкгОТкжХ гкіб (140 зОиПкгОТкжХ гкіб - Ф ТОеі кОТСгдПккя гбСХ і аіиьрП 
гімПР мО Ф ТОеі ФУзиОгкПккя лСиСвіб). ВСкО кОгОємьУя дікзОй лСбкіУмю кПеОиПдкС біг 
зіиьзСУмі гкіб, нОзмжпкС бжзСТжУмОкжХ гС лСиСвіб. 

ЗО аОдОккяй йОмПТі ОаС аОмьзО гжмжкж СгкСйФ е кжХ кОгОємьУя біглФУмзО гия 
гСвиягФ еО гжмжкСю гС гСУявкПккя кПю мТжТіпкСвС бізФ е бжлиОмСю еО оі лПТіСгж гСлСйСвж 
біглСбігкС гС еОзСкСгОбУмбО. 

ЙіглТжєйУмбО, ФУмОкСбж мО СТвОкіеОоії еО ТОХФкСз биОУкжХ зСрміб йСдФмь кОгОбОмж 
СгкСйФ е аОмьзіб гжмжкж пОУмзСбС СлиОпФбОкФ біглФУмзФ мО біглФУмзФ аПе еаПТПдПккя 
еОТСаімкСї лиОмж гия гСвиягФ еО гжмжкСю аіиьрСї мТжбОиСУмі. 

ВіглФУмзО гия гСвиягФ еО гжмжкСю гС гСУявкПккя кПю бізФ мТьСХ ТСзіб кП кОгОємьУя, 
язсС гжмжкО лПТПаФбОє кО гПТдОбкСйФ ФмТжйОккі, зТій лТжРСйкжХ гімПР Ф лТжРСйкжХ 
Уій'яХ мО гімПР-бжХСбОкоіб Ф гжмяпжХ аФгжкзОХ УійПРкСвС мжлФ. 

К ТОеі, язсС гжмжкО лСмТПаФє гСйОркьСвС гСвиягФ, СгкСйФ е аОмьзіб гжмжкж б 
СаСб'яезСбСйФ лСТягзФ кОгОємьУя біглФУмзО аПе еаПТПдПккя еОТСаімкСї лиОмж мТжбОиіУмю, 
бжекОпПкСю Ф йПгжпкСйФ бжУкСбзФ, ОиП кП аіиьр яз гС гСУявкПккя гжмжкСю рПУмжТіпкСвС 
бізФ. 

ВіглФУмзж гия гСвиягФ еО гжмжкСю, лПТПгаОпПкі пОУмжкОйж мТПмьСю, пПмбПТмСю мО 
рСУмСю оієї УмОммі, йСдФмь аФмж бжзСТжУмОкі лСбкіУмю ОаС пОУмжкОйж мОзСд аОаСю, гігСй 
пж ікржйж ТСгжпОйж гжмжкж, язі нОзмжпкС егіРУкююмь гСвияг еО кПю, ОаС СУСаСю, язО 
ФУжкСбжиО пж беяиО ліг СлізФ гжмжкФ, Сгкжй іе лТжРСйкжХ аОмьзіб пж аОмьзіб-бжХСбОмПиіб.  

ЗО аОдОккяй йОмПТі, аОмьзО гжмжкж ОаС СУіа, еОекОпПкжХ Ф пОУмжкі УьСйіР оієї УмОммі, Ф 
лПТіСг лПТПаФбОккя їХ Ф біглФУмоі гия гСвиягФ еО гжмжкСю бСкж йСдФмь лТОоюбОмж кО 
ФйСбОХ кПлСбкСвС ТСаСпСвС пОУФ ОаС бгСйО. 

ИУСаж, еОекОпПкі б оіР УмОммі, лСбжккі лСбігСйжмж ТСаСмСгОбоя лТС гСУмТСзСбП 
лТжлжкПккя мОзСї біглФУмзж кП ліекір яз еО 10 зОиПкгОТкжХ гкіб гС гкя гСУмТСзСбСвС 
лТжлжкПккя мОзСї біглФУмзж. 

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

К ТОеі кОгОккя дікзОй біглФУмзж Ф еб'яезФ е бОвімкіУмю мО лСиСвОйж ТСаСмСгОбПоь 
еСаСб'яеОкжР еО еОябСю дікзж лТжєгкОмж гС кПї сСТіпкі СУкСбкФ і гСгОмзСбФ біглФУмзж 
кПеОиПдкС біг мТжбОиСУмі її ТСаСмж кО гОкСйФ ліглТжєйУмбі, б ФУмОкСбі, СТвОкіеОоії б 
лСмСпкСйФ ТСаСпСйФ ТСоі. 

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

ВіглФУмзО гия гСвиягФ еО гжмжкСю гС гСУявкПккя кПю мТжТіпкСвС бізФ мО біглФУмзО 
аПе еаПТПдПккя еОТСаімкСї лиОмж (пОУмжкж мТПмя мО рСУмО УмОммі 179 оьСвС КСгПзУФ) 



ГОеПмО "ВУП лТС аФХвОимПТУьзжР Саиіз" 79 gazeta.vobu.ua 

 
кОгОюмьУя еО еОябСю йОмПТі (аОмьзО) гжмжкж ОаС СУіа, еОекОпПкжХ Ф пОУмжкі УьСйіР УмОммі 
179 оьСвС КСгПзУФ, лСбкіУмю ОаС пОУмзСбС б йПдОХ ФУмОкСбиПкСвС лПТіСгФ мО 
СнСТйияюмьУя кОзОеСй (ТСелСТягдПккяй) ТСаСмСгОбоя. 

ВіглФУмзО гия гСвиягФ еО гжмжкСю гС гСУявкПккя кПю мТжТіпкСвС бізФ мО біглФУмзО 
аПе еаПТПдПккя еОТСаімкСї лиОмж (пОУмжкж мТПмя мО рСУмО УмОммі 179 оьСвС КСгПзУФ) 
еОТОХСбФюмьУя яз гС еОвОиькСвС, мОз і гС аПелПТПТбкСвС УмОдФ ТСаСмж і гС УмОдФ ТСаСмж еО 
УлПоіОиькіУмю. НОУ біглФУмСз, еОекОпПкжХ Ф оіР УмОммі, гС УмОдФ ТСаСмж, сС гОє лТОбС кО 
сСТіпкФ біглФУмзФ, кП еОТОХСбФємьУя. 

ЛмОммя 182. ВіглФУмзО лТОоібкжзОй, язі ФУжкСбжиж гжмжкФ (гімПР) 
ЙТОоібкжзОй, язі ФУжкСбжиж гжмжкФ е пжУиО гімПР-УжТім ОаС гімПР, лСеаОбиПкжХ 

аОмьзібУьзСвС лізиФбОккя, кОгОємьУя СгкСТОеСбО СлиОпФбОкО біглФУмзО Ф еб'яезФ е 
ФУжкСбиПккяй гжмжкж мТжбОиіУмю 56 зОиПкгОТкжХ гкіб (70 зОиПкгОТкжХ гкіб - лТж 
ФУжкСбиПккі гбСХ і аіиьрП гімПР) аПе ФТОХФбОккя УбямзСбжХ і кПТСаСпжХ гкіб ліУия кОаТОккя 
еОзСккСї Ужиж ТірПккяй УФгФ лТС ФУжкСбиПккя гжмжкж. МОзО біглФУмзО кОгОємьУя еО ФйСбж, 
сС еОябО лТС кОгОккя біглФУмзж кОгіРриО кП ліекірП мТьСХ йіУяоіб е гкя кОаТОккя 
еОзСккСї Ужиж ТірПккяй УФгФ лТС ФУжкСбиПккя гжмжкж. 

К ТОеі ФУжкСбиПккя гжмжкж (гімПР) лСгТФддяй еОекОпПкО біглФУмзО кОгОємьУя 
СгкСйФ е лСгТФддя кО їХ ТСеУФг. 

ЙТОоібкжзОй, язі ФУжкСбжиж гжмжкФ (ОаС СгкСпОУкС гбСХ і аіиьрП гімПР), кОгОємьУя 
біглФУмзО гия гСвиягФ еО гжмжкСю кО ФйСбОХ і б лСТягзФ, бУмОкСбиПкжХ УмОммяйж 179 і 181 
оьСвС КСгПзУФ. 

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

ИгкСйФ е аОмьзіб, язжР йОє гбСХ ОаС аіиьрП гімПР бізСй гС 15 ТСзіб, ОаС гжмжкФ е 
ікбОиігкіУмю, ОаС язі ФУжкСбжиж гжмжкФ, йОмПТі (аОмьзФ) СУСаж е ікбОиігкіУмю е гжмжкУмбО 
лігвТФлж А I вТФлж, СгжкСзіР йОмПТі, аОмьзФ гжмжкж ОаС СУСаж е ікбОиігкіУмю е гжмжкУмбО 
лігвТФлж А I вТФлж, язжР бжХСбФє їХ аПе йОмПТі (Ф мСйФ пжУиі Ф ТОеі мТжбОиСвС лПТПаФбОккя 
йОмПТі б иізФбОиькСйФ еОзиОгі), О мОзСд СУСаі, язО беяиО ліг СлізФ гжмжкФ ОаС СУСаФ е 
ікбОиігкіУмю е гжмжкУмбО лігвТФлж А I вТФлж, кОгОємьУя сСТіпкС гСгОмзСбО СлиОпФбОкО 
біглФУмзО мТжбОиіУмю 10 зОиПкгОТкжХ гкіб аПе ФТОХФбОккя УбямзСбжХ і кПТСаСпжХ гкіб 
(УмОммя 73 оьСвС КСгПзУФ). 

ЗО кОябкСУмі гПзіиьзСХ лігУмОб гия кОгОккя оієї біглФУмзж її еОвОиькО мТжбОиіУмь кП 
йСдП лПТПбжсФбОмж 17 зОиПкгОТкжХ гкіб. 

ЗОекОпПкО Ф пОУмжкі лПТріР оієї УмОммі біглФУмзО кОгОємьУя лСкОг сСТіпкі біглФУмзж, 
лПТПгаОпПкі УмОммяйж 75 і 76 оьСвС КСгПзУФ, О мОзСд лСкОг сСТіпкі біглФУмзж, бУмОкСбиПкі 
ікржйж еОзСкОйж мО кСТйОмжбкС-лТОбСбжйж ОзмОйж, і лПТПкСУжмьУя кО ікржР лПТіСг ОаС 
лТСгСбдФємьУя Ф лСТягзФ, бжекОпПкСйФ УмОммПю 80 оьСвС КСгПзУФ. 

ЛмОммя 183. ЙПТПТбж гия вСгФбОккя гжмжкж 
ЖікзОй, сС йОюмь гімПР бізСй гС лібмСТО ТСзФ, кОгОюмьУя, зТій еОвОиькСї лПТПТбж 

гия біглСпжкзФ і ХОТпФбОккя, гСгОмзСбі лПТПТбж гия вСгФбОккя гжмжкж. 
Мі лПТПТбж кОгОюмьУя кП ТігрП кід пПТПе мТж вСгжкж мТжбОиіУмю кП йПкрП мТжгоямж 

Хбжижк зСдкО. 
ЙТж кОябкСУмі гбСХ і аіиьрП вТФгкжХ гімПР мТжбОиіУмь лПТПТбж бУмОкСбиюємьУя кП 

йПкрП вСгжкж. 
ЛмТСзж і лСТягСз кОгОккя лПТПТб ФУмОкСбиююмьУя ТСаСмСгОбоПй еО лСвСгдПккяй е 

бжаСТкжй СТвОкСй лПТбжккСї лТСнУліизСбСї СТвОкіеОоії (лТСнУліизСбжй лТПгУмОбкжзСй) 
ліглТжєйУмбО, ФУмОкСбж, СТвОкіеОоії і е бТОХФбОккяй аОдОккя йОмПТі. 
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ЙПТПТбж гия вСгФбОккя гжмжкж бзиюпОюмьУя б ТСаСпжР пОУ і СлиОпФюмьУя еО 

УПТПгкій еОТСаімзСй. 

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

ЗОаСТСкяємьУя бігйСбиямж дікзОй Ф лТжРкяммі кО ТСаСмФ і екждФбОмж їй еОТСаімкФ 
лиОмФ е йСмжбіб, лСб'яеОкжХ е бОвімкіУмю ОаС кОябкіУмю гімПР бізСй гС мТьСХ ТСзіб, О 
СгжкСзжй йОмПТяй - еО кОябкіУмю гжмжкж бізСй гС пСмжТкОгоямж ТСзіб ОаС гжмжкж е 
ікбОиігкіУмю.  

К ТОеі бігйСбж Ф лТжРкяммі кО ТСаСмФ дікСз еОекОпПкжХ зОмПвСТіР ТСаСмСгОбПоь 
еСаСб'яеОкжР лСбігСйжмж їй лТжпжкФ бігйСбж б лжУьйСбіР нСТйі. ВігйСбФ Ф лТжРкяммі кО 
ТСаСмФ йСдП аФмж СУзОТдПкС б УФгСбСйФ лСТягзФ. 

ЗбіиькПккя бОвімкжХ дікСз і дікСз, язі йОюмь гімПР бізСй гС мТьСХ ТСзіб (гС рПУмж 
ТСзіб - пОУмжкО рСУмО УмОммі 179), СгжкСзжХ йОмПТіб лТж кОябкСУмі гжмжкж бізСй гС 
пСмжТкОгоямж ТСзіб ОаС гжмжкж е ікбОиігкіУмю е ікіоіОмжбж ТСаСмСгОбоя кП гСлФУзОємьУя, 
зТій бжлОгзіб лСбкСї иізбігОоії ліглТжєйУмбО, ФУмОкСбж, СТвОкіеОоії, зСиж гСлФУзОємьУя 
ебіиькПккя е СаСб'яезСбжй лТОоПбиОрмФбОккяй. ИаСб'яезСбП лТОоПбиОрмФбОккя 
еОекОпПкжХ дікСз егіРУкюємьУя мОзСд Ф бжлОгзОХ їХ ебіиькПккя ліУия еОзікпПккя 
УмТСзСбСвС мТФгСбСвС гСвСбСТФ. ЗО лПТіСг лТОоПбиОрмФбОккя еО кжйж еаПТівОємьУя 
УПТПгкя еОТСаімкО лиОмО, ОиП кП аіиьрП мТьСХ йіУяоіб е гкя еОзікпПккя УмТСзСбСвС 
мТФгСбСвС гСвСбСТФ.  

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  
КСаСмСгОбПоь лСбжкПк Ф ТОеі кПСаХігкСУмі бжгОбОмж бОвімкжй дікзОй і дікзОй, язі 

йОюмь гімПР бізСй гС пСмжТкОгоямж ТСзіб ОаС гімПР е ікбОиігкіУмю, лФмібзж гС УОкОмСТіїб мО 
аФгжкзіб біглСпжкзФ аПезСрмСбкС ОаС кО ліиьвСбжХ ФйСбОХ, О мОзСд лСгОбОмж їй 
йОмПТіОиькФ гСлСйСвФ.  

ЛмОммя 186. ИаУиФвСбФбОккя йОмПТі кО ліглТжєйУмбОХ, б СТвОкіеОоіяХ 
ЗО ліглТжєйУмбОХ і б СТвОкіеОоіяХ е ржТСзжй еОУмСУФбОккяй дікСпСї лТОоі 

СТвОкіеСбФюмьУя гжмяпі яУиО, гжмяпі УОгзж, зійкОмж гия вСгФбОккя вТФгкжХ гімПР, О мОзСд 
зійкОмж СУСажУмСї вівієкж дікСз. 

ЛмОммя 1861. ГОТОкмії СУСаОй, язі бжХСбФюмь йОиСиімкіХ гімПР аПе йОмПТі 
ГОТОкмії, бУмОкСбиПкі УмОммяйж 56, 176, 177, пОУмжкОйж мТПмьСю - бСУьйСю УмОммі 179, 

УмОммяйж 181, 182, 182-1, 184, 185, 186 оьСвС КСгПзУФ, лСржТююмьУя мОзСд кО аОмьзіб, язі 
бжХСбФюмь гімПР аПе йОмПТі (б мСйФ пжУиі б ТОеі мТжбОиСвС лПТПаФбОккя йОмПТі б 
иізФбОиькСйФ еОзиОгі), О мОзСд кО СлізФкіб (лізиФбОиькжзіб), СгкСвС е лТжРСйкжХ аОмьзіб, 
СгкСвС е аОмьзіб-бжХСбОмПиіб. 
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ГиОбО XIII 
ЙКАМЯ ЖИЙИДІ 

ЛмОммя 187. ЙТОбО кПлСбкСиімкіХ Ф мТФгСбжХ лТОбСбігкСУжкОХ 
ЗПлСбкСиімкі, мСамС СУСаж, сС кП гСУявиж біУійкОгоямж ТСзіб, Ф мТФгСбжХ 

лТОбСбігкСУжкОХ лТжТібкююмьУя Ф лТОбОХ гС лСбкСиімкіХ, О б вОиФеі СХСТСкж лТОоі, 
ТСаСпСвС пОУФ, біглФУмСз мО гПязжХ ікржХ ФйСб лТОоі зСТжУмФюмьУя ліиьвОйж, 
бУмОкСбиПкжйж еОзСкСгОбУмбСй КзТОїкж. 

ЛмОммя 188. Віз, е язСвС гСлФУзОємьУя лТжРкяммя кО ТСаСмФ 
ЗП гСлФУзОємьУя лТжРкяммя кО ТСаСмФ СУіа йСиСгрП ріУмкОгоямж ТСзіб. 
ЗО евСгСю СгкСвС іе аОмьзіб ОаС СУСаж, сС РСвС еОйікює, йСдФмь, яз бжкямСз, 

лТжРйОмжУь кО ТСаСмФ СУСаж, язі гСУявиж л'ямкОгоямж ТСзіб. 
Дия лігвСмСбзж йСиСгі гС лТСгФзмжбкСї лТОоі гСлФУзОємьУя лТжРкяммя кО ТСаСмФ 

егСаФбОпіб СУбімж еОзиОгіб еОвОиькСї УПТПгкьСї, лТСнПУіРкСї (лТСнПУіРкС-мПХкіпкСї), 
нОХСбСї лПТПгбжсСї пж бжсСї СУбімж, язі егСаФбОюмь Ф аФгь-язіР нСТйі лСпОмзСбФ, аОеСбФ 
УПТПгкю пж лТСніиькФ УПТПгкю СУбімФ гия бжзСкОккя иПвзСї ТСаСмж, сС кП еОбгОє рзСгж 
егСТСб'ю і кП лСТФрФє лТСоПУФ кОбпОккя, Ф біиькжР біг кОбпОккя пОУ лС гСУявкПккі кжйж 
пСмжТкОгоямжТіпкСвС бізФ еО евСгСю СгкСвС е аОмьзіб ОаС СУСаж, сС РСвС еОйікює. 

ЛмОммя 189. Иаиіз лТОоібкжзіб, язі кП гСУявиж біУійкОгоямж ТСзіб 
ЗО зСдкСйФ ліглТжєйУмбі, б ФУмОкСбі, СТвОкіеОоії, йОє бПУмжУя УлПоіОиькжР Саиіз 

лТОоібкжзіб, язі кП гСУявиж біУійкОгоямж ТСзіб, іе еОекОпПккяй гОмж їХ кОТСгдПккя. 

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

ЗОаСТСкяємьУя еОУмСУФбОккя лТОоі СУіа йСиСгрП біУійкОгоямж ТСзіб кО бОдзжХ 
ТСаСмОХ і кО ТСаСмОХ е рзігижбжйж ОаС кПаПелПпкжйж ФйСбОйж лТОоі, О мОзСд кО лігеПйкжХ 
ТСаСмОХ. 

ЗОаСТСкяємьУя мОзСд еОиФпОмж СУіа йСиСгрП біУійкОгоямж ТСзіб гС лігіРйОккя і 
лПТПйісПккя ТПпПР, йОУО язжХ лПТПбжсФє бУмОкСбиПкі гия кжХ вТОкжпкі кСТйж. 

ЙПТПиіз бОдзжХ ТСаім і ТСаім іе рзігижбжйж і кПаПелПпкжйж ФйСбОйж лТОоі, О мОзСд 
вТОкжпкі кСТйж лігіРйОккя і лПТПйісПккя бОдзжХ ТПпПР СУСаОйж йСиСгрП біУійкОгоямж 
ТСзіб еОмбПТгдФюмьУя оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє 
нСТйФбОккя гПТдОбкСї лСиімжзж Ф УнПТі СХСТСкж егСТСб'я, еО лСвСгдПккяй іе оПкмТОиькжй 
СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя гПТдОбкСї лСиімжзж Ф УнПТі СХСТСкж 
лТОоі. 

ЛмОммя 191. ЖПгжпкі Свиягж СУіа йСиСгрП біУійкОгоямж ТСзіб 
КУі СУСаж йСиСгрП біУійкОгоямж ТСзіб лТжРйОюмьУя кО ТСаСмФ ижрП ліУия 

лСлПТПгкьСвС йПгжпкСвС СвиягФ і б лСгОиьрСйФ, гС гСУявкПккя 21 ТСзФ, сСТСзФ 
лігиявОюмь СаСб'яезСбСйФ йПгжпкСйФ СвиягСбі. 

ЛмОммя 192. ЗОаСТСкО еОиФпОмж лТОоібкжзіб йСиСгрП біУійкОгоямж ТСзіб гС 
кіпкжХ, кОгФТСпкжХ ТСаім і ТСаім Ф бжХігкі гкі 

ЗОаСТСкяємьУя еОиФпОмж лТОоібкжзіб йСиСгрП біУійкОгоямж ТСзіб гС кіпкжХ, 
кОгФТСпкжХ ТСаім і ТСаім Ф бжХігкі гкі. 
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ЛмОммя 193. ЗСТйж бжТСаімзФ гия йСиСгжХ лТОоібкжзіб 
Дия лТОоібкжзіб бізСй гС біУійкОгоямж ТСзіб кСТйж бжТСаімзФ бУмОкСбиююмьУя 

бжХСгяпж е кСТй бжТСаімзФ гия гСТСУижХ лТОоібкжзіб лТСлСТоіРкС УзСТСпПкСйФ ТСаСпСйФ 
пОУФ гия СУіа, сС кП гСУявиж біУійкОгоямж ТСзіб. 

Дия йСиСгжХ лТОоібкжзіб, язі лСУмФлОюмь кО ліглТжєйУмбС, б СТвОкіеОоію ліУия 
еОзікпПккя еОзиОгіб еОвОиькСї УПТПгкьСї ОаС лТСнПУіРкСї (лТСнПУіРкС-мПХкіпкСї) СУбімж, 
зФТУіб, О мОзСд гия мжХ, язі лТСРриж кОбпОккя аПелСУПТПгкьС кО бжТСакжомбі, б 
лПТПгаОпПкжХ еОзСкСгОбУмбСй бжлОгзОХ і ТСейіТОХ мО кО бжекОпПкі кжй УмТСзж йСдФмь 
еОмбПТгдФбОмжУя екждПкі кСТйж бжТСаімзФ. Мі кСТйж еОмбПТгдФюмьУя ТСаСмСгОбоПй еО 
лСвСгдПккяй е лТСнУліизСбжй зСйімПмСй. 

ЛмОммя 194. ИлиОмО лТОоі лТОоібкжзіб йСиСгрП біУійкОгоямж ТСзіб 
лТж УзСТСпПкіР мТжбОиСУмі сСгПккСї ТСаСмж 

ЗОТСаімкО лиОмО лТОоібкжзОй йСиСгрП біУійкОгоямж ТСзіб лТж УзСТСпПкіР мТжбОиСУмі 
сСгПккСї ТСаСмж бжлиОпФємьУя б мОзСйФ д ТСейіТі, яз лТОоібкжзОй біглСбігкжХ зОмПвСТіР 
лТж лСбкіР мТжбОиСУмі сСгПккСї ТСаСмж. 

ЙТОоя лТОоібкжзіб йСиСгрП біУійкОгоямж ТСзіб, гСлФсПкжХ гС бігТягкжХ ТСаім, 
СлиОпФємьУя еО бігТягкжйж ТСеоікзОйж, бУмОкСбиПкжйж гия гСТСУижХ лТОоібкжзіб, е 
гСлиОмСю еО мОТжнкСю УмОбзСю еО пОУ, кО язжР мТжбОиіУмь їХ сСгПккСї ТСаСмж 
УзСТСпФємьУя лСТібкякС е мТжбОиіУмю сСгПккСї ТСаСмж гСТСУижХ лТОоібкжзіб.  

ИлиОмО лТОоі егСаФбОпіб СУбімж еОзиОгіб еОвОиькСї УПТПгкьСї ОаС лТСнПУіРкСї 
(лТСнПУіРкС-мПХкіпкСї) СУбімж, язі лТОоююмь Ф біиькжР біг кОбпОккя пОУ, лТСбОгжмьУя 
лТСлСТоіРкС біглТОоьСбОкСйФ пОУФ ОаС еОиПдкС біг бжТСаімзФ. ЙіглТжєйУмбО йСдФмь 
бУмОкСбиюбОмж егСаФбОпОй СУбімж гСлиОмж гС еОТСаімкСї лиОмж. 

ЛмОммя 195. ВіглФУмзж лТОоібкжзОй бізСй гС біУійкОгоямж ТСзіб 
ПСТіпкі біглФУмзж лТОоібкжзОй бізСй гС біУійкОгоямж ТСзіб кОгОюмьУя Ф еТФпкжР гия 

кжХ пОУ. 
ПСТіпкі біглФУмзж лТОоібкжзОй бізСй гС біУійкОгоямж ТСзіб лСбкСї мТжбОиСУмі Ф 

лПТржР Тіз ТСаСмж кОгОюмьУя еО їХ еОябСю гС кОУмОккя рПУмжйіУяпкСвС мПТйікФ 
аПелПТПТбкСї ТСаСмж кО гОкСйФ ліглТжєйУмбі, б ФУмОкСбі, СТвОкіеОоії. 

ЛмОммя 196. ДСгОмзСбі вОТОкмії Ф УлТжяккі лТОоПбиОрмФбОккю 
Дия лТОоПбиОрмФбОккя йСиСгі, язО еОзікпжиО ОаС лТжлжкжиО кОбпОккя Ф еОзиОгОХ 

УПТПгкьСї, лТСнПУіРкСї (лТСнПУіРкС-мПХкіпкСї), нОХСбСї лПТПгбжсСї пж бжсСї СУбімж, 
ебіиькжиОУя іе УмТСзСбСї біРУьзСбСї УиФдаж і блПТрП лТжРйОємьУя кО ТСаСмФ, О мОзСд СУіа, 
ебіиькПкжХ іе біРУьзСбСї УиФдаж еО лТжеСбСй ліг пОУ йСаіиіеОоії, кО СУСаижбжР лПТіСг, 
біРУьзСбСї УиФдаж еО лТжеСбСй СУіа іе пжУиО ТПеПТбіУміб б СУСаижбжР лПТіСг, язі б 
гСаТСбіиькСйФ лСТягзФ ФзиОиж зСкмТОзм лТС лТСХСгдПккя УиФдаж Ф біРУьзСбСйФ ТПеПТбі, 
біРУьзСбСї УиФдаж еО лТжеСбСй СУіа СніоПТУьзСвС УзиОгФ ОаС ОиьмПТкОмжбкСї 
(кПбіРУьзСбСї) УиФдаж (лТСмявСй рПУмж йіУяоіб ліУия еОзікпПккя ОаС лТжлжкПккя кОбпОккя 
пж УиФдаж), гімПР-УжТім мО гімПР, лСеаОбиПкжХ аОмьзібУьзСвС лізиФбОккя, СУіа, язжй 
бжлСбкжиСУя 15 ТСзіб мО язі еО евСгСю СгкСвС е аОмьзіб ОаС СУСаж, язО їХ еОйікює, йСдФмь, 
яз бжкямСз, лТжРйОмжУя кО ТСаСмФ, О мОзСд ікржХ зОмПвСТіР СУіа, язі йОюмь гСгОмзСбі 
вОТОкмії Ф УлТжяккі лТОоПбиОрмФбОккю, ліглТжєйУмбОй, ФУмОкСбОй мО СТвОкіеОоіяй 
бУмОкСбиюємьУя збСмО біглСбігкС гС ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС еОРкяміУмь кОУПиПккя". 

ЛмОммя 197. ЗОгОккя йСиСгі лПТрСвС ТСаСпСвС йіУоя 
ЙТОоПегОмкіР йСиСгі - вТСйОгякОй КзТОїкж бізСй біг 15 гС 28 ТСзіб ліУия еОзікпПккя 

ОаС лТжлжкПккя кОбпОккя Ф еОзиОгОХ УПТПгкьСї, лТСнПУіРкСї (лТСнПУіРкС-мПХкіпкСї), 
нОХСбСї лПТПгбжсСї пж бжсСї СУбімж, еОбПТрПккя лТСнПУіРкСї лігвСмСбзж і лПТПлігвСмСбзж; 
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О мОзСд ліУия ебіиькПккя іе УмТСзСбСї біРУьзСбСї УиФдаж, біРУьзСбСї УиФдаж еО лТжеСбСй 
ліг пОУ йСаіиіеОоії, кО СУСаижбжР лПТіСг, біРУьзСбСї УиФдаж еО лТжеСбСй СУіа іе пжУиО 
ТПеПТбіУміб б СУСаижбжР лПТіСг, біРУьзСбСї УиФдаж еО лТжеСбСй СУіа СніоПТУьзСвС УзиОгФ 
ОаС ОиьмПТкОмжбкСї (кПбіРУьзСбСї) УиФдаж кОгОємьУя лПТрП ТСаСпП йіУоП кО УмТСз кП 
йПкрП гбСХ ТСзіб. 

ЖСиСгжй УлПоіОиіУмОй - бжлФУзкжзОй еОзиОгіб СУбімж гПТдОбкСї нСТйж биОУкСУмі, 
лСмТПаО б язжХ ТОкірП аФиО еОябиПкО ліглТжєйУмбОйж, ФУмОкСбОйж, СТвОкіеОоіяйж, 
кОгОємьУя ТСаСмО еО нОХСй кО лПТіСг кП йПкрП мТьСХ ТСзіб Ф лСТягзФ, бжекОпПкСйФ 
КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж. 

ЛмОммя 198. ИайПдПккя ебіиькПккя лТОоібкжзіб йСиСгрП біУійкОгоямж ТСзіб 
ЗбіиькПккя лТОоібкжзіб йСиСгрП біУійкОгоямж ТСзіб е ікіоіОмжбж ТСаСмСгОбоя 

гСлФУзОємьУя, зТій гСгПТдОккя еОвОиькСвС лСТягзФ ебіиькПккя, міиьзж еО евСгСю ТОРСккСї 
(йіУьзСї) УиФдаж Ф УлТОбОХ гімПР. ЙТж оьСйФ ебіиькПккя е лігУмОб, еОекОпПкжХ б лФкзмОХ 1, 2 
і 6 УмОммі 40 оьСвС КСгПзУФ, лТСбОгжмьУя ижрП Ф бжкямзСбжХ бжлОгзОХ і кП гСлФУзОємьУя аПе 
лТОоПбиОрмФбОккя. 

ЛмОммя 199. КСеіТбОккя мТФгСбСвС гСвСбСТФ е кПлСбкСиімкій кО бжйСвФ РСвС 
аОмьзіб ОаС ікржХ СУіа 

БОмьзж, ФУжкСбжмПиі і лізиФбОиькжз кПлСбкСиімкьСвС, О мОзСд гПТдОбкі СТвОкж мО 
УиФдаСбі СУСаж, кО язжХ лСзиОгПкС кОвияг і зСкмТСиь еО гСгПТдОккяй еОзСкСгОбУмбО лТС 
лТОою, йОюмь лТОбС бжйОвОмж ТСеіТбОккя мТФгСбСвС гСвСбСТФ е кПлСбкСиімкій, Ф мСйФ пжУиі 
Р УмТСзСбСвС, зСиж лТСгСбдПккя РСвС пжккСУмі еОвТСдФє егСТСб'ю кПлСбкСиімкьСвС ОаС 
лСТФрФє РСвС еОзСккі ікмПТПУж. 

ЛмОммя 200. КпОУмь йСиСгідкжХ СТвОкіеОоіР Ф ТСевиягі лжмОкь лТОоі і лСаФмФ 
йСиСгі 

ВжаСТкжР СТвОк лПТбжккСї лТСнУліизСбСї СТвОкіеОоії (лТСнУліизСбжР лТПгУмОбкжз) 
ліглТжєйУмбО, ФУмОкСбж, СТвОкіеОоії і ТСаСмСгОбПоь ТСевиягОюмь лжмОккя лТС еОСХСпПккя 
йСиСгжХ лТОоібкжзіб, ТСелСгіи гия кжХ джмиО і йіУоь б вФТмСджмзОХ, СХСТСкФ лТОоі, їХ 
ебіиькПккя, бжзСТжУмОккя зСрміб кО ТСебжмСз зФиьмФТкС-йОУСбСї і УлСТмжбкСї ТСаСмж еО 
ФпОУмю лТПгУмОбкжзО йСиСгідкСї СТвОкіеОоії кО ФйСбОХ, бжекОпПкжХ зСиПзмжбкжй 
гСвСбСТСй. 
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ГиОбО XIV 
ЙІЙЬГИ ДЙЯ ЙКАМІВЗИКІВ, ЯКІ ЙИЄДЗКЮМЬ КИБИМК З ЗАВНАЗЗЯЖ 

ЛмОммя 201. ИТвОкіеОоія бжТСакжпСвС кОбпОккя 
Дия лТСнПУіРкСї лігвСмСбзж і лігбжсПккя збОиінізОоії лТОоібкжзіб, СУСаижбС йСиСгі, 

ТСаСмСгОбПоь СТвОкіеФє ікгжбігФОиькП, аТжвОгкП, зФТУСбП мО ікрП бжТСакжпП кОбпОккя еО 
ТОХФкСз ліглТжєйУмбО, СТвОкіеОоії, ФУмОкСбж. 

ЛмОммя 202. ЛмбСТПккя кПСаХігкжХ ФйСб гия лСєгкОккя ТСаСмж е кОбпОккяй 
ЙТОоібкжзОй, язі лТСХСгямь бжТСакжпП кОбпОккя ОаС кОбпОюмьУя б еОзиОгОХ СУбімж 

аПе бігТжбФ біг бжТСакжомбО, ТСаСмСгОбПоь лСбжкПк УмбСТюбОмж кПСаХігкі ФйСбж гия 
лСєгкОккя ТСаСмж е кОбпОккяй. 

ЛмОммя 203. ЗОСХСпПккя лТОоібкжзіб, язі лСєгкФюмь ТСаСмФ е кОбпОккяй 
ЙТж лігбжсПккі збОиінізОоіРкжХ ТСеТягіб ОаС лТж лТСУФбОккі лС ТСаСмі лСбжккі 

бТОХСбФбОмжУя ФУліркП лТСХСгдПккя лТОоібкжзОйж бжТСакжпСвС кОбпОккя, 
еОвОиькССУбімкя і лТСнПУіРкО лігвСмСбзО мО ФУліркП лТСХСгдПккя лТОоібкжзОйж кОбпОккя 
б еОзиОгОХ СУбімж. 

ЛмОммя 204. ЗгіРУкПккя бжТСакжпСвС кОбпОккя б ТСаСпжР пОУ 
МПСТПмжпкі еОкяммя і бжТСакжпП кОбпОккя лТж лігвСмСбоі кСбжХ лТОоібкжзіб 

аПелСУПТПгкьС кО бжТСакжомбі рияХСй ікгжбігФОиькСвС, аТжвОгкСвС і зФТУСбСвС кОбпОккя 
лТСбСгямьУя б йПдОХ ТСаСпСвС пОУФ, бУмОкСбиПкСвС еОзСкСгОбУмбСй лТС лТОою гия 
лТОоібкжзіб біглСбігкжХ бізФ, лТСнПУіР і бжТСакжомб. 

ЛмОммя 205. ЗПлТжлФУмжйіУмь еОиФпПккя гС ТСаСмж, сС кП УмСУФємьУя 
УлПоіОиькСУмі, язО бжбпОємьУя 

В лПТіСг бжТСакжпСвС кОбпОккя, лПТПзбОиінізОоії ОаС кОбпОккя ікржй 
УлПоіОиькСУмяй лТОоібкжзж кП йСдФмь бжзСТжУмСбФбОмжУь кО аФгь-язіР ТСаСмі, сС кП 
УмСУФємьУя УлПоіОиькСУмі, язО бжбпОємьУя кжйж. 

ЛмОммя 206. ЗОгОккя ТСаСмж Ф біглСбігкСУмі е кОаФмСю збОиінізОоією 
ЙТОоібкжзСбі, язжР ФУліркС еОзікпжб бжТСакжпП кОбпОккя, лТжУбСюємьУя 

збОиінізОоія біглСбігкС гС мОТжнкС-збОиінізОоіРкСвС гСбігкжзО і кОгОємьУя ТСаСмО 
біглСбігкС гС кОаФмСї кжй збОиінізОоії мО лТжУбСєкСвС ТСеТягФ. 

ЛмОммя 207. ИлиОмО лТОоі еО пОУ бжТСакжпСвС кОбпОккя, лПТПзбОиінізОоії ОаС 
кОбпОккя ікржй УлПоіОиькСУмяй 

ЗО пОУ лТСХСгдПккя бжТСакжпСвС кОбпОккя, лПТПзбОиінізОоії ОаС кОбпОккя ікржй 
УлПоіОиькСУмяй лТОоібкжзОй бжлиОпФємьУя еОТСаімкО лиОмО б лСТягзФ і Ф ТСейіТОХ, сС 
бжекОпОюмьУя еОзСкСгОбУмбСй. 

ЛмОммя 208. Йіиьвж гия лТОоібкжзіб, язі кОбпОюмьУя Ф еОзиОгОХ УПТПгкьСї, 
лТСнПУіРкСї (лТСнПУіРкС-мПХкіпкСї), нОХСбСї лПТПгбжсСї СУбімж 

Дия лТОоібкжзіб, язі кОбпОюмьУя аПе бігТжбФ біг бжТСакжомбО Ф еОзиОгОХ УПТПгкьСї, 
лТСнПУіРкСї (лТСнПУіРкС-мПХкіпкСї), нОХСбСї лПТПгбжсСї СУбімж, бУмОкСбиюємьУя 
УзСТСпПкжР ТСаСпжР мждгПкь ОаС УзСТСпПкО мТжбОиіУмь сСгПккСї ТСаСмж іе еаПТПдПккяй 
еОТСаімкСї лиОмж Ф бУмОкСбиПкСйФ лСТягзФ; їй кОгОюмьУя мОзСд 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 лТОоібкжзіб, язі ФУліркС кОбпОюмьУя б УПТПгкіХ еОвОиькССУбімкіХ бПпіТкіХ 
(ейіккжХ) рзСиОХ, зиОУОХ, вТФлОХ е СпкСю, еОСпкСю нСТйОйж кОбпОккя лТж 
еОвОиькССУбімкіХ рзСиОХ, кО лПТіСг кОбпОиькСвС ТСзФ бУмОкСбиюємьУя УзСТСпПкжР ТСаСпжР 
мждгПкь кО Сгжк ТСаСпжР гПкь ОаС кО біглСбігкФ РСйФ зіиьзіУмь ТСаСпжХ вСгжк (лТж 
УзСТСпПккі ТСаСпСвС гкя лТСмявСй мждкя). Мі СУСаж ебіиькяюмьУя біг ТСаСмж лТСмявСй 
кОбпОиькСвС ТСзФ кП аіиьр яз кО 36 ТСаСпжХ гкіб лТж рПУмжгПккСйФ ТСаСпСйФ мждкі ОаС кО 
біглСбігкФ їй зіиьзіУмь ТСаСпжХ вСгжк. ЙТж л'ямжгПккСйФ ТСаСпСйФ мждкі зіиьзіУмь біиькжХ 
біг ТСаСмж гкіб ейікюємьУя еОиПдкС біг мТжбОиСУмі ТСаСпСї ейікж лТж еаПТПдПккі зіиьзСУмі 
біиькжХ біг ТСаСмж вСгжк. 

ЙТОоібкжзОй, еОекОпПкжй Ф пОУмжкі лПТріР оієї УмОммі, еО пОУ ебіиькПккя біг ТСаСмж 
бжлиОпФємьУя 50 бігУСмзіб УПТПгкьСї еОТСаімкСї лиОмж еО СУкСбкжй йіУоПй ТСаСмж, ОиП кП 
кждпП йікійОиькСвС ТСейіТФ еОТСаімкСї лиОмж. 

ЛмОммя 210. ЗбіиькПккя біг ТСаСмж аПе еаПТПдПккя еОТСаімкСї лиОмж лТОоібкжзіб, 
язі кОбпОюмьУя Ф еОзиОгОХ УПТПгкьСї СУбімж 

КСаСмСгОбПоь йСдП кОгОбОмж аПе рзСгж гия бжТСакжпСї гіяиькСУмі лТОоібкжзОй, язі 
кОбпОюмьУя Ф еОзиОгОХ УПТПгкьСї СУбімж еО СпкСю (бПпіТкьСю), еОСпкСю нСТйОйж 
кОбпОккя, еО їХ аОдОккяй, Ф лПТіСг кОбпОиькСвС ТСзФ аПе еаПТПдПккя еОТСаімкСї лиОмж Сгжк 
- гбО біиькжХ біг ТСаСмж гкі кО мждгПкь. 

ЛмОммя 211. ДСгОмзСбО біглФУмзО Ф еб'яезФ е кОбпОккяй Ф еОзиОгОХ УПТПгкьСї 
СУбімж 

ЙТОоібкжзОй, язі егСаФбОюмь еОвОиькФ УПТПгкю СУбімФ Ф еОзиОгОХ УПТПгкьСї СУбімж е 
СпкСю (бПпіТкьСю) пж еОСпкСю нСТйСю кОбпОккя, кОгОємьУя гСгОмзСбО СлиОпФбОкО 
біглФУмзО кО лПТіСг УзиОгОккя: 

1) гПТдОбкСї лігУФйзСбСї ОмПУмОоії гия еОбПТрПккя егСаФммя аОеСбСї еОвОиькСї 
УПТПгкьСї СУбімж - мТжбОиіУмю 10 зОиПкгОТкжХ гкіб; 

2) гПТдОбкСї лігУФйзСбСї ОмПУмОоії гия еОбПТрПккя егСаФммя лСбкСї еОвОиькСї 
УПТПгкьСї СУбімж - мТжбОиіУмю 23 зОиПкгОТкі гкі; 

3) ТіпкСвС СоікюбОккя ліг пОУ егСаФммя аОеСбСї еОвОиькСї УПТПгкьСї мО лСбкСї 
еОвОиькСї УПТПгкьСї СУбімж - біг 4 гС 6 зОиПкгОТкжХ гкіб. 

ЙТОоібкжзОй, язі УзиОгОюмь гПТдОбкФ лігУФйзСбФ ОмПУмОоію гия еОбПТрПккя 
егСаФммя аОеСбСї еОвОиькСї УПТПгкьСї СУбімж ОаС лСбкСї еОвОиькСї УПТПгкьСї СУбімж еО 
ПзУмПТкОмкСю нСТйСю кОбпОккя, кОгОємьУя гСгОмзСбО СлиОпФбОкО біглФУмзО мТжбОиіУмю 
біглСбігкС 21 мО 28 зОиПкгОТкжХ гкіб. 

ЛмОммя 212. НОУ кОгОккя сСТіпкжХ біглФУмСз лТОоібкжзОй, язі кОбпОюмьУя Ф 
еОзиОгОХ СУбімж 

ЙТОоібкжзОй, язі кОбпОюмьУя Ф еОзиОгОХ СУбімж аПе бігТжбФ біг бжТСакжомбО, сСТіпкі 
біглФУмзж, еО їХ аОдОккяй, лТжєгкФюмьУя гС пОУФ лТСбПгПккя кОУмОкСбкжХ еОкямь, 
бжзСкОккя иОаСТОмСТкжХ ТСаім, УзиОгОккя ОмПУмОоіР, СоікюбОкь, еОиізіб мО іУлжміб 
(ПзеОйПкіб), пОУФ лігвСмСбзж і еОХжУмФ гжлиСйкСї ТСаСмж, гжлиСйкСвС лТСПзмФ пж мбСТпСї 
ТСаСмж мО ікржХ ТСаім, лПТПгаОпПкжХ кОбпОиькСю лТСвТОйСю. 

ЙТОоібкжзОй, язі кОбпОюмьУя Ф еОзиОгОХ УПТПгкьСї СУбімж е СпкСю (бПпіТкьСю) пж 
еОСпкСю нСТйСю кОбпОккя, сСТіпкі біглФУмзж, еО їХ аОдОккяй, кОгОюмьУя е мОзжй 
ТСеТОХФкзСй, сСа бСкж йСвиж аФмж бжзСТжУмОкі гС лСпОмзФ кОбпОккя б ожХ еОзиОгОХ. 

ЙТОоібкжзОй, язі ФУліркС кОбпОюмьУя Ф еОзиОгОХ СУбімж аПе бігТжбФ біг бжТСакжомбО 
мО аОдОюмь лТжєгкОмж біглФУмзФ гС пОУФ лТСбПгПккя кОУмОкСбкжХ еОкямь, бжзСкОккя 
иОаСТОмСТкжХ ТСаім, УзиОгОккя ОмПУмОоіР, СоікюбОкь, еОиізіб мО іУлжміб (ПзеОйПкіб), пОУФ 
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лігвСмСбзж і еОХжУмФ гжлиСйкСї ТСаСмж, гжлиСйкСвС лТСПзмФ пж мбСТпСї ТСаСмж мО ікржХ 
ТСаім, лПТПгаОпПкжХ кОбпОиькСю лТСвТОйСю, сСТіпкі біглФУмзж лСбкСї мТжбОиСУмі еО 
лПТржР Тіз ТСаСмж кОгОюмьУя гС кОУмОккя рПУмжйіУяпкСвС мПТйікФ аПелПТПТбкСї ТСаСмж кО 
гОкСйФ ліглТжєйУмбі, б ФУмОкСбі, СТвОкіеОоії. 

ЛмОммя 213. ДСгОмзСбО біглФУмзО Ф еб'яезФ е кОбпОккяй Ф еОзиОгОХ лТСнПУіРкСї 
(лТСнПУіРкС-мПХкіпкСї) СУбімж 

ЙТОоібкжзОй, язі ФУліркС кОбпОюмьУя Ф еОзиОгОХ лТСнПУіРкСї (лТСнПУіРкС-мПХкіпкСї) 
СУбімж еО бПпіТкійж нСТйОйж кОбпОккя, кОгОємьУя гСгОмзСбО СлиОпФбОкО біглФУмзО гия 
лігвСмСбзж мО УзиОгОккя ОмПУмОоіР, еОиізіб, іУлжміб (ПзеОйПкіб) еОвОиькСю мТжбОиіУмю 35 
зОиПкгОТкжХ гкіб лТСмявСй кОбпОиькСвС ТСзФ. 

ЛмОммя 214. ВіглФУмзж аПе еаПТПдПккя еОТСаімкСї лиОмж лТОоібкжзОй, 
гСлФсПкжй гС бУмФлкжХ іУлжміб Ф еОзиОгж бжсСї СУбімж 

ЙТОоібкжзОй, гСлФсПкжй гС бУмФлкжХ іУлжміб Ф еОзиОгж бжсСї СУбімж, кОгОємьУя 
біглФУмзО аПе еаПТПдПккя еОТСаімкСї лиОмж мТжбОиіУмю 15 зОиПкгОТкжХ гкіб аПе ФТОХФбОккя 
пОУФ, кПСаХігкСвС гия лТСїегФ гС йіУоПекОХСгдПккя еОзиОгФ СУбімж мО кОеОг. 

ЙТОоібкжзОй, язі кОбпОюмьУя аПе бігТжбФ біг бжТСакжомбО кО лігвСмСбпжХ 
біггіиПккяХ (лігвСмСбпжХ зФТУОХ) еОзиОгіб бжсСї СУбімж, Ф лПТіСг кОбпОиькСвС ТСзФ 
кОгОємьУя, еО їХ аОдОккяй, Сгжк біиькжР біг ТСаСмж гПкь кО мждгПкь аПе еаПТПдПккя 
еОТСаімкСї лиОмж. Дия УзиОгОккя бжлФУзкжХ іУлжміб їй кОгОємьУя гСгОмзСбО біглФУмзО кО 
ФйСбОХ, лПТПгаОпПкжХ пОУмжкСю лПТрСю оієї УмОммі. 

ЛмОммя 215. Йіиьвж лТОоібкжзОй, язі кОбпОюмьУя Ф еОзиОгОХ бжсСї СУбімж 
ЙТОоібкжзОй, язі кОбпОюмьУя Ф еОзиОгОХ бжсСї СУбімж е бПпіТкьСю мО еОСпкСю 

нСТйОйж кОбпОккя, кОгОюмьУя гСгОмзСбі біглФУмзж Ф еб'яезФ е кОбпОккяй, О мОзСд ікрі 
ліиьвж, лПТПгаОпПкі еОзСкСгОбУмбСй. 

ЛмОммя 216. ДСгОмзСбО біглФУмзО Ф еб'яезФ е кОбпОккяй Ф еОзиОгОХ нОХСбСї 
лПТПгбжсСї, бжсСї СУбімж, еОзиОгОХ ліУиягжлиСйкСї СУбімж мО ОУліТОкмФТі 

ЙТОоібкжзОй, язі ФУліркС кОбпОюмьУя аПе бігТжбФ біг бжТСакжомбО Ф еОзиОгОХ 
нОХСбСї лПТПгбжсСї, бжсСї СУбімж е бПпіТкьСю мО еОСпкСю нСТйОйж кОбпОккя, кОгОюмьУя 
гСгОмзСбі СлиОпФбОкі біглФУмзж: 

1) кО лПТіСг кОУмОкСбкжХ еОкямь, бжзСкОккя иОаСТОмСТкжХ ТСаім, УзиОгОккя 
ОмПУмОоіР, СоікюбОкь, еОиізіб мО іУлжміб (ПзеОйПкіб) - гия мжХ, ХмС кОбпОємьУя кО лПТрСйФ мО 
гТФвСйФ зФТУОХ: 

Ф еОзиОгОХ нОХСбСї лПТПгбжсСї СУбімж е бПпіТкьСю нСТйСю кОбпОккя - 10 
зОиПкгОТкжХ гкіб; 

Ф еОзиОгОХ бжсСї СУбімж е бПпіТкьСю нСТйСю кОбпОккя - 20 зОиПкгОТкжХ гкіб; 
Ф еОзиОгОХ нОХСбСї лПТПгбжсСї, бжсСї СУбімж е еОСпкСю нСТйСю кОбпОккя - 30 

зОиПкгОТкжХ гкіб; 
2) кО лПТіСг кОУмОкСбкжХ еОкямь, бжзСкОккя иОаСТОмСТкжХ ТСаім, УзиОгОккя 

ОмПУмОоіР, СоікюбОкь, еОиізіб мО іУлжміб (ПзеОйПкіб) - гия мжХ, ХмС кОбпОємьУя кО мТПмьСйФ і 
кОУмФлкжХ зФТУОХ: 

Ф еОзиОгОХ нОХСбСї лПТПгбжсСї СУбімж е бПпіТкьСю нСТйСю кОбпОккя - 20 
зОиПкгОТкжХ гкіб; 

Ф еОзиОгОХ бжсСї СУбімж е бПпіТкьСю нСТйСю кОбпОккя - 30 зОиПкгОТкжХ гкіб; 
Ф еОзиОгОХ нОХСбСї лПТПгбжсСї, бжсСї СУбімж е еОСпкСю нСТйСю кОбпОккя - 40 

зОиПкгОТкжХ гкіб; 
3) кО лПТіСг УзиОгОккя гПТдОбкСї лігУФйзСбСї ОмПУмОоії, гПТдОбкСвС 

збОиінізОоіРкСвС іУлжмФ Ф еОзиОгОХ нОХСбСї лПТПгбжсСї, бжсСї СУбімж - 30 зОиПкгОТкжХ гкіб; 
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4) кО лПТіСг лігвСмСбзж мО еОХжУмФ гжлиСйкСвС лТСПзмФ, гжлиСйкСї пж мбСТпСї ТСаСмж 

егСаФбОпОй еОзиОгіб нОХСбСї лПТПгбжсСї СУбімж е бПпіТкьСю мО еОСпкСю нСТйОйж 
кОбпОккя - гбО йіУяоі, О еОзиОгіб бжсСї СУбімж - пСмжТж йіУяоі. 

МТжбОиіУмь гСгОмзСбжХ СлиОпФбОкжХ біглФУмСз лТОоібкжзОй, язі егСаФбОюмь гТФвФ 
(кОУмФлкФ) бжсФ СУбімФ еО еОСпкСю (бПпіТкьСю) нСТйСю кОбпОккя Ф еОзиОгОХ 
ліУиягжлиСйкСї мО бжсСї СУбімж, кОФзСбжХ ФУмОкСбОХ, сС йОюмь Ф УбСєйФ ліглСТягзФбОккі 
лігТСегіиж ліУиягжлиСйкСї СУбімж, бжекОпОємьУя яз гия СУіа, язі кОбпОюмьУя кО мТПмьСйФ і 
кОУмФлкжХ зФТУОХ Ф еОзиОгОХ нОХСбСї лПТПгбжсСї, бжсСї СУбімж. 

ЙТОоібкжзОй, гСлФсПкжй гС УзиОгОккя бУмФлкжХ іУлжміб б ОУліТОкмФТФ е бігТжбСй 
ОаС аПе бігТжбФ біг бжТСакжомбО, гия лігвСмСбзж мО УзиОгОккя іУлжміб кОгОємьУя Сгжк ТОе 
кО Тіз гСгОмзСбО СлиОпФбОкО біглФУмзО е ТСеТОХФкзФ 10 зОиПкгОТкжХ гкіб кО зСдкжР іУлжм. 

ЙТОоібкжзОй, язі кОбпОюмьУя аПе бігТжбФ біг бжТСакжомбО б ОУліТОкмФТі мО ФУліркС 
бжзСкФюмь ікгжбігФОиькжР лиОк лігвСмСбзж, кОгОємьУя гСгОмзСбО СлиОпФбОкО біглФУмзО 
мТжбОиіУмю 30 зОиПкгОТкжХ гкіб. 

Дия лТОоібкжзіб, язі кОбпОюмьУя Ф еОзиОгОХ нОХСбСї лПТПгбжсСї, бжсСї СУбімж е 
бПпіТкьСю мО еОСпкСю нСТйОйж кОбпОккя, гП кОбпОиькжР лТСоПУ йОє УбСї СУСаижбСУмі, 
еОзСкСгОбУмбСй йСдП бУмОкСбиюбОмжУя ікрО мТжбОиіУмь біглФУмСз Ф еб'яезФ е кОбпОккяй. 

ВіглФУмзж, лПТПгаОпПкі лФкзмОйж 1 і 2 пОУмжкж лПТрСї мО пОУмжкСю пПмбПТмСю оієї 
УмОммі, кОгОюмьУя блТСгСбд кОбпОиькСвС ТСзФ. 

ЛмОммя 217. ЗаПТПдПккя еОТСаімкСї лиОмж кО пОУ гСгОмзСбжХ біглФУмСз Ф еб'яезФ 
е кОбпОккяй 

ЗО пОУ гСгОмзСбжХ біглФУмСз Ф еб'яезФ е кОбпОккяй (УмОммі 211, 213, 216 оьСвС 
КСгПзУФ) еО лТОоібкжзОйж еО СУкСбкжй йіУоПй ТСаСмж еаПТівОємьУя УПТПгкя еОТСаімкО 
лиОмО. 

ЛмОммя 218. ЗОгОккя лТОоібкжзОй, язі кОбпОюмьУя Ф еОзиОгОХ бжсСї СУбімж мО 
ОУліТОкмФТі, біиькжХ біг ТСаСмж гкіб 

ЙТОоібкжзОй, язі кОбпОюмьУя кО СУмОккіХ зФТУОХ еОзиОгіб бжсСї СУбімж, лТСмявСй 
гПУямж ФпаСбжХ йіУяоіб лПТПг лСпОмзСй бжзСкОккя гжлиСйкСвС лТСПзмФ (ТСаСмж) ОаС 
УзиОгОккя гПТдОбкжХ іУлжміб кОгОємьУя сСмждкПбС лТж рПУмжгПккСйФ ТСаСпСйФ мждкі 
Сгжк біиькжР біг ТСаСмж гПкь гия лігвСмСбзж гС еОкямь е СлиОмСю РСвС б ТСейіТі 50 
бігУСмзіб СгПТдФбОкСї еОТСаімкСї лиОмж, ОиП кП кждпП йікійОиькСвС ТСейіТФ еОТСаімкСї 
лиОмж. 

ЙТж л'ямжгПккСйФ ТСаСпСйФ мждкі зіиьзіУмь біиькжХ біг ТСаСмж гкіб ейікюємьУя 
еОиПдкС біг мТжбОиСУмі ТСаСпСї ейікж еО ФйСбж еаПТПдПккя еОвОиькСї зіиьзСУмі біиькжХ біг 
ТСаСмж вСгжк. 

ЙТСмявСй гПУямж кОбпОиькжХ йіУяоіб лПТПг лСпОмзСй бжзСкОккя гжлиСйкСвС 
лТСПзмФ (ТСаСмж) ОаС УзиОгОккя гПТдОбкжХ іУлжміб лТОоібкжзОй, еО їХ аОдОккяй, йСдП аФмж 
кОгОкС гСгОмзСбС сП Сгжк-гбО біиькжХ біг ТСаСмж гкі кО мждгПкь аПе еаПТПдПккя 
еОТСаімкСї лиОмж.  

ЙТОоібкжзОй, язі кОбпОюмьУя аПе бігТжбФ біг бжТСакжомбО б ОУліТОкмФТі, еО їХ 
аОдОккяй лТСмявСй пСмжТьСХ ТСзіб кОбпОккя кОгОємьУя Сгжк біиькжР біг ТСаСмж гПкь кО 
мждгПкь е СлиОмСю РСвС б ТСейіТі 50 бігУСмзіб УПТПгкьСї еОТСаімкСї лиОмж лТОоібкжзО. 

ЙТОоібкжзОй, язі кОбпОюмьУя аПе бігТжбФ біг бжТСакжомбО б ОУліТОкмФТі, лТСмявСй 
пПмбПТмСвС ТСзФ кОбпОккя кОгОємьУя еО їХ аОдОккяй гСгОмзСбС сП Сгжк біиькжР біг ТСаСмж 
гПкь кО мждгПкь аПе еаПТПдПккя еОТСаімкСї лиОмж. 

ЛмОммя 219. ИлиОмО лТСїегФ гС йіУоя екОХСгдПккя бжсСвС еОзиОгФ СУбімж 
КСаСмСгОбПоь СлиОпФє лТОоібкжзОй, язі кОбпОюмьУя Ф еОзиОгОХ бжсСї СУбімж е 

бПпіТкьСю мО еОСпкСю нСТйОйж кОбпОккя, лТСїег гС йіУоя екОХСгдПккя еОзиОгФ СУбімж і 
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кОеОг Сгжк ТОе кО Тіз кО кОУмОкСбкі еОкяммя, гия бжзСкОккя иОаСТОмСТкжХ ТСаім і 
УзиОгОккя еОиізіб мО іУлжміб - Ф ТСейіТі 50 бігУСмзіб бОТмСУмі лТСїегФ. 

К мОзСйФ д ТСейіТі лТСбОгжмьУя СлиОмО лТСїегФ гия лігвСмСбзж і еОХжУмФ гжлиСйкСвС 
лТСПзмФ (ТСаСмж) ОаС УзиОгОккя гПТдОбкжХ іУлжміб. 

ЛмОммя 220. ИайПдПккя кОгФТСпкжХ ТСаім гия лТОоібкжзіб, язі кОбпОюмьУя 
ЙТОоібкжзіб, язі кОбпОюмьУя аПе бігТжбФ біг бжТСакжомбО Ф еОзиОгОХ УПТПгкьСї, 

лТСнПУіРкСї (лТСнПУіРкС-мПХкіпкСї) СУбімж, еОаСТСкяємьУя еОиФпОмж б гкі еОкямь гС 
кОгФТСпкжХ ТСаім. 
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ГиОбО XV 
 ІЗДИВІДКАЙЬЗІ МККДИВІ ЛЙИКИ 

ЛмОммя 221. ИТвОкж, язі ТСевиягОюмь мТФгСбі УлСТж 
МТФгСбі УлСТж ТСевиягОюмьУя: 
1) зСйіУіяйж лС мТФгСбжХ УлСТОХ; 
2) йіУоПбжйж еОвОиькжйж УФгОйж. 
МОзжР лСТягСз ТСевиягФ мТФгСбжХ УлСТіб, сС бжкжзОюмь йід лТОоібкжзСй і 

ТСаСмСгОбоПй, еОУмСУСбФємьУя кПеОиПдкС біг нСТйж мТФгСбСвС гСвСбСТФ. 
КУмОкСбиПкжР лСТягСз ТСевиягФ мТФгСбжХ УлСТіб кП лСржТюємьУя кО УлСТж лТС 

гСУмТСзСбП ебіиькПккя біг бжаСТкСї лиОмкСї лСУОгж пиПкіб вТСйОгУьзжХ мО ікржХ Са'єгкОкь 
вТСйОгяк еО ТірПккяй СТвОкіб, сС їХ СаТОиж. 

ЛмОммя 222. ЙСТягСз ТСевиягФ мТФгСбжХ УлСТіб гПязжХ 
 зОмПвСТіР лТОоібкжзіб 

ИУСаижбСУмі ТСевиягФ мТФгСбжХ УлСТіб УФггіб, лТСзФТСТУьзС-УиігпжХ лТОоібкжзіб, О 
мОзСд лТОоібкжзіб кОбпОиькжХ, кОФзСбжХ мО ікржХ ФУмОкСб лТСзФТОмФТж, язі йОюмь зиОУкі 
пжкж, бУмОкСбиююмьУя еОзСкСгОбУмбСй. 

ЛмОммя 2221. ВТПвФиюбОккя мТФгСбжХ УлСТіб рияХСй йПгіОоії 
МТФгСбжР УліТ йід лТОоібкжзСй і ТСаСмСгОбоПй кПеОиПдкС біг нСТйж мТФгСбСвС 

гСвСбСТФ йСдП аФмж бТПвФиьСбОкС рияХСй йПгіОоії біглСбігкС гС ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС 
йПгіОоію" е ФТОХФбОккяй СУСаижбСУмПР, лПТПгаОпПкжХ ожй КСгПзУСй. 

ДСвСбіТ лТС лТСбПгПккя йПгіОоії мО ФвСгО еО ТПеФиьмОмОйж йПгіОоії Ф мТФгСбжХ УлСТОХ 
ФзиОгОюмьУя б лжУьйСбіР нСТйі. 

К ТОеі кПбжзСкОккя пж кПкОиПдкСвС бжзСкОккя ФвСгж еО ТПеФиьмОмОйж йПгіОоії 
УмСТСкж йПгіОоії йОюмь лТОбС ебПТкФмжУя гия ТСевиягФ мТФгСбСвС УлСТФ гС СТвОкіб, 
лПТПгаОпПкжХ УмОммПю 221 оьСвС КСгПзУФ. 

КпОУмь Ф лТСоПгФТі йПгіОоії йСдП аФмж бжекОкО лСбОдкСю лТжпжкСю Ф ТСеФйіккі 
УмОмПР 225 і 234 оьСвС КСгПзУФ. 

ЛмОммя 223. ИТвОкіеОоія зСйіУіР лС мТФгСбжХ УлСТОХ 
КСйіУія лС мТФгСбжХ УлСТОХ СажТОємьУя еОвОиькжйж еаСТОйж (зСкнПТПкоією) 

мТФгСбСвС зСиПзмжбФ ліглТжєйУмбО, ФУмОкСбж, СТвОкіеОоії е пжУиСй лТОоююпжХ кП йПкр яз 
15 пСиСбіз. 

ЙСТягСз СаТОккя, пжУПиькіУмь, УзиОг і УмТСз лСбкСбОдПкь зСйіУії бжекОпОюмьУя 
еОвОиькжйж еаСТОйж (зСкнПТПкоією) мТФгСбСвС зСиПзмжбФ ліглТжєйУмбО, ФУмОкСбж, 
СТвОкіеОоії. ЙТж оьСйФ зіиьзіУмь ТСаімкжзіб Ф УзиОгі зСйіУії лС мТФгСбжХ УлСТОХ 
ліглТжєйУмбО лСбжккО аФмж кП йПкрП лСиСбжкж її УзиОгФ. 

КСйіУія лС мТФгСбжХ УлСТОХ СажТОє іе УбСвС УзиОгФ вСиСбФ, РСвС еОУмФлкжзіб і 
УПзТПмОТя зСйіУії. 

ЗО ТірПккяй еОвОиькжХ еаСТіб (зСкнПТПкоії) мТФгСбСвС зСиПзмжбФ ліглТжєйУмбО, 
ФУмОкСбж, СТвОкіеОоії йСдФмь аФмж УмбСТПкі зСйіУії лС мТФгСбжХ УлСТОХ Ф оПХОХ мО ікржХ 
ОкОиСвіпкжХ лігТСегіиОХ. Мі зСйіУії СажТОюмьУя зСиПзмжбОйж лігТСегіиіб і гіюмь кО мжХ дП 
лігУмОбОХ, сС Р зСйіУії лС мТФгСбжХ УлСТОХ ліглТжєйУмб, ФУмОкСб, СТвОкіеОоіР. 

К зСйіУіяХ лС мТФгСбжХ УлСТОХ лігТСегіиіб йСдФмь ТСевиягОмжУь мТФгСбі УлСТж б 
йПдОХ лСбкСбОдПкь ожХ лігТСегіиіб. 

ИТвОкіеОоіРкС-мПХкіпкП еОаПелПпПккя зСйіУії лС мТФгСбжХ УлСТОХ (кОгОккя 
СаиОгкОкСвС лТжйісПккя, гТФзОТУьзСї мО ікрСї мПХкізж, кПСаХігкСї иімПТОмФТж, СТвОкіеОоія 
гіиСбСгУмбО, Саиіз мО еаПТівОккя еОяб лТОоібкжзіб і УлТОб, лігвСмСбзО мО бжгОпО зСліР 
ТірПкь і м. ік.) егіРУкюємьУя ТСаСмСгОбоПй. 
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КСйіУія лС мТФгСбжХ УлСТОХ ліглТжєйУмбО, ФУмОкСбж, СТвОкіеОоії йОє лПпОмзФ 

бУмОкСбиПкСвС еТОезО. 

ЛмОммя 224. КСйлПмПкоія зСйіУії лС мТФгСбжХ УлСТОХ 
КСйіУія лС мТФгСбжХ УлСТОХ є СаСб'яезСбжй лПТбжккжй СТвОкСй лС ТСевиягФ 

мТФгСбжХ УлСТіб, сС бжкжзОюмь кО ліглТжєйУмбОХ, б ФУмОкСбОХ, СТвОкіеОоіяХ, еО бжкямзСй 
УлСТіб, еОекОпПкжХ Ф УмОммяХ 222, 232 оьСвС КСгПзУФ. 

МТФгСбжР УліТ лігиявОє ТСевиягСбі б зСйіУії лС мТФгСбжХ УлСТОХ, язсС лТОоібкжз 
УОйСУміРкС ОаС е ФпОУмю лТСнУліизСбСї СТвОкіеОоії, сС лТПгУмОбияє РСвС ікмПТПУж, кП 
бТПвФиюбОб ТСеаідкСУмі лТж аПелСУПТПгкіХ лПТПвСбСТОХ е ТСаСмСгОбоПй. 

ЛмОммя 225. ЛмТСзж ебПТкПккя гС зСйіУії лС мТФгСбжХ 
 УлСТОХ мО лСТягСз лТжРкяммя еОяб лТОоібкжзО 

ЙТОоібкжз йСдП ебПТкФмжУя гС зСйіУії лС мТФгСбжХ УлСТОХ Ф мТжйіУяпкжР УмТСз е гкя, 
зСиж бік гіекОбУя ОаС лСбжкПк аФб гіекОмжУя лТС лСТФрПккя УбСвС лТОбО, О Ф УлСТОХ лТС 
бжлиОмФ кОиПдкСї РСйФ еОТСаімкСї лиОмж - аПе СайПдПккя аФгь-язжй УмТСзСй. 

К ТОеі лТСлФУзФ е лСбОдкжХ лТжпжк ФУмОкСбиПкСвС УмТСзФ зСйіУія лС мТФгСбжХ УлСТОХ 
йСдП РСвС лСкСбжмж. 

ЗОябО лТОоібкжзО, сС кОгіРриО гС зСйіУії, лігиявОє СаСб'яезСбіР ТПєУмТОоії. 

ЛмОммя 226. ЙСТягСз і УмТСзж ТСевиягФ мТФгСбСвС 
 УлСТФ б зСйіУії лС мТФгСбжХ УлСТОХ 

КСйіУія лС мТФгСбжХ УлСТОХ еСаСб'яеОкО ТСевиякФмж мТФгСбжР УліТ Ф гПУямжгПккжР 
УмТСз е гкя лСгОккя еОябж. ЛлСТж лСбжккі ТСевиягОмжУя Ф лТжУФмкСУмі лТОоібкжзО, язжР 
лСгОб еОябФ, лТПгУмОбкжзіб ТСаСмСгОбоя. КСевияг УлСТФ еО бігУФмкСУмі лТОоібкжзО 
гСлФУзОємьУя ижрП еО РСвС лжУьйСбСю еОябСю. ЗО аОдОккяй лТОоібкжзО лТж ТСевиягі 
УлСТФ біг РСвС ійПкі йСдП бжУмФлОмж лТПгУмОбкжз лТСнУліизСбСвС СТвОкФ ОаС еО бжаСТСй 
лТОоібкжзО ікрО СУСаО, б мСйФ пжУиі ОгбСзОм. 

К ТОеі кПе'ябиПккя лТОоібкжзО ОаС РСвС лТПгУмОбкжзО кО еОУігОккя зСйіУії ТСевияг 
еОябж бігзиОгОємьУя гС кОУмФлкСвС еОУігОккя. ЙТж лСбмСТкСйФ кПе'ябиПккі лТОоібкжзО аПе 
лСбОдкжХ лТжпжк зСйіУія йСдП бжкПУмж ТірПккя лТС екяммя оієї еОябж е ТСевиягФ, сС кП 
лСеаОбияє лТОоібкжзО лТОбО лСгОмж еОябФ екСбФ б йПдОХ мТжйіУяпкСвС УмТСзФ е гкя, зСиж 
лТОоібкжз гіекОбУя ОаС лСбжкПк аФб гіекОмжУя лТС лСТФрПккя УбСвС лТОбО. 

КСйіУія лС мТФгСбжХ УлСТОХ йОє лТОбС бжзижзОмж кО еОУігОккя Убігзіб, гСТФпОмж 
УлПоіОиіУмОй лТСбПгПккя мПХкіпкжХ, аФХвОимПТУьзжХ мО ікржХ лПТПбіТСз, бжйОвОмж біг 
ТСаСмСгОбоя кПСаХігкі ТСеТОХФкзж мО гСзФйПкмж. 

ЗОУігОккя зСйіУії лС мТФгСбжХ УлСТОХ ббОдОємьУя лТОбСйСпкжй, язсС кО кьСйФ 
лТжУФмкі кП йПкрП гбСХ мТПмжк СаТОкжХ гС її УзиОгФ пиПкіб. 

ЙТОоібкжз і ТСаСмСгОбПоь йОюмь лТОбС еОябжмж йСмжбСбОкжР бігбіг аФгь-язСйФ 
пиПкФ зСйіУії. ЙжмОккя лТС бігбіг бжТірФємьУя аіиьріУмю вСиСУіб пиПкіб зСйіУії, лТжУФмкіХ кО 
еОУігОккі. НиПк зСйіУії, язСйФ еОябиПкС бігбіг, кП аПТП ФпОУмі Ф бжТірПккі лжмОккя лТС 
бігбіг. 

ЗО еОУігОккі зСйіУії бПгПмьУя лТСмСзСи, язжР ліглжУФємьУя вСиСбСю ОаС РСвС 
еОУмФлкжзСй і УПзТПмОТПй. 

ЛмОммя 227. ЙСТягСз лТжРкяммя ТірПкь зСйіУією лС 
 мТФгСбжХ УлСТОХ 

КСйіУія лС мТФгСбжХ УлСТОХ лТжРйОє ТірПккя аіиьріУмю вСиСУіб її пиПкіб, лТжУФмкіХ кО 
еОУігОккі. 

К ТірПккі еОекОпОюмьУя: лСбкП кОРйПкФбОккя ліглТжєйУмбО, ФУмОкСбж, СТвОкіеОоії, 
лТіебжсП, ій'я мО лС аОмьзСбі лТОоібкжзО, язжР ебПТкФбУя гС зСйіУії, ОаС РСвС лТПгУмОбкжзО, 
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гОмО ебПТкПккя гС зСйіУії і гОмО ТСевиягФ УлСТФ, УФмь УлСТФ, лТіебжсО пиПкіб зСйіУії, 
ТСаСмСгОбоя ОаС РСвС лТПгУмОбкжзіб, ТПеФиьмОмж вСиСУФбОккя і йСмжбСбОкП ТірПккя 
зСйіУії. 

КСлії ТірПккя зСйіУії Ф мТжгПккжР УмТСз бТФпОюмьУя лТОоібкжзСбі, ТСаСмСгОбоПбі. 

ЛмОммя 228. ИУзОТдПккя ТірПккя зСйіУії лС мТФгСбжХ УлСТОХ 
К ТОеі кПевСгж е ТірПккяй зСйіУії лС мТФгСбжХ УлСТОХ лТОоібкжз пж ТСаСмСгОбПоь 

йСдФмь СУзОТджмж її ТірПккя гС УФгФ б гПУямжгПккжР УмТСз е гкя бТФпПккя їй бжлжУзж е 
лТСмСзСиФ еОУігОккя зСйіУії пж РСвС зСлії. ЙТСлФУз бзОеОкСвС УмТСзФ кП є лігУмОбСю 
бігйСбж Ф лТжРкяммі еОябж. ВжекОбрж лТжпжкж лТСлФУзФ лСбОдкжйж, УФг йСдП лСкСбжмж 
оПР УмТСз і ТСевиякФмж УліТ лС УФмі. В ТОеі зСиж лТСлФсПкжР УмТСз кП аФгП лСкСбиПкС, еОябО 
кП ТСевиягОємьУя, і еОижрОємьУя б Ужиі ТірПккя зСйіУії лС мТФгСбжХ УлСТОХ. 

ЛмОммя 229. ЛмТСз бжзСкОккя ТірПккя зСйіУії лС 
 мТФгСбжХ УлСТОХ 

КірПккя зСйіУії лС мТФгСбжХ УлСТОХ лігиявОє бжзСкОккю ТСаСмСгОбоПй Ф мТжгПккжР 
УмТСз лС еОзікпПккі гПУямж гкіб, лПТПгаОпПкжХ кО їХ СУзОТдПккя (УмОммя 228), еО бжкямзСй 
бжлОгзіб, лПТПгаОпПкжХ пОУмжкСю л'ямСю УмОммі 235 оьСвС КСгПзУФ. 

ЛмОммя 230. ЙСТягСз бжзСкОккя ТірПккя зСйіУії лС 
 мТФгСбжХ УлСТОХ 

К ТОеі кПбжзСкОккя ТСаСмСгОбоПй ТірПккя зСйіУії лС мТФгСбжХ УлСТОХ Ф 
бУмОкСбиПкжР УмТСз (УмОммя 229) лТОоібкжзСбі зСйіУією лС мТФгСбжХ УлСТОХ ліглТжєйУмбО, 
ФУмОкСбж, СТвОкіеОоії бжгОємьУя лСУбігпПккя, сС йОє УжиФ бжзСкОбпСвС ижУмО. 

К лСУбігпПккі бзОеФюмьУя кОРйПкФбОккя СТвОкФ, язжР бжкіУ ТірПккя сСгС мТФгСбСвС 
УлСТФ, гОмж лТжРкяммя і бжгОпі мО кСйПТ ТірПккя, лТіебжсП, ій'я, лС аОмьзСбі мО ОгТПУО 
УмявФбОпО, кОРйПкФбОккя мО ОгТПУО аСТдкжзО, кСйПТж РСвС ТОХФкзіб Ф аОкзОХ, ТірПккя лС 
УФмі УлСТФ, УмТСз лТПг'ябиПккя лСУбігпПккя гС бжзСкОккя. ЙСУбігпПккя еОУбігпФємьУя 
ліглжУСй вСиСбж ОаС еОУмФлкжзО вСиСбж зСйіУії лС мТФгСбжХ УлСТОХ ліглТжєйУмбО, ФУмОкСбж, 
СТвОкіеОоії мО лПпОмзСю зСйіУії лС мТФгСбжХ УлСТОХ. 

ЙСУбігпПккя кП бжгОємьУя, язсС лТОоібкжз пж ТСаСмСгОбПоь ебПТкФбУя Ф 
бУмОкСбиПкжР УмОммПю 228 УмТСз іе еОябСю лТС бжТірПккя мТФгСбСвС УлСТФ гС йіУоПбСвС 
еОвОиькСвС УФгФ. 

ЗО лігУмОбі лСУбігпПккя, лТПг'ябиПкСвС кП ліекірП мТжйіУяпкСвС УмТСзФ гС СТвОкФ 
гПТдОбкСї бжзСкОбпСї УиФдаж ОаС лТжбОмкСйФ бжзСкОбою, гПТдОбкжР бжзСкОбПоь пж 
лТжбОмкжР бжзСкОбПоь бжзСкФє ТірПккя зСйіУії лС мТФгСбжХ УлСТОХ Ф лТжйФУСбСйФ 
лСТягзФ. 

ЛмОммя 231. КСевияг мТФгСбжХ УлСТіб Ф йіУоПбжХ еОвОиькжХ УФгОХ 
К йіУоПбжХ еОвОиькжХ УФгОХ ТСевиягОюмьУя мТФгСбі УлСТж еО еОябОйж: 
1) лТОоібкжзО пж ТСаСмСгОбоя, зСиж бСкж кП евСгкі е ТірПккяй зСйіУії лС мТФгСбжХ 

УлСТОХ ліглТжєйУмбО, ФУмОкСбж, СТвОкіеОоії (лігТСегіиФ). 
2) взийюрело 

ЛмОммя 232. МТФгСбі УлСТж, сС лігиявОюмь аПелСУПТПгкьСйФ 
 ТСевиягСбі б йіУоПбжХ еОвОиькжХ УФгОХ 

БПелСУПТПгкьС б йіУоПбжХ еОвОиькжХ УФгОХ ТСевиягОюмьУя мТФгСбі УлСТж еО еОябОйж: 
1) лТОоібкжзіб ліглТжєйУмб, ФУмОкСб, СТвОкіеОоіР, гП зСйіУії лС мТФгСбжХ УлСТОХ кП 

СажТОюмьУя; 
2) лТОоібкжзіб лТС лСкСбиПккя кО ТСаСмі кПеОиПдкС біг лігУмОб лТжлжкПккя 

мТФгСбСвС гСвСбСТФ, ейікФ гОмж і нСТйФиюбОккя лТжпжкж ебіиькПккя, СлиОмФ еО пОУ 
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бжйФрПкСвС лТСвФиФ ОаС бжзСкОккя кждпПСлиОпФбОкСї ТСаСмж, еО бжкямзСй УлСТіб 
лТОоібкжзіб, бзОеОкжХ Ф пОУмжкі мТПміР УмОммі 221 і УмОммі 222 оьСвС КСгПзУФ; 

3) зПТібкжзО ліглТжєйУмбО, ФУмОкСбж, СТвОкіеОоії (ніиіОиФ, лТПгУмОбкжомбО, біггіиПккя 
мО ікрСвС бігСзТПйиПкСвС лігТСегіиФ), РСвС еОУмФлкжзіб, вСиСбкСвС аФХвОимПТО 
ліглТжєйУмбО, ФУмОкСбж, СТвОкіеОоії, РСвС еОУмФлкжзіб, О мОзСд УиФдаСбжХ СУіа лСгОмзСбжХ 
мО йжмкжХ СТвОкіб, язжй лТжУбСєкС УлПоіОиькі ебОккя, і УиФдаСбжХ СУіа оПкмТОиькжХ СТвОкіб 
бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФюмь гПТдОбкФ лСиімжзФ Ф УнПТОХ гПТдОбкСвС нікОкУСбСвС 
зСкмТСию мО зСкмТСию еО оікОйж; зПТібкжХ лТОоібкжзіб, язі СажТОюмьУя, еОмбПТгдФюмьУя 
ОаС лТжекОпОюмьУя кО лСУОгж гПТдОбкжйж СТвОкОйж, СТвОкОйж йіУоПбСвС 
УОйСбТягФбОккя, О мОзСд вТСйОгУьзжйж СТвОкіеОоіяйж мО ікржйж Са'єгкОккяйж вТСйОгяк 
е лжмОкь ебіиькПккя, ейікж гОмж і нСТйФиюбОккя лТжпжкж ебіиькПккя, лПТПбПгПккя кО ікрФ 
ТСаСмФ, СлиОмж еО пОУ бжйФрПкСвС лТСвФиФ і кОзиОгОккя гжУожлиікОТкжХ УмявкПкь, еО 
бжкямзСй УлСТіб лТОоібкжзіб, бзОеОкжХ Ф пОУмжкі мТПміР УмОммі 221 і УмОммі 222 оьСвС 
КСгПзУФ; 

4) ТСаСмСгОбоя лТС бігрзСгФбОккя лТОоібкжзОйж йОмПТіОиькСї рзСгж, еОлСгіякСї 
ліглТжєйУмбФ, ФУмОкСбі, СТвОкіеОоії; 

5) лТОоібкжзіб Ф лжмОккі еОУмСУФбОккя еОзСкСгОбУмбО лТС лТОою, язП біглСбігкС гС 
пжккСвС еОзСкСгОбУмбО лСлПТПгкьС аФиС бжТірПкС ТСаСмСгОбоПй і бжаСТкжй СТвОкСй 
лПТбжккСї лТСнУліизСбСї СТвОкіеОоії (лТСнУліизСбжй лТПгУмОбкжзСй) ліглТжєйУмбО, 
ФУмОкСбж, СТвОкіеОоії (лігТСегіиФ) б йПдОХ кОгОкжХ їй лТОб; 

6) лТОоібкжзіб лТС СнСТйиПккя мТФгСбжХ бігкСУжк Ф ТОеі бжзСкОккя кжйж ТСаСмж аПе 
ФзиОгПккя мТФгСбСвС гСвСбСТФ мО бУмОкСбиПккя лПТіСгФ мОзСї ТСаСмж (зТій бжлОгзіб 
бжзСкОккя ТСаім пж кОгОккя лСУиФв еО вів-зСкмТОзмСй Ф лСТягзФ мО кО ФйСбОХ, лПТПгаОпПкжХ 
ЗОзСкСй КзТОїкж "ЙТС УмжйФиюбОккя ТСебжмзФ ожнТСбСї ПзСкСйізж б КзТОїкі"). 

БПелСУПТПгкьС б йіУоПбжХ еОвОиькжХ УФгОХ ТСевиягОюмьУя мОзСд УлСТж лТС бігйСбФ 
Ф лТжРкяммі кО ТСаСмФ: 

1) лТОоібкжзіб, еОлТСрПкжХ кО ТСаСмФ б лСТягзФ лПТПбПгПккя е ікрСвС ліглТжєйУмбО, 
ФУмОкСбж, СТвОкіеОоії; 

2) йСиСгжХ УлПоіОиіУміб, язі еОзікпжиж еОзиОг нОХСбСї лПТПгбжсСї, бжсСї СУбімж і б 
ФУмОкСбиПкСйФ лСТягзФ кОлТОбиПкі кО ТСаСмФ кО гОкП ліглТжєйУмбС, б ФУмОкСбФ, 
СТвОкіеОоію; 

3) бОвімкжХ дікСз, дікСз, язі йОюмь гімПР бізСй гС мТьСХ ТСзіб ОаС гжмжкФ е 
ікбОиігкіУмю, О СгжкСзжХ йОмПТіб (аОмьзіб) - лТж кОябкСУмі гжмжкж бізСй гС 14 ТСзіб; 

4) бжаСТкжХ лТОоібкжзіб ліУия еОзікпПккя УмТСзФ лСбкСбОдПкь; 
5) лТОоібкжзіб, язжй кОгОкС лТОбС лСбСТСмкСвС лТжРкяммя кО ТСаСмФ; 
6) ікржХ СУіа, е язжйж ТСаСмСгОбПоь біглСбігкС гС пжккСвС еОзСкСгОбУмбО 

еСаСб'яеОкжР ФзиОУмж мТФгСбжР гСвСбіТ. 

ЛмОммя 233. ЛмТСзж ебПТкПккя гС УФгФ еО бжТірПккяй мТФгСбжХ УлСТіб 
ЙТОоібкжз йСдП ебПТкФмжУя іе еОябСю лТС бжТірПккя мТФгСбСвС УлСТФ 

аПелСУПТПгкьС гС УФгФ б мТжйіУяпкжР УмТСз е гкя, зСиж бік гіекОбУя ОаС лСбжкПк аФб 
гіекОмжУя лТС лСТФрПккя УбСвС лТОбО, зТій бжлОгзіб, лПТПгаОпПкжХ пОУмжкСю гТФвСю оієї 
УмОммі. 

Іе еОябСю лТС бжТірПккя мТФгСбСвС УлСТФ Ф УлТОбОХ лТС ебіиькПккя лТОоібкжз йОє 
лТОбС ебПТкФмжУя гС УФгФ б йіУяпкжР УмТСз е гкя бТФпПккя зСлії кОзОеФ (ТСелСТягдПккя) 
лТС ебіиькПккя, О Ф УлТОбОХ лТС бжлиОмФ бУіХ УФй, сС кОиПдОмь лТОоібкжзСбі лТж ебіиькПккі, 
- Ф мТжйіУяпкжР УмТСз е гкя СгПТдОккя кжй лжУьйСбСвС лСбігСйиПккя лТС УФйж, кОТОХСбОкі 
мО бжлиОпПкі РСйФ лТж ебіиькПккі (УмОммя 116). 

Дия ебПТкПккя ТСаСмСгОбоя гС УФгФ б лжмОккяХ УмявкПккя е лТОоібкжзО йОмПТіОиькСї 
рзСгж, еОлСгіякСї ліглТжєйУмбФ, ФУмОкСбі, СТвОкіеОоії, бУмОкСбиюємьУя УмТСз б Сгжк Тіз е 
гкя бжябиПккя еОлСгіякСї лТОоібкжзСй рзСгж. 
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ВУмОкСбиПкжР пОУмжкСю мТПмьСю оієї УмОммі УмТСз еОУмСУСбФємьУя і лТж ебПТкПккі гС 

УФгФ бжсСвС Ф лСТягзФ лігиПвиСУмі СТвОкФ. 
 (мойоееллю р. 1 сн. 233 т вжаєкожв'яжит ж мойоееллякз сн.сн. 116, 117, 237

1
 пього иодеист  

дало ооіпійле нйткарелля Ріселляк Колснзнтпійлого Стдт Уираїлз від 22.02.2012 р. № 4-рм/2012) 
(мойоееллю р. 2 сн. 233 т сзснеклокт жв'яжит ж мойоееллякз сн.сн. 1, 12  

Заиолт Уираїлз "Про омйант мрапі" від 24.03.1995 р. № 108/95-ВР дало ооіпійле нйткарелля  
Ріселляк Колснзнтпійлого Стдт Уираїлз від 15.10.2013 р. № 8-рм/2013) 

(мойоееллю р. 2 сн. 233 дало ооіпійле нйткарелля  
Ріселляк Колснзнтпійлого Стдт Уираїлз від 15.10.2013 р. № 9-рм/2013) 

ЛмОммя 234. ЙСкСбиПккя УФгСй УмТСзіб, лТСлФсПкжХ е лСбОдкжХ лТжпжк 
К ТОеі лТСлФУзФ е лСбОдкжХ лТжпжк УмТСзіб, ФУмОкСбиПкжХ УмОммПю 233 оьСвС КСгПзУФ, 

УФг йСдП лСкСбжмж оі УмТСзж, язсС е гкя СмТжйОккя зСлії кОзОеФ (ТСелСТягдПккя) лТС 
ебіиькПккя ОаС лжУьйСбСвС лСбігСйиПккя лТС УФйж, кОТОХСбОкі мО бжлиОпПкі лТОоібкжзСбі 
лТж ебіиькПккі (УмОммя 116), йжкФиС кП аіиьрП СгкСвС ТСзФ. 

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 
К ТОеі ебіиькПккя аПе еОзСккСї лігУмОбж ОаС кПеОзСккСвС лПТПбПгПккя кО ікрФ 

ТСаСмФ, Ф мСйФ пжУиі Ф еб'яезФ е лСбігСйиПккяй лТС лСТФрПккя бжйСв ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС 
еОлСаівОккя зСТФлоії" ікрСю СУСаСю, лТОоібкжз лСбжкПк аФмж лСкСбиПкжР кО лСлПТПгкіР 
ТСаСмі СТвОкСй, язжР ТСевиягОє мТФгСбжР УліТ. 

ЙТж бжкПУПккі ТірПккя лТС лСкСбиПккя кО ТСаСмі СТвОк, язжР ТСевиягОє мТФгСбжР 
УліТ, СгкСпОУкС лТжРйОє ТірПккя лТС бжлиОмФ лТОоібкжзСбі УПТПгкьСвС еОТСаімзФ еО пОУ 
бжйФрПкСвС лТСвФиФ ОаС Тіекжоі б еОТСаімзФ еО пОУ бжзСкОккя кждпПСлиОпФбОкСї ТСаСмж, 
ОиП кП аіиьр яз еО Сгжк Тіз. ЯзсС еОябО лТС лСкСбиПккя кО ТСаСмі ТСевиягОємьУя аіиьрП 
СгкСвС ТСзФ кП е бжкж лТОоібкжзО, СТвОк, язжР ТСевиягОє мТФгСбжР УліТ, бжкСУжмь ТірПккя 
лТС бжлиОмФ УПТПгкьСвС еОТСаімзФ еО бПУь пОУ бжйФрПкСвС лТСвФиФ. 

К ТОеі бжекОккя нСТйФиюбОккя лТжпжкж ебіиькПккя кПлТОбжиькжй ОаС мОзжй, сС кП 
біглСбігОє пжккСйФ еОзСкСгОбУмбФ, Ф бжлОгзОХ, зСиж оП кП мявкП лСкСбиПккя лТОоібкжзО кО 
ТСаСмі, СТвОк, язжР ТСевиягОє мТФгСбжР УліТ, еСаСб'яеОкжР ейікжмж нСТйФиюбОккя і бзОеОмж 
б ТірПккі лТжпжкФ ебіиькПккя Ф мСпкіР біглСбігкСУмі е нСТйФиюбОккяй пжккСвС 
еОзСкСгОбУмбО мО е лСУжиОккяй кО біглСбігкФ УмОммю (лФкзм) еОзСкФ. ЯзсС кПлТОбжиькП 
нСТйФиюбОккя лТжпжкж ебіиькПккя лПТПрзСгдОиС лТОоПбиОрмФбОккю лТОоібкжзО, СТвОк, 
язжР ТСевиягОє мТФгСбжР УліТ, СгкСпОУкС лТжРйОє ТірПккя лТС бжлиОмФ РСйФ УПТПгкьСвС 
еОТСаімзФ еО пОУ бжйФрПкСвС лТСвФиФ б лСТягзФ і кО ФйСбОХ, лПТПгаОпПкжХ пОУмжкСю 
гТФвСю оієї УмОммі. 

К ТОеі кОябкСУмі лігУмОб гия лСкСбиПккя кО ТСаСмі лТОоібкжзО, язжР аФб ебіиькПкжР Ф 
еб'яезФ іе егіРУкПкжй кжй ОаС РСвС аижеьзСю СУСаСю лСбігСйиПккяй лТС йСдижбі нОзмж 
зСТФлоіРкжХ ОаС лСб'яеОкжХ е зСТФлоією лТОбСлСТФрПкь, ікржХ лСТФрПкь ЗОзСкФ КзТОїкж 
"ЙТС еОлСаівОккя зСТФлоії" ікрСю СУСаСю, мО еО РСвС бігйСбж біг мОзСвС лСкСбиПккя СТвОк, 
язжР ТСевиягОє мТФгСбжР УліТ, лТжРйОє ТірПккя лТС бжлиОмФ РСйФ вТСрСбСї зСйлПкУОоії Ф 
ТСейіТі рПУмжйіУяпкСвС УПТПгкьСвС еОТСаімзФ, О Ф бжлОгзФ кПйСдижбСУмі лСкСбиПккя - Ф 
ТСейіТі гбСТіпкСвС УПТПгкьСвС еОТСаімзФ. 

К ТОеі еОмТжйзж бжгОпі зСлії кОзОеФ (ТСелСТягдПккя) лТС ебіиькПккя е бжкж 
ТСаСмСгОбоя лТОоібкжзСбі бжлиОпФємьУя УПТПгкіР еОТСаімСз еО бПУь пОУ бжйФрПкСвС 
лТСвФиФ. 

ЙТж бжкПУПккі ТірПккя лТС СнСТйиПккя мТФгСбжХ бігкСУжк е лТОоібкжзСй, язжР 
бжзСкФбОб ТСаСмФ аПе ФзиОгПккя мТФгСбСвС гСвСбСТФ, мО бУмОкСбиПккя лПТіСгФ мОзСї ТСаСмж 
пж ТСаСмж кО ФйСбОХ кПлСбкСвС ТСаСпСвС пОУФ, Ф ТОеі нОзмжпкСвС бжзСкОккя ТСаСмж лСбкжР 
ТСаСпжР пОУ, ФУмОкСбиПкжР кО ліглТжєйУмбі, б ФУмОкСбі, СТвОкіеОоії (зТій бжлОгзіб 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v004p710-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v008p710-13#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v009p710-13#Text
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бжзСкОккя ТСаім пж кОгОккя лСУиФв еО вів-зСкмТОзмСй Ф лСТягзФ мО кО ФйСбОХ, лПТПгаОпПкжХ 
ЗОзСкСй КзТОїкж "ЙТС УмжйФиюбОккя ТСебжмзФ ожнТСбСї ПзСкСйізж б КзТОїкі"), СТвОк, язжР 
ТСевиягОє мТФгСбжР УліТ, СгкСпОУкС лТжРйОє ТірПккя лТС кОТОХФбОккя мО бжлиОмФ мОзСйФ 
лТОоібкжзСбі еОТСаімкСї лиОмж Ф ТСейіТі кП кждпП УПТПгкьСї еОТСаімкСї лиОмж еО 
біглСбігкжй бжгСй ПзСкСйіпкСї гіяиькСУмі Ф ТПвіСкі Ф біглСбігкСйФ лПТіСгі аПе ФТОХФбОккя 
нОзмжпкС бжлиОпПкСї еОТСаімкСї лиОмж, лТС кОТОХФбОккя мО УлиОмФ біглСбігкС гС 
еОзСкСгОбУмбО лСгОмзФ кО гСХСгж ніежпкжХ СУіа мО УФйж єгжкСвС бкПУзФ кО 
еОвОиькССаСб'яезСбП гПТдОбкП УСоіОиькП УмТОХФбОккя еО бУмОкСбиПкжР лПТіСг ТСаСмж. 

ЗО бігУФмкСУмі лігмбПТгдПкь, сС ТПежгПкм Дія Лімі ббіб ніежпкФ СУСаФ б СйОкФ сСгС 
лТОбСбСї лТжТСгж вів-зСкмТОзмФ, бпжкПкСвС е кПю евігкС іе ЗОзСкСй КзТОїкж "ЙТС 
УмжйФиюбОккя ТСебжмзФ ожнТСбСї ПзСкСйізж б КзТОїкі", РСвС ФзиОгПккя мО/ОаС бжзСкОккя 
кП йСдП ббОдОмжУя бУмФлСй Ф мТФгСбі бігкСУжкж мО/ОаС бжзСкОккяй ТСаСмж аПе ФзиОгПккя 
мТФгСбСвС гСвСбСТФ (зСкмТОзмФ). 

КірПккя лТС лСкСбиПккя кО ТСаСмі кПеОзСккС ебіиькПкСвС ОаС лПТПбПгПкСвС кО ікрФ 
ТСаСмФ лТОоібкжзО, лТжРкямП СТвОкСй, язжР ТСевиягОє мТФгСбжР УліТ, лігиявОє кПвОРкСйФ 
бжзСкОккю. 

ЛмОммя 236. ИлиОмО бжйФрПкСвС лТСвФиФ лТж еОмТжйоі 
 бжзСкОккя ТірПккя лТС лСкСбиПккя кО 

 ТСаСмі лТОоібкжзО 
К ТОеі еОмТжйзж ТСаСмСгОбоПй бжзСкОккя ТірПккя СТвОкФ, язжР ТСевиягОб мТФгСбжР 

УліТ лТС лСкСбиПккя кО ТСаСмі кПеОзСккС ебіиькПкСвС ОаС лПТПбПгПкСвС кО ікрФ ТСаСмФ 
лТОоібкжзО, оПР СТвОк бжкСУжмь ФХбОиФ лТС бжлиОмФ РСйФ УПТПгкьСвС еОТСаімзФ ОаС Тіекжоі 
б еОТСаімзФ еО пОУ еОмТжйзж. 

ЛмОммя 237. ЙСзиОгПккя йОмПТіОиькСї біглСбігОиькСУмі кО УиФдаСбФ СУСаФ, 
бжккФ б кПеОзСккСйФ ебіиькПккі ОаС лПТПбПгПккі лТОоібкжзО 

ЛФг лСзиОгОє кО УиФдаСбФ СУСаФ, бжккФ б кПеОзСккСйФ ебіиькПккі ОаС лПТПбПгПккі 
лТОоібкжзО кО ікрФ ТСаСмФ, СаСб'яеСз лСзТжмж рзСгФ, еОлСгіякФ ліглТжєйУмбФ, ФУмОкСбі, 
СТвОкіеОоії Ф еб'яезФ е СлиОмСю лТОоібкжзСбі пОУФ бжйФрПкСвС лТСвФиФ ОаС пОУФ бжзСкОккя 
кждпПСлиОпФбОкСї ТСаСмж. МОзжР СаСб'яеСз лСзиОгОємьУя, язсС ебіиькПккя пж лПТПбПгПккя 
егіРУкПкС е лСТФрПккяй еОзСкФ ОаС язсС ТСаСмСгОбПоь еОмТжйОб бжзСкОккя ТірПккя УФгФ 
лТС лСкСбиПккя кО ТСаСмі. 

ЛмОммя 2371. ВігрзСгФбОккя ТСаСмСгОбоПй йСТОиькСї рзСгж 
ВігрзСгФбОккя ТСаСмСгОбоПй йСТОиькСї рзСгж лТОоібкжзФ лТСбОгжмьУя Ф ТОеі, язсС 

лСТФрПккя РСвС еОзСккжХ лТОб лТжебПиж гС йСТОиькжХ УмТОдгОкь, бмТОмж кСТйОиькжХ 
джммєбжХ еб'яезіб і бжйОвОюмь біг кьСвС гСгОмзСбжХ еФУжиь гия СТвОкіеОоії УбСвС джммя. 

ЙСТягСз бігрзСгФбОккя йСТОиькСї рзСгж бжекОпОємьУя еОзСкСгОбУмбСй. 

ЛмОммя 238. ЗОгСбСиПккя вТСрСбжХ бжйСв 
ЙТж ТСевиягі мТФгСбжХ УлСТіб Ф лжмОккяХ лТС вТСрСбі бжйСвж, зТій бжйСв лТС 

бжлиОмФ лТОоібкжзСбі УПТПгкьСвС еОТСаімзФ еО пОУ бжйФрПкСвС лТСвФиФ ОаС Тіекжоі б 
еОТСаімзФ еО пОУ бжзСкОккя кждпПСлиОпФбОкСї ТСаСмж (УмОммя 235), СТвОк, язжР ТСевиягОє 
УліТ, йОє лТОбС бжкПУмж ТірПккя лТС бжлиОмФ лТОоібкжзСбі кОиПдкжХ УФй аПе СайПдПккя 
аФгь-язжй УмТСзСй. 

ЛмОммя 239. ИайПдПккя лСбСТСмФ бжзСкОккя ТірПкь 
 лС мТФгСбжХ УлСТОХ 

К ТОеі УзОУФбОккя бжзСкОкжХ УФгСбжХ ТірПкь лТС УмявкПккя еОТСаімкСї лиОмж пж ікржХ 
бжлиОм, сС бжлижбОюмь е мТФгСбжХ лТОбСбігкСУжк, лСбСТСм бжзСкОккя гСлФУзОємьУя ижрП 
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мСгі, зСиж УзОУСбОкП ТірПккя вТФкмФбОиСУя кО лСбігСйиПкжХ лСежбОпПй кПлТОбгжбжХ 
бігСйСУмяХ ОаС лСгОкжХ кжй лігТСаиПкжХ гСзФйПкмОХ. 

З ожХ дП лігУмОб гСлФУзОємьУя УмявкПккя е лТОоібкжзіб УФй, бжлиОпПкжХ їй 
біглСбігкС гС ТОкірП лТжРкямСвС ТірПккя зСйіУії лС мТФгСбжХ УлСТОХ лТж лСбмСТкСйФ 
ТСевиягі УлСТФ. 

Снання 240. Взийюрела. 

ЛмОммя 2401. ЙТжРкяммя ТірПкь СТвОкСй, сС ТСевиягОє мТФгСбі УлСТж, Ф ТОеі 
кПйСдижбСУмі лСкСбиПккя лТОоібкжзО кО ТСаСмі бкОУиігСз лТжлжкПккя 

гіяиькСУмі ліглТжєйУмбО, ФУмОкСбж, СТвОкіеОоії 
К ТОеі, зСиж лТОоібкжзО ебіиькПкС аПе еОзСккСї лігУмОбж ОаС е лСТФрПккяй 

бУмОкСбиПкСвС лСТягзФ, ОиП лСкСбиПккя РСвС кО лСлПТПгкіР ТСаСмі кПйСдижбП бкОУиігСз 
иізбігОоії ліглТжєйУмбО, ФУмОкСбж, СТвОкіеОоії, СТвОк, язжР ТСевиягОє мТФгСбжР УліТ, 
еСаСб'яеФє иізбігОоіРкФ зСйіУію ОаС ТСаСмСгОбоя (СТвОк, ФлСбкСбОдПкжР ФлТОбиямж 
йОРкСй иізбігСбОкСвС ліглТжєйУмбО, ФУмОкСбж, СТвОкіеОоії, О Ф біглСбігкжХ бжлОгзОХ - 
лТОбСкОУмФлкжзО), бжлиОмжмж лТОоібкжзСбі еОТСаімкФ лиОмФ еО бПУь пОУ бжйФрПкСвС 
лТСвФиФ. ИгкСпОУкС СТвОк, язжР ТСевиягОє мТФгСбжР УліТ, бжекОє лТОоібкжзО мОзжй, язСвС 
аФиС ебіиькПкС еО лФкзмСй 1 УмОммі 40 оьСвС КСгПзУФ. ЗО мОзСвС лТОоібкжзО лСржТююмьУя 
ліиьвж і зСйлПкУОоії, лПТПгаОпПкі УмОммПю 49-3 оьСвС КСгПзУФ гия бжбіиькюбОкжХ 
лТОоібкжзіб, О РСвС еОРкяміУмь еОаПелПпФємьУя біглСбігкС гС ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС 
еОРкяміУмь кОУПиПккя". 

Снання 241. Взийюрела. 

ЛмОммя 2411. ИапжУиПккя УмТСзіб, лПТПгаОпПкжХ ожй КСгПзУСй 
ЛмТСзж бжкжзкПккя і лТжлжкПккя мТФгСбжХ лТОб мО СаСб'яезіб СапжУиююмьУя ТСзОйж, 

йіУяояйж, мждкяйж і гкяйж. 
ЛмТСз, СапжУиюбОкжР ТСзОйж, еОзікпФємьУя Ф біглСбігкі йіУяоь і пжУиС СУмОккьСвС 

ТСзФ УмТСзФ. 
ЛмТСз, СапжУиюбОкжР йіУяояйж, еОзікпФємьУя Ф біглСбігкП пжУиС СУмОккьСвС йіУяоя 

УмТСзФ. ЯзсС зікПоь УмТСзФ, СапжУиюбОкСвС йіУяояйж, лТжлОгОє кО мОзжР йіУяоь, сС 
біглСбігкСвС пжУиО кП йОє, мС УмТСз еОзікпФємьУя б СУмОккіР гПкь оьСвС йіУяоя. 

ЛмТСз, СапжУиюбОкжР мждкяйж, еОзікпФємьУя Ф біглСбігкжР гПкь мждкя. 
КСиж УмТСзж бжекОпОюмьУя гкяйж, мС їХ СапжУиююмь е гкя, кОУмФлкСвС ліУия мСвС гкя, 

е язСвС лСпжкОємьУя УмТСз. ЯзсС СУмОккіР гПкь УмТСзФ лТжлОгОє кО УбямзСбжР, бжХігкжР 
ОаС кПТСаСпжР гПкь, мС гкПй еОзікпПккя УмТСзФ ббОдОємьУя кОРаиждпжР ТСаСпжР гПкь. 

Снання 242. Взийюрела. 
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ГиОбО XVI 
 ЙКИЛДЛІЕЗІ ЛЙІЙКИ, КНАЛМЬ ЙКАМІВЗИКІВ В КЙКАВЙІЗЗІ 

ЙІДЙКИЄЖЛМВАЖИ, КЛМАЗИВАЖИ, ИКГАЗІЗАМІЯЖИ 

ЛмОммя 243. ЙТОбС вТСйОгяк кО Са'єгкОккя Ф лТСнПУіРкі Уліизж 
ВіглСбігкС гС КСкУмжмФоії КзТОїкж мО ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС лТСнПУіРкі Уліизж, їХ лТОбО 

мО вОТОкмії гіяиькСУмі" вТСйОгякж КзТОїкж йОюмь лТОбС кО СУкСбі біиькСвС бСиПбжябиПккя 
аПе аФгь-язСвС гСебСиФ УмбСТюбОмж лТСнПУіРкі Уліизж е йПмСю лТПгУмОбкжомбО, егіРУкПккя 
і еОХжУмФ УбСїХ мТФгСбжХ мО УСоіОиькС-ПзСкСйіпкжХ лТОб мО ікмПТПУіб, бУмФлОмж гС кжХ мО 
бжХСгжмж е кжХ кО ФйСбОХ і б лСТягзФ, бжекОпПкжХ їХ УмОмФмОйж, аТОмж ФпОУмь Ф ТСаСмі 
лТСнПУіРкжХ УліиСз. 

ДПТдОбО бжекОє лТСнПУіРкі Уліизж лСбкСбОдкжйж лТПгУмОбкжзОйж лТОоібкжзіб і 
еОХжУкжзОйж їХ мТФгСбжХ, УСоіОиькС-ПзСкСйіпкжХ лТОб мО ікмПТПУіб б СТвОкОХ гПТдОбкСї 
биОгж мО йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя, Ф бігкСУжкОХ е ТСаСмСгОбоПй, О мОзСд е ікржйж 
Са'єгкОккяйж вТСйОгяк. 

ЛмОммя 244. ЙТОбО лТСнПУіРкжХ УліиСз, їХ Са'єгкОкь 
ЙТОбО лТСнПУіРкжХ УліиСз, їХ Са'єгкОкь бжекОпОюмьУя КСкУмжмФоією КзТОїкж, 

ЗОзСкСй КзТОїкж "ЙТС лТСнПУіРкі Уліизж, їХ лТОбО мО вОТОкмії гіяиькСУмі", ожй КСгПзУСй, 
ікржйж кСТйОмжбкС-лТОбСбжйж ОзмОйж. 

ЛмОммя 245. ЙТОбС лТОоібкжзіб аТОмж ФпОУмь б ФлТОбиіккі ліглТжєйУмбОйж, 
ФУмОкСбОйж, СТвОкіеОоіяйж 

ЙТОоібкжзж йОюмь лТОбС аТОмж ФпОУмь б ФлТОбиіккі ліглТжєйУмбОйж, ФУмОкСбОйж, 
СТвОкіеОоіяйж пПТПе еОвОиькі еаСТж (зСкнПТПкоії), ТОгж мТФгСбжХ зСиПзмжбіб, лТСнПУіРкі 
Уліизж, язі гіюмь Ф мТФгСбжХ зСиПзмжбОХ, ікрі СТвОкж, ФлСбкСбОдПкі мТФгСбжй зСиПзмжбСй 
кО лТПгУмОбкжомбС, бкСУжмж лТСлСежоії сСгС лСиілрПккя ТСаСмж ліглТжєйУмбО, ФУмОкСбж, 
СТвОкіеОоії, О мОзСд е лжмОкь УСоіОиькС-зФиьмФТкСвС і лСаФмСбСвС СаУиФвСбФбОккя.  

КСаСмСгОбПоь еСаСб'яеОкжР УмбСТюбОмж ФйСбж, язі а еОаПелПпФбОиж ФпОУмь 
лТОоібкжзіб б ФлТОбиіккі ліглТжєйУмбОйж, ФУмОкСбОйж, СТвОкіеОоіяйж. ЛиФдаСбі СУСаж 
ліглТжєйУмб, ФУмОкСб, СТвОкіеОоіР еСаСб'яеОкі Ф бУмОкСбиПкжР УмТСз ТСевиягОмж зТжмжпкі 
еОФбОдПккя і лТСлСежоії лТОоібкжзіб і лСбігСйиямж їй лТС бджмі еОХСгж. 

ЛмОммя 246. ЙПТбжккі лТСнУліизСбі СТвОкіеОоії кО ліглТжєйУмбОХ, б ФУмОкСбОХ, 
СТвОкіеОоіяХ 

ЙПТбжккі лТСнУліизСбі СТвОкіеОоії кО ліглТжєйУмбОХ, б ФУмОкСбОХ, СТвОкіеОоіяХ мО їХ 
УмТФзмФТкжХ лігТСегіиОХ лТПгУмОбияюмь ікмПТПУж УбСїХ пиПкіб і еОХжсОюмь їХ мТФгСбі, 
УСоіОиькС-ПзСкСйіпкі лТОбО мО ікмПТПУж. 

ЙПТбжккі лТСнУліизСбі СТвОкіеОоії егіРУкююмь УбСї лСбкСбОдПккя пПТПе ФмбСТПкі 
біглСбігкС гС УмОмФмФ (лСиСдПккя) бжаСТкі СТвОкж, О б СТвОкіеОоіяХ, гП бжаСТкі СТвОкж кП 
ФмбСТююмьУя, - пПТПе лТСнУліизСбСвС лТПгУмОбкжзО, ФлСбкСбОдПкСвС евігкС іе УмОмФмСй кО 
лТПгУмОбкжомбС ікмПТПУіб пиПкіб лТСнПУіРкСї Уліизж, язжР гіє б йПдОХ лТОб, кОгОкжХ 
ЗОзСкСй КзТОїкж "ЙТС лТСнПУіРкі Уліизж, їХ лТОбО мО вОТОкмії гіяиькСУмі" мО УмОмФмСй 
лТСнПУіРкСї Уліизж. 

К ТОеі язсС кО ліглТжєйУмбі, б ФУмОкСбі, СТвОкіеОоії гіє зіиьзО лПТбжккжХ 
лТСнУліизСбжХ СТвОкіеОоіР, лТПгУмОбкжомбС зСиПзмжбкжХ ікмПТПУіб лТОоібкжзіб 
ліглТжєйУмбО, ФУмОкСбж, СТвОкіеОоії сСгС ФзиОгПккя зСиПзмжбкСвС гСвСбСТФ егіРУкюємьУя 
Уліиькжй лТПгУмОбкжоьзжй СТвОкСй Ф лСТягзФ, бжекОпПкСйФ пОУмжкСю гТФвСю УмОммі 12 
оьСвС КСгПзУФ. 
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ЛмОммя 247. ЙСбкСбОдПккя бжаСТкСвС СТвОкФ лПТбжккСї лТСнУліизСбСї 
СТвОкіеОоії кО ліглТжєйУмбі, б ФУмОкСбі, СТвОкіеОоії 

ВжаСТкжР СТвОк лПТбжккСї лТСнУліизСбСї СТвОкіеОоії кО ліглТжєйУмбі, б ФУмОкСбі, 
СТвОкіеОоії: 

1) ФзиОгОє мО зСкмТСиює бжзСкОккя зСиПзмжбкСвС гСвСбСТФ, ебімФє лТС РСвС 
бжзСкОккя кО еОвОиькжХ еаСТОХ мТФгСбСвС зСиПзмжбФ, ебПТмОємьУя е бжйСвСю гС 
біглСбігкжХ СТвОкіб лТС лТжмявкПккя гС біглСбігОиькСУмі лСУОгСбжХ СУіа еО кПбжзСкОккя 
ФйСб зСиПзмжбкСвС гСвСбСТФ; 

2) ТОеСй е ТСаСмСгОбоПй бжТірФє лжмОккя еОлТСбОгдПккя, лПТПвиягФ мО ейік кСТй 
лТОоі; 

3) ТОеСй е ТСаСмСгОбоПй бжТірФє лжмОккя СлиОмж лТОоі лТОоібкжзіб, нСТй і УжУмПй 
СлиОмж лТОоі, ТСеоікСз, мОТжнкжХ УімСз, УХПй лСУОгСбжХ СзиОгіб, ФйСб еОлТСбОгдПккя мО 
ТСейіТіб кОгаОбСз, гСлиОм, лТПйіР, бжкОвСТСг мО ікржХ еОСХСпФбОиькжХ, зСйлПкУОоіРкжХ 
бжлиОм; 

4) ТОеСй е ТСаСмСгОбоПй бжТірФє лжмОккя ТСаСпСвС пОУФ і пОУФ біглСпжкзФ, лСвСгдФє 
вТОнізж ейіккСУмі мО кОгОккя біглФУмСз, еОлТСбОгдПккя лігУФйСбОкСвС СаиізФ ТСаСпСвС 
пОУФ, гОє гСебіи кО лТСбПгПккя кОгФТСпкжХ ТСаім, ТСаім Ф бжХігкі гкі мСсС; 

5) ТОеСй е ТСаСмСгОбоПй бжТірФє лжмОккя УСоіОиькСвС ТСебжмзФ ліглТжєйУмбО, 
лСиілрПккя ФйСб лТОоі, йОмПТіОиькС-лСаФмСбСвС, йПгжпкСвС СаУиФвСбФбОккя лТОоібкжзіб; 

6) аПТП ФпОУмь Ф бжТірПккі УСоіОиькС-ПзСкСйіпкжХ лжмОкь, бжекОпПккі мО 
еОмбПТгдПккі лПТПиізФ і лСТягзФ кОгОккя лТОоібкжзОй УСоіОиькжХ ліиьв; 

7) аПТП ФпОУмь Ф ТСеТСаиПккі лТОбжи бкФмТіркьСвС мТФгСбСвС ТСелСТягзФ 
ліглТжєйУмбО, ФУмОкСбж ОаС СТвОкіеОоії; 

8) лТПгУмОбияє ікмПТПУж лТОоібкжзіб еО їХ гСТФпПккяй ліг пОУ ТСевиягФ 
ікгжбігФОиькжХ мТФгСбжХ УлСТіб мО Ф зСиПзмжбкСйФ мТФгСбСйФ УлСТі, УлТжяє РСвС 
бжТірПккю; 

9) лТжРйОє ТірПккя лТС бжйСвФ гС ТСаСмСгОбоя ТСеіТбОмж мТФгСбжР гСвСбіТ 
(зСкмТОзм) е зПТібкжзСй ліглТжєйУмбО, ФУмОкСбж, СТвОкіеОоії, язсС бік лСТФрФє ЗОзСк 
КзТОїкж "ЙТС лТСнПУіРкі Уліизж, їХ лТОбО мО вОТОкмії гіяиькСУмі", еОзСкСгОбУмбС лТС лТОою, 
ФХжияємьУя біг ФпОУмі б лПТПвСбСТОХ сСгС ФзиОгПккя ОаС ейікж зСиПзмжбкСвС гСвСбСТФ, кП 
бжзСкФє еСаСб'яеОкь еО зСиПзмжбкжй гСвСбСТСй, гСлФУзОє ікрі лСТФрПккя еОзСкСгОбУмбО 
лТС зСиПзмжбкі гСвСбСТж; 

10) кОгОє евСгФ ОаС бігйСбияє б кОгОккі евСгж кО ТСеіТбОккя мТФгСбСвС гСвСбСТФ е 
ікіоіОмжбж ТСаСмСгОбоя е лТОоібкжзСй, язжР є пиПкСй лТСнПУіРкСї Уліизж, сС гіє кО 
ліглТжєйУмбі, б ФУмОкСбі мО СТвОкіеОоії, Ф бжлОгзОХ, лПТПгаОпПкжХ еОзСкСй; 

11) аПТП ФпОУмь Ф ТСеУиігФбОккі кПсОУкжХ бжлОгзіб, лТСнПУіРкжХ еОХбСТюбОкь і 
ОбОТіР, Ф ТСаСмі зСйіУії е лжмОкь СХСТСкж лТОоі; 

12) егіРУкює вТСйОгУьзжР зСкмТСиь еО бжзСкОккяй ТСаСмСгОбоПй еОзСкСгОбУмбО 
лТС лТОою мО лТС СХСТСкФ лТОоі, еО еОаПелПпПккяй кО ліглТжєйУмбі, б ФУмОкСбі, СТвОкіеОоії 
аПелПпкжХ мО кПрзігижбжХ ФйСб лТОоі, бжТСакжпСї УОкімОТії, лТОбжиькжй еОУмСУФбОккяй 
ФУмОкСбиПкжХ ФйСб СлиОмж лТОоі, бжйОвОє ФУФкПккя бжябиПкжХ кПгСиізіб; 

13) егіРУкює зСкмТСиь еО лігвСмСбзСю мО лСгОккяй ТСаСмСгОбоПй гСзФйПкміб, 
кПСаХігкжХ гия лТжекОпПккя лПкУіР лТОоібкжзОй і пиПкОй їХ УійПР; 

14) егіРУкює зСкмТСиь еО кОгОккяй лПкУіСкПТОй мО СУСаОй е ікбОиігкіУмю, язі гС 
бжХСгФ кО лПкУію лТОоюбОиж кО ліглТжєйУмбі, б ФУмОкСбі, СТвОкіеОоії, лТОбО зСТжУмФбОккя 
кОТібкі е РСвС лТОоібкжзОйж кОябкжйж йСдижбСУмяйж сСгС йПгжпкСвС СаУиФвСбФбОккя, 
еОаПелПпПккя джмиСй, лФмібзОйж гС СегСТСбпжХ і лТСніиОзмжпкжХ еОзиОгіб мО ікржйж 
УСоіОиькжйж лСУиФвОйж і ліиьвОйж евігкС іе УмОмФмСй ліглТжєйУмбО, ФУмОкСбж, СТвОкіеОоії мО 
зСиПзмжбкжй гСвСбСТСй; 

15) лТПгУмОбияє ікмПТПУж еОУмТОХСбОкжХ СУіа Ф зСйіУії іе УСоіОиькСвС УмТОХФбОккя, 
кОлТОбияє лТОоібкжзіб гС УОкОмСТіїб, лТСніиОзмСТіїб і аФгжкзіб біглСпжкзФ, мФТжУмжпкжХ 
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зСйлиПзУіб, аОе мО СегСТСбпжХ еОзиОгіб кО ФйСбОХ, лПТПгаОпПкжХ зСиПзмжбкжй гСвСбСТСй 
ОаС ФвСгСю, лПТПбіТяє УмОк СТвОкіеОоії йПгжпкСвС СаУиФвСбФбОккя лТОоібкжзіб мО пиПкіб 
їХкіХ УійПР; 

16) бжекОпОє ТОеСй е ТСаСмСгОбоПй біглСбігкС гС зСиПзмжбкСвС гСвСбСТФ ТСейіТ 
зСрміб, сС аФгФмь УлТяйСбОкі кО аФгібкжомбС, ТПзСкУмТФзоію, ФмТжйОккя джмиО, бПгП Саиіз 
вТСйОгяк, язі лСмТПаФюмь лСиілрПккя джмиСбжХ ФйСб, ТСелСгіияє б ФУмОкСбиПкСйФ 
еОзСкСгОбУмбСй лСТягзФ джиФ лиСсФ б аФгжкзОХ, УлСТФгдПкжХ еО зСрмж ОаС еО ФпОУмю 
ліглТжєйУмбО, ФУмОкСбж, СТвОкіеОоії, О мОзСд джиФ лиСсФ, сС кОгОємьУя ТСаСмСгОбоПбі Ф 
ТСелСТягдПккя б ікржХ аФгжкзОХ, егіРУкює зСкмТСиь еО джмиСбС-лСаФмСбжй 
СаУиФвСбФбОккяй лТОоібкжзіб; 

17) лТПгУмОбияє ікмПТПУж лТОоібкжзіб ліглТжєйУмбО-аСТдкжзО б ХСгі лТСоПгФТж 
аОкзТФмУмбО. 

ВжаСТкі СТвОкж лТСнУліизСбСї СТвОкіеОоії, сС гіюмь кО ліглТжєйУмбі, б ФУмОкСбі, 
СТвОкіеОоії, йОюмь мОзСд ікрі лТОбО, лПТПгаОпПкі еОзСкСгОбУмбСй КзТОїкж. 

ЛмОммя 248. ГОТОкмії гіяиькСУмі лТСнУліиСз 
Дия ТПОиіеОоії лСбкСбОдПкь лТСнУліиСз, лПТПгаОпПкжХ ЗОзСкСй КзТОїкж "ЙТС 

лТСнПУіРкі Уліизж, їХ лТОбО мО вОТОкмії гіяиькСУмі", пиПкж бжаСТкжХ СТвОкіб лТСнУліизСбжХ 
СТвОкіеОоіР ліглТжєйУмб, ФУмОкСб і СТвОкіеОоіР, бжсжХ еО УмОмФУСй лТСнУліизСбжХ СТвОкіб, О 
мОзСд лСбкСбОдкі лТПгУмОбкжзж ожХ СТвОкіб йОюмь лТОбС: 

1) аПелПТПрзСгкС бігбігФбОмж мО СвиягОмж йіУоя ТСаСмж кО ліглТжєйУмбі, б ФУмОкСбі, 
СТвОкіеОоії, гП лТОоююмь пиПкж лТСнУліиСз; 

2) бжйОвОмж і СгПТдФбОмж біг ТСаСмСгОбоя, ікрСї лСУОгСбСї СУСаж біглСбігкі 
гСзФйПкмж, бігСйСУмі мО лСяУкПккя сСгС ФйСб лТОоі, бжзСкОккя зСиПзмжбкжХ гСвСбСТіб, 
гСгПТдОккя еОзСкСгОбУмбО лТС лТОою мО УСоіОиькС-ПзСкСйіпкжХ лТОб лТОоібкжзіб; 

3) аПелСУПТПгкьС ебПТмОмжУя б ФУкіР ОаС лжУьйСбіР нСТйі гС ТСаСмСгОбоя, 
лСУОгСбжХ СУіа е лТСнУліизСбжХ лжмОкь; 

4) лПТПбіТямж ТСаСмФ еОзиОгіб мСТвібиі, вТСйОгУьзСвС ХОТпФбОккя, СХСТСкж егСТСб'я, 
гжмяпжХ еОзиОгіб, вФТмСджмзіб, мТОкУлСТмкжХ ліглТжєйУмб і ліглТжєйУмб лСаФмСбСвС 
СаУиФвСбФбОккя, сС кОиПдОмь ОаС кОгОюмь лСУиФвж ліглТжєйУмбФ, ФУмОкСбі, СТвОкіеОоії, б 
язжХ лТОоююмь пиПкж лТСнУліиСз; 

5) ТСейісФбОмж биОУкФ ікнСТйОоію Ф лТжйісПккяХ і кО мПТжмСТії ліглТжєйУмбО, 
ФУмОкСбж, СТвОкіеОоії б гСУмФлкжХ гия лТОоібкжзіб йіУояХ; 

6) лПТПбіТямж ТСеТОХФкзж е СлиОмж лТОоі мО гПТдОбкСвС УСоіОиькСвС УмТОХФбОккя, 
бжзСТжУмОккя зСрміб кО УСоіОиькі і зФиьмФТкі еОХСгж мО джмиСбП аФгібкжомбС. 

ЛмОммя 249. ИаСб'яеСз ТСаСмСгОбоя сСгС УмбСТПккя ФйСб гия гіяиькСУмі 
лТСнУліиСз 

КСаСмСгОбПоь еСаСб'яеОкжР УлТжямж УмбСТПккю кОиПдкжХ ФйСб гия гіяиькСУмі 
лПТбжккжХ лТСнУліизСбжХ СТвОкіеОоіР, сС гіюмь кО ліглТжєйУмбі, б ФУмОкСбі, СТвОкіеОоії. 

ЙТжйісПккя гия ТСаСмж бжаСТкСвС лТСнУліизСбСвС СТвОкФ мО лТСбПгПккя еаСТіб 
лТОоібкжзіб, язі є пиПкОйж лТСнПУіРкСї Уліизж, е ФУій кПСаХігкжй СаиОгкОккяй, еб'яезСй, 
СлОиПккяй, СУбімиПккяй, лТжажТОккяй, мТОкУлСТмСй, СХСТСкСю кОгОємьУя ТСаСмСгОбоПй Ф 
лСТягзФ, лПТПгаОпПкСйФ зСиПзмжбкжй гСвСбСТСй. 

ЗО кОябкСУмі лжУьйСбжХ еОяб лТОоібкжзіб, язі є пиПкОйж лТСнПУіРкСї Уліизж, 
ТСаСмСгОбПоь сСйіУяоя аПеСлиОмкС ФмТжйФє іе еОТСаімкСї лиОмж мО лПТПТОХСбФє кО ТОХФкСз 
лТСнПУіРкСї Уліизж пиПкУьзі лТСнУліизСбі бкПУзж лТОоібкжзіб біглСбігкС гС ФзиОгПкСвС 
зСиПзмжбкСвС гСвСбСТФ пж СзТПйСї ФвСгж б УмТСзж, бжекОпПкі ожй гСвСбСТСй пж ФвСгСю. 
КСаСмСгОбПоь кП блТОбі еОмТжйФбОмж лПТПТОХФбОккя еОекОпПкжХ зСрміб. 

ЛлСТж, лСб'яеОкі е кПбжзСкОккяй ТСаСмСгОбоПй ожХ СаСб'яезіб, ТСевиягОюмьУя Ф 
УФгСбСйФ лСТягзФ. 



ГОеПмО "ВУП лТС аФХвОимПТУьзжР Саиіз" 99 gazeta.vobu.ua 

 
БФгжкзж, лТжйісПккя, УлСТФгж, б мСйФ пжУиі СТПкгСбОкі, лТжекОпПкі гия бПгПккя 

зФиьмФТкС-СУбімкьСї, СегСТСбпСї, ніезФиьмФТкСї мО УлСТмжбкСї ТСаСмж УПТПг лТОоібкжзіб 
ліглТжєйУмбО, ФУмОкСбж, СТвОкіеОоії мО пиПкіб їХ УійПР, О мОзСд СегСТСбпі мОаСТж йСдФмь 
лПТПгОбОмжУя кО гСвСбіТкжХ еОУОгОХ Ф зСТжУмФбОккя лТСнУліизСбжй СТвОкіеОоіяй оьСвС 
ліглТжєйУмбО, ФУмОкСбж, СТвОкіеОоії. 

ЛмОммя 250. ВігТОХФбОккя зСрміб ліглТжєйУмбОйж, ФУмОкСбОйж, СТвОкіеОоіяйж 
лПТбжккжй лТСнУліизСбжй СТвОкіеОоіяй кО зФиьмФТкС-йОУСбФ, ніезФиьмФТкФ мО 

СегСТСбпФ ТСаСмФ 
КСаСмСгОбоі еСаСб'яеОкі бігТОХСбФбОмж зСрмж лПТбжккжй лТСнУліизСбжй 

СТвОкіеОоіяй кО зФиьмФТкС-йОУСбФ, ніезФиьмФТкФ мО СегСТСбпФ ТСаСмФ б ТСейіТОХ, 
лПТПгаОпПкжХ зСиПзмжбкжйж гСвСбСТОйж мО ФвСгОйж, ОиП кП йПкрП кід 0,3 бігУСмзО нСкгФ 
СлиОмж лТОоі біглСбігкС гС ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС лТСнПУіРкі Уліизж, їХ лТОбО мО вОТОкмії 
гіяиькСУмі". 

ЛмОммя 251. ИаСб'яеСз ТСаСмСгОбоя кОгОбОмж ікнСТйОоію кО еОлжмж лТСнУліиСз, 
їХ Са'єгкОкь 

КСаСмСгОбПоь еСаСб'яеОкжР б мждкПбжР УмТСз кОгОбОмж кО еОлжмж лТСнУліиСз, їХ 
Са'єгкОкь ікнСТйОоію сСгС ФйСб мО СлиОмж лТОоі лТОоібкжзіб, УСоіОиькС-ПзСкСйіпкСвС 
ТСебжмзФ ліглТжєйУмбО, ФУмОкСбж, СТвОкіеОоії мО бжзСкОккя зСиПзмжбкжХ гСвСбСТіб і ФвСг. 

К ТОеі еОмТжйзж бжлиОмж еОТСаімкСї лиОмж ТСаСмСгОбПоь еСаСб'яеОкжР кО бжйСвФ 
бжаСТкжХ лТСнУліизСбжХ СТвОкіб кОгОмж лжУьйСбжР гСебіи кО СмТжйОккя б аОкзОХ 
ікнСТйОоії лТС кОябкіУмь зСрміб кО ТОХФкзОХ ліглТжєйУмбО, ФУмОкСбж, СТвОкіеОоії пж 
СмТжйОмж мОзФ ікнСТйОоію б аОкзОХ і кОгОмж її лТСнУліизСбСйФ СТвОкФ. К ТОеі бігйСбж 
ТСаСмСгОбоя кОгОмж мОзФ ікнСТйОоію пж гСебіи кО СмТжйОккя ікнСТйОоії РСвС гії ОаС 
аПегіяиькіУмь йСдФмь аФмж СУзОТдПкі гС УФгФ. 

ЛмОммя 252. ГОТОкмії гия лТОоібкжзіб ліглТжєйУмб, ФУмОкСб, СТвОкіеОоіР, СаТОкжХ 
гС лТСнУліизСбжХ СТвОкіб 

ЙТОоібкжзОй ліглТжєйУмб, ФУмОкСб, СТвОкіеОоіР, СаТОкжй гС УзиОгФ бжаСТкжХ 
лТСнУліизСбжХ СТвОкіб, вОТОкмФюмьУя йСдижбСУмі гия егіРУкПккя їХ лСбкСбОдПкь. 

ЗйікО ФйСб мТФгСбСвС гСвСбСТФ, СлиОмж лТОоі, лТжмявкПккя гС гжУожлиікОТкСї 
біглСбігОиькСУмі лТОоібкжзіб, язі є пиПкОйж бжаСТкжХ лТСнУліизСбжХ СТвОкіб, гСлФУзОємьУя 
ижрП еО лСлПТПгкьСю евСгСю бжаСТкСвС лТСнУліизСбСвС СТвОкФ, пиПкОйж язСвС бСкж є. 

ЗбіиькПккя пиПкіб бжаСТкСвС лТСнУліизСбСвС СТвОкФ ліглТжєйУмбО, ФУмОкСбж, 
СТвОкіеОоії (Ф мСйФ пжУиі УмТФзмФТкжХ лігТСегіиіб), РСвС зПТібкжзіб, лТСнУліизСбСвС 
лТПгУмОбкжзО (мОй, гП кП СажТОємьУя бжаСТкжР СТвОк лТСнПУіРкСї Уліизж), зТій бжлОгзіб 
гСгПТдОккя еОвОиькСвС лСТягзФ, гСлФУзОємьУя еО кОябкСУмі лСлПТПгкьСї евСгж бжаСТкСвС 
СТвОкФ, пиПкОйж язСвС бСкж є, О мОзСд бжсСвС бжаСТкСвС СТвОкФ оієї лТСнПУіРкСї Уліизж 
(Са'єгкОккя лТСнПУіРкжХ УліиСз). 

ЗбіиькПккя е ікіоіОмжбж ТСаСмСгОбоя лТОоібкжзіб, язі СажТОижУя гС УзиОгФ 
лТСнУліизСбжХ СТвОкіб ліглТжєйУмбО, ФУмОкСбж, СТвОкіеОоії, кП гСлФУзОємьУя лТСмявСй ТСзФ 
ліУия еОзікпПккя УмТСзФ, кО язжР СажТОбУя оПР УзиОг (зТій бжлОгзіб лСбкСї иізбігОоії 
ліглТжєйУмбО, ФУмОкСбж, СТвОкіеОоії, бжябиПкСї кПбіглСбігкСУмі лТОоібкжзО еОРйОкіР лСУОгі 
ОаС бжзСкФбОкіР ТСаСмі Ф еб'яезФ іе УмОкСй егСТСб'я, сС лПТПрзСгдОє лТСгСбдПккю гОкСї 
ТСаСмж, ОаС бпжкПккя лТОоібкжзСй гіР, еО язі еОзСкСй лПТПгаОпПкО йСдижбіУмь ебіиькПккя 
е ТСаСмж пж УиФдаж). МОзО вОТОкмія кП кОгОємьУя лТОоібкжзОй Ф ТОеі гСУмТСзСбСвС 
лТжлжкПккя лСбкСбОдПкь Ф ожХ СТвОкОХ Ф еб'яезФ е кПкОиПдкжй бжзСкОккяй УбСїХ 
СаСб'яезіб ОаС еО биОУкжй аОдОккяй, еО бжкямзСй бжлОгзіб, язсС оП лСб'яеОкС іе УмОкСй 
егСТСб'я. 
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ЙТОоібкжзОй, ебіиькПкжй Ф еб'яезФ е СаТОккяй їХ гС УзиОгФ бжаСТкжХ лТСнУліизСбжХ 

СТвОкіб, ліУия еОзікпПккя УмТСзФ їХ лСбкСбОдПкь кОгОємьУя лСлПТПгкя ТСаСмО (лСУОгО) ОаС 
еО евСгСю лТОоібкжзО ікрО ТібкСоіккО ТСаСмО (лСУОгО). 

НиПкОй бжаСТкжХ лТСнУліизСбжХ СТвОкіб, кП ебіиькПкжй біг УбСїХ бжТСакжпжХ пж 
УиФдаСбжХ СаСб'яезіб, кОгОємьУя кО ФйСбОХ, лПТПгаОпПкжХ зСиПзмжбкжй гСвСбСТСй, 
біиькжР біг ТСаСмж пОУ іе еаПТПдПккяй УПТПгкьСї еОТСаімкСї лиОмж гия ФпОУмі б 
зСкУФиьмОоіяХ і лПТПвСбСТОХ, бжзСкОккя ікржХ вТСйОгУьзжХ СаСб'яезіб б ікмПТПУОХ 
мТФгСбСвС зСиПзмжбФ, О мОзСд кО пОУ ФпОУмі б ТСаСмі бжаСТкжХ лТСнУліизСбжХ СТвОкіб, ОиП 
кП йПкр яз 2 вСгжкж кО мждгПкь. 

ЗО пОУ лТСнУліизСбСвС кОбпОккя лТОоібкжзОй, СаТОкжй гС УзиОгФ бжаСТкжХ 
лТСнУліизСбжХ СТвОкіб ліглТжєйУмбО, ФУмОкСбж, СТвОкіеОоії, кОгОємьУя гСгОмзСбО біглФУмзО 
мТжбОиіУмю гС 6 зОиПкгОТкжХ гкіб іе еаПТПдПккяй УПТПгкьСї еОТСаімкСї лиОмж еО ТОХФкСз 
ТСаСмСгОбоя. 

ЗО лТОоібкжзОйж, СаТОкжйж гС УзиОгФ бжаСТкжХ СТвОкіб лТСнУліизСбСї СТвОкіеОоії, 
сС гіє кО ліглТжєйУмбі, б ФУмОкСбі, СТвОкіеОоії, еаПТівОюмьУя УСоіОиькі ліиьвж мО еОСХСпПккя, 
бУмОкСбиПкі гия ікржХ лТОоібкжзіб еО йіУоПй ТСаСмж біглСбігкС гС еОзСкСгОбУмбО. ЗО 
ліглТжєйУмбі еО ТОХФкСз РСвС зСрміб ожй лТОоібкжзОй йСдФмь аФмж кОгОкі гСгОмзСбі 
ліиьвж, язсС оП лПТПгаОпПкС зСиПзмжбкжй гСвСбСТСй. 

ЙСиСдПккя оієї УмОммі б пОУмжкі СУСаижбСУмПР лТжмявкПккя гС гжУожлиікОТкСї 
біглСбігОиькСУмі мО ебіиькПккя, О мОзСд лСиСдПккя пОУмжк гТФвСї і мТПмьСї УмОммі 494 оьСвС 
КСгПзУФ кП лСржТююмьУя кО лТСзФТСТіб, лСиіоПРУьзжХ і лТОоібкжзіб ЗОоіСкОиькСї лСиіоії, 
ЛиФдаж аПелПзж КзТОїкж, ДПТдОбкСвС аюТС ТСеУиігФбОкь КзТОїкж, ЗОоіСкОиькСвС 
ОкмжзСТФлоіРкСвС аюТС КзТОїкж, БюТС ПзСкСйіпкСї аПелПзж КзТОїкж мО СТвОкіб, сС 
егіРУкююмь зСкмТСиь еО гСгПТдОккяй лСгОмзСбСвС мО йжмкСвС еОзСкСгОбУмбО. 
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ГиОбО XVI-А 
 МККДИВИЕ КИЙДКМИВ 

ЛмОммя 2521. МТФгСбжР зСиПзмжб ліглТжєйУмбО  
МТФгСбжР зСиПзмжб ліглТжєйУмбО ФмбСТююмь ФУі вТСйОгякж, язі УбСєю лТОоПю 

аПТФмь ФпОУмь Ф РСвС гіяиькСУмі кО СУкСбі мТФгСбСвС гСвСбСТФ (зСкмТОзмФ, ФвСгж), О мОзСд 
ікржХ нСТй, сС ТПвФиююмь мТФгСбі бігкСУжкж лТОоібкжзО е ліглТжєйУмбСй.  

ЙСбкСбОдПккя мТФгСбСвС зСиПзмжбФ бжекОпОюмьУя еОзСкСгОбУмбСй.  
Снання 2522. Взийюрела. 
Снання 2523. Взийюрела. 
Снання 2524. Взийюрела. 

ЛмОммя 2525. ЗОвОиькі лТжкожлж йОмПТіОиькСї еОікмПТПУСбОкСУмі мТФгСбСвС 
зСиПзмжбФ б ТПеФиьмОмОХ вСУлСгОТУьзСї гіяиькСУмі 

ДСУявкПккя і бмТОмж б ТСаСмі ліглТжєйУмбО аПелСУПТПгкьС лСекОпОюмьУя кО Тібкі 
вСУлТСеТОХФкзСбСвС гСХСгФ зСиПзмжбФ, аиОвСлСиФппі зСдкСвС лТОоібкжзО. ЙіглТжєйУмбС, 
язП еОаПелПпФє бжТСакжомбС і ТПОиіеОоію зТОсСї лТСгФзоії (ТСаім, лСУиФв) е йПкржйж 
бжмТОмОйж, СгПТдФє аіиьржР вСУлТСеТОХФкзСбжР гСХСг і лПТПбОвФ б УбСєйФ бжТСакжпСйФ і 
УСоіОиькСйФ ТСебжмзФ мО СлиОмі лТОоі лТОоібкжзіб. 

ВігрзСгФбОккя ліглТжєйУмбСй еажмзіб, еОлСгіякжХ ікржй СТвОкіеОоіяй і гПТдОбі, 
УлиОмО рмТОніб, кПФУмСРСз мО ікржХ УОкзоіР, бУмОкСбиПкжХ еОзСкСгОбУмбСй, лТСбОгжмьУя 
еО ТОХФкСз вСУлТСеТОХФкзСбСвС гСХСгФ зСиПзмжбФ. КСаСмСгОбПоь бжекОпОє зСкзТПмкі 
лігТСегіиж і лТОоібкжзіб, бжккжХ Ф еОлСгіяккі еажмзіб, сС їХ еОекОиС ліглТжєйУмбС, гСбСгжмь 
лТС оП гС бігСйО мТФгСбСвС зСиПзмжбФ і лСзиОгОє кО зСкзТПмкі лігТСегіиж і лТОоібкжзіб 
йОРкСбФ (йОмПТіОиькФ) біглСбігОиькіУмь біглСбігкС гС еОзСкСгОбУмбО. 

ЛмОммя 2526. ЛСТйФбОккя зСиПзмжбФ аТжвОгж 
ЗОТОХФбОккя б аТжвОгФ кСбжХ лТОоібкжзіб лТСбОгжмьУя еО евСгСю зСиПзмжбФ аТжвОгж. 

ЗП гСлФУзОємьУя бігйСбО аТжвОгж б еОТОХФбОккі лТОоібкжзіб, кОлТОбиПкжХ Ф аТжвОгФ б 
лСТягзФ лТОоПбиОрмФбОккя біглСбігкС гС еОзСкСгОбУмбО (йСиСгжХ УлПоіОиіУміб, 
бжлФУзкжзіб еОзиОгіб СУбімж УжУмПйж лТСнПУіРкС-мПХкіпкСї СУбімж, СУіа, ебіиькПкжХ біг 
лСзОТОккя ОаС лТжйФУСбСвС иізФбОккя мО ікржХ). 

КСиПзмжб аТжвОгж йОє лТОбС бжйОвОмж біг ТСаСмСгОбоя бжбПгПккя іе УзиОгФ аТжвОгж 
лТОоібкжзіб Ф ТОеі УзСТСпПккя пжУПиькСУмі аТжвОгж, кПбіглСбігкСУмі лТОоібкжзО 
бжзСкФбОкіР ТСаСмі мО б ікржХ бжлОгзОХ, лПТПгаОпПкжХ УмОммяйж 40 і 41 оьСвС КСгПзУФ. 
КСаСмСгОбПоь біглСбігкС гС еОзСкСгОбУмбО лПТПбСгжмь мОзжХ лТОоібкжзіб, еО їХ евСгСю, кО 
ікрФ ТСаСмФ ОаС ебіиькяє Ф бУмОкСбиПкСйФ лСТягзФ. 

БТжвОгжТж СажТОюмьУя кО еаСТОХ зСиПзмжбіб аТжвОг (мОєйкжй ОаС бігзТжмжй 
вСиСУФбОккяй) і еОмбПТгдФюмьУя зПТібкжзСй лігТСегіиФ, гС УзиОгФ язСвС бХСгямь оі 
аТжвОгж. 

ЛмОммя 2527. КСелСгіи зСиПзмжбкСвС еОТСаімзФ Ф аТжвОгі іе еОУмСУФбОккяй 
зСПніоієкмО мТФгСбСї ФпОУмі 

КСиПзмжб аТжвОгж йСдП ТСелСгіиямж зСиПзмжбкжР еОТСаімСз іе еОУмСУФбОккяй 
зСПніоієкмО мТФгСбСї ФпОУмі. КСПніоієкмж пиПкОй аТжвОгж еОмбПТгдФюмьУя зСиПзмжбСй 
аТжвОгж еО лСгОккяй аТжвОгжТО (ТОгж аТжвОгж). 

ЙТж еОУмСУФбОккі зСПніоієкмО мТФгСбСї ФпОУмі еОТСаімкО лиОмО лТОоібкжзО кП йСдП 
аФмж кждпСю біг бУмОкСбиПкСвС гПТдОбСю йікійОиькСвС ТСейіТФ (УмОммя 95). 
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ЛмОммя 2528. ВеОєйкО біглСбігОиькіУмь ТСаСмСгОбоя і аТжвОгж 
КСаСмСгОбПоь кПУП біглСбігОиькіУмь лПТПг аТжвОгСю еО УмбСТПккя кСТйОиькжХ ФйСб 

гия бжУСзСлТСгФзмжбкСї лТОоі (кОгОккя ТСаСмж, еОаПелПпПккя УлТОбкСвС УмОкФ йПХОкіейіб 
мО ФУмОмзФбОккя, мПХкіпкСю гСзФйПкмОоією, йОмПТіОиОйж мО ікУмТФйПкмОйж, ПкПТвією, 
УмбСТПккя аПелПпкжХ і егСТСбжХ ФйСб лТОоі). ЙТж кПбжзСкОккі аТжвОгСю бжТСакжпжХ 
лСзОекжзіб е бжкж ТСаСмСгОбоя еО аТжвОгСю еаПТівОємьУя нСкг СлиОмж лТОоі, ТСеТОХСбОкжР 
еО мОТжнкжйж УмОбзОйж. ЛиФдаСбі СУСаж, бжккі Ф лСТФрПккі СаСб'яезіб ТСаСмСгОбоя лПТПг 
аТжвОгСю, лТжмявОюмьУя гС гжУожлиікОТкСї біглСбігОиькСУмі, О еО еОРбі вТСрСбі бжлиОмж 
аТжвОгж - мОзСд гС йОмПТіОиькСї біглСбігОиькСУмі лПТПг ліглТжєйУмбСй Ф лСТягзФ і 
ТСейіТОХ, бУмОкСбиПкжХ еОзСкСгОбУмбСй. 

БТжвОгО кПУП біглСбігОиькіУмь лПТПг ТСаСмСгОбоПй еО кПбжзСкОккя е її бжкж 
бжТСакжпжХ лСзОекжзіб. К ожХ бжлОгзОХ СлиОмО лТСбОгжмьУя еО бжзСкОкФ ТСаСмФ, лТПйії мО 
ікрі еОСХСпФбОиькі бжлиОмж кП кОТОХСбФюмьУя. Зажмзж, еОлСгіякі ліглТжєйУмбФ бжлФУзСй 
кПязіУкСї лТСгФзоії е бжкж аТжвОгж, бігрзСгСбФюмьУя е її зСиПзмжбкСвС еОТСаімзФ б йПдОХ 
УПТПгкьСвС йіУяпкСвС еОТСаімзФ аТжвОгж. ЙТж ТСелСгіиі зСиПзмжбкСвС еОТСаімзФ йід 
пиПкОйж аТжвОгж бТОХСбФємьУя бжкО зСкзТПмкжХ лТОоібкжзіб Ф бжлФУзФ кПязіУкСї лТСгФзоії. 
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ГиОбО XVII 
ЗАГАЙЬЗИИБИВ'ЯЗКИВД ДДКЖАВЗД ЛИМІАЙЬЗД ЛМКАНКВАЗЗЯ МА 

ЙДЗЛІЕЗД ЗАБДЗЙДНДЗЗЯ 

ЛмОммя 253. ИУСаж, язі лігиявОюмь еОвОиькССаСб'яезСбСйФ гПТдОбкСйФ 
УСоіОиькСйФ УмТОХФбОккю 

ИУСаж, язі лТОоююмь еО мТФгСбжй гСвСбСТСй (зСкмТОзмСй) кО ліглТжєйУмбОХ, б 
ФУмОкСбОХ, СТвОкіеОоіяХ кПеОиПдкС біг нСТйж биОУкСУмі, бжгФ гіяиькСУмі мО 
вСУлСгОТюбОккя ОаС Ф ніежпкСї СУСаж, лігиявОюмь еОвОиькССаСб'яезСбСйФ гПТдОбкСйФ 
УСоіОиькСйФ УмТОХФбОккю. 

ЛмОммя 254. КСрмж еОвОиькССаСб'яезСбСвС гПТдОбкСвС УСоіОиькСвС УмТОХФбОккя 
ИУкСбкжйж гдПТПиОйж зСрміб еОвОиькССаСб'яезСбСвС гПТдОбкСвС УСоіОиькСвС 

УмТОХФбОккя є бкПУзж ТСаСмСгОбоіб (ТСаСмСгОбоіб - ніежпкжХ СУіа), лТОоібкжзіб. БюгдПмкі 
мО ікрі гдПТПиО зСрміб, кПСаХігкі гия егіРУкПккя еОвОиькССаСб'яезСбСвС гПТдОбкСвС 
УСоіОиькСвС УмТОХФбОккя, лПТПгаОпОюмьУя біглСбігкжйж еОзСкОйж е СзТПйжХ бжгіб 
еОвОиькССаСб'яезСбСвС гПТдОбкСвС УСоіОиькСвС УмТОХФбОккя. 

ЛмОммя 255. Вжгж йОмПТіОиькСвС еОаПелПпПккя мО УСоіОиькжХ лСУиФв 
еО еОвОиькССаСб'яезСбжй гПТдОбкжй УСоіОиькжй УмТОХФбОккяй 

Вжгж йОмПТіОиькСвС еОаПелПпПккя мО УСоіОиькжХ лСУиФв еО еОвОиькССаСб'яезСбжй 
гПТдОбкжй УСоіОиькжй УмТОХФбОккяй лТОоібкжзОй, О б гПязжХ бжлОгзОХ і пиПкОй їХ УійПР, 
ФйСбж їХ кОгОккя мО ТСейіТж бжекОпОюмьУя еОзСкОйж КзТОїкж е СзТПйжХ бжгіб 
еОвОиькССаСб'яезСбСвС гПТдОбкСвС УСоіОиькСвС УмТОХФбОккя, ікржйж кСТйОмжбкС-
лТОбСбжйж ОзмОйж, язі йіУмямь кСТйж сСгС еОвОиькССаСб'яезСбСвС гПТдОбкСвС 
УСоіОиькСвС УмТОХФбОккя. 

ЛмОммя 256. ЙПкУіРкП еОаПелПпПккя 
ЙТОоібкжзж мО пиПкж їХ УійПР йОюмь лТОбС кО гПТдОбкП лПкУіРкП еОаПелПпПккя еО 

бізСй, лС ікбОиігкСУмі, Ф еб'яезФ іе бмТОмСю вСгФбОиькжзО, О мОзСд еО бжУиФвФ ТСзіб 
біглСбігкС гС еОзСкФ. 

Снання 257. Взийюрела. 
Снання 258. Взийюрела. 
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ГиОбО XVIII 
ЗАГЙЯД І КИЗМКИЙЬ ЗА ДИДДКЖАЗЗЯЖ ЗАКИЗИДАВЛМВА ЙКИ 

ЙКАМЮ 

ЛмОммя 259. ЗОвияг і зСкмТСиь еО гСгПТдОккяй еОзСкСгОбУмбО лТС лТОою 
ДПТдОбкжР кОвияг мО зСкмТСиь еО гСгПТдОккяй еОзСкСгОбУмбО лТС лТОою 

юТжгжпкжйж СУСаОйж кПеОиПдкС біг нСТйж биОУкСУмі, бжгФ гіяиькСУмі, вСУлСгОТюбОккя, 
ніежпкжйж СУСаОйж - ліглТжєйояйж, язі бжзСТжУмСбФюмь кОРйОкФ лТОою, егіРУкює 
оПкмТОиькжР СТвОк бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСиімжзФ е лжмОкь кОвиягФ мО 
зСкмТСию еО гСгПТдОккяй еОзСкСгОбУмбО лТС лТОою, мО РСвС мПТжмСТіОиькі СТвОкж Ф 
лСТягзФ, бжекОпПкСйФ КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж. 

МПкмТОиькі СТвОкж бжзСкОбпСї биОгж егіРУкююмь зСкмТСиь еО гСгПТдОккяй 
еОзСкСгОбУмбО лТС лТОою кО ліглТжєйУмбОХ, б ФУмОкСбОХ і СТвОкіеОоіяХ, сС лПТПаФбОюмь Ф 
їХ нФкзоіСкОиькСйФ ліглСТягзФбОккі, зТій лСгОмзСбжХ СТвОкіб, язі йОюмь лТОбС е йПмСю 
лПТПбіТзж гСмТжйОккя лСгОмзСбСвС еОзСкСгОбУмбО егіРУкюбОмж мОзжР зСкмТСиь кО бУіХ 
ліглТжєйУмбОХ, б ФУмОкСбОХ і СТвОкіеОоіяХ кПеОиПдкС біг нСТй биОУкСУмі мО 
ліглСТягзФбОккя, О СТвОкж йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя - кО ліглТжєйУмбОХ, б ФУмОкСбОХ і 
СТвОкіеОоіяХ, сС лПТПаФбОюмь Ф зСйФкОиькіР биОУкСУмі біглСбігкжХ мПТжмСТіОиькжХ вТСйОг. 

Часнзлт нреню взийюрело 
ГТСйОгУьзжР зСкмТСиь еО гСгПТдОккяй еОзСкСгОбУмбО лТС лТОою егіРУкююмь 

лТСнПУіРкі Уліизж мО їХ Са'єгкОккя. 

ЛмОммя 260. ДПТдОбкжР кОвияг еО СХСТСкСю лТОоі 
ДПТдОбкжР кОвияг еО гСгПТдОккяй еОзСкСгОбпжХ мО ікржХ кСТйОмжбкжХ Озміб лТС 

СХСТСкФ лТОоі егіРУкююмь: 
 оПкмТОиькжР СТвОк бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСиімжзФ Ф УнПТі 

СХСТСкж лТОоі; 
 оПкмТОиькжР СТвОк бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСиімжзФ Ф УнПТі 

ягПТкСї мО ТОгіОоіРкСї аПелПзж; 
 оПкмТОиькжР СТвОк бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСиімжзФ Ф УнПТі 

егіРУкПккя гПТдОбкСвС кОвиягФ (зСкмТСию) Ф УнПТі лСдПдкСї аПелПзж; 
 оПкмТОиькжР СТвОк бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСиімжзФ Ф УнПТі 

егіРУкПккя гПТдОбкСвС кОвиягФ (зСкмТСию) Ф УнПТі мПХкСвПккСї аПелПзж; 
 оПкмТОиькжР СТвОк бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСиімжзФ Ф УнПТі 

УОкімОТкСвС мО ПлігПйіпкСвС аиОвСлСиФппя кОУПиПккя. 
Снання 261. Взийюрела. 
Снання 262. Взийюрела. 

ЛмОммя 263. ЙСбкСбОдПккя йіУоПбжХ гПТдОбкжХ ОгйікіУмТОоіР мО ТОг Ф вОиФеі 
СХСТСкж лТОоі  

ЖіУоПбі гПТдОбкі ОгйікіУмТОоії і ТОгж Ф йПдОХ біглСбігкСї мПТжмСТії: 
 еОаПелПпФюмь ТПОиіеОоію гПТдОбкСї лСиімжзж б вОиФеі СХСТСкж лТОоі; 
 нСТйФюмь еО ФпОУмю лТСнУліиСз лТСвТОйж еОХСгіб е лжмОкь аПелПзж, вівієкж 

лТОоі і бжТСакжпСвС УПТПгСбжсО, сС йОюмь йідвОиФеПбП екОпПккя; 
 егіРУкююмь зСкмТСиь еО гСгПТдОккяй кСТйОмжбкжХ Озміб лТС СХСТСкФ лТОоі. 

Снання 264. Взийюрела. 
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ЛмОммя 265. ВіглСбігОиькіУмь еО лСТФрПккя еОзСкСгОбУмбО лТС лТОою 
ЙСУОгСбі СУСаж СТвОкіб гПТдОбкСї биОгж мО СТвОкіб йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя, 

ліглТжєйУмб, ФУмОкСб мО СТвОкіеОоіР, бжккі Ф лСТФрПккі еОзСкСгОбУмбО лТС лТОою, кПУФмь 
біглСбігОиькіУмь евігкС е пжккжй еОзСкСгОбУмбСй. 

ЮТжгжпкі мО ніежпкі СУСаж - ліглТжєйоі, язі бжзСТжУмСбФюмь кОРйОкФ лТОою, кПУФмь 
біглСбігОиькіУмь Ф бжвиягі рмТОнФ б ТОеі: 

 нОзмжпкСвС гСлФУзФ лТОоібкжзО гС ТСаСмж аПе СнСТйиПккя мТФгСбСвС 
гСвСбСТФ (зСкмТОзмФ), СнСТйиПккя лТОоібкжзО кО кПлСбкжР ТСаСпжР пОУ ОаС еО 
мТФгСбжй гСвСбСТСй е кПнізУСбОкжй ТСаСпжй пОУСй Ф ТОеі нОзмжпкСвС 
бжзСкОккя ТСаСмж лТСмявСй ФУьСвС ТСаСпСвС пОУФ, ФУмОкСбиПкСвС кО 
ліглТжєйУмбі, мО бжлиОмж еОТСаімкСї лиОмж (бжкОвСТСгж) аПе кОТОХФбОккя мО 
УлиОмж єгжкСвС бкПУзФ кО еОвОиькССаСб'яезСбП гПТдОбкП УСоіОиькП 
УмТОХФбОккя мО лСгОмзіб - Ф гПУямжзТОмкСйФ ТСейіТі йікійОиькСї еОТСаімкСї 
лиОмж, бУмОкСбиПкСї еОзСкСй кО йСйПкм бжябиПккя лСТФрПккя, еО зСдкСвС 
лТОоібкжзО, УмСУСбкС язСвС УзСєкС лСТФрПккя, О гС юТжгжпкжХ СУіа мО 
ніежпкжХ СУіа - ліглТжєйоіб, язі бжзСТжУмСбФюмь кОРйОкФ лТОою мО є 
лиОмкжзОйж єгжкСвС лСгОмзФ лПТрСї - мТПмьСї вТФл, еОУмСУСбФємьУя 
лСлПТПгдПккя; 

 бпжкПккя лСТФрПккя, лПТПгаОпПкСвС ОаеОоСй гТФвжй оієї пОУмжкж, лСбмСТкС 
лТСмявСй гбСХ ТСзіб е гкя бжябиПккя лСТФрПккя - Ф мТжгоямжзТОмкСйФ ТСейіТі 
йікійОиькСї еОТСаімкСї лиОмж, бУмОкСбиПкСї еОзСкСй кО йСйПкм бжябиПккя 
лСТФрПккя, еО зСдкСвС лТОоібкжзО, УмСУСбкС язСвС УзСєкС лСТФрПккя; 

 лСТФрПккя бУмОкСбиПкжХ УмТСзіб бжлиОмж еОТСаімкСї лиОмж лТОоібкжзОй, ікржХ 
бжлиОм, лПТПгаОпПкжХ еОзСкСгОбУмбСй лТС лТОою, аіиьр яз еО Сгжк йіУяоь, 
бжлиОмО їХ кП б лСбкСйФ СаУяеі - Ф мТжзТОмкСйФ ТСейіТі йікійОиькСї еОТСаімкСї 
лиОмж, бУмОкСбиПкСї еОзСкСй кО йСйПкм бжябиПккя лСТФрПккя; 

 кПгСмТжйОккя йікійОиькжХ гПТдОбкжХ вОТОкміР б СлиОмі лТОоі - Ф гбСзТОмкСйФ 
ТСейіТі йікійОиькСї еОТСаімкСї лиОмж, бУмОкСбиПкСї еОзСкСй кО йСйПкм 
бжябиПккя лСТФрПккя, еО зСдкСвС лТОоібкжзО, УмСУСбкС язСвС УзСєкС 
лСТФрПккя; 

 кПгСмТжйОккя бУмОкСбиПкжХ еОзСкСй вОТОкміР мО ліиьв лТОоібкжзОй, язі 
еОиФпОюмьУя гС бжзСкОккя СаСб'яезіб, лПТПгаОпПкжХ еОзСкОйж КзТОїкж "ЙТС 
біРУьзСбжР СаСб'яеСз і біРУьзСбФ УиФдаФ", "ЙТС ОиьмПТкОмжбкФ (кПбіРУьзСбФ) 
УиФдаФ", "ЙТС йСаіиіеОоіРкФ лігвСмСбзФ мО йСаіиіеОоію", - Ф пСмжТжзТОмкСйФ 
ТСейіТі йікійОиькСї еОТСаімкСї лиОмж, бУмОкСбиПкСї еОзСкСй кО йСйПкм 
бжябиПккя лСТФрПккя, еО зСдкСвС лТОоібкжзО, УмСУСбкС язСвС УзСєкС 
лСТФрПккя, О гС юТжгжпкжХ СУіа мО ніежпкжХ СУіа - ліглТжєйоіб, язі 
бжзСТжУмСбФюмь кОРйОкФ лТОою мО є лиОмкжзОйж єгжкСвС лСгОмзФ лПТрСї - 
мТПмьСї вТФл, еОУмСУСбФємьУя лСлПТПгдПккя; 

 кПгСлФсПккя гС лТСбПгПккя лПТПбіТзж е лжмОкь гСгПТдОккя еОзСкСгОбУмбО 
лТС лТОою, УмбСТПккя лПТПрзСг Ф її лТСбПгПккі - Ф мТжзТОмкСйФ ТСейіТі 
йікійОиькСї еОТСаімкСї лиОмж, бУмОкСбиПкСї еОзСкСй кО йСйПкм бжябиПккя 
лСТФрПккя; 

 бпжкПккя гіР, лПТПгаОпПкжХ ОаеОоСй УьСйжй оієї пОУмжкж, лТж лТСбПгПккі 
лПТПбіТзж е лжмОкь бжябиПккя лСТФрПкь, еОекОпПкжХ б ОаеОоі гТФвСйФ оієї 
пОУмжкж, - Ф ріУмкОгоямжзТОмкСйФ ТСейіТі йікійОиькСї еОТСаімкСї лиОмж, 
бУмОкСбиПкСї еОзСкСй кО йСйПкм бжябиПккя лСТФрПккя; 

 лПТПбжсПккя бУмОкСбиПкСї УмОммПю 211 оьСвС КСгПзУФ гСлФУмжйСї зіиьзСУмі 
мТФгСбжХ гСвСбСТіб е кПнізУСбОкжй ТСаСпжй пОУСй ОаС бПгПккя 
кПгСУмСбіТкСвС СаиізФ ТСаСпСвС пОУФ лТОоібкжзО, язжР лТОоює еО мТФгСбжй 
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гСвСбСТСй е кПнізУСбОкжй ТСаСпжй пОУСй, УмСУСбкС нОзмжпкС бжзСкФбОкСї 
кжй ТСаСмж - Ф мТжзТОмкСйФ ТСейіТі йікійОиькСї еОТСаімкСї лиОмж, бУмОкСбиПкСї 
еОзСкСй кО йСйПкм бжябиПккя лСТФрПккя, еО зСдкСвС лТОоібкжзО, УмСУСбкС 
язСвС УзСєкС лСТФрПккя; 

 лСТФрПккя ікржХ бжйСв еОзСкСгОбУмбО лТС лТОою, зТій лПТПгаОпПкжХ 
ОаеОоОйж гТФвжй - гПб'ямжй оієї пОУмжкж, - Ф ТСейіТі йікійОиькСї еОТСаімкСї 
лиОмж еО зСдкП мОзП лСТФрПккя; 

 бпжкПккя лСТФрПккя, лПТПгаОпПкСвС ОаеОоСй гПУямжй оієї пОУмжкж, лСбмСТкС 
лТСмявСй ТСзФ е гкя бжябиПккя лСТФрПккя - Ф гбСзТОмкСйФ ТСейіТі йікійОиькСї 
еОТСаімкСї лиОмж еО зСдкП мОзП лСТФрПккя. 

ОмТОнж, кОзиОгПккя язжХ лПТПгаОпПкС пОУмжкСю гТФвСю оієї УмОммі, є нікОкУСбжйж 
УОкзоіяйж і кП кОиПдОмь гС ОгйікіУмТОмжбкС-вСУлСгОТУьзжХ УОкзоіР, бжекОпПкжХ виОбСю 27 
ГСУлСгОТУьзСвС зСгПзУФ КзТОїкж. 

ОмТОнж, еОекОпПкі Ф пОУмжкі гТФвіР оієї УмОммі, кОзиОгОюмьУя оПкмТОиькжй СТвОкСй 
бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСиімжзФ е лжмОкь кОвиягФ мО зСкмТСию еО 
гСгПТдОккяй еОзСкСгОбУмбО лТС лТОою, Ф лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ КОаікПмСй ЖікіУмТіб 
КзТОїкж. 

К ТОеі УлиОмж юТжгжпкСю СУСаСю ОаС ніежпкСю СУСаСю - ліглТжєйоПй, язО 
бжзСТжУмСбФє кОРйОкФ лТОою, 50 бігУСмзіб ТСейіТФ рмТОнФ лТСмявСй 10 аОкзібУьзжХ гкіб е 
гкя бТФпПккя лСУмОкСбж лТС кОзиОгПккя рмТОнФ еО лСТФрПккя бжйСв еОзСкСгОбУмбО лТС 
лТОою, лПТПгаОпПкСвС оією УмОммПю, мОзО лСУмОкСбО ббОдОємьУя бжзСкОкСю. 

К ТОеі бжзСкОккя лТжлжУФ оПкмТОиькСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє 
гПТдОбкФ лСиімжзФ е лжмОкь кОвиягФ мО зСкмТСию еО гСгПТдОккяй еОзСкСгОбУмбО лТС 
лТОою, мО ФУФкПккя бжябиПкжХ лСТФрПкь, лПТПгаОпПкжХ ОаеОоОйж пПмбПТмжй - рСУмжй, 
гПУямжй пОУмжкж гТФвСї оієї УмОммі, Ф бжекОпПкі лТжлжУСй УмТСзж еОХСгж сСгС лТжмявкПккя 
гС біглСбігОиькСУмі кП еОУмСУСбФюмьУя. 

ЗОХСгж сСгС лТжмявкПккя гС біглСбігОиькСУмі еО бпжкПккя лСТФрПккя, 
лПТПгаОпПкСвС ОаеОоОйж гТФвжй, мТПмій, УьСйжй, бСУьйжй, гПб'ямжй, СгжкОгоямжй пОУмжкж 
гТФвСї оієї УмОммі, еОУмСУСбФюмьУя СгкСпОУкС іе бжкПУПккяй лТжлжУФ кПеОиПдкС біг нОзмФ 
ФУФкПккя бжябиПкжХ лТж лТСбПгПккі лПТПбіТзж лСТФрПкь. 

ОмТОнж, еОекОпПкі б ОаеОоі гТФвСйФ пОУмжкж гТФвСї оієї УмОммі, йСдФмь аФмж кОзиОгПкі 
оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, еОекОпПкжй Ф пОУмжкі пПмбПТміР оієї УмОммі, аПе 
егіРУкПккя еОХСгФ гПТдОбкСвС кОвиягФ (зСкмТСию) кО лігУмОбі ТірПккя УФгФ лТС 
СнСТйиПккя мТФгСбжХ бігкСУжк іе лТОоібкжзСй, язжР бжзСкФбОб ТСаСмФ аПе ФзиОгПккя 
мТФгСбСвС гСвСбСТФ, мО бУмОкСбиПккя лПТіСгФ мОзСї ТСаСмж пж ТСаСмж кО ФйСбОХ кПлСбкСвС 
ТСаСпСвС пОУФ ОаС еО мТФгСбжй гСвСбСТСй е кПнізУСбОкжй ТСаСпжй пОУСй Ф ТОеі 
нОзмжпкСвС бжзСкОккя ТСаСмж лТСмявСй ФУьСвС ТСаСпСвС пОУФ, ФУмОкСбиПкСвС кО 
ліглТжєйУмбі, б ФУмОкСбі, СТвОкіеОоії. 

ВжзСкОккя лСУмОкСбж оПкмТОиькСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ 
лСиімжзФ е лжмОкь кОвиягФ мО зСкмТСию еО гСгПТдОккяй еОзСкСгОбУмбО лТС лТОою, 
лСзиОгОємьУя кО СТвОкж гПТдОбкСї бжзСкОбпСї УиФдаж. 

ЛлиОмО рмТОнФ кП ебіиькяє біг ФУФкПккя лСТФрПкь еОзСкСгОбУмбО лТС лТОою. 
ЗП ббОдОємьУя нОзмжпкжй гСлФУзСй гС ТСаСмж аПе СнСТйиПккя мТФгСбСвС гСвСбСТФ 

(зСкмТОзмФ) мО кП мявкП біглСбігОиькіУмь Ф бжвиягі рмТОнФ, лПТПгаОпПкФ ожй КСгПзУСй, 
ФзиОгПккя вів-зСкмТОзмФ Ф лСТягзФ мО кО ФйСбОХ, лПТПгаОпПкжХ ЗОзСкСй КзТОїкж "ЙТС 
УмжйФиюбОккя ТСебжмзФ ожнТСбСї ПзСкСйізж б КзТОїкі". 
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ГиОбО XIX 
ЙКИКІЗМДВІ ЙИЙИЖДЗЗЯ 

1. Йіг пОУ гії зОТОкмжкФ, бУмОкСбиПкСвС КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж е йПмСю 
еОлСаівОккя лСржТПккю зСТСкОбіТФУкСї ХбСТСаж (COVID-19), УмТСзж, бжекОпПкі УмОммПю 233 
оьСвС КСгПзУФ, лТСгСбдФюмьУя кО УмТСз гії мОзСвС зОТОкмжкФ. 

2. Йіг пОУ гії бСєккСвС УмОкФ, ббПгПкСвС біглСбігкС гС ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС лТОбСбжР 
ТПджй бСєккСвС УмОкФ", гіюмь СайПдПккя мО СУСаижбСУмі СТвОкіеОоії мТФгСбжХ бігкСУжк, 
бУмОкСбиПкі ЗОзСкСй КзТОїкж "ЙТС СТвОкіеОоію мТФгСбжХ бігкСУжк б ФйСбОХ бСєккСвС 
УмОкФ". 


