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КСегіи I 
 ЗАГАЙЬЗІ ЙИЙИЖДЗЗЯ 

ГиОбО 1. ИУкСбж йжмкСї УлТОбж 

ЛмОммя 1. ЗОзСкСгОбУмбС КзТОїкж е лжмОкь йжмкСї УлТОбж 
1. ЗОзСкСгОбУмбС КзТОїкж е лжмОкь йжмкСї УлТОбж УзиОгОємьУя е КСкУмжмФоії КзТОїкж, 

оьСвС КСгПзУФ, ікржХ еОзСкіб КзТОїкж, сС ТПвФиююмь лжмОккя, еОекОпПкі Ф УмОммі 7 оьСвС 
КСгПзУФ, е йідкОТСгкжХ гСвСбСТіб КзТОїкж, евСгО кО СаСб'яезСбіУмь язжХ кОгОкО ВПТХСбкСю 
КОгСю КзТОїкж, О мОзСд е кСТйОмжбкС-лТОбСбжХ Озміб, бжгОкжХ кО СУкСбі мО кО бжзСкОккя 
оьСвС КСгПзУФ мО ікржХ еОзСкСгОбпжХ Озміб. 

2. ВігкСУжкж, лСб'яеОкі іе УлТОбияккяй йжмкжХ лиОмПдіб, ТПвФиююмьУя ожй КСгПзУСй, 
ЙСгОмзСбжй зСгПзУСй КзТОїкж мО ікржйж еОзСкОйж КзТОїкж е лжмОкь СлСгОмзФбОккя. 

3. ЯзсС йідкОТСгкжй гСвСбСТСй КзТОїкж, евСгО кО СаСб'яезСбіУмь язСвС кОгОкО 
ВПТХСбкСю КОгСю КзТОїкж, бУмОкСбиПкС ікрі лТОбжиО, кід мі, сС лПТПгаОпПкі ожй КСгПзУСй 
мО ікржйж еОзСкОйж КзТОїкж, еОУмСУСбФюмьУя лТОбжиО йідкОТСгкСвС гСвСбСТФ КзТОїкж. 

ЛмОммя 2. ИУСаижбСУмі кОаТОккя пжккСУмі еОзСкОйж КзТОїкж мО ікржйж кСТйОмжбкС-
лТОбСбжйж ОзмОйж е лжмОкь йжмкСї УлТОбж 

1. ЗОзСкж КзТОїкж е лжмОкь йжмкСї УлТОбж, кСТйОмжбкС-лТОбСбі Озмж е лжмОкь йжмкСї 
УлТОбж, бжгОкі КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж мО оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, 
кОажТОюмь пжккСУмі пПТПе 45 гкіб е гкя їХ СніоіРкСвС СлФаиізФбОккя, язсС ікрП кП 
лПТПгаОпПкС УОйжй еОзСкСй ОаС кСТйОмжбкС-лТОбСбжй ОзмСй, ОиП кП ТОкірП гкя їХ 
СніоіРкСвС СлФаиізФбОккя. 

2. ИніоіРкжй СлФаиізФбОккяй еОзСкФ КзТОїкж е лжмОкь йжмкСї УлТОбж, кСТйОмжбкС-
лТОбСбСвС ОзмО е лжмОкь йжмкСї УлТОбж, бжгОкСвС КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж, 
оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, ббОдОємьУя СлФаиізФбОккя РСвС лСбкСвС мПзУмФ б 
СгкСйФ е лПТіСгжпкжХ гТФзСбОкжХ бжгОкь, бжекОпПкжХ еОзСкСгОбУмбСй КзТОїкж яз СніоіРкі. 
ДкПй СніоіРкСвС СлФаиізФбОккя еОзСкФ КзТОїкж е лжмОкь йжмкСї УлТОбж, кСТйОмжбкС-
лТОбСбСвС ОзмО е лжмОкь йжмкСї УлТОбж, бжгОкСвС КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж, 
оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, ббОдОємьУя гПкь бжХСгФ б Убім кСйПТО мСвС 
СніоіРкСвС гТФзСбОкСвС бжгОккя, б язСйФ лСбкжР мПзУм еОекОпПкСвС еОзСкФ КзТОїкж ОаС 
кСТйОмжбкС-лТОбСбСвС ОзмО СлФаиізСбОкС ТОкірП, кід б ікржХ СніоіРкжХ гТФзСбОкжХ 
бжгОккяХ. ЯзсС СлФаиізФбОккя еОзСкФ КзТОїкж е лжмОкь йжмкСї УлТОбж, кСТйОмжбкС-
лТОбСбСвС ОзмО е лжмОкь йжмкСї УлТОбж, бжгОкСвС КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж, 
оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, егіРУкюбОиСУя пОУмжкОйж, гкПй РСвС СніоіРкСвС 
СлФаиізФбОккя ббОдОємьУя гПкь бжХСгФ б Убім мСвС кСйПТО СніоіРкСвС гТФзСбОкСвС 
бжгОккя, б язСйФ ТОкірП, кід б ікржХ СніоіРкжХ гТФзСбОкжХ бжгОккяХ, СлФаиізСбОкС 
СУмОккю пОУмжкФ еОекОпПкСвС еОзСкФ ОаС кСТйОмжбкС-лТОбСбСвС ОзмО. 

3. ЗОзСк КзТОїкж ОаС ікржР кСТйОмжбкС-лТОбСбжР Озм е лжмОкь йжмкСї УлТОбж, язжР 
кОажТОє пжккСУмі е гкя СніоіРкСвС СлФаиізФбОккя, ббОдОємьУя пжккжй е 0 вСгжк гкя, 
кОУмФлкСвС еО гкПй СніоіРкСвС СлФаиізФбОккя еОекОпПкСвС еОзСкФ КзТОїкж ОаС кСТйОмжбкС-
лТОбСбСвС ОзмО. 

4. ЯзсС гия кОаТОккя пжккСУмі еОзСкСй КзТОїкж ОаС ікржй кСТйОмжбкС-лТОбСбжй 
ОзмСй е лжмОкь йжмкСї УлТОбж бУмОкСбиПкС лПбкжР УмТСз е гкя РСвС СніоіРкСвС 
СлФаиізФбОккя, бжекОпПкжР гкяйж, оПР УмТСз лСпжкОємьУя е 0 вСгжк гкя, кОУмФлкСвС еО 
гкПй СніоіРкСвС СлФаиізФбОккя еОекОпПкСвС еОзСкФ ОаС ОзмО, і еОзікпФємьУя С 24 вСгжкі 
СУмОккьСвС гкя біглСбігкСвС УмТСзФ. 

5. ЯзсС гПкь кОаТОккя пжккСУмі еОзСкСй КзТОїкж ОаС ікржй кСТйОмжбкС-лТОбСбжй 
ОзмСй е лжмОкь йжмкСї УлТОбж бжекОпПкС зСкзТПмкСю гОмСю, оПР еОзСк ОаС Озм ббОдОємьУя 
пжккжй е 0 вСгжк еОекОпПкСї гОмж. 
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6. Часоимт шосот вийкючемо. 

ЛмОммя 3. ИУСаижбСУмі еОУмСУФбОккя еОзСкіб КзТОїкж мО ікржХ кСТйОмжбкС-лТОбСбжХ 
Озміб е лжмОкь йжмкСї УлТОбж 

1. ЙТж егіРУкПккі йжмкСвС зСкмТСию мО йжмкСвС СнСТйиПккя мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ 
еОУСаіб зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя, сС лПТПйісФюмьУя пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж, 
еОУмСУСбФюмьУя бжзиюпкС кСТйж еОзСкіб КзТОїкж мО ікржХ кСТйОмжбкС-лТОбСбжХ Озміб е 
лжмОкь йжмкСї УлТОбж, пжккі кО гПкь лТжРкяммя йжмкСї гПзиОТОоії йжмкжй СТвОкСй КзТОїкж. 

2. К ТОеі язсС еОзСкСгОбУмбСй КзТОїкж лПТПгаОпПкО йСдижбіУмь бжзСкОккя йжмкжХ 
нСТйОиькСУмПР аПе лСгОккя йжмкСї гПзиОТОоії, еОУмСУСбФюмьУя кСТйж еОзСкіб КзТОїкж мО 
ікржХ кСТйОмжбкС-лТОбСбжХ Озміб е лжмОкь йжмкСї УлТОбж, пжккі кО гПкь бжзСкОккя мОзжХ 
нСТйОиькСУмПР. 

3. ЗСТйж еОзСкіб КзТОїкж, язі лСй'язрФюмь ОаС УзОУСбФюмь біглСбігОиькіУмь СУСаж еО 
лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи, лПТПгаОпПкі ожй КСгПзУСй, йОюмь ебСТСмкФ гію б пОУі, мСамС їХ 
кСТйж лСржТююмьУя і кО лТОбСлСТФрПккя, бпжкПкі гС лТжРкяммя ожХ еОзСкіб. ЗСТйж 
еОзСкіб КзТОїкж, язі бУмОкСбиююмь ОаС лСУжиююмь біглСбігОиькіУмь еО мОзі 
лТОбСлСТФрПккя, ебСТСмкСї гії б пОУі кП йОюмь. 

4. К ТОеі язсС кСТйж еОзСкіб КзТОїкж пж ікржХ кСТйОмжбкС-лТОбСбжХ Озміб е лжмОкь 
йжмкСї УлТОбж гСлФУзОюмь кПСгкСекОпкП (йкСджккП) мТОзмФбОккя лТОб мО СаСб'яезіб 
ліглТжєйУмб і вТСйОгяк, язі лПТПйісФюмь мСбОТж, мТОкУлСТмкі еОУСаж зСйПТоіРкСвС 
лТжекОпПккя пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж ОаС егіРУкююмь СлПТОоії е мСбОТОйж, сС 
лПТПаФбОюмь ліг йжмкжй зСкмТСиПй, пж лТОб мО СаСб'яезіб лСУОгСбжХ СУіа йжмкжХ СТвОкіб, 
бкОУиігСз пСвС є йСдижбіУмь лТжРкяммя ТірПккя яз кО зСТжУмь мОзжХ ліглТжєйУмб мО 
вТСйОгяк, мОз і кО зСТжУмь йжмкСвС СТвОкФ, ТірПккя лСбжккС лТжРйОмжУя кО зСТжУмь 
еОекОпПкжХ ліглТжєйУмб і вТСйОгяк. 

ЛмОммя 31. ИУСаижбСУмі еОУмСУФбОккя бОиюмкжХ зФТУіб 
1. Дия оіиПР егіРУкПккя йжмкжХ нСТйОиькСУмПР сСгС мСбОТіб і мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб 

зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя еОУмСУСбФємьУя СніоіРкжР зФТУ бОиюмж КзТОїкж гС ікСеПйкСї 
бОиюмж, бУмОкСбиПкжР ЗОоіСкОиькжй аОкзСй КзТОїкж, сС гіє кО 0 вСгжк гкя лСгОккя 
йжмкСї гПзиОТОоії, ОаС гкя егіРУкПккя йжмкжХ нСТйОиькСУмПР, язсС бСкж егіРУкююмьУя 
аПе лСгОккя йжмкСї гПзиОТОоії. 

ЛмОммя 4. ВжекОпПккя СУкСбкжХ мПТйікіб і лСкямь 
1. К оьСйФ КСгПзУі кОбПгПкі кждпП мПТйікж і лСкяммя бджбОюмьУя б мОзСйФ екОпПккі: 
1) ОбмСТжеСбОкжР ПзСкСйіпкжР СлПТОмСТ (гОиі - АДИ) - ліглТжєйУмбС, язСйФ йжмкжйж 

СТвОкОйж кОгОкС ОбмСТжеОоію АДИ евігкС е ожй КСгПзУСй; 
11) бОиюмкі оіккСУмі: 
О) бОиюмО КзТОїкж - вТСрСбі екОзж Ф бжвиягі аОкзкСміб, зОекОпПРУьзжХ аіиПміб, йСкПм мО 

б ікржХ нСТйОХ, сС лПТПаФбОюмь б СаівФ мО є еОзСккжй лиОмідкжй еОУСаСй кО мПТжмСТії 
КзТОїкж, О мОзСд бжиФпПкі е СаівФ ОаС мОзі, сС бжиФпОюмьУя е кьСвС, ОиП лігиявОюмь СайікСбі 
кО вТСрСбі екОзж, язі лПТПаФбОюмь б СаівФ; 

а) ікСеПйкО бОиюмО - ікСеПйкі вТСрСбі екОзж Ф бжвиягі аОкзкСміб, зОекОпПРУьзжХ 
аіиПміб, йСкПм, сС лПТПаФбОюмь б СаівФ мО є еОзСккжй лиОмідкжй еОУСаСй кО мПТжмСТії 
біглСбігкСї ікСеПйкСї гПТдОбж, О мОзСд бжиФпПкі е СаівФ ОаС мОзі, сС бжиФпОюмьУя е кьСвС, 
ОиП лігиявОюмь СайікСбі кО вТСрСбі екОзж, язі лПТПаФбОюмь б СаівФ; 

б) лиОмідкі гСзФйПкмж мО оіккі лОлПТж (Озоії, СаиівОоії, зФлСкж гС кжХ, бПзУПиі (мТОммж), 
аСТвСбі ТСелжУзж, ОзТПгжмжбж, пПзж, аОкзібУьзі кОзОеж, гПлСежмкі УПТмжнізОмж, ікрі 
нікОкУСбі мО аОкзібУьзі гСзФйПкмж), бжТОдПкі Ф бОиюмі КзТОїкж, б ікСеПйкіР бОиюмі ОаС 
аОкзібУьзжХ йПмОиОХ; 

в) аОкзібУьзі йПмОиж - еСиСмС, УТіаиС, лиОмжкО, йПмОиж лиОмжкСбСї вТФлж, гСбПгПкі 
(ОнікСбОкі) гС кОРбжсжХ лТСа біглСбігкС гС УбімСбжХ УмОкгОТміб, Ф еижбзОХ і лСТСрзОХ, сС 
йОюмь УПТмжнізОм язСУмі, О мОзСд йСкПмж, бжТСаиПкі е гСТСвСоіккжХ йПмОиіб; 
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2) бОкмОд ПзУлТПУ-лПТПбіекжзО - зСкУСиігСбОкі еО єгжкжй мТОкУлСТмкжй гСзФйПкмСй 
йідкОТСгкі ПзУлТПУ-біглТОбиПккя пж йідкОТСгкі ПзУлТПУ-біглТОбиПккя, сС кП ФбіРриж гС 
УзиОгФ ожХ зСкУСиігСбОкжХ йідкОТСгкжХ ПзУлТПУ-біглТОбиПкь еО УбСїй ХОТОзмПТСй, 
ТСейіТОйж ОаС е ікржХ лТжпжк, сС лПТПйісФюмьУя (лПТПУжиОюмьУя) ПзУлТПУ-лПТПбіекжзСй 
пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж; 

3) бОкмОдкП біглТОбиПккя - мСбОТж, сС кОгХСгямь б КзТОїкФ кО ОгТПУФ СУіа ОаС 
біглТОбияюмьУя кжйж еО йПді КзТОїкж, ОаС лПТПйісФюмьУя мТОкежмСй пПТПе йжмкФ 
мПТжмСТію КзТОїкж, зТій мСбОТіб, сС кОиПдОмь вТСйОгякОй мО лПТПйісФюмьУя кжйж Ф ТФпкіР 
лСзиОді, УФлТСбСгдФбОкСйФ мО кПУФлТСбСгдФбОкСйФ аОвОді; 

4) ббПеПккя мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж, бжбПеПккя 
мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб еО йПді йжмкСї мПТжмСТії КзТОїкж - УФзФлкіУмь гіР, лСб'яеОкжХ 
іе лПТПйісПккяй мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж Ф аФгь-язжР 
УлСУіа Ф біглСбігкСйФ кОлТяйзФ; 

5) бжлФУз мСбОТіб - кОгОккя йжмкжй СТвОкСй лТОбО кО зСТжУмФбОккя мО/ОаС 
ТСелСТягдПккя мСбОТОйж, сСгС язжХ егіРУкюємьУя йжмкП СнСТйиПккя, біглСбігкС гС 
еОябиПкСї йПмж; 

51) біеФОиькП ікУлПзмФбОккя - гії лСУОгСбСї СУСаж йжмкжХ СТвОкіб, сС лПТПгаОпОюмь 
екяммя еОУСаіб еОаПелПпПккя ігПкмжнізОоії, кОзиОгПкжХ кО мТОкУлСТмкжР еОУіа 
зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя, аПе бжбОкмОдПккя мСбОТіб мО аПе їХ ТСелОзФбОккя, е йПмСю 
бжябиПккя СекОз лУФбОккя ожХ мСбОТіб; 

6) біиькжР Саів - Саів мСбОТіб, язжР егіРУкюємьУя аПе СайПдПкь е аСзФ йжмкжХ СТвОкіб 
КзТОїкж; 

7) вТСйОгякж - ніежпкі СУСаж: вТСйОгякж КзТОїкж, ікСеПйоі, СУСаж аПе вТСйОгякУмбО; 
8) гПзиОТОкм - СУСаО, язО УОйСУміРкС егіРУкює гПзиОТФбОккя ОаС біг ійПкі язСї 

егіРУкюємьУя гПзиОТФбОккя; 
9) гПзиОТОоія йжмкСї бОТмСУмі - гСзФйПкм бУмОкСбиПкСї нСТйж, сС лСгОємьУя 

гПзиОТОкмСй і йіУмжмь бігСйСУмі сСгС йжмкСї бОТмСУмі мСбОТіб, язі лПТПйісФюмьУя пПТПе 
йжмкжР зСТгСк КзТОїкж пж УмСУСбкС язжХ ейікюємьУя йжмкжР ТПджй; 

91) бжзиюпПкС; 
10) гСебіи йжмкСвС СТвОкФ - кОгОккя СУСаі йжмкжй СТвОкСй ФУкС, лжУьйСбС 

(лОлПТСбжй ОаС ПиПзмТСккжй гСзФйПкмСй) пж рияХСй лТСУмОбияккя бігажмзО СУСажУмСї 
кСйПТкСї лПпОмзж кО УФлТСбігкжХ гСзФйПкмОХ (гПзиОТОоіяХ, бігСйСУмяХ) лТОбО кО бпжкПккя 
лПбкжХ гіР; 

11) гСТСвСоіккі йПмОиж, гСТСвСоіккП зОйіккя, гСТСвСоіккП зОйіккя СТвОкСвПккСвС 
ФмбСТПккя, кОлібгСТСвСоіккП зОйіккя - мПТйікж бджбОюмьУя Ф екОпПккі, кОбПгПкСйФ б 
ЗОзСкі КзТОїкж "ЙТС гПТдОбкП ТПвФиюбОккя бжгСаФмзФ, бжТСакжомбО і бжзСТжУмОккя 
гСТСвСоіккжХ йПмОиіб і гСТСвСоіккСвС зОйіккя мО зСкмТСиь еО СлПТОоіяйж е кжйж"; 

12) ПзУлТПУ-лПТПбіекжз - лПТПбіекжз, язжР е бжзСТжУмОккяй аФгь-язСвС бжгФ 
мТОкУлСТмФ егіРУкює лТжУзСТПкП лПТПбПеПккя йідкОТСгкжХ ПзУлТПУ-біглТОбиПкь еО 
єгжкжй мТОкУлСТмкжй гСзФйПкмСй (еОвОиькі ОбіОкОзиОгкі (AWB - airwaybill, MAWB - master 
airwaybill), CMR, bill of lading (зСкСУОйПкм) мСсС), О мОзСд еОаПелПпФє лТжРйОккя, СаТСазФ, 
лТПг'ябиПккя мОзжХ біглТОбиПкь йжмкжй СТвОкОй гия йжмкСвС зСкмТСию мО йжмкСвС 
СнСТйиПккя б йіУояХ їХ йжмкСвС СнСТйиПккя мО бжгОпФ СгПТдФбОпОй (лСбПТкПккя 
біглТОбкжзОй); 

121) еОвОиькО гПзиОТОоія лТжаФммя - лСбігСйиПккя лТС мСбОТж, лТжекОпПкі гия 
ббПеПккя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж, Ф мСйФ пжУиі е йПмСю мТОкежмФ, сС йіУмжмь бігСйСУмі, 
кПСаХігкі гия лТСбПгПккя ОкОиіеФ Тжежзіб е йПмСю Соікзж аПелПзж мО кОгіРкСУмі, кОгОкП 
йжмкСйФ СТвОкФ Ф бУмОкСбиПкі лСТягСз і УмТСзж; 

122) ПиПзмТСккі ікнСТйОоіРкі ТПУФТУж йжмкжХ СТвОкіб - УжУмПйОмжеСбОкО ікнСТйОоія, 
сС бзиюпОє гОкі б ПиПзмТСккСйФ бжвиягі, лТОбС кО бСиСгіккя, бжзСТжУмОккя ОаС 
ТСелСТягдПккя язжйж кОиПджмь йжмкжй СТвОкОй біглСбігкС гС еОзСкФ мО язі УмбСТПкі, 
СмТжйОкі (Ф мСйФ пжУиі е бігСйСУмПР, сС йіУмямьУя Ф гСзФйПкмОХ, язі кОгОюмьУя ліг пОУ 



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

егіРУкПккя йжмкСвС зСкмТСию мО йжмкСвС СнСТйиПккя мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб, О 
мОзСд ікржХ гСзФйПкмОХ, Ф мСйФ пжУиі СмТжйОкжХ біглСбігкС гС йідкОТСгкжХ гСвСбСТіб 
КзТОїкж), СаиізСбОкі, СаТСаиПкі мО еаПТівОюмьУя кО йОмПТіОиькжХ кСУіяХ мО/ОаС бігСаТОдПкі 
еО гСлСйСвСю ікнСТйОоіРкжХ мПХкСиСвіР; 

13) еОХСгж кПмОТжнкСвС ТПвФиюбОккя еСбкіркьСПзСкСйіпкСї гіяиькСУмі - кП лСб'яеОкі 
іе еОУмСУФбОккяй йжмО гС мСбОТіб, сС лПТПйісФюмьУя пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж, 
бУмОкСбиПкі біглСбігкС гС еОзСкФ еОаСТСкж мО/ОаС СайПдПккя, УлТяйСбОкі кО еОХжУм 
бкФмТіркьСвС ТжкзФ, вТСйОгУьзСвС лСТягзФ мО аПелПзж, УФУліиькСї йСТОиі, кО СХСТСкФ 
егСТСб'я мО джммя июгПР і мбОТжк, СХСТСкФ кОбзСижркьСвС лТжТСгкСвС УПТПгСбжсО, еОХжУм 
лТОб УлСджбОпіб мСбОТіб, сС ббСеямьУя б КзТОїкФ, О мОзСд кО СХСТСкФ кОоіСкОиькСї 
зФиьмФТкСї мО іУмСТжпкСї УлОгсжкж; 

131) еОХСгж СніоіРкСвС зСкмТСию - німСУОкімОТкжР зСкмТСиь, бПмПТжкОТкС-УОкімОТкжР 
зСкмТСиь, гПТдОбкжР зСкмТСиь еО гСмТжйОккяй еОзСкСгОбУмбО лТС ХОТпСбі лТСгФзмж, 
зСТйж, лСаіпкі лТСгФзмж мбОТжккСвС лСХСгдПккя, егСТСб'я мО аиОвСлСиФппя мбОТжк, сС 
лТСбСгямьУя евігкС іе еОзСкСгОбУмбСй КзТОїкж; 

14) еСкО йжмкСвС зСкмТСию - йіУоП, бжекОпПкП йжмкжйж СТвОкОйж б лФкзмОХ лТСлФУзФ 
пПТПе гПТдОбкжР зСТгСк КзТОїкж ОаС б ікржХ йіУояХ йжмкСї мПТжмСТії КзТОїкж, б йПдОХ 
язСвС йжмкі СТвОкж егіРУкююмь йжмкі нСТйОиькСУмі; 

15) ікСеПйкі мСбОТж - мСбОТж, сС кП є ФзТОїкУьзжйж біглСбігкС гС лФкзмФ 61 оієї УмОммі, 
О мОзСд мСбОТж, сС бмТОмжиж йжмкжР УмОмФУ ФзТОїкУьзжХ мСбОТіб біглСбігкС гС оьСвС 
КСгПзУФ; 

16) зСкмПРкПТ - мТОкУлСТмкП СаиОгкОккя (зиімзО, екійкО ожУмПТкО ОаС лСгіакжР еОУіа), 
сС: 

О) ябияє УСаСю лСбкіУмю ОаС пОУмзСбС еОзТжмФ єйкіУмь, лТжекОпПкФ гия лСйісПккя б 
кПї бОкмОдіб; 

а) йОє лСУміРкжР ХОТОзмПТ і еОбгязж оьСйФ є гСУмОмкьС йіокжй, сСа УиФвФбОмж гия 
аОвОмСТОеСбСвС бжзСТжУмОккя; 

б) УлПоіОиькС УзСкУмТФРСбОкП гия лСиПврПккя лПТПбПеПккя бОкмОдіб Сгкжй ОаС 
зіиьзСйО бжгОйж мТОкУлСТмФ аПе лТСйідкСвС лПТПбОкмОдПккя; 

в) УзСкУмТФРСбОкП мОзжй пжкСй, сСа лСиПвржмж РСвС лПТПбОкмОдПккя, еСзТПйО е 
СгкСвС бжгФ мТОкУлСТмФ кО ікржР; 

ґ) УзСкУмТФРСбОкП мОзжй пжкСй, сСа РСвС йСдкО аФиС иПвзС еОбОкмОдФбОмж мО 
ТСебОкмОдФбОмж; 

г) сС йОє бкФмТіркіР Са'єй кП йПкрП СгкСвС йПмТО зФаіпкСвС. 
МПТйік "зСкмПРкПТ" бзиюпОє лТжиОггя мО СаиОгкОккя, кПСаХігкі гия оьСвС мжлФ 

зСкмПРкПТО, еО ФйСбж, сС бСкж лПТПбСеямьУя ТОеСй іе зСкмПРкПТСй. Зкійкі зФеСбж 
лТжТібкююмьУя гС зСкмПРкПТіб; 

17) зСкмТОнОзмкі мСбОТж: 
О) мСбОТж, сС є лТПгйПмОйж лСТФрПккя лТОб ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі кО 

мСТвСбПиькФ йОТзФ б КзТОїкі, кО язжХ аПе гСебСиФ йіУмжмьУя лСекОпПккя, мСмСдкП іе 
СХСТСкюбОкСю б КзТОїкі мСТвСбПиькСю йОТзСю УмСУСбкС СгкСвС Р мСвС УОйСвС бжгФ 
мСбОТіб, ОаС язП є УХСджй кОУміиьзж, сС РСвС йСдкО УлиФмОмж е мОзСю мСТвСбПиькСю 
йОТзСю; 

а) мСбОТж, сС є лТПгйПмОйж лСТФрПккя лТОб ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі кО вПСвТОніпкП 
еОекОпПккя б КзТОїкі Р йіУмямь кОебФ пж мПТйік ОаС СлжУФюмьУя еО гСлСйСвСю кОебж пж 
мПТйікО, язі еОХжсПкі мОзжй вПСвТОніпкжй еОекОпПккяй; 

б) аФгь-язО ФлОзСбзО, ПмжзПмзО, кОиілзО, аТСрФТО, ікУмТФзоія е ПзУлиФОмОоії, вОТОкмія пж 
ікржР гСзФйПкм мОзСвС мжлФ, кОбімь язсС бСкж лТПгУмОбиПкі СзТПйС, язі є лТПгйПмОйж 
лСТФрПккя лТОб ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі кО мСТвСбПиькФ йОТзФ ОаС вПСвТОніпкП 
еОекОпПккя, язі йіУмямь лСекОпПккя, кОебФ ОаС мПТйік, мСмСдкі іе СХСТСкюбОкСю б КзТОїкі 
мСТвСбПиькСю йОТзСю пж вПСвТОніпкжй еОекОпПккяй, ОаС язі є УХСджйж кОУміиьзж, сС їХ 
йСдкО УлиФмОмж е мОзСю мСТвСбПиькСю йОТзСю пж вПСвТОніпкжй еОекОпПккяй, мО язі 
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йСдФмь бжзСТжУмСбФбОмжУя УмСУСбкС СгкСвС Р мСвС УОйСвС бжгФ мСбОТіб, сСгС язСвС 
СХСТСкяємьУя мСТвСбПиькО йОТзО б КзТОїкі пж вПСвТОніпкП еОекОпПккя; 

18) зФиьмФТкі оіккСУмі - Са'єзмж йОмПТіОиькСї мО гФХСбкСї зФиьмФТж, сС йОюмь ХФгСдкє, 
іУмСТжпкП, ПмкСвТОніпкП мО кОФзСбП екОпПккя і лігиявОюмь еаПТПдПккю, бігмбСТПккю мО 
СХСТСкі біглСбігкС гС еОзСкСгОбУмбО КзТОїкж; 

19) йСмСТкі мТОкУлСТмкі еОУСаж - мТОкУлСТмкі еОУСаж, сС ТФХОюмьУя еО гСлСйСвСю 
бУмОкСбиПкСвС кО кжХ гбжвФкО; 

191) йПХОкіей "єгжкСвС бізкО" - йПХОкіей беОєйСгії гПзиОТОкміб, їХ лТПгУмОбкжзіб мО 
ікржХ еОікмПТПУСбОкжХ СУіа е йжмкжйж СТвОкОйж, ікржйж гПТдОбкжйж СТвОкОйж, 
ФУмОкСбОйж мО СТвОкіеОоіяйж, ФлСбкСбОдПкжйж кО егіРУкПккя гСебіиькжХ ОаС зСкмТСиькжХ 
нФкзоіР сСгС лПТПйісПккя мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя пПТПе 
йжмкжР зСТгСк КзТОїкж, язжР еОаПелПпФє йСдижбіУмь СгкСТОеСбСвС лСгОккя б 
ПиПзмТСккСйФ бжвиягі пПТПе єгжкжР гПТдОбкжР ікнСТйОоіРкжР бПа-лСТмОи "ЄгжкП бізкС 
гия йідкОТСгкСї мСТвібиі" гСзФйПкміб мО/ОаС бігСйСУмПР е йПмСю гСмТжйОккя бжйСв сСгС 
лПТПйісПккя мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя пПТПе йжмкжР 
зСТгСк КзТОїкж, лПТПгаОпПкжХ ожй КСгПзУСй, ікржйж еОзСкОйж КзТОїкж, йідкОТСгкжйж 
гСвСбСТОйж КзТОїкж, евСгО кО СаСб'яезСбіУмь язжХ кОгОкО ВПТХСбкСю КОгСю КзТОїкж, О 
мОзСд кСТйОмжбкС-лТОбСбжйж ОзмОйж, бжгОкжйж кО СУкСбі мО кО бжзСкОккя оьСвС КСгПзУФ 
мО ікржХ еОзСкіб КзТОїкж; 

20) йжмкО гПзиОТОоія - еОябО бУмОкСбиПкСї нСТйж, б язіР СУСаСю еОекОпПкС йжмкФ 
лТСоПгФТФ, сС лігиявОє еОУмСУФбОккю гС мСбОТіб, мО лПТПгаОпПкі еОзСкСгОбУмбСй 
бігСйСУмі лТС мСбОТж, ФйСбж і УлСУСаж їХ лПТПйісПккя пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж мО 
сСгС кОТОХФбОккя йжмкжХ лиОмПдіб, кПСаХігкжХ гия еОУмСУФбОккя оієї лТСоПгФТж; 

21) йжмкО лТСоПгФТО - еФйСбиПкі йПмСю лПТПйісПккя мСбОТіб пПТПе йжмкжР зСТгСк 
КзТОїкж УФзФлкіУмь йжмкжХ нСТйОиькСУмПР мО лСТягСз їХ бжзСкОккя; 

22) йжмкП еОаПелПпПккя - СгкСТОеСбі кСйПТкі еОліТкС-лиСйаСбі лТжУмТСї, лиСйаж, 
лПпОмзж, рмОйлж, вСиСвТОніпкі йімзж, еОУСаж ПиПзмТСккСвС ліглжУФ мО ікрі еОУСаж 
ігПкмжнізОоії, сС бжзСТжУмСбФюмьУя йжмкжйж СТвОкОйж гия бігСаТОдПккя мО еОзТілиПккя 
ТПеФиьмОміб йжмкСвС зСкмТСию мО йжмкСвС СнСТйиПккя; 

23) йжмкП СнСТйиПккя - бжзСкОккя йжмкжХ нСТйОиькСУмПР, кПСаХігкжХ гия бжлФУзФ 
мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя; 

24) йжмкжР зСкмТСиь - УФзФлкіУмь еОХСгіб, сС егіРУкююмьУя е йПмСю еОаПелПпПккя 
гСгПТдОккя кСТй оьСвС КСгПзУФ, еОзСкіб мО ікржХ кСТйОмжбкС-лТОбСбжХ Озміб е лжмОкь 
йжмкСї УлТОбж, йідкОТСгкжХ гСвСбСТіб КзТОїкж, ФзиОгПкжХ Ф бУмОкСбиПкСйФ еОзСкСй 
лСТягзФ; 

25) йжмкжР ТПджй - зСйлиПзУ беОєйСлСб'яеОкжХ лТОбСбжХ кСТй, сС біглСбігкС гС 
еОябиПкСї йПмж лПТПйісПккя мСбОТіб пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж бжекОпОюмь йжмкФ 
лТСоПгФТФ сСгС ожХ мСбОТіб, їХ лТОбСбжР УмОмФУ, ФйСбж СлСгОмзФбОккя і СаФйСбиююмь їХ 
бжзСТжУмОккя ліУия йжмкСвС СнСТйиПккя; 

26) йжмкжР УмОмФУ мСбОТіб - кОиПдкіУмь мСбОТіб гС ФзТОїкУьзжХ ОаС ікСеПйкжХ; 
27) йжмкі лиОмПді: 
О) йжмС; 
а) ОзожекжР лСгОмСз іе ббПеПкжХ кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж лігОзожекжХ мСбОТіб 

(лТСгФзоії); 
б) лСгОмСз кО гСгОкФ бОТміУмь іе ббПеПкжХ кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж мСбОТіб 

(лТСгФзоії); 
28) йжмкі лТОбжиО - бУмОкСбиПкжР ожй КСгПзУСй мО ікржйж ОзмОйж еОзСкСгОбУмбО 

КзТОїкж лСТягСз лПТПйісПккя мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя 
пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж, лТПг'ябиПккя їХ йжмкжй СТвОкОй гия лТСбПгПккя йжмкСвС 
зСкмТСию мО йжмкСвС СнСТйиПккя, О мОзСд егіРУкПккя СлПТОоіР е мСбОТОйж, сС 
лПТПаФбОюмь ліг йжмкжй зСкмТСиПй, ОаС зСкмТСиь еО язжйж лСзиОгПкС кО йжмкі СТвОкж 
ожй КСгПзУСй мО ікржйж еОзСкОйж КзТОїкж; 
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29) йжмкі нСТйОиькСУмі - УФзФлкіУмь гіР, сС лігиявОюмь бжзСкОккю біглСбігкжйж 
СУСаОйж і йжмкжйж СТвОкОйж, О мОзСд ОбмСйОмжеСбОкСю УжУмПйСю йжмкСвС СнСТйиПккя е 
йПмСю гСмТжйОккя бжйСв еОзСкСгОбУмбО КзТОїкж е лжмОкь йжмкСї УлТОбж; 

30) йідкОТСгкжР мТОкУлСТмкжР гСзФйПкм - кСйПТкжР мСбОТСУФлТСбігкжР гСзФйПкм, 
язжР є гСвСбСТСй кО лПТПбПеПккя зСдкСвС СзТПйСвС йідкОТСгкСвС ПзУлТПУ-біглТОбиПккя; 

31) йідкОТСгкі лСрмСбі біглТОбиПккя - ФлОзСбОкі мО СнСТйиПкі біглСбігкС гС бжйСв 
Озміб ВУПУбімкьСвС лСрмСбСвС УСюеФ мО ЙТОбжи кОгОккя лСУиФв лСрмСбСвС еб'яезФ ижУмж, 
лСрмСбі зОТмзж, аОкгПТСиі, УлПоіОиькі йірзж е лСекОпзСю "Ж", гТіакі лОзПмж, біглТОбиПккя е 
СвСиСрПкСю оіккіУмю, лСрмСбі лСУжизж, евТФлСбОкі лСрмСбі біглТОбиПккя е лСекОпзСю 
"КСкУжвкОоія", біглТОбиПккя йідкОТСгкСї лТжУзСТПкСї лСрмж "EMS", язі лТжРйОюмьУя гия 
лПТПУжиОккя еО йПді КзТОїкж, гСУмОбияюмьУя б КзТОїкФ ОаС лПТПйісФюмьУя пПТПе 
мПТжмСТію КзТОїкж мТОкежмСй СлПТОмСТОйж лСрмСбСвС еб'яезФ; 

32) йідкОТСгкі ПзУлТПУ-біглТОбиПккя - кОиПдкжй пжкСй ФлОзСбОкі йідкОТСгкі 
біглТОбиПккя е гСзФйПкмОйж пж мСбОТкжй бзиОгПккяй, язі лТжРйОюмьУя, СаТСаияюмьУя, 
лПТПбСеямьУя аФгь-язжй бжгСй мТОкУлСТмФ еО йідкОТСгкжй мТОкУлСТмкжй гСзФйПкмСй е 
йПмСю гСУмОбзж СгПТдФбОпФ лТжУзСТПкжй УлСУСаСй Ф бжекОпПкжР УмТСз; 

33) кПТПежгПкмж: 
О) юТжгжпкі СУСаж, ФмбСТПкі біглСбігкС гС еОзСкСгОбУмбО ікржХ гПТдОб, язі 

егіРУкююмь УбСю гіяиькіУмь еО йПдОйж КзТОїкж, О мОзСд їХ бігСзТПйиПкі лігТСегіиж е 
йіУоПекОХСгдПккяй кО мПТжмСТії КзТОїкж, язі кП егіРУкююмь вСУлСгОТУьзФ гіяиькіУмь 
біглСбігкС гС еОзСкСгОбУмбО КзТОїкж; 

а) ТСемОрСбОкі кО мПТжмСТії КзТОїкж гжлиСйОмжпкі лТПгУмОбкжомбО, зСкУФиьУьзі 
ФУмОкСбж, ікрі СніоіРкі лТПгУмОбкжомбО ікСеПйкжХ гПТдОб мО йідкОТСгкжХ СТвОкіеОоіР, язі 
йОюмь гжлиСйОмжпкі лТжбіиПї мО ійФкімПм; 

б) ніежпкі СУСаж: ікСеПйоі мО СУСаж аПе вТСйОгякУмбО, вТСйОгякж КзТОїкж, язі йОюмь 
лСУміРкП йіУоП лТСджбОккя еО йПдОйж КзТОїкж, Ф мСйФ пжУиі мі, язі мжйпОУСбС лПТПаФбОюмь 
кО мПТжмСТії КзТОїкж; 

34) кПУФлТСбСгдФбОкжР аОвОд - мСбОТж, сС біглТОбияюмьУя їХ биОУкжзОйж - 
вТСйОгякОйж е СнСТйиПккяй аОвОдкжХ ОаС ікржХ лПТПбіекжХ гСзФйПкміб мО 
лПТПйісФюмьУя пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж СзТПйС біг ожХ вТСйОгяк; 

341) йжмкі СТвОкж - оПкмТОиькжР СТвОк бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ йжмкФ 
лСиімжзФ, йжмкжоі мО йжмкі лСУмж; 

35) СУСаж - юТжгжпкі мО ніежпкі СУСаж; 
36) СУСажУмі ТПпі - мСбОТж, кСбі і мОзі, сС аФиж Ф бджмзФ, лТжекОпПкі гия еОаПелПпПккя 

ебжпОРкжХ лСбУязгПккжХ лСмТПа ніежпкСї СУСаж, язі біглСбігОюмь йПмі лПТПаФбОккя 
еОекОпПкСї СУСаж біглСбігкС б КзТОїкі ОаС еО зСТгСкСй, лПТПйісФюмьУя пПТПе йжмкжР 
зСТгСк КзТОїкж Ф ТФпкіР лСзиОді, УФлТСбСгдФбОкСйФ мО кПУФлТСбСгдФбОкСйФ аОвОді і кП 
лТжекОпПкі гия ліглТжєйкжоьзСї гіяиькСУмі, бігпФдПккя ОаС лПТПгОпі ікржй СУСаОй; 

37) лПТПбіекжз - СУСаО, язО лПТПйісФє мСбОТж ОаС аПТП кО УПаП еСаСб'яеОккя мО 
біглСбігОиькіУмь еО лПТПйісПккя мСбОТіб пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж мО/ОаС йжмкСю 
мПТжмСТією КзТОїкж, еСзТПйО: 

 гия ейірОкСвС (зСйаікСбОкСвС) лПТПбПеПккя - СУСаО, язО бжзСТжУмСбФє 
(ПзУлиФОмФє) мТОкУлСТмкжР еОУіа, сС аПелСУПТПгкьС лТжбСгжмь Ф ТФХ ОаС 
лПТПбСежмь ТСейісПкі кО кьСйФ ікрі мТОкУлСТмкі еОУСаж яз ОзмжбкжР 
мТОкУлСТмкжР еОУіа; 

 гия йСТУьзСвС пж лСбімТякСвС лПТПбПеПккя еО гСвСбСТСй пОТмПТФ 
(нТОХмФбОккя) УФгкО - СУСаО, язО ФзиОгОє гСвСбіТ і бжгОє ОбіОоіРкФ бОкмОдкФ 
кОзиОгкФ (Air Waybill) ОаС зСкСУОйПкм (Bill of Lading) е йПмСю аПелСУПТПгкьСвС 
лПТПбПеПккя мСбОТіб; 

38) ліглТжєйУмбС - аФгь-язО юТжгжпкО СУСаО, О мОзСд вТСйОгякжк-ліглТжєйПоь; 
381) ліТОмУьзі мСбОТж - мСбОТж, сС є лТПгйПмОйж лСТФрПккя ОбмСТУьзСвС лТОбО мО/ОаС 

УФйідкжХ лТОб ОаС лТОбО ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі кО еОТПєУмТСбОкжР лТСйжУиСбжР 
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еТОеСз б КзТОїкі мО язі ябияюмь УСаСю ОаС йіУмямь зСлії, еТСаиПкі аПе евСгж лТОбСбиОУкжзО 
ОбмСТУьзСвС лТОбО і УФйідкжХ лТОб ОаС лТОбО ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі кО лТСйжУиСбжР 
еТОеСз пж СУСаж, ФлСбкСбОдПкСї мОзжй лТОбСбиОУкжзСй Ф зТОїкі бжТСакжомбО; 

39) лиОмкжз лСгОмзіб - СУСаО, кО язФ біглСбігкС гС оьСвС КСгПзУФ, ЙСгОмзСбСвС 
зСгПзУФ КзТОїкж мО ікржХ еОзСкіб КзТОїкж лСзиОгПкС СаСб'яеСз еі УлиОмж йжмкжХ лиОмПдіб; 

40) лСбіТПкжР - СУСаО, язО гіє кО лігУмОбі гСвСбСТФ гСТФпПккя е ПзУлТПУ-лПТПбіекжзСй і 
егіРУкює лТПг'ябиПккя йідкОТСгкжХ ПзУлТПУ-біглТОбиПкь йжмкСйФ СТвОкФ еО 
йіУоПекОХСгдПккяй СгПТдФбОпО (біглТОбкжзО); 

41) лСлПТПгкє лСбігСйиПккя - еОбпОУкП лСбігСйиПккя йжмкСйФ СТвОкФ лТС кОйіТ 
ббПемж мСбОТж кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж ОаС бжбПемж їХ еО її йПді; 

42) лСлПТПгкіР гСзФйПкмОиькжР зСкмТСиь - нСТйО егіРУкПккя еОХСгіб СніоіРкСвС 
зСкмТСию, язО лСиявОє Ф лТСбПгПккі б лФкзмОХ лТСлФУзФ (лФкзмОХ зСкмТСию) пПТПе 
гПТдОбкжР зСТгСк КзТОїкж лСУОгСбжйж СУСаОйж йжмкжХ СТвОкіб лПТПбіТзж біглСбігкжХ 
гСзФйПкміб і бігСйСУмПР, О б ТОеі лСмТПаж, еО ТПеФиьмОмОйж еОУмСУФбОккя ОбмСйОмжеСбОкСї 
УжУмПйж ФлТОбиіккя ТжежзОйж - біеФОиькСвС ікУлПзмФбОккя мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб, 
язі ббСеямьУя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж ОаС лСйісФюмьУя б йжмкжР ТПджй мТОкежмФ; 

43) лСУОгСбі СУСаж ліглТжєйУмб - зПТібкжзж мО ікрі лТОоібкжзж ліглТжєйУмб 
(ТПежгПкмж мО кПТПежгПкмж), язі б УжиФ лСУміРкС ОаС мжйпОУСбС бжзСкФбОкжХ кжйж мТФгСбжХ 
(УиФдаСбжХ) СаСб'яезіб біглСбігОюмь еО гСгПТдОккя мОзжйж ліглТжєйУмбОйж бжйСв, 
бУмОкСбиПкжХ ожй КСгПзУСй, еОзСкОйж мО ікржйж кСТйОмжбкС-лТОбСбжйж ОзмОйж КзТОїкж, 
О мОзСд йідкОТСгкжйж гСвСбСТОйж КзТОїкж, ФзиОгПкжйж Ф бУмОкСбиПкСйФ еОзСкСй 
лСТягзФ; 

44) лСУОгСбі СУСаж лТПгУмОбкжомб ікСеПйкжХ гПТдОб мО йідкОТСгкжХ СТвОкіеОоіР - 
ОзТПгжмСбОкі б КзТОїкі виОбж гжлиСйОмжпкжХ лТПгУмОбкжомб мО пиПкж гжлиСйОмжпкСвС 
лПТУСкОиФ, лСУОгСбі СУСаж зСкУФиьУьзжХ ФУмОкСб, лТПгУмОбкжзж ікСеПйкжХ гПТдОб лТж 
йідкОТСгкжХ СТвОкіеОоіяХ, лСУОгСбі СУСаж йідкОТСгкжХ СТвОкіеОоіР; 

45) лСУміРкП йіУоП лТСджбОккя - йіУоП лТСджбОккя кО мПТжмСТії аФгь-язСї гПТдОбж кП 
йПкрП СгкСвС ТСзФ вТСйОгякжкО, язжР кП йОє лСУміРкСвС йіУоя лТСджбОккя кО мПТжмСТії 
ікржХ гПТдОб і йОє кОйіТ лТСджбОмж кО мПТжмСТії оієї гПТдОбж лТСмявСй аФгь-язСвС УмТСзФ, 
кП СайПдФюпж мОзП лТСджбОккя лПбкСю йПмСю, і еО ФйСбж, сС мОзП лТСджбОккя кП є 
кОУиігзСй бжзСкОккя ожй вТСйОгякжкСй УиФдаСбжХ СаСб'яезіб ОаС еСаСб'яеОкь еО 
гСвСбСТСй (зСкмТОзмСй); 

46) Са'єзмж лТОбО ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі - Са'єзмж ОбмСТУьзСвС лТОбО і УФйідкжХ 
лТОб, бжкОХСгж, лТСйжУиСбі еТОезж, мСТвСбПиькі йОТзж, вПСвТОніпкі еОекОпПккя, УСТмж 
ТСУижк, зСйлСкФбОккя кОліблТСбігкжзСбжХ бжТСаіб; 

47) лТОбСбиОУкжз - СУСаО, язіР біглСбігкС гС еОзСкФ кОиПдОмь йОРкСбі лТОбО кО Са'єзм 
лТОбО ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі, ОаС СУСаО, язО гіє біг її ійПкі б йПдОХ кОгОкжХ 
лСбкСбОдПкь; 

48) лТжлОУж: 
О) мСбОТж, лТжекОпПкі гия УлСджбОккя лОУОджТОйж мО пиПкОйж ПзілОдіб (аТжвОг) кО 

аСТмФ мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб, кПеОиПдкС біг мСвС, лТСгОюмьУя оі мСбОТж пж кі; 
а) мСбОТж, кПСаХігкі гия ПзУлиФОмОоії і мПХкіпкСвС СаУиФвСбФбОккя мТОкУлСТмкжХ 

еОУСаіб кО рияХФ лТяйФбОккя мО Ф лФкзмОХ лТСйідкжХ УмСякСз пж еФлжкСз (Ф мСйФ пжУиі 
лОиькС-йОУмжиькі йОмПТіОиж), зТій еОлОУкжХ пОУмжк мО ФУмОмзФбОккя, язі екОХСгямьУя Ф 
мТОкУлСТмкжХ еОУСаОХ кО йСйПкм лТжаФммя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж ОаС гСУмОбияюмьУя 
кО кжХ ліг пОУ лПТПаФбОккя кО оіР мПТжмСТії; 

б) мСбОТж, язі лТжекОпОюмьУя гия лТСгОдФ кО бжкСУ лОУОджТОй мО пиПкОй ПзілОдіб 
(аТжвОг) мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб і екОХСгямьУя Ф ожХ мТОкУлСТмкжХ еОУСаОХ кО йСйПкм 
лТжаФммя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж ОаС гСУмОбияюмьУя кО кжХ ліг пОУ лПТПаФбОккя кО оіР 
мПТжмСТії; 
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49) лТСлФУз мСбОТіб пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж - кОгОккя йжмкжй СТвОкСй 
біглСбігкіР СУСаі гСебСиФ кО лПТПйісПккя мСбОТіб пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж е 
ФТОХФбОккяй еОябиПкСї йПмж мОзСвС лПТПйісПккя; 

50) ТПежгПкмж: 
О) юТжгжпкі СУСаж, язі ФмбСТПкі мО лТСбОгямь УбСю гіяиькіУмь біглСбігкС гС 

еОзСкСгОбУмбО КзТОїкж, е йіУоПекОХСгдПккяй кО її мПТжмСТії, О мОзСд їХ бігСзТПйиПкі 
лігТСегіиж еО зСТгСкСй, сС кП егіРУкююмь вСУлСгОТУьзСї гіяиькСУмі; 

а) гжлиСйОмжпкі лТПгУмОбкжомбО, зСкУФиьУьзі ФУмОкСбж мО ікрі СніоіРкі 
лТПгУмОбкжомбО КзТОїкж еО зСТгСкСй, язі йОюмь гжлиСйОмжпкі лТжбіиПї мО ійФкімПм; 

б) ніежпкі СУСаж: вТСйОгякж КзТОїкж, ікСеПйоі мО СУСаж аПе вТСйОгякУмбО, язі йОюмь 
лСУміРкП йіУоП лТСджбОккя б КзТОїкі, Ф мСйФ пжУиі мі, язі мжйпОУСбС лПТПаФбОюмь еО 
зСТгСкСй; 

в) бігСзТПйиПкі лігТСегіиж ікСеПйкжХ юТжгжпкжХ СУіа е йіУоПекОХСгдПккяй кО 
мПТжмСТії КзТОїкж, язі егіРУкююмь вСУлСгОТУьзФ гіяиькіУмь біглСбігкС гС еОзСкСгОбУмбО 
КзТОїкж; 

ґ) ікбПУмСТ (СлПТОмСТ) еО ФвСгСю лТС ТСелСгіи лТСгФзоії, Ф мСйФ пжУиі лСУміРкП 
лТПгУмОбкжомбС ікбПУмСТО-кПТПежгПкмО; 

51) ТПйСкм - СлПТОоії, сС егіРУкююмьУя гия ФУФкПккя кПгСиізіб мСбОТіб, лТжбПгПккя їХ 
Ф ТСаСпжР УмОк, бігкСбиПккя ТПУФТУФ ОаС ХОТОзмПТжУмжз мО кП лТжебСгямь гС ейікж зСгФ ожХ 
мСбОТіб евігкС е КзТОїкУьзСю зиОУжнізОоією мСбОТіб еСбкіркьСПзСкСйіпкСї гіяиькСУмі; 

511) ТірПккя йжмкСвС СТвОкФ - Озм йжмкСвС СТвОкФ (лСУОгСбСї СУСаж ОаС СУіа йжмкСвС 
СТвОкФ), сС УмСУФємьУя еОУмСУФбОккя еОзСкСгОбУмбО КзТОїкж е лжмОкь йжмкСї УлТОбж Ф 
зСкзТПмкСйФ бжлОгзФ мО сС йОє юТжгжпкі кОУиігзж гия еОікмПТПУСбОкСї СУСаж пж 
еОікмПТПУСбОкжХ СУіа; 

52) ТФпкО лСзиОдО - мСбОТж, сС кОиПдОмь вТСйОгякОй і лПТПйісФюмьУя пПТПе йжмкжР 
зСТгСк КзТОїкж ТОеСй е ожйж вТСйОгякОйж ОаС ФлСбкСбОдПкжйж кжйж СУСаОйж аПе 
СнСТйиПккя аОвОдкжХ пж ікржХ лПТПбіекжХ гСзФйПкміб; 

521) УжУмПйж, сС еОаПелПпФюмь нФкзоіСкФбОккя ПиПзмТСккжХ ікнСТйОоіРкжХ ТПУФТУіб 
йжмкжХ СТвОкіб - УФзФлкіУмь ікнСТйОоіРкжХ (ОбмСйОмжеСбОкжХ), ПиПзмТСккжХ зСйФкізОоіРкжХ 
мО ікнСТйОоіРкС-зСйФкізОоіРкжХ, ікнСТйОоіРкС-мПиПзСйФкізОоіРкжХ, мО/ОаС 
мПиПзСйФкізОоіРкжХ УжУмПй, сС еОаПелПпФюмь нФкзоіСкФбОккя ПиПзмТСккжХ ікнСТйОоіРкжХ 
ТПУФТУіб йжмкжХ СТвОкіб; 

53) УлПоіОиькС бжвСмСбиПкП УХСбжсП (мОРкжз) - УХСбжсП, бжвСмСбиПкП е йПмСю 
кПеОзСккСвС лПТПйісПккя мСбОТіб пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж, О мОзСд СаиОгкОкі мО 
лТжУмСУСбОкі е оією йПмСю зСкУмТФзмжбкі єйкСУмі пж лТПгйПмж, язі лСлПТПгкьС 
ліггОбОижУя ТСеажТОккю, йСкмОдФ мСсС; 

54) УФгкС еОзСТгСккСвС лиОбОккя - ФзТОїкУьзП ОаС ікСеПйкП УФгкС, язП егіРУкює 
йідкОТСгкі лПТПбПеПккя мСбОТіб мО/ОаС лОУОджТіб мО лТжаФбОє кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж 
ОаС бжаФбОє еО її йПді; 

55) УФлТСбСгдФбОкжР аОвОд - мСбОТж, сС кОиПдОмь вТСйОгякОй і лПТПйісФюмьУя пПТПе 
йжмкжР зСТгСк КзТОїкж Ф аОвОдкжХ біггіиПккяХ мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб, язжйж лТяйФюмь оі 
вТСйОгякж, е СнСТйиПккяй аОвОдкжХ ОаС ікржХ лПТПбіекжХ гСзФйПкміб; 

56) мОТжнкО збСмО - бжекОпПкжР СаУяв мСбОТФ, б йПдОХ язСвС ббПеПккя ОаС бжбПеПккя 
мОзСвС мСбОТФ егіРУкюємьУя еО ліиьвСбСю УмОбзСю йжмО ОаС аПе еОУмСУФбОккя йжмО; 

57) мСбОТж - аФгь-язі ТФХСйі ТПпі, Ф мСйФ пжУиі мі, кО язі еОзСкСй лСржТПкС ТПджй 
кПТФХСйСї ТПпі (зТій мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя), бОиюмкі оіккСУмі, 
зФиьмФТкі оіккСУмі, О мОзСд ПиПзмТСПкПТвія, сС лПТПйісФємьУя иікіяйж ПиПзмТСлПТПгОпі; 

571) мСбОТж, сС лігСеТююмьУя Ф лСТФрПккі лТОб ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі: 
О) мСбОТж е СекОзОйж лСТФрПккя ОбмСТУьзСвС лТОбО і УФйідкжХ лТОб, лТОб 

ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі кО бжкОХСгж, лТСйжУиСбі еТОезж, мСТвСбПиькі йОТзж, вПСвТОніпкі 
еОекОпПккя, УСТмж ТСУижк, зСйлСкФбОккя кОліблТСбігкжзСбжХ бжТСаіб, лТОб, сС кОгОюмьУя 
еО УПТмжнізОмОйж гСгОмзСбСї СХСТСкж кО иізОТУьзі еОУСаж мО еОУСаж еОХжУмФ ТСУижк; 
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а) лТжУмТСї, лТСгФзмж ОаС зСйлСкПкмж, лТжекОпПкі, бжвСмСбиПкі ОаС ОгОлмСбОкі 
вСиСбкжй пжкСй гия еОаПелПпПккя ОаС лСиПврПккя СаХСгФ мПХкСиСвії, лТжУмТСю ОаС 
зСйлСкПкмО, сС Ф ебжпОРкСйФ ТПджйі нФкзоіСкФбОккя лСлПТПгдФюмь ОаС СайПдФюмь гії, кП 
гСебСиПкі лТОбСбиОУкжзСй ОбмСТУьзСвС лТОбО і УФйідкжХ лТОб; 

б) аФгь-язО нСТйО ОаС йОмТжоя, язО УлПоіОиькС лТжекОпПкО ОаС ОгОлмСбОкО гия 
бжТСакжомбО мСбОТіб, сС є лТПгйПмСй лСТФрПккя лТОб ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі; 

58) мТОкУлСТмкі еОУСаж - мТОкУлСТмкі еОУСаж зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя, мТОкУлСТмкі 
еОУСаж СУСажУмСвС зСТжУмФбОккя, мТФаСлТСбСгж мО иікії ПиПзмТСлПТПгОпі; 

59) мТОкУлСТмкі еОУСаж зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя - аФгь-язП УФгкС (Ф мСйФ пжУиі 
УОйСХігкі мО кПУОйСХігкі иіХмПТж мО аОТді, О мОзСд УФгкО кО лігбСгкжХ зТжиОХ), УФгкС кО 
лСбімТякіР лСгФроі, лСбімТякП УФгкС, ОбмСмТОкУлСТмкжР еОУіа (йСмСТкі мТОкУлСТмкі еОУСаж, 
лТжпПлж, кОліблТжпПлж) пж ТФХСйжР УзиОг еОиіекжоі, сС бжзСТжУмСбФюмьУя б йідкОТСгкжХ 
лПТПбПеПккяХ гия лиОмкСвС мТОкУлСТмФбОккя СУіа ОаС гия лиОмкСвС пж аПеСлиОмкСвС 
лТСйжУиСбСвС пж зСйПТоіРкСвС мТОкУлСТмФбОккя мСбОТіб ТОеСй е їХкійж ебжпОРкжйж 
еОлОУкжйж пОУмжкОйж, лТжиОггяй мО ФУмОмзФбОккяй, О мОзСд йОУмжиОйж мО лОижбСй, сС 
йіУмямьУя б їХкіХ ебжпОРкжХ аОзОХ ФлТСгСбд їХкьСвС мТОкУлСТмФбОккя ТОеСй іе 
мТОкУлСТмкжйж еОУСаОйж зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя; 

60) мТОкУлСТмкі еОУСаж СУСажУмСвС зСТжУмФбОккя - кОеПйкі мТОкУлСТмкі еОУСаж 
мСбОТкжХ лСежоіР 8702, 8703, 8704 (еОвОиькСю йОУСю гС 3,5 мСккж), 8711 евігкС е ККМ ЗДД 
мО лТжпПлж гС кжХ мСбОТкСї лСежоії 8716 евігкС е ККМ ЗДД, лиОбФпі еОУСаж мО лСбімТякі 
УФгкО, сС еОТПєУмТСбОкі кО мПТжмСТії біглСбігкСї зТОїкж, лПТПаФбОюмь Ф биОУкСУмі ОаС 
мжйпОУСбСйФ зСТжУмФбОккі біглСбігкСвС вТСйОгякжкО мО ббСеямьУя ОаС бжбСеямьУя ожй 
вТСйОгякжкСй Ф зіиьзСУмі кП аіиьрП Сгкієї Сгжкжоі кО зСдкФ мСбОТкФ лСежоію бжзиюпкС 
гия СУСажУмСвС зСТжУмФбОккя, О кП гия лТСйжУиСбСвС ОаС зСйПТоіРкСвС мТОкУлСТмФбОккя 
мСбОТіб пж лОУОджТіб еО лиОмФ ОаС аПеСлиОмкС; 

61) ФзТОїкУьзі мСбОТж - мСбОТж: 
О) язі лСбкіУмю СмТжйОкі (бжТСаиПкі) кО йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж мО язі кП йіУмямь 

мСбОТіб, ббПеПкжХ іе-еО йПд йжмкСї мПТжмСТії КзТОїкж. МСбОТж, лСбкіУмю СмТжйОкі 
(бжТСаиПкі) кО йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж, кП йОюмь йжмкСвС УмОмФУФ ФзТОїкУьзжХ мСбОТіб, 
язсС бСкж СмТжйОкі (бжТСаиПкі) е мСбОТіб, язі кП лПТПаФбОюмь Ф біиькСйФ СаівФ кО йжмкіР 
мПТжмСТії КзТОїкж; 

а) ббПеПкі кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж мО бжлФсПкі гия біиькСвС СаівФ кО оіР мПТжмСТії; 
б) СмТжйОкі (бжТСаиПкі) кО йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж бжзиюпкС е мСбОТіб, еОекОпПкжХ Ф 

ліглФкзмі "а", ОаС е мСбОТіб, еОекОпПкжХ Ф ліглФкзмОХ "О" і "а" оьСвС лФкзмФ; 
62) ФйСбкП ебіиькПккя біг СлСгОмзФбОккя йжмкжйж лиОмПдОйж - ебіиькПккя біг УлиОмж 

кОТОХСбОкСвС лСгОмзСбСвС еСаСб'яеОккя Ф ТОеі лСйісПккя мСбОТіб Ф йжмкі ТПджйж, сС 
лПТПгаОпОюмь ебіиькПккя біг СлСгОмзФбОккя йжмкжйж лиОмПдОйж еО ФйСбж гСмТжйОккя 
бжйСв йжмкСвС ТПджйФ; 

621) ФкінізСбОкО йжмкО збжмОкоія - гСзФйПкм бУмОкСбиПкСї нСТйж, сС Ф бжлОгзОХ, 
лПТПгаОпПкжХ ожй КСгПзУСй, еОУбігпФє нОзм УлТОбияккя йжмкжй СТвОкСй вТСрСбжХ 
зСрміб, лТжРкяммя вТСрСбСї еОУмОбж, лПТПгОпі РСйФ мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб кО 
еаПТівОккя; 

63) ФлСбкСбОдПкО СУСаО (лТПгУмОбкжз) - СУСаО, язО кО лігУмОбі гСвСбСТФ ОаС кОиПдкС 
СнСТйиПкСвС гСТФпПккя, бжгОкСвС гПзиОТОкмСй, кОгіиПкО лТОбСй бпжкямж гії, лСб'яеОкі е 
лТСбПгПккяй йжмкжХ нСТйОиькСУмПР, сСгС мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб зСйПТоіРкСвС 
лТжекОпПккя біг ійПкі гПзиОТОкмО. 

64) бжзиюпПкС. 
2. МПТйікж "іУмСмкО ФпОУмь" мО "зікоПбжР аПкПніоіОТкжР биОУкжз (зСкмТСиПТ)" Ф оьСйФ 

КСгПзУі бджбОюмьУя Ф екОпПккяХ, кОбПгПкжХ б ЗОзСкі КзТОїкж "ЙТС еОлСаівОккя мО лТСмжгію 
иПвОиіеОоії (бігйжбОккю) гСХСгіб, СгПТдОкжХ еиСпжккжй рияХСй, нікОкУФбОккю мПТСТжейФ 
мО нікОкУФбОккю ТСелСбУюгдПккя еаТСї йОУСбСвС екжсПккя". 
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ЛмОммя 5. ДПТдОбкО йжмкО лСиімжзО 
1. ДПТдОбкО йжмкО лСиімжзО - оП УжУмПйО лТжкожліб мО кОлТяйіб гіяиькСУмі гПТдОбж Ф 

УнПТі еОХжУмФ йжмкжХ ікмПТПУіб мО еОаПелПпПккя йжмкСї аПелПзж КзТОїкж, ТПвФиюбОккя 
еСбкіркьСї мСТвібиі, еОХжУмФ бкФмТіркьСвС ТжкзФ, ТСебжмзФ ПзСкСйізж КзТОїкж мО її ікмПвТОоії 
гС УбімСбСї ПзСкСйізж. ДПТдОбкО йжмкО лСиімжзО є УзиОгСбСю пОУмжкСю гПТдОбкСї 
ПзСкСйіпкСї лСиімжзж. 

ЛмОммя 6. Жжмкі ікмПТПУж мО йжмкО аПелПзО 
1. Жжмкі ікмПТПУж КзТОїкж - оП кОоіСкОиькі ікмПТПУж КзТОїкж, еОаПелПпПккя мО 

ТПОиіеОоія язжХ гСУявОємьУя рияХСй егіРУкПккя йжмкСї УлТОбж. 
2. ЖжмкО аПелПзО - оП УмОк еОХжсПкСУмі йжмкжХ ікмПТПУіб КзТОїкж. 

ЛмОммя 7. ЖжмкО УлТОбО 
1. ВУмОкСбиПкі лСТягСз і ФйСбж лПТПйісПккя мСбОТіб пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж, їХ 

йжмкжР зСкмТСиь мО йжмкП СнСТйиПккя, еОУмСУФбОккя йПХОкіейіб мОТжнкСвС і кПмОТжнкСвС 
ТПвФиюбОккя еСбкіркьСПзСкСйіпкСї гіяиькСУмі, УлТОбияккя йжмкжХ лиОмПдіб, бПгПккя 
йжмкСї УмОмжУмжзж, Сайік йжмкСю ікнСТйОоією, бПгПккя КзТОїкУьзСї зиОУжнізОоії мСбОТіб 
еСбкіркьСПзСкСйіпкСї гіяиькСУмі, егіРУкПккя біглСбігкС гС еОзСкФ гПТдОбкСвС зСкмТСию 
кПХОТпСбСї лТСгФзоії лТж її ббПеПккі кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж, еОлСаівОккя мО лТСмжгія 
зСкмТОаОкгі, аСТСмьаО е лСТФрПккяйж йжмкжХ лТОбжи, СТвОкіеОоія і еОаПелПпПккя 
гіяиькСУмі йжмкжХ СТвОкіб мО ікрі еОХСгж, УлТяйСбОкі кО ТПОиіеОоію гПТдОбкСї йжмкСї 
лСиімжзж, УмОкСбиямь йжмкФ УлТОбФ. 

2. ЖжмкО УлТОбО егіРУкюємьУя е гСгПТдОккяй лТжРкямжХ Ф йідкОТСгкіР лТОзмжоі 
нСТй гПзиОТФбОккя мСбОТіб, йПмСгіб бжекОпПккя йжмкСї бОТмСУмі мСбОТіб, УжУмПй 
зиОУжнізОоії мО зСгФбОккя мСбОТіб мО УжУмПйж йжмкСї УмОмжУмжзж, ікржХ еОвОиькСбжекОкжХ Ф 
Убімі кСТй і УмОкгОТміб. 

3. ЗОУОгж йжмкСї УлТОбж, еСзТПйО, лТОбСбжР УмОмФУ йжмкжХ СТвОкіб, йжмкО мПТжмСТія мО 
йжмкжР зСТгСк КзТОїкж, лТСоПгФТж йжмкСвС зСкмТСию мО йжмкСвС СнСТйиПккя мСбОТіб, сС 
лПТПйісФюмьУя пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж, йжмкі ТПджйж мО ФйСбж їХ еОУмСУФбОккя, 
еОаСТСкж мО/ОаС СайПдПккя сСгС ббПеПккя б КзТОїкФ, бжбПеПккя е КзТОїкж мО лПТПйісПккя 
пПТПе мПТжмСТію КзТОїкж мТОкежмСй СзТПйжХ бжгіб мСбОТіб, ФйСбж мО лСТягСз УлТОбияккя 
йжмкжХ лиОмПдіб, йжмкі ліиьвж, бжекОпОюмьУя ожй КСгПзУСй мО ікржйж еОзСкОйж КзТОїкж. 

4. БПелСУПТПгкє зПТібкжомбС егіРУкПккяй йжмкСї УлТОбж лСзиОгОємьУя кО 
оПкмТОиькжР СТвОк бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ йжмкФ лСиімжзФ. 

ЛмОммя 8. ЙТжкожлж егіРУкПккя йжмкСї УлТОбж 
1. ЖжмкО УлТОбО егіРУкюємьУя кО СУкСбі лТжкожліб: 
1) бжзиюпкСї юТжУгжзоії КзТОїкж кО її йжмкіР мПТжмСТії; 
2) бжзиюпкжХ лСбкСбОдПкь йжмкжХ СТвОкіб КзТОїкж сСгС егіРУкПккя йжмкСї УлТОбж; 
3) еОзСккСУмі мО лТПеФйлоії кПбжкФбОмСУмі; 
4) єгжкСвС лСТягзФ лПТПйісПккя мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб пПТПе йжмкжР зСТгСк 

КзТОїкж; 
5) УлТСсПккя еОзСккСї мСТвібиі; 
6) бжекОккя ТібкСУмі мО лТОбСйіТкСУмі ікмПТПУіб ФУіХ УФа'єзміб вСУлСгОТюбОккя 

кПеОиПдкС біг нСТйж биОУкСУмі; 
7) гСгПТдОккя лТОб мО СХСТСкюбОкжХ еОзСкСй ікмПТПУіб СУіа; 
8) еОСХСпПккя гСаТСпПУкСУмі; 
9) виОУкСУмі мО лТСеСТСУмі; 
10) біглСбігОиькСУмі бУіХ ФпОУкжзіб бігкСУжк, сС ТПвФиююмьУя ожй КСгПзУСй. 

ЛмОммя 9. ЖжмкО мПТжмСТія КзТОїкж 
1. МПТжмСТія КзТОїкж, еОРкямО УФрПю, мПТжмСТіОиькП йСТП, бкФмТіркі бСгж і лСбімТякжР 

лТСУміТ, О мОзСд мПТжмСТії біиькжХ йжмкжХ еСк, рмФпкі СУмТСбж, ФУмОкСбзж і УлСТФгж, 
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УмбСТПкі Ф бжзиюпкіР (йСТУьзіР) ПзСкСйіпкіР еСкі КзТОїкж, кО язі лСржТюємьУя бжзиюпкО 
юТжУгжзоія КзТОїкж, УмОкСбиямь йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж. 

2. Дия оіиПР еОУмСУФбОккя лСиСдПкь ТСегіиіб V і IX оьСвС КСгПзУФ мПТжмСТії біиькжХ 
йжмкжХ еСк ббОдОюмьУя мОзжйж, сС екОХСгямьУя лСеО йПдОйж йжмкСї мПТжмСТії КзТОїкж. 

ЛмОммя 10. ЖжмкжР зСТгСк КзТОїкж 
1. ЖПді йжмкСї мПТжмСТії КзТОїкж є йжмкжй зСТгСкСй КзТОїкж. ЖжмкжР зСТгСк КзТОїкж 

еаівОємьУя е гПТдОбкжй зСТгСкСй КзТОїкж, зТій йПд рмФпкжХ СУмТСбіб, ФУмОкСбСз і УлСТФг, 
УмбСТПкжХ Ф бжзиюпкіР (йСТУьзіР) ПзСкСйіпкіР еСкі КзТОїкж, кО язі лСржТюємьУя бжзиюпкО 
юТжУгжзоія КзТОїкж. ЖПді мПТжмСТії еОекОпПкжХ СУмТСбіб, ФУмОкСбСз і УлСТФг УмОкСбиямь 
йжмкжР зСТгСк КзТОїкж. 

ЛмОммя 11. ДСгПТдОккя бжйСв сСгС зСкнігПкоіРкСУмі ікнСТйОоії 
1. ІкнСТйОоія, сС УмСУФємьУя йжмкСї УлТОбж, СмТжйОкО йжмкжйж СТвОкОйж, йСдП 

бжзСТжУмСбФбОмжУя кжйж бжзиюпкС гия йжмкжХ оіиПР і кП йСдП ТСевСиСрФбОмжУя аПе 
гСебСиФ УФа'єзмО, СУіа пж СТвОкФ, сС кОгОб мОзФ ікнСТйОоію, еСзТПйО, лПТПгОбОмжУя мТПмій 
СУСаОй, Ф мСйФ пжУиі ікржй СТвОкОй гПТдОбкСї биОгж, зТій бжлОгзіб, бжекОпПкжХ ожй 
КСгПзУСй мО ікржйж еОзСкОйж КзТОїкж. 

2. ІкнСТйОоія сСгС ліглТжєйУмб, вТСйОгяк, О мОзСд мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб 
зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя, сС лПТПйісФюмьУя кжйж пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж, сС 
еажТОємьУя, бжзСТжУмСбФємьУя мО нСТйФємьУя йжмкжйж СТвОкОйж, бкСУжмьУя гС 
ікнСТйОоіРкжХ аОе гОкжХ і бжзСТжУмСбФємьУя е ФТОХФбОккяй СайПдПкь, лПТПгаОпПкжХ гия 
ікнСТйОоії е СайПдПкжй гСУмФлСй. ИаТСазО лПТУСкОиькжХ гОкжХ СУіа, бігСйСУмі лТС язжХ 
СмТжйОкі йжмкжйж СТвОкОйж, егіРУкюємьУя аПе евСгж мОзжХ СУіа. 

3. ЗО ТСевСиСрПккя ікнСТйОоії, еОекОпПкСї Ф оіР УмОммі, лСУОгСбі СУСаж йжмкжХ СТвОкіб 
кПУФмь біглСбігОиькіУмь евігкС іе еОзСкСй. 

4. ЗП кОиПдОмь гС ікнСТйОоії е СайПдПкжй гСУмФлСй і кП йСдФмь УмОкСбжмж 
зСйПТоіРкСї мОєйкжоі бігСйСУмі сСгС зСкзТПмкжХ ПзУлСТмкС-ійлСТмкжХ СлПТОоіР, евСгФ кО 
СлТжиюгкПккя язжХ кОгОкС гПзиОТОкмСй (зТій бжлОгзіб бігкПУПккя мОзжХ бігСйСУмПР гС 
гПТдОбкСї мОєйкжоі) еО нСТйСю, бжекОпПкСю оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС 
еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ, О мОзСд бігСйСУмі, 
бкПУПкі гПзиОТОкмОйж гС йжмкСї гПзиОТОоії біглСбігкС гС пОУмжкж бСУьйСї УмОммі 257 оьСвС 
КСгПзУФ, еО бжзиюпПккяй лФкзміб 2, 4, ліглФкзміб "а", "б", "г", "є", "е" лФкзмФ 5, лФкзміб 6, 7 і 9 
пОУмжкж бСУьйСї еОекОпПкСї УмОммі. 

5. ЗП ббОдОємьУя ТСевСиСрПккяй ікнСТйОоії е СайПдПкжй гСУмФлСй кОгОккя ОаС 
СлТжиюгкПккя екПСУСаиПкСї ебПгПкСї ікнСТйОоії гия УмОмжУмжпкжХ оіиПР, екПСУСаиПкСї 
ОкОиімжпкСї ікнСТйОоії, екПСУСаиПкСї ікнСТйОоії сСгС зСкзТПмкжХ ПзУлСТмкС-ійлСТмкжХ 
СлПТОоіР, бкПУПкжХ гПзиОТОкмОйж гС йжмкСї гПзиОТОоії біглСбігкС гС пОУмжкж бСУьйСї 
УмОммі 257 оьСвС КСгПзУФ, еО бжзиюпПккяй лФкзміб 2, 4, ліглФкзміб "а", "б", "г", "є", "е" лФкзмФ 5, 
лФкзміб 6, 7 і 9 пОУмжкж бСУьйСї еОекОпПкСї УмОммі, бзиюпОюпж ікнСТйОоію, сС УмСУФємьУя 
йжмкСї бОТмСУмі мСбОТіб, екПСУСаиПкСї ікнСТйОоії сСгС еОвОиькжХ лжмОкь ТСаСмж йжмкСвС 
СТвОкФ, екПСУСаиПкСї ікнСТйОоії, язО УмСУФємьУя лТОбСлСТФрПкь, О мОзСд лФаиіпкП 
СавСбСТПккя б еОУСаОХ йОУСбСї ікнСТйОоії мО УФУліиьУмбі лжмОкь, сС УмСУФюмьУя йжмкСї 
УлТОбж. 

ЗОгОккя мО СлТжиюгкПккя мОзСї ікнСТйОоії егіРУкююмьУя оПкмТОиькжй СТвОкСй 
бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ йжмкФ лСиімжзФ, кО аПеСлиОмкіР СУкСбі мО Ф нСТйі 
бігзТжмжХ гОкжХ б СаУявОХ, сС кП УФлПТПпОмь йідкОТСгкжй гСвСбСТОй КзТОїкж, евСгО кО 
СаСб'яезСбіУмь язжХ кОгОкО ВПТХСбкСю КОгСю КзТОїкж, мО б лСТягзФ, сС бжекОпОємьУя 
КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж. 
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ГиОбО 2. АбмСТжеСбОкжР ПзСкСйіпкжР СлПТОмСТ. ЛлТСсПккя мО лПТПбОвж 

ЛмОммя 12. ЛмОмФУ ОбмСТжеСбОкСвС ПзСкСйіпкСвС СлПТОмСТО 
1. ЙіглТжєйУмбС-ТПежгПкм, сС бжзСкФє аФгь-язФ ТСиь б йідкОТСгкСйФ иОкоюеі 

лСУмОпОккя мСбОТіб (бжТСакжз, ПзУлСТмПТ, ійлСТмПТ, йжмкжР лТПгУмОбкжз, лПТПбіекжз, 
ПзУлПгжмСТ, ФмТжйФбОп УзиОгФ) мО СмТжйОиС ОбмСТжеОоію біглСбігкС гС бжйСв оієї виОбж, 
кОаФбОє УмОмФУ ОбмСТжеСбОкСвС ПзСкСйіпкСвС СлПТОмСТО (АДИ). 

Дия оіиПР бжекОпПккя ТСиі ліглТжєйУмбО б йідкОТСгкСйФ иОкоюеі лСУмОпОккя мСбОТіб 
мПТйікж бджбОюмьУя Ф мОзСйФ екОпПккі: 

1) бжТСакжз - ліглТжєйУмбС, язП аПелСУПТПгкьС бжвСмСбияє мСбОТж, лТжекОпПкі гия 
ПзУлСТмФ; 

2) ПзУлСТмПТ (ійлСТмПТ) - ліглТжєйУмбС, язП кО лігУмОбі ФзиОгПкжХ кжй аПелСУПТПгкьС 
ОаС пПТПе лСУПТПгкжзО (зСйіУіСкПТО, ОвПкмО, зСкУжвкОмСТО мСсС) еСбкіркьСПзСкСйіпкжХ 
гСвСбСТіб (зСкмТОзміб) егіРУкює ПзУлСТм (ійлСТм) мСбОТіб е лПТПйісПккяй їХ пПТПе йжмкжР 
зСТгСк КзТОїкж, кПеОиПдкС біг йжмкСвС ТПджйФ, б язжР лСйісФюмьУя мОзі мСбОТж; 

3) йжмкжР лТПгУмОбкжз - ліглТжєйУмбС, язП бжУмФлОє лСУПТПгкжзСй (йжмкжй 
аТСзПТСй, зСйіУіСкПТСй, ОвПкмСй, зСкУжвкОмСТСй мСсС) ліг пОУ бжзСкОккя 
еСбкіркьСПзСкСйіпкСвС гСвСбСТФ (зСкмТОзмФ); 

4) лПТПбіекжз - Ф екОпПккі, кОбПгПкСйФ б оьСйФ КСгПзУі; 
5) ПзУлПгжмСТ - Ф екОпПккі, кОбПгПкСйФ б ЗОзСкі КзТОїкж "ЙТС мТОкУлСТмкС-

ПзУлПгжмСТУьзФ гіяиькіУмь"; 
6) ФмТжйФбОп УзиОгФ - ліглТжєйУмбС, Ф биОУкСУмі пж зСТжУмФбОккі язСвС лПТПаФбОє 

йжмкжР УзиОг, Са'єзмж УзиОгФ мжйпОУСбСвС еаПТівОккя, Са'єзмж біиькСї йжмкСї еСкж. 
2. АбмСТжеОоія АДИ йСдП аФмж мОзжХ мжліб: 
1) лТС кОгОккя лТОбО кО еОУмСУФбОккя УлТСсПкь (гОиі - АДИ-Л); 
2) лТС лігмбПТгдПккя аПелПзж мО кОгіРкСУмі (гОиі - АДИ-Б). 
ЙіглТжєйУмбС УОйСУміРкС СажТОє мжл ОбмСТжеОоії, лПТПгаОпПкжР оією пОУмжкСю, мО 

йСдП СгкСпОУкС йОмж ОбмСТжеОоії СаСХ мжліб. 
АбмСТжеОоія АДИ бжекОємьУя кО бУіР мПТжмСТії КзТОїкж. 
ВжекОккя йжмкжйж ОгйікіУмТОоіяйж ікСеПйкжХ гПТдОб ОбмСТжеОоії АДИ, СмТжйОкСї 

ліглТжєйУмбОйж-ТПежгПкмОйж, егіРУкюємьУя біглСбігкС гС йідкОТСгкжХ гСвСбСТіб 
КзТОїкж. 

3. Дия кОгОккя ОбмСТжеОоіР еОУмСУСбФюмьУя мОзі зТжмПТії: 
1) гСмТжйОккя бжйСв йжмкСвС мО лСгОмзСбСвС еОзСкСгОбУмбО КзТОїкж, О мОзСд 

бігУФмкіУмь нОзміб лТжмявкПккя гС зТжйікОиькСї біглСбігОиькСУмі; 
2) кОиПдкО УжУмПйО бПгПккя аФХвОимПТУьзСвС СаиізФ, зСйПТоіРкСї мО мТОкУлСТмкСї 

гСзФйПкмОоії; 
3) УміРзжР нікОкУСбжР УмОк; 
4) еОаПелПпПккя лТОзмжпкжХ УмОкгОТміб зСйлПмПкоії ОаС лТСнПУіРкСї збОиінізОоії 

біглСбігОиькСї лСУОгСбСї СУСаж ліглТжєйУмбО; 
5) гСмТжйОккя УмОкгОТміб аПелПзж мО кОгіРкСУмі. 
АбмСТжеОоія АДИ-Л кОгОємьУя еО ФйСбж лігмбПТгдПккя біглСбігкСУмі ліглТжєйУмбО 

зТжмПТіяй, бжекОпПкжй лФкзмОйж 1 - 4 оієї пОУмжкж. 
АбмСТжеОоія АДИ-Б кОгОємьУя еО ФйСбж лігмбПТгдПккя біглСбігкСУмі ліглТжєйУмбО 

зТжмПТіяй, бжекОпПкжй лФкзмОйж 1 - 3 мО 5 оієї пОУмжкж. 
АбмСТжеОоія АДИ-Л ОаС АДИ-Б, еО ФйСбж, сС її гія кП еФлжкПкО ОаС мОзО ОбмСТжеОоія кП 

ОкФиьСбОкО, є лігмбПТгдПккяй біглСбігкСУмі ліглТжєйУмбО зТжмПТіяй, бжекОпПкжй ОаеОоСй 
УьСйжй ОаС бСУьйжй оієї пОУмжкж біглСбігкС. 

4. Дия кОгОккя ОбмСТжеОоії АДИ ліглТжєйУмбС лСгОє гС оПкмТОиькСвС СТвОкФ 
бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ йжмкФ лСиімжзФ, еОябФ лТС кОгОккя ОбмСТжеОоії 
АДИ мО ОкзПмФ УОйССоікзж б лСТягзФ, бжекОпПкСйФ УмОммПю 194 оьСвС КСгПзУФ. 
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5. МПкмТОиькжР СТвОк бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ йжмкФ лСиімжзФ, бПгП 
ЄгжкжР гПТдОбкжР ТПєУмТ ОбмСТжеСбОкжХ ПзСкСйіпкжХ СлПТОмСТіб мО еОаПелПпФє РСвС 
СлТжиюгкПккя кО УбСєйФ СніоіРкСйФ бПа-УОРмі. 

6. КірПккя лТС кОгОккя, бігйСбФ б кОгОккі, еФлжкПккя (лСкСбиПккя), бкПУПккя ейік, 
УзОУФбОккя ОаС ОкФиюбОккя ОбмСТжеОоії АДИ СнСТйиюємьУя кОзОеСй оПкмТОиькСвС СТвОкФ 
бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ йжмкФ лСиімжзФ. 

МПкмТОиькжР СТвОк бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ йжмкФ лСиімжзФ, 
кПбігзиОгкС, ОиП кП ліекірП кід кО кОУмФлкжР ТСаСпжР гПкь е гкя лТжРкяммя ТірПккя 
бкСУжмь бігСйСУмі лТС кОгОккя, УзОУФбОккя ОаС ОкФиюбОккя ОбмСТжеОоії АДИ гС ЄгжкСвС 
гПТдОбкСвС ТПєУмТФ ОбмСТжеСбОкжХ ПзСкСйіпкжХ СлПТОмСТіб. 

1) бжзиюпПкС; 
2) бжзиюпПкС; 
3) бжзиюпПкС. 
7. ВжзиюпПкС. 
8. ЙіУия СмТжйОккя ОбмСТжеОоії АДИ-Л ОаС АДИ-Б ліглТжєйУмбС лСбжккС кП гСлФУзОмж 

бжлОгзіб кПбіглСбігкСУмі зТжмПТіяй, бжекОпПкжй ОаеОоСй УьСйжй ОаС бСУьйжй пОУмжкж 
мТПмьСї оієї УмОммі біглСбігкС. Жжмкі СТвОкж егіРУкююмь йСкімСТжкв біглСбігкСУмі 
ліглТжєйУмбО еОекОпПкжй зТжмПТіяй. 

9. КОаікПм ЖікіУмТіб КзТОїкж еОмбПТгдФє: 
1) нСТйФ, СлжУ мО лТОбжиО бжзСТжУмОккя кОоіСкОиькСвС иСвСмжлО АДИ; 
2) нСТйФ УПТмжнізОмО АДИ; 
3) лСТягСз бПгПккя ЄгжкСвС гПТдОбкСвС ТПєУмТФ ОбмСТжеСбОкжХ ПзСкСйіпкжХ 

СлПТОмСТіб. 
ЗО ебПТкПккяй ліглТжєйУмбО, язСйФ кОгОкС ОбмСТжеОоію АДИ, оПкмТОиькжР СТвОк 

бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ йжмкФ лСиімжзФ, бжгОє УПТмжнізОм АДИ. 
ЛПТмжнізОм АДИ бжгОємьУя зПТібкжзФ ліглТжєйУмбО ОаС ФлСбкСбОдПкіР кжй СУСаі пж 

кОгУжиОємьУя ліглТжєйУмбФ ТПзСйПкгСбОкжй ижУмСй е лСбігСйиПккяй лТС бТФпПккя. 
10. ВжзиюпПкС. 

ЛмОммя 13. ЛлТСсПккя мО лПТПбОвж 
1. ЙіглТжєйУмбС йОє лТОбС б лСТягзФ мО кО ФйСбОХ, бжекОпПкжХ ожй КСгПзУСй, 

еОУмСУСбФбОмж мОзі УлТСсПккя: 
1) еОвОиькО вОТОкмія; 
2) еОвОиькО вОТОкмія іе ейПкрПккяй ТСейіТФ еОаПелПпПккя аОеСбСї УФйж кО 50 

бігУСмзіб; 
3) еОвОиькО вОТОкмія іе ейПкрПккяй ТСейіТФ еОаПелПпПккя аОеСбСї УФйж кО 70 

бігУСмзіб; 
4) ебіиькПккя біг вОТОкмії; 
5) УОйСУміРкП кОзиОгОккя лиСйа УлПоіОиькСвС мжлФ; 
6) лТСоПгФТО УлТСсПкСвС гПзиОТФбОккя; 
7) лТСоПгФТО бжлФУзФ еО йіУоПекОХСгдПккяй. 
2. ЙіглТжєйУмбС йОє лТОбС еОУмСУСбФбОмж ікрі УлТСсПккя, лПТПгаОпПкі 

йідкОТСгкжйж гСвСбСТОйж КзТОїкж, евСгО кО СаСб'яезСбіУмь язжХ кОгОкО ВПТХСбкСю 
КОгСю КзТОїкж, Ф лСТягзФ мО кО ФйСбОХ, бжекОпПкжХ мОзжйж йідкОТСгкжйж гСвСбСТОйж мО 
еОзСкСгОбУмбСй КзТОїкж е лжмОкь йжмкСї УлТОбж. 

3. ЙіглТжєйУмбС, язП СмТжйОиС ОбмСТжеОоію АДИ-Л, зСТжУмФємьУя мОзжйж лПТПбОвОйж: 
1) бжзСкОккя йжмкжХ нСТйОиькСУмПР сСгС мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб 

зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя б лПТрСпПТвСбСйФ лСТягзФ; 
2) ейПкрПккя ОбмСйОмжеСбОкСю УжУмПйСю ФлТОбиіккя ТжежзОйж нСТй мО СаУявіб 

йжмкСвС зСкмТСию ліг пОУ егіРУкПккя йжмкСвС СнСТйиПккя мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб 
зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя; 
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3) бжзСТжУмОккя УлПоіОиькС бжекОпПкСї (еО кОябкСУмі) УйФвж ТФХФ б лФкзмі лТСлФУзФ 
пПТПе гПТдОбкжР зСТгСк КзТОїкж гия лПТПйісПккя ОбмСйСаіиькжХ мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб 
зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя; 

4) бжзСТжУмОккя кОоіСкОиькСвС иСвСмжлО АДИ. 
4. ЙіглТжєйУмбС, язП СмТжйОиС ОбмСТжеОоію АДИ-Б, зСТжУмФємьУя мОзжйж лПТПбОвОйж: 
1) СмТжйОккя біг йжмкСвС СТвОкФ лСбігСйиПккя лТС мП, сС біглСбігкі мСбОТж і 

мТОкУлСТмкі еОУСаж зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя кО СУкСбі ТПеФиьмОміб ОкОиіеФ Тжежзіб еО 
еОвОиькСю гПзиОТОоією лТжаФммя СаТОкС гия лТСбПгПккя йжмкСвС СвиягФ б лФкзмі лТСлФУзФ 
(лФкзмі зСкмТСию) пПТПе гПТдОбкжР зСТгСк КзТОїкж гС йСйПкмФ їХ лПТПйісПккя пПТПе 
йжмкжР зСТгСк КзТОїкж; 

2) бжзСкОккя йжмкжХ нСТйОиькСУмПР сСгС мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб 
зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя б лПТрСпПТвСбСйФ лСТягзФ; 

3) ейПкрПккя ОбмСйОмжеСбОкСю УжУмПйСю ФлТОбиіккя ТжежзОйж нСТй мО СаУявіб 
йжмкСвС зСкмТСию ліг пОУ егіРУкПккя йжмкСвС СнСТйиПккя мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб 
зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя; 

4) бжзСТжУмОккя УлПоіОиькС бжекОпПкСї (еО кОябкСУмі) УйФвж ТФХФ б лФкзмі лТСлФУзФ 
пПТПе гПТдОбкжР зСТгСк КзТОїкж гия лПТПйісПккя ОбмСйСаіиькжХ мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб 
зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя; 

5) бжзСТжУмОккя кОоіСкОиькСвС иСвСмжлО АДИ. 
ЯзсС еО ТПеФиьмОмОйж еОУмСУФбОккя УжУмПйж ФлТОбиіккя ТжежзОйж бжябиПкС, сС 

кОгУжиОккя лСбігСйиПккя, лПТПгаОпПкСвС лФкзмСй 1 оієї пОУмжкж, йСдП ближкФмж кО 
ТПеФиьмОмж йжмкСвС СвиягФ, лСУОгСбі СУСаж йжмкСвС СТвОкФ йОюмь лТОбС лТСбСгжмж 
йжмкжР Свияг аПе кОгУжиОккя мОзСвС лСбігСйиПккя. 

5. Дия кОгОккя ОбмСТжеОоії кО еОУмСУФбОккя УлТСсПккя ліглТжєйУмбС лСгОє гС 
оПкмТОиькСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ йжмкФ лСиімжзФ, еОябФ лТС 
кОгОккя ОбмСТжеОоії кО еОУмСУФбОккя УлТСсПккя мО ОкзПмФ УОйССоікзж б лСТягзФ, 
лПТПгаОпПкСйФ УмОммПю 194 оьСвС КСгПзУФ. 

6. ЗО еОУмСУФбОккя зСдкСвС СзТПйСвС УлТСсПккя, бжекОпПкСвС лФкзмОйж 1 - 6 пОУмжкж 
лПТрСї оієї УмОммі, кОгОємьУя СзТПйО ОбмСТжеОоія. ЗО еОУмСУФбОккя УлТСсПккя, 
бжекОпПкСвС лФкзмСй 7 пОУмжкж лПТрСї оієї УмОммі, гия зСдкСвС Са'єзмО ліглТжєйУмбО 
(аФгібиі, УлСТФгж, бігзТжмСвС ОаС еОзТжмСвС йОРгОкпжзО мСсС) кОгОємьУя СзТПйО 
ОбмСТжеОоія. ВігСйСУмі лТС мОзжР Са'єзм ліглТжєйУмбО еОекОпОюмьУя б ОбмСТжеОоії. 

7. КірПккя лТС кОгОккя, бігйСбФ б кОгОккі, еФлжкПккя (лСкСбиПккя), бкПУПккя ейік, 
УзОУФбОккя ОаС ОкФиюбОккя ОбмСТжеОоії кО еОУмСУФбОккя УлТСсПккя СнСТйиюємьУя 
кОзОеСй оПкмТОиькСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ йжмкФ лСиімжзФ. 

8. ЙіУия СмТжйОккя ОбмСТжеОоії кО еОУмСУФбОккя УлТСсПккя ліглТжєйУмбС йОє 
гСмТжйФбОмжУя ФйСб, бжекОпПкжХ біглСбігкСю ОбмСТжеОоією, О мОзСд кП гСлФУзОмж 
бжлОгзіб кПбіглСбігкСУмі зТжмПТіяй мО/ОаС ФйСбОй кОгОккя ОбмСТжеОоії кО еОУмСУФбОккя 
УлТСсПккя. 

9. ЙіглТжєйУмбО-кПТПежгПкмж йОюмь лТОбС зСТжУмФбОмжУя лПТПбОвОйж, бжекОпПкжйж 
оією УмОммПю, біглСбігкС гС йідкОТСгкжХ гСвСбСТіб КзТОїкж, сС лПТПгаОпОюмь беОєйкП 
бжекОккя ліглТжєйУмб, язжй кОгОкС ОбмСТжеОоію АДИ, мО ліглТжєйУмб, сС бжзСкФюмь 
бжйСвж еОзСкСгОбУмбО зТОїкж їХ ТПєУмТОоії, ПзбібОиПкмкі бжйСвОй гия кОгОккя ОбмСТжеОоії 
АДИ евігкС е ожй КСгПзУСй. 

Соаооя 131. Вийкючема 

ЛмОммя 14. КйСбж біглСбігкСУмі ліглТжєйУмбО зТжмПТіяй кОгОккя ОбмСТжеОоії 
1. ЙіглТжєйУмбС біглСбігОє зТжмПТію, бжекОпПкСйФ лФкзмСй 1 пОУмжкж мТПмьСї УмОммі 

12 оьСвС КСгПзУФ, Ф ТОеі гСмТжйОккя мОзжХ ФйСб: 
1) зікоПбі аПкПніоіОТкі биОУкжзж (зСкмТСиПТж), биОУкжзж іУмСмкСї ФпОУмі, пиПкж 

лТОбиіккя ОаС ікрСвС бжзСкОбпСвС СТвОкФ ліглТжєйУмбО, пиПкж кОвиягСбСї ТОгж, зПТібкжз, 
вСиСбкжР аФХвОимПТ, зПТібкжз лігТСегіиФ лС ТСаСмі е йжмкжоПю, лТОоібкжз, біглСбігОиькжР 
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еО йжмкі лжмОккя, еОекОпПкжР Ф пОУмжкі пПмбПТміР оієї УмОммі, ФлСбкСбОдПкі СУСаж 
ліглТжєйУмбО, бігСйСУмі лТС язжХ бкПУПкі гС СаиізСбСї зОТмзж СУіа, язі ліг пОУ лТСбОгдПккя 
УбСєї гіяиькСУмі є ФпОУкжзОйж бігкСУжк, сС ТПвФиююмьУя еОзСкСгОбУмбСй КзТОїкж е лжмОкь 
йжмкСї УлТОбж, кП йОюмь кП лСвОрПкСї ОаС кП екямСї б ФУмОкСбиПкСйФ еОзСкСй лСТягзФ 
УФгжйСУмі еО бпжкПккя: 

О) зСкмТОаОкгж кОТзСмжпкжХ еОУСаіб, лУжХСмТСлкжХ ТПпСбжк, їХ ОкОиСвіб пж 
лТПзФТУСТіб ОаС нОиьУжнізСбОкжХ иізОТУьзжХ еОУСаіб; 

а) зТжйікОиькжХ лТОбСлСТФрПкь Ф УнПТі вСУлСгОТУьзСї гіяиькСУмі; 
б) зТжйікОиькжХ лТОбСлСТФрПкь Ф УнПТі УиФдаСбСї гіяиькСУмі мО лТСнПУіРкСї 

гіяиькСУмі, лСб'яеОкСї іе кОгОккяй лФаиіпкжХ лСУиФв; 
2) кО СУіа ліглТжєйУмбО, еОекОпПкжХ Ф лФкзмі 1 оієї пОУмжкж, ОвПкміб е йжмкСвС 

СнСТйиПккя ікржХ ліглТжєйУмб (йжмкжХ аТСзПТіб), лПТПбіекжзіб Ф еб'яезФ е бжзСкОккяй 
кжйж гіР, лСб'яеОкжХ іе егіРУкПккяй йжмкжХ нСТйОиькСУмПР сСгС мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ 
еОУСаіб зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя б ікмПТПУОХ мОзСвС ліглТжєйУмбО, лТСмявСй 
зОиПкгОТкСвС ТСзФ, б язСйФ егіРУкюємьУя СоікзО біглСбігкСУмі ліглТжєйУмбО оьСйФ 
зТжмПТію, мО аФгь-язСвС е лСлПТПгкіХ мТьСХ зОиПкгОТкжХ ТСзіб кП аФиж кОзиОгПкі 
ОгйікіУмТОмжбкі УмявкПккя еО лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи, сС кОиПдОмь гС УжУмПйОмжпкжХ 
ОаС УПТРСекжХ лСТФрПкь йжмкжХ лТОбжи біглСбігкС гС оієї УмОммі. 

Дия оіиПР Соікзж біглСбігкСУмі ліглТжєйУмбО оьСйФ зТжмПТію: 
 УжУмПйОмжпкжйж лСТФрПккяйж йжмкжХ лТОбжи ббОдОюмьУя л'ямь і аіиьрП 

лСТФрПкь йжмкжХ лТОбжи, бпжкПкжХ Сгкією ОаС зіиьзСйО СУСаОйж лТСмявСй 
зОиПкгОТкСвС ТСзФ. ЙТж оьСйФ бпжкПккя Сгкією ОаС зіиьзСйО СУСаОйж гбСХ і 
аіиьрП лСТФрПкь йжмкжХ лТОбжи, лСб'яеОкжХ іе егіРУкПккяй йжмкжХ 
нСТйОиькСУмПР сСгС мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя 
лТж їХ СгкСпОУкСйФ лПТПйісПккі пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж б йПдОХ Сгкієї 
еСбкіркьСПзСкСйіпкСї СлПТОоії, ббОдОємьУя бпжкПккяй СгкСвС лСТФрПккя 
йжмкжХ лТОбжи; 

 УПТРСекжйж лСТФрПккяйж йжмкжХ лТОбжи ббОдОюмьУя лСТФрПккя йжмкжХ 
лТОбжи, еО бпжкПккя язжХ кОзиОгПкС ОгйікіУмТОмжбкП УмявкПккя Ф бжвиягі 
рмТОнФ ОаС Ф бжвиягі зСкніУзОоії мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб зСйПТоіРкСвС 
лТжекОпПккя - аПелСУПТПгкіХ лТПгйПміб лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи, язсС 
еОвОиькжР ТСейіТ мОзжХ кОзиОгПкжХ рмТОніб мО/ОаС бОТміУмь зСкніУзСбОкжХ 
лТПгйПміб лТОбСлСТФрПкь лТСмявСй зОиПкгОТкСвС ТСзФ лПТПбжсФє: 
О) 0,5 бігУСмзО еОвОиькСї нОзмФТкСї бОТмСУмі мСбОТіб, лПТПйісПкжХ 

ліглТжєйУмбСй пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж еО біглСбігкжР Тіз; ОаС 
а) УФйФ б ТСейіТі, бжекОпПкСйФ еОзСкСй гия збОиінізОоії ФХжиПккя біг УлиОмж 

лСгОмзіб і еаСТіб яз зТжйікОиькСвС лТОбСлСТФрПккя гия біглСбігкСвС ТСзФ. 
2. ЙіглТжєйУмбС біглСбігОє зТжмПТію, бжекОпПкСйФ лФкзмСй 2 пОУмжкж мТПмьСї УмОммі 

12 оьСвС КСгПзУФ, Ф ТОеі гСмТжйОккя мОзжХ ФйСб: 
1) УжУмПйО СаиізФ ліглТжєйУмбО: 
О) біглСбігОє СУкСбкжй лТжкожлОй аФХвОимПТУьзСвС СаиізФ мО нікОкУСбСї ебімкСУмі б 

КзТОїкі; 
а) еОаПелПпФє нізУФбОккя Ф ХТСкСиСвіпкСйФ лСТягзФ бУіХ вСУлСгОТУьзжХ СлПТОоіР, сС 

гОє ейСвФ йжмкжй СТвОкОй лТСУиігзФбОмж нОзм ТПєУмТОоії вСУлСгОТУьзСї СлПТОоії біг її 
бжкжзкПккя б лПТбжккСйФ СаиізСбСйФ гСзФйПкмі мО гС бкПУПккя мОзСї СлПТОоії гС 
біглСбігкжХ СаиізСбжХ мО/ОаС ебімкжХ гСзФйПкміб, О мОзСд лПТПбіТжмж лТОбжиькіУмь мО 
гСУмСбіТкіУмь СаиізСбжХ еОлжУіб рияХСй бжбпПккя лСУиігСбкСУмі еОнізУСбОкжХ нОзміб 
егіРУкПккя вСУлСгОТУьзжХ СлПТОоіР; 

б) еОаПелПпФє йСдижбіУмь бжСзТПйиПккя бігСйСУмПР лТС мСбОТж е Тіекжй йжмкжй 
УмОмФУСй (гия ОбмСТжеОоіР АДИ-Л, ОбмСТжеОоіР кО еОУмСУФбОккя УлТСсПкь, бжекОпПкжХ 
лФкзмОйж 4 - 7 пОУмжкж лПТрСї УмОммі 13 оьСвС КСгПзУФ, мО ОбмСТжеОоіР кО еОУмСУФбОккя 
лТСоПгФТж зікоПбСвС бжзСТжУмОккя мСбОТіб); 
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в) еОаПелПпФє ніежпкжР мО/ОаС іе еОУмСУФбОккяй ікнСТйОоіРкС-зСйФкізОоіРкжХ 
мПХкСиСвіР гСУмФл лСУОгСбжХ СУіа йжмкжХ СТвОкіб гС лПТбжккжХ СаиізСбжХ гСзФйПкміб і 
ТПвіУмТіб аФХвОимПТУьзСвС мО УзиОгУьзСвС СаиізФ; 

2) СТвОкіеОоіРкС-рмОмкО УмТФзмФТО ліглТжєйУмбО, блТСбОгдПкі кО кьСйФ лТСоПгФТж 
сСгС лТжРкяммя і бжзСкОккя ФлТОбиікУьзжХ ТірПкь біглСбігОюмь ейіУмФ і йОУрмОаОй РСвС 
гіяиькСУмі, еОаПелПпФюмь ФлТОбиіккя і зСкмТСиь еО СлПТОоіяйж е мСбОТОйж, О мОзСд 
лСлПТПгдПккя мО бжябиПккя кПУОкзоіСкСбОкжХ гіР і лТОбСлСТФрПкь; 

3) ліглТжєйУмбСй еОлТСбОгдПкС лТСоПгФТж гия еОаПелПпПккя зСкмТСию еО 
егіРУкПккяй лПТПгаОпПкжХ еОзСкСй еОХСгіб мОТжнкСвС мО кПмОТжнкСвС ТПвФиюбОккя 
еСбкіркьСПзСкСйіпкСї гіяиькСУмі; 

4) ліглТжєйУмбСй бджмС бУіХ кПСаХігкжХ еОХСгіб гия еОлСаівОккя кПУОкзоіСкСбОкСйФ 
мО кПлСйімкСйФ бжлТОбиПккю еОлжУіб Ф лПТбжккжХ СаиізСбжХ гСзФйПкмОХ і ТПвіУмТОХ 
аФХвОимПТУьзСвС мО УзиОгУьзСвС СаиізФ; 

5) ліглТжєйУмбСй еОлТСбОгдПкС лТСоПгФТж гия еОаПелПпПккя кОиПдкСвС еаПТівОккя, 
лСлПТПгдПккя бмТОмж мО еОХжУмФ СаиізСбжХ еОлжУіб, гСзФйПкміб мО ікнСТйОоії сСгС РСвС 
вСУлСгОТУьзСї гіяиькСУмі; 

6) лТОоібкжзіб ліглТжєйУмбО еСаСб'яеОкС (лСУОгСбжйж ікУмТФзоіяйж, кОУмОкСбОйж 
мСсС) ікнСТйФбОмж йжмкі СТвОкж лТС бжлОгзж лСТФрПккя бжйСв лСгОмзСбСвС 
еОзСкСгОбУмбО мО еОзСкСгОбУмбО КзТОїкж е лжмОкь йжмкСї УлТОбж; 

7) ліглТжєйУмбСй бджмС бУіХ кПСаХігкжХ еОХСгіб гия еОХжУмФ лПТбжккжХ СаиізСбжХ мО 
ікржХ гСзФйПкміб, ТПвіУмТіб аФХвОимПТУьзСвС мО УзиОгУьзСвС СаиізФ, ікнСТйОоіРкС-
зСйФкізОоіРкжХ мО ікнСТйОоіРкжХ (ОбмСйОмжеСбОкжХ) УжУмПй біг кПУОкзоіСкСбОкСвС 
гСУмФлФ гС кжХ. 

3. ЙіглТжєйУмбС біглСбігОє зТжмПТію, бжекОпПкСйФ лФкзмСй 3 пОУмжкж мТПмьСї УмОммі 
12 оьСвС КСгПзУФ, Ф ТОеі гСмТжйОккя мОзжХ ФйСб: 

1) ліглТжєйУмбС кП лПТПаФбОє Ф лТСоПгФТі УОкОоії аСТдкжзО гС бігзТжммя 
лТСбОгдПккя Ф УлТОбі лТС аОкзТФмУмбС, О мОзСд сСгС мОзСвС ліглТжєйУмбО кП бігзТжмС 
лТСбОгдПккя Ф УлТОбі лТС аОкзТФмУмбС; 

2) лТСмявСй зОиПкгОТкСвС ТСзФ, б язСйФ лТСбСгжмьУя СоікзО біглСбігкСУмі 
ліглТжєйУмбО оьСйФ зТжмПТію, мО лСлПТПгкіХ мТьСХ зОиПкгОТкжХ ТСзіб ліглТжєйУмбС кП 
йОиС лСгОмзСбСвС аСТвФ іе УлиОмж йжмкжХ лиОмПдіб, О мОзСд кП йОє лСгОмзСбСвС аСТвФ іе 
УлиОмж ікржХ лСгОмзіб, сС кП кОиПдОмь гС йжмкжХ лиОмПдіб, кО йСйПкм лТжРкяммя ТірПккя 
сСгС біглСбігкСУмі ліглТжєйУмбО оьСйФ зТжмПТію; 

3) лТСмявСй зОиПкгОТкСвС ТСзФ, б язСйФ лТСбСгжмьУя СоікзО біглСбігкСУмі 
ліглТжєйУмбО еОекОпПкСйФ зТжмПТію, мО лСлПТПгкіХ мТьСХ зОиПкгОТкжХ ТСзіб гОкі 
аФХвОимПТУьзСвС СаиізФ мО нікОкУСбСї ебімкСУмі ліглТжєйУмбО лігмбПТгдФюмь, сС мОзП 
ліглТжєйУмбС лПТПаФбОє Ф УміРзСйФ нікОкУСбСйФ УмОкі, язжР гОє ейСвФ еОаПелПпжмж 
еСаСб'яеОккя ліглТжєйУмбО, б мСйФ пжУиі лСб'яеОкі іе УлиОмСю йжмкжХ лиОмПдіб. ЛміРзжР 
нікОкУСбжР УмОк ліглТжєйУмбО СекОпОє біглСбігкіУмь ТСеТОХФкзСбжХ лСзОекжзіб 
ліглТжєйУмбО зСПніоієкмОй лиОмСУлТСйСдкСУмі (нікОкУСбСї УміРзСУмі) мО иізбігкСУмі, О 
мОзСд бігУФмкіУмь біг'єйкжХ пжУмжХ Озмжбіб, зТій бжлОгзіб, зСиж мОзі біг'єйкі пжУмі Озмжбж 
йСдФмь аФмж еОаПелПпПкі. 

КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж бжекОпОюмьУя УлСУСаж еОаПелПпПккя біг'єйкжХ пжУмжХ 
Озмжбіб, зСПніоієкмж лиОмСУлТСйСдкСУмі (нікОкУСбСї УміРзСУмі) мО иізбігкСУмі ліглТжєйУмбО, 
О мОзСд лСТягСз лПТПбіТзж біглСбігкСУмі ліглТжєйУмбО зТжмПТію, бжекОпПкСйФ лФкзмСй 3 
пОУмжкж мТПмьСї УмОммі 12 оьСвС КСгПзУФ, Ф мСйФ пжУиі еОиПдкС біг ОбмСТжеОоії, сСгС 
кОгОккя язСї лСгОкС еОябФ; 

4) вийкючемо. 
К ТОеі язсС ліглТжєйУмбС еОТПєУмТСбОкП йПкрП мТьСХ ТСзіб, СоікзО бжзСкОккя ФйСб, 

лПТПгаОпПкжХ оією пОУмжкСю, лТСбСгжмьУя еО лПТіСг е гОмж РСвС ТПєУмТОоії. 
4. ЙіглТжєйУмбС біглСбігОє зТжмПТію, бжекОпПкСйФ лФкзмСй 4 пОУмжкж мТПмьСї УмОммі 

12 оьСвС КСгПзУФ, Ф ТОеі гСмТжйОккя аФгь-язСї е мОзжХ ФйСб: 
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1) ліглТжєйУмбС йОє гСУбіг егіРУкПккя гіяиькСУмі б йПдОХ йідкОТСгкСвС иОкоювО 
лСУмОпОккя мСбОТіб лТСмявСй зОиПкгОТкСвС ТСзФ, б язСйФ лТСбСгжмьУя СоікзО 
біглСбігкСУмі ліглТжєйУмбО оьСйФ зТжмПТію, мО лСлПТПгкіХ мТьСХ зОиПкгОТкжХ ТСзіб, О 
мОзСд йОє лТОоібкжзО, біглСбігОиькСвС еО йжмкі лжмОккя; 

2) ліглТжєйУмбС йОє лТОоібкжзО, біглСбігОиькСвС еО йжмкі лжмОккя, язжР йОє гСУбіг 
лТОзмжпкСї ТСаСмж еО кОлТяйСй егіРУкПккя йжмкжХ нСТйОиькСУмПР кП йПкрП мТьСХ ТСзіб. 

КТій бжсПеОекОпПкСвС, гия еОаПелПпПккя біглСбігкСУмі ліглТжєйУмбО оьСйФ зТжмПТію: 
1) вийкючемо; 
2) кО лТОоібкжзО, біглСбігОиькСвС еО йжмкі лжмОккя, лСбжккі аФмж лСзиОгПкі, еСзТПйО, 

ОиП кП бжзиюпкС, мОзі СаСб'яезж: 
О) беОєйСгія е йжмкжйж СТвОкОйж е лжмОкь біглСбігкСУмі ліглТжєйУмбО зТжмПТіяй 

мО/ОаС ФйСбОй кОгОккя ОбмСТжеОоії; 
а) лТСбПгПккя УОйСУміРкСвС зСкмТСию еО гСмТжйОккяй ліглТжєйУмбСй біглСбігкСУмі 

зТжмПТіяй мО/ОаС ФйСбОй кОгОккя ОбмСТжеОоії мО ФйСбОй, бжекОпПкжй мОзСю ОбмСТжеОоією; 
б) кПбігзиОгкП ікнСТйФбОккя йжмкжХ СТвОкіб лТС ейікж б гіяиькСУмі ліглТжєйУмбО, сС 

йОюмь екОпПккя гия лТСбПгПккя Соікзж біглСбігкСУмі, Ф мСйФ пжУиі сСгС бмТОмж ОаС 
лПТПгОккя ікріР СУСаі лТОбО зСТжУмФбОккя біглСбігкжй Са'єзмСй (аФгібиПю, УлСТФгСю, 
бігзТжмжй ОаС еОзТжмжй йОРгОкпжзСй мСсС), бжкжзкПккя лСгіР мО/ОаС СаУмОбжк, сС 
йСдФмь йОмж ближб кО гСмТжйОккя ліглТжєйУмбСй біглСбігкСУмі зТжмПТіяй мО/ОаС ФйСбОй 
кОгОккя ОбмСТжеОоії, мО ФйСб, бжекОпПкжХ мОзСю ОбмСТжеОоією. 

5. ЙіглТжєйУмбС біглСбігОє зТжмПТію, бжекОпПкСйФ лФкзмСй 5 пОУмжкж мТПмьСї УмОммі 
12 оьСвС КСгПзУФ, Ф ТОеі гСмТжйОккя мОзжХ ФйСб: 

1) зСкУмТФзоія мО СаиОрмФбОккя Са'єзміб (аФгібПиь, УлСТФг, бігзТжмжХ ОаС еОзТжмжХ 
йОРгОкпжзіб мСсС), сС бжзСТжУмСбФюмьУя ліглТжєйУмбСй мО йОюмь екОпПккя гия Соікзж 
біглСбігкСУмі, еОаПелПпФюмь еОХжУм біг лТСмжлТОбкСвС лТСкжзкПккя гС мОзжХ Са'єзміб; 

2) ліглТжєйУмбСй еОлТСбОгдПкі мО бжзСкФюмьУя еОгСзФйПкмСбОкі (Ф бжвиягі 
ікУмТФзоіР, лСТягзіб, лСиімжз мСсС) лТСоПгФТж гия: 

О) ФкПйСдижбиПккя кПУОкзоіСкСбОкСвС гСУмФлФ гС Са'єзміб (аФгібПиь, УлСТФг, 
бігзТжмжХ ОаС еОзТжмжХ йОРгОкпжзіб мСсС), сС бжзСТжУмСбФюмьУя ліглТжєйУмбСй мО 
йОюмь екОпПккя гия Соікзж біглСбігкСУмі; 

а) бжябиПккя і лСлПТПгдПккя кПУОкзоіСкСбОкжХ гіР е мСбОТОйж, мТОкУлСТмкжйж 
еОУСаОйж зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя, сС лігиявОюмь ОаС лігиявОмжйФмь йжмкСйФ 
зСкмТСию; 

б) ігПкмжнізОоії зСкмТОвПкміб, О мОзСд бзиюпПккя Ф гСвСбСТж (зСкмТОзмж) лСиСдПкь 
сСгС еОаПелПпПккя мОзжйж зСкмТОвПкмОйж аПелПзж Ф йідкОТСгкСйФ иОкоюеі лСУмОпОккя 
мСбОТіб; 

в) еОаПелПпПккя зСкмТСию аПелПпкСвС гСУмФлФ кО Са'єзмж (аФгібиі, УлСТФгж, бігзТжмі 
ОаС еОзТжмі йОРгОкпжзж мСсС), сС бжзСТжУмСбФюмьУя ліглТжєйУмбСй, СУіа, язі кОгОюмь 
мОзСйФ ліглТжєйУмбФ лСУиФвж кО гСвСбіТкіР СУкСбі; 

ґ) лПТПбіТзж гіиСбжХ язСУмПР мО гСаТСпПУкСУмі зОкгжгОміб кО лСУОгж, лСб'яеОкі іе 
аПелПзСю мО кОгіРкіУмю ліглТжєйУмбО, О мОзСд лПТіСгжпкСї лПТПбіТзж гіиСбжХ мО СУСажУмжХ 
язСУмПР лТОоібкжзіб, язі СаіРйОюмь мОзі лСУОгж; 

г) ТПвФияТкСвС лігбжсПккя збОиінізОоії лТОоібкжзіб, біглСбігОиькжХ еО аПелПзФ кО 
ліглТжєйУмбі; 

3) ліглТжєйУмбС йОє лТОоібкжзО, кО язСвС лСзиОгПкжР СаСб'яеСз іе беОєйСгії е 
йжмкжйж СТвОкОйж е лжмОкь аПелПзж мО кОгіРкСУмі. 

ЙіглТжєйУмбС біглСбігОє зТжмПТію, бжекОпПкСйФ лФкзмСй 5 пОУмжкж мТПмьСї УмОммі 12 
оьСвС КСгПзУФ, еО кОябкСУмі Ф кьСвС УПТмжнізОмО лТС гСмТжйОккя УмОкгОТміб аПелПзж мО 
кОгіРкСУмі, СмТжйОкСвС біглСбігкС гС йідкОТСгкжХ гСвСбСТіб КзТОїкж ОаС йідкОТСгкжХ 
УмОкгОТміб, Ф ТОеі язсС ФйСбж СмТжйОккя мОзСвС УПТмжнізОмО ПзбібОиПкмкі ФйСбОй, 
бУмОкСбиПкжй оією пОУмжкСю. 

Соаооя 15. Вийкючема 



ГОеПмО "ВУП лТС аФХвОимПТУьзжР Саиіз" 40 gazeta.vobu.ua 
 

Соаооя 16. Вийкючема 
Соаооя 17. Вийкючема 
Соаооя 18. Вийкючема 

ГиОбО 3. КірПккя йжмкжХ СТвОкіб. ІкнСТйФбОккя  
мО зСкУФиьмФбОккя е лжмОкь йжмкСї УлТОбж 

ЛмОммя 19. ЗОвОиькі лСиСдПккя сСгС ТірПкь йжмкжХ СТвОкіб 
1. Жжмкі СТвОкж лТжРйОюмь ТірПккя: 
1) еО еОябСю ліглТжєйУмбО; 
2) ліг пОУ бжзСкОккя йжмкжХ нСТйОиькСУмПР; 
3) Ф УлТОбОХ лТС лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи; 
4) ліг пОУ ТСевиягФ УзОТв кО ТірПккя, гії ОаС аПегіяиькіУмь йжмкжХ СТвОкіб; 
5) б ікржХ бжлОгзОХ, лПТПгаОпПкжХ еОзСкСгОбУмбСй КзТОїкж е лжмОкь йжмкСї УлТОбж. 
2. КірПккя йжмкжХ СТвОкіб йСдФмь аФмж СУзОТдПкі біглСбігкС гС виОбж 4 оьСвС 

КСгПзУФ. 

ЛмОммя 191. ЛСТйж ТірПкь йжмкжХ СТвОкіб 
1. Жжмкі СТвОкж лТжРйОюмь ТірПккя Ф бУмОкСбиПкіР ожй КСгПзУСй нСТйі (лжУьйСбС, 

ФУкС ОаС рияХСй бпжкПккя гіР). 
2. ЙжУьйСбі ТірПккя СнСТйиююмьУя б лОлПТСбіР ОаС ПиПзмТСккіР нСТйі. 
КірПккя б ПиПзмТСккіР нСТйі СнСТйиююмьУя яз СзТПйжР ПиПзмТСккжР гСзФйПкм ОаС 

рияХСй бкПУПккя бігйімСз, бігСйСУмПР лТС лТжРкямП ТірПккя гС біглСбігкжХ УжУмПй, сС 
еОаПелПпФюмь нФкзоіСкФбОккя ПиПзмТСккжХ ікнСТйОоіРкжХ ТПУФТУіб йжмкжХ СТвОкіб. 

ЛмОммя 192. Вжгж ТірПкь йжмкжХ СТвОкіб 
1. ЗО еОябСю ліглТжєйУмбО йжмкі СТвОкж лТжРйОюмь ТірПккя сСгС: 
1) ОбмСТжеОоії АДИ; 
2) ОбмСТжеОоії кО еОУмСУФбОккя УлТСсПккя; 
3) ТПєУмТОоії вОТОкмО; 
4) гСебСиФ кО лТСбОгдПккя бжгФ гіяиькСУмі, бжекОпПкСвС УмОммПю 404 оьСвС КСгПзУФ; 
5) ОбмСТжеОоії кО еОУмСУФбОккя лТСоПгФТж зікоПбСвС бжзСТжУмОккя мСбОТіб; 
6) еСаСб'яеФюпСї ікнСТйОоії; 
7) ікрі ТірПккя біглСбігкС гС еОзСкіб КзТОїкж. 
ЙСиСдПккя УмОмПР 193 - 1918 оьСвС КСгПзУФ еОУмСУСбФюмьУя бжзиюпкС гия ТірПкь, 

бжекОпПкжХ лФкзмОйж 1 - 6 оієї пОУмжкж. 
2. КірПккя йжмкжХ СТвОкіб, бжекОпПкі лФкзмОйж 1 - 6 пОУмжкж лПТрСї оієї УмОммі, 

кОгОюмьУя аПеСлиОмкС мО гіюмь аПеУмТСзСбС, язсС ікрП кП лПТПгаОпПкС ожй КСгПзУСй. 
3. КірПккя йжмкжХ СТвОкіб, бжекОпПкі лФкзмОйж 1 - 6 пОУмжкж лПТрСї оієї УмОммі, йСдФмь 

аФмж мОзжХ бжгіб: 
1) лТС ТСевияг еОябж; 
2) лТС бігйСбФ б ТСевиягі еОябж; 
3) лТС лТСгСбдПккя УмТСзФ лТжРкяммя ТірПккя; 
4) лТС еОлжм гСзФйПкміб мО/ОаС ікнСТйОоії; 
5) лТС кОгОккя ТірПккя; 
6) лТС бігйСбФ б кОгОккі ТірПккя; 
7) лТС бкПУПккя ейік гС ТірПккя; 
8) лТС лПТПвияг ТірПккя; 
9) лТС еФлжкПккя ТірПккя; 
10) лТС СоікзФ бджмжХ еОХСгіб; 
11) лТС лСкСбиПккя ТірПккя; 
12) лТС УзОУФбОккя ТірПккя; 
13) лТС ОкФиюбОккя ТірПккя; 



ГОеПмО "ВУП лТС аФХвОимПТУьзжР Саиіз" 41 gazeta.vobu.ua 
 

14) лТС еОижрПккя ТірПккя аПе ейік. 
4. Жжмкі СТвОкж лТжРйОюмь ТірПккя, бжекОпПкі лФкзмОйж 1 - 4 пОУмжкж мТПмьСї оієї 

УмОммі, ліг пОУ ТСевиягФ аФгь-язжХ еОяб, лСгОкжХ біглСбігкС гС оієї виОбж. 
Жжмкі СТвОкж лТжРйОюмь ТірПккя, бжекОпПкі лФкзмОйж 5 - 6 пОУмжкж мТПмьСї оієї УмОммі, 

еО ТПеФиьмОмОйж ТСевиягФ еОябж лТС кОгОккя ТірПккя. 
Жжмкі СТвОкж лТжРйОюмь ТірПккя, бжекОпПкі лФкзмОйж 7 - 14 пОУмжкж мТПмьСї оієї 

УмОммі, ліУия лТжРкяммя мО сСгС ТірПкь, бжекОпПкжХ лФкзмСй 5 пОУмжкж мТПмьСї оієї УмОммі. 
Жжмкі СТвОкж кП лТжРйОюмь ТірПккя, бжекОпПкі лФкзмОйж 7 - 11, 14 пОУмжкж мТПмьСї оієї 

УмОммі, УмСУСбкС ТірПкь сСгС еСаСб'яеФюпСї ікнСТйОоії. 
Жжмкі СТвОкж, зТій ТірПкь, бжекОпПкжХ лФкзмОйж 1 - 14 пОУмжкж мТПмьСї оієї УмОммі, 

лТжРйОюмь ікрі ТірПккя Ф бжлОгзОХ, лПТПгаОпПкжХ еОзСкСгОбУмбСй КзТОїкж е лжмОкь 
йжмкСї УлТОбж. 

5. ЖжмкжР СТвОк кПбігзиОгкС, ОиП кП ліекірП кід кО кОУмФлкжР ТСаСпжР гПкь е гкя 
лТжРкяммя ТірПккя, бжекОпПкСвС пОУмжкСю мТПмьСю оієї УмОммі: 

1) кОгУжиОє ліглТжєйУмбФ б лОлПТСбіР ОаС ПиПзмТСккіР нСТйі ікнСТйОоію лТС 
лТжРкямП ТірПккя (еО кОябкСУмі - мОзП ТірПккя мО зСлію кОзОеФ сСгС мОзСвС ТірПккя, Ф ТОеі 
язсС СнСТйиПккя кОзОеФ лПТПгаОпПкС еОзСкСгОбУмбСй КзТОїкж е лжмОкь йжмкСї УлТОбж); 

2) бкСУжмь бігСйСУмі лТС лТжРкямП ТірПккя гС УжУмПй, сС еОаПелПпФюмь 
нФкзоіСкФбОккя ПиПзмТСккжХ ікнСТйОоіРкжХ ТПУФТУіб йжмкжХ СТвОкіб; 

3) егіРУкює ікрі еОХСгж, бжекОпПкі еОзСкСгОбУмбСй КзТОїкж е лжмОкь йжмкСї УлТОбж 
гия бжзСкОккя йжмкжйж СТвОкОйж ліУия лТжРкяммя біглСбігкСвС ТірПккя. 

6. К ТірПккяХ, бжекОпПкжХ лФкзмОйж 2 і 3, 6 - 9, 12 і 13 пОУмжкж мТПмьСї оієї УмОммі, 
еОекОпОюмьУя лігУмОбж мО лТжпжкж лТжРкяммя мОзСвС ТірПккя е лСУжиОккяй кО кСТйж 
еОзСкСгОбУмбО, О мОзСд УмТСз і лСТягСз СУзОТдПккя ТірПккя. 

7. К ТОеі лТжРкяммя ТірПкь, бжекОпПкжХ лФкзмОйж 6, 9, 12 і 13 пОУмжкж мТПмьСї оієї УмОммі, 
йжмкжР СТвОк ТОеСй е ТірПккяй кОгУжиОє зСлії гСзФйПкміб (еО кОябкСУмі), кО лігУмОбі язжХ 
аФиС лТжРкямС біглСбігкП ТірПккя. 

8. ЙСТягСз лТжРкяммя ТірПкь йжмкжй СТвОкСй бжекОпОємьУя ожй КСгПзУСй мО ікржй 
еОзСкСгОбУмбСй КзТОїкж е лжмОкь йжмкСї УлТОбж. 

ЛмОммя 193. ЖжмкжР СТвОк, ФлСбкСбОдПкжР лТжРйОмж ТірПккя 
1. Жжмкжйж СТвОкОйж, ФлСбкСбОдПкжйж лТжРйОмж ТірПккя, є: 
1) сСгС ОбмСТжеОоії АДИ - оПкмТОиькжР СТвОк бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ 

йжмкФ лСиімжзФ; 
2) сСгС ОбмСТжеОоії кО еОУмСУФбОккя УлТСсПккя - оПкмТОиькжР СТвОк бжзСкОбпСї 

биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ йжмкФ лСиімжзФ; 
3) сСгС ТПєУмТОоії вОТОкмО - оПкмТОиькжР СТвОк бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє 

гПТдОбкФ йжмкФ лСиімжзФ; 
4) сСгС гСебСиФ кО лТСбОгдПккя бжгіб гіяиькСУмі, бжекОпПкжХ УмОммПю 404 оьСвС 

КСгПзУФ: 
О) кО егіРУкПккя йжмкСї аТСзПТУьзСї гіяиькСУмі - оПкмТОиькжР СТвОк бжзСкОбпСї биОгж, 

сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ йжмкФ лСиімжзФ; 
а) кО бігзТжммя мО ПзУлиФОмОоію йОвОежкФ аПейжмкСї мСТвібиі - оПкмТОиькжР СТвОк 

бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ йжмкФ лСиімжзФ, ТОеСй іе оПкмТОиькжй СТвОкСй 
бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє ТПОиіеОоію гПТдОбкСї лСиімжзж Ф УнПТі еОХжУмФ 
гПТдОбкСвС зСТгСкФ; 

б) кО лТСбОгдПккя бжгіб гіяиькСУмі, бжекОпПкжХ лФкзмОйж 3 - 6 УмОммі 404 оьСвС 
КСгПзУФ, - йжмкжоя, Ф еСкі гіяиькСУмі язСї ТСемОрСбОкі біглСбігкі мПТжмСТії, лТжйісПккя, 
ТПеПТбФОТж, ХСиСгжиькі пж йСТСежиькі зОйПТж, зТжмі пж бігзТжмі йОРгОкпжзж, сС йСдФмь 
бжзСТжУмСбФбОмжУя ліг пОУ лТСбОгдПккя мОзжХ бжгіб гіяиькСУмі; 
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5) сСгС ОбмСТжеОоії кО еОУмСУФбОккя лТСоПгФТж зікоПбСвС бжзСТжУмОккя мСбОТіб - 
йжмкжоя, б еСкі гіяиькСУмі язСї аФгП ТСелСпОмС еОекОпПкі Ф еОябі лТС кОгОккя ОбмСТжеОоії 
СлПТОоії е мСбОТОйж, гС язжХ аФгП еОУмСУСбОкС лТСоПгФТФ зікоПбСвС бжзСТжУмОккя мСбОТіб; 

6) сСгС еСаСб'яеФюпСї ікнСТйОоії - йжмкжР СТвОк, бжекОпПкжР оПкмТОиькжй СТвОкСй 
бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ йжмкФ лСиімжзФ. 

ЛмОммя 194. ЙСгОккя еОябж гия лТжРкяммя ТірПккя 
1. Дия лТжРкяммя йжмкжй СТвОкСй ТірПкь, бжекОпПкжХ лФкзмОйж 3, 5, 7 - 9, 12 пОУмжкж 

мТПмьСї УмОммі 192 оьСвС КСгПзУФ, ліглТжєйУмбС лСгОє гС біглСбігкСвС йжмкСвС СТвОкФ еОябФ 
мО Ф бжлОгзОХ, бУмОкСбиПкжХ еОзСкСгОбУмбСй КзТОїкж е лжмОкь йжмкСї УлТОбж, ОкзПмФ 
УОйССоікзж, О мОзСд ікрі гСзФйПкмж, їХ зСлії мО/ОаС ікнСТйОоію, кПСаХігкі гия лТжРкяммя 
ТірПккя йжмкСвС СТвОкФ. 

К ТОеі язсС ліглТжєйУмбС йОє гіюпФ ОбмСТжеОоію, гия кОгОккя язСї лігмбПТгдПкС 
біглСбігкіУмь ліглТжєйУмбО зТжмПТію мО/ОаС ФйСбі, гСмТжйОккя язжХ кПСаХігкС гия 
кОгОккя ОбмСТжеОоії, сСгС язСї лСгОкС еОябФ, ОкзПмО УОйССоікзж кП еОлСбкюємьУя б міР 
пОУмжкі, б язіР біглСбігкіУмь ліглТжєйУмбО зТжмПТію мО/ОаС ФйСбі бдП лігмбПТгдПкС. 

К ТОеі язсС ліглТжєйУмбС йОє гіюпФ ОбмСТжеОоію, гия кОгОккя язСї лігмбПТгдПкС 
біглСбігкіУмь ліглТжєйУмбО бУій зТжмПТіяй мО/ОаС ФйСбОй, гСмТжйОккя язжХ кПСаХігкС гия 
кОгОккя ОбмСТжеОоії, сСгС язСї лСгОкС еОябФ, ОкзПмО УОйССоікзж кП лСгОємьУя. 

2. ЗОябО гия лТжРкяммя ТірПккя йжмкжй СТвОкСй мО ОкзПмО УОйССоікзж, ікрі 
гСзФйПкмж ОаС їХ зСлії, сС гСгОюмьУя гС еОябж, лСгОюмьУя Сгкжй іе мОзжХ УлСУСаіб: 

1) Ф лОлПТСбіР нСТйі - СУСажУмС ОаС лСрмСбжй біглТОбиПккяй е СлжУСй бзиОгПккя; 
2) б ПиПзмТСккіР нСТйі - е бжзСТжУмОккяй УжУмПй, сС еОаПелПпФюмь нФкзоіСкФбОккя 

ПиПзмТСккжХ ікнСТйОоіРкжХ ТПУФТУіб йжмкжХ СТвОкіб іе гСмТжйОккяй бжйСв еОзСкСгОбУмбО 
Ф УнПТОХ ПиПзмТСккСвС гСзФйПкмССаівФ, ПиПзмТСккжХ гСбіТпжХ лСУиФв мО еОХжУмФ ікнСТйОоії. 

3. ЗОябО гия лТжРкяммя ТірПккя йжмкжй СТвОкСй УзиОгОємьУя гПТдОбкСю йСбСю мО 
ліглжУФємьУя зПТібкжзСй ліглТжєйУмбО ОаС ФлСбкСбОдПкСю кжй СУСаСю. 

4. КОаікПм ЖікіУмТіб КзТОїкж еОмбПТгдФє: 
1) нСТйж еОяб лТС кОгОккя ОбмСТжеОоії; 
2) нСТйФ ОкзПмж УОйССоікзж ліглТжєйУмбО; 
3) нСТйФ ебімФ лТС ТПеФиьмОмж Соікзж (лСбмСТкСї Соікзж) біглСбігкСУмі ліглТжєйУмбО 

зТжмПТію мО/ОаС ФйСбі кОгОккя ОбмСТжеОоії; 
4) нСТйФ ебімФ лТС ТПеФиьмОмж еОУмСУФбОккя лТСоПгФТж зікоПбСвС бжзСТжУмОккя 

мСбОТіб; 
5) нСТйФ бжУкСбзФ лТС біглСбігкіУмь (кПбіглСбігкіУмь) ліглТжєйУмбО зТжмПТіяй мО/ОаС 

ФйСбОй кОгОккя ОбмСТжеОоії; 
6) нСТйж ОбмСТжеОоіР; 
7) лСТягСз лТСбПгПккя йжмкжйж СТвОкОйж Соікзж (лСбмСТкСї Соікзж) біглСбігкСУмі 

ліглТжєйУмбО зТжмПТіяй мО/ОаС ФйСбОй кОгОккя ОбмСТжеОоії; 
8) нСТйФ лиОкФ, лСТягСз лиОкФбОккя мО лТСбПгПккя йжмкжйж СТвОкОйж йСкімСТжквФ 

біглСбігкСУмі ліглТжєйУмбО зТжмПТіяй мО/ОаС ФйСбОй кОгОккя ОбмСТжеОоії. 

ЛмОммя 195. ЙСлПТПгкіР ТСевияг еОябж 
1. ЖжмкжР СТвОк егіРУкює лСлПТПгкіР ТСевияг еОябж мО гСзФйПкміб, лСгОкжХ гия 

лТжРкяммя кжй ТірПккя, е йПмСю лПТПбіТзж гСмТжйОккя ліглТжєйУмбСй ФйСб, кПСаХігкжХ 
гия лТжРкяммя мОзСї еОябж гС ТСевиягФ. 

2. ЖжмкжР СТвОк егіРУкює лСлПТПгкіР ТСевияг еОябж мО гСзФйПкміб, лСгОкжХ гия 
лТжРкяммя кжй ТірПккя, бжекОпПкСвС лФкзмСй 5 пОУмжкж мТПмьСї УмОммі 192 оьСвС КСгПзУФ, Ф 
мОзі УмТСзж: 

1) сСгС ОбмСТжеОоії АДИ - лТСмявСй 30 гкіб; 
2) сСгС ОбмСТжеОоії кО еОУмСУФбОккя УлТСсПккя - лТСмявСй 15 гкіб; 
3) сСгС ТПєУмТОоії вОТОкмО - лТСмявСй 15 гкіб; 
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4) сСгС гСебСиФ кО лТСбОгдПккя бжгіб гіяиькСУмі, бжекОпПкжХ УмОммПю 404 оьСвС 
КСгПзУФ: 

О) кО егіРУкПккя йжмкСї аТСзПТУьзСї гіяиькСУмі - лТСмявСй СгкСвС ТСаСпСвС гкя; 
а) кО лТСбОгдПккя бжгіб гіяиькСУмі, бжекОпПкжХ лФкзмОйж 2 - 6 УмОммі 404 оьСвС 

КСгПзУФ, - лТСмявСй 10 гкіб; 
5) сСгС ОбмСТжеОоії кО еОУмСУФбОккя лТСоПгФТж зікоПбСвС бжзСТжУмОккя мСбОТіб - 

лТСмявСй 15 гкіб; 
6) сСгС еСаСб'яеФюпСї ікнСТйОоії - лТСмявСй 15 гкіб. 
К ТОеі язсС ліглТжєйУмбС йОє гіюпФ ОбмСТжеОоію, гия кОгОккя язСї лігмбПТгдПкС 

біглСбігкіУмь ліглТжєйУмбО бУій зТжмПТіяй мО/ОаС ФйСбОй, гСмТжйОккя язжХ кПСаХігкС гия 
кОгОккя ОбмСТжеОоії, сСгС язСї лСгОкС еОябФ, йжмкжР СТвОк егіРУкює лСлПТПгкіР ТСевияг 
еОябж мО гСзФйПкміб лТСмявСй л'ямж ТСаСпжХ гкіб. 

3. ЖжмкжР СТвОк егіРУкює лСлПТПгкіР ТСевияг еОябж мО гСзФйПкміб, лСгОкжХ гия 
лТжРкяммя кжй ТірПкь, бжекОпПкжХ лФкзмОйж 3, 7 - 9, 12 пОУмжкж мТПмьСї УмОммі 192 оьСвС 
КСгПзУФ, лТСмявСй л'ямж ТСаСпжХ гкіб. 

4. ЙПТПаів УмТСзіб, бжекОпПкжХ пОУмжкОйж гТФвСю і мТПмьСю оієї УмОммі, лСпжкОємьУя е 
гкя, кОУмФлкСвС еО гкПй ТПєУмТОоії еОябж йжмкжй СТвОкСй. 

5. ЗО ТПеФиьмОмОйж лСлПТПгкьСвС ТСевиягФ йжмкжР СТвОк лТжРйОє СгкП е мОзжХ 
ТірПкь: 

1) лТС ТСевияг еОябж - язсС йжмкжй СТвОкСй бУмОкСбиПкС гСмТжйОккя ФйСб, 
кПСаХігкжХ гия лТжРкяммя еОябж гС ТСевиягФ; 

2) лТС бігйСбФ б ТСевиягі еОябж - язсС йжмкжй СТвОкСй бУмОкСбиПкС кПгСмТжйОккя 
ХСпО а Сгкієї е ФйСб, кПСаХігкжХ гия лТжРкяммя еОябж гС ТСевиягФ. 

6. К ТОеі язсС лТСмявСй УмТСзФ, бУмОкСбиПкСвС пОУмжкСю гТФвСю ОаС мТПмьСю оієї 
УмОммі, йжмкжР СТвОк кП лСбігСйжб лТС лТжРкяммя ТірПккя, бжекОпПкСвС пОУмжкСю л'ямСю 
оієї УмОммі, еОябО, лСгОкО гия лТжРкяммя кжй ТірПккя, ббОдОємьУя лТжРкямСю йжмкжй 
СТвОкСй гС ТСевиягФ. 

7. КйСбж, кПСаХігкі гия лТжРкяммя еОябж ліглТжєйУмбО гС ТСевиягФ, ббОдОюмьУя 
кПгСмТжйОкжйж, Ф ТОеі язсС: 

1) ліглТжєйУмбС кП лПТПаФбОє кО СаиізФ б йжмкжХ СТвОкОХ евігкС іе УмОммПю 455 оьСвС 
КСгПзУФ; 

2) ліглТжєйУмбС є кПТПежгПкмСй; 
3) гСзФйПкмж, бжекОпПкі пОУмжкСю лПТрСю УмОммі 194 оьСвС КСгПзУФ, лСгОкС гС 

йжмкСвС СТвОкФ, язжР кП йОє лСбкСбОдПкь сСгС їХ ТСевиягФ мО лТжРкяммя біглСбігкСвС 
ТірПккя; 

4) лСгОкС кП бУі гСзФйПкмж, кПСаХігкі гия лТжРкяммя йжмкжй СТвОкСй ТірПккя, ОаС гС 
мОзжХ гСзФйПкміб бкПУПкС бігСйСУмі кП б лСбкСйФ СаУяеі е ФТОХФбОккяй бжгФ ТірПккя 
йжмкСвС СТвОкФ, сСгС язСвС лСгОкС еОябФ; 

5) еОябФ УзиОгПкС кП еО бУмОкСбиПкСю нСТйСю (еО кОябкСУмі біглСбігкСї нСТйж) ОаС 
ліглжУОкС СУСаСю, язО кП йОє кО оП лСбкСбОдПкь; 

6) еОябФ лСгОкС гия кОгОккя ОбмСТжеОоії АДИ мСвС УОйСвС мжлФ, сС аФиО ТОкірП кОгОкО 
ліглТжєйУмбФ мО лТСмявСй мТьСХ ТСзіб гС гкя лСгОккя еОябж УзОУСбОкО кО лігУмОбі 
кПбіглСбігкСУмі ліглТжєйУмбО зТжмПТію, гСмТжйОккя язСвС кПСаХігкС гия кОгОккя 
ОбмСТжеОоії АДИ; 

7) еОябФ лСгОкС гия кОгОккя мСвС УОйСвС ТірПккя (зТій ОбмСТжеОоії АДИ), сС аФиС 
кОгОкС ТОкірП ліглТжєйУмбФ мО лТСмявСй ТСзФ гС гкя лСгОккя еОябж УзОУСбОкС кО лігУмОбі 
кПгСмТжйОккя ліглТжєйУмбСй ФйСб, бжекОпПкжХ ТірПккяй, ОаС кПбіглСбігкСУмі 
ліглТжєйУмбО зТжмПТіяй мО/ОаС ФйСбОй гия кОгОккя ТірПккя; 

8) еОябФ лСгОкС гия кОгОккя мСвС УОйСвС ТірПккя, сС аФиС кОгОкС ТОкірП 
ліглТжєйУмбФ мО лТСмявСй мТьСХ ТСзіб гС гкя лСгОккя еОябж ОкФиьСбОкС е лігУмОб, 
лПТПгаОпПкжХ УмОммПю 1918 оьСвС КСгПзУФ. 



ГОеПмО "ВУП лТС аФХвОимПТУьзжР Саиіз" 44 gazeta.vobu.ua 
 

8. ЖжмкжР СТвОк лТжРйОє ТірПккя лТС бігйСбФ Ф ТСевиягі еОябж, лСгОкСї гия 
лТжРкяммя кжй ТірПккя, бжекОпПкСвС лФкзмСй 5 пОУмжкж мТПмьСї УмОммі 192 оьСвС КСгПзУФ, Ф 
бжлОгзОХ, лПТПгаОпПкжХ пОУмжкСю УьСйСю, О мОзСд Ф ТОеі, язсС: 

1) УмСУСбкС ліглТжєйУмбО ббПгПкС лТСоПгФТФ УОкОоії гС бігзТжммя лТСбОгдПккя Ф 
УлТОбі лТС аОкзТФмУмбС ОаС сСгС мОзСвС ліглТжєйУмбО бігзТжмС лТСбОгдПккя Ф УлТОбі лТС 
аОкзТФмУмбС; 

2) ліглТжєйУмбС лПТПаФбОє Ф лТСоПУі лТжлжкПккя; 
3) гС ліглТжєйУмбО еОУмСУСбОкС УОкзоії біглСбігкС гС ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС УОкзоії". 

ЛмОммя 196. ЛмТСзж ТСевиягФ еОябж мО лТжРкяммя ТірПкь 
1. ЖжмкжР СТвОк егіРУкює ТСевияг еОябж мО гСзФйПкміб, лСгОкжХ гия лТжРкяммя кжй 

ТірПккя, бжекОпПкСвС лФкзмСй 5 пОУмжкж мТПмьСї УмОммі 192 оьСвС КСгПзУФ, Ф мОзі УмТСзж: 
1) сСгС ОбмСТжеОоії АДИ - лТСмявСй 120 гкіб; 
2) сСгС ОбмСТжеОоії кО еОУмСУФбОккя УлТСсПккя - лТСмявСй 120 гкіб; 
3) сСгС ТПєУмТОоії вОТОкмО - лТСмявСй 30 гкіб; 
4) сСгС гСебСиФ кО лТСбОгдПккя бжгіб гіяиькСУмі, бжекОпПкжХ УмОммПю 404 оьСвС 

КСгПзУФ: 
О) кО егіРУкПккя йжмкСї аТСзПТУьзСї гіяиькСУмі - лТСмявСй мТьСХ ТСаСпжХ гкіб; 
а) кО лТСбОгдПккя бжгіб гіяиькСУмі, бжекОпПкжХ лФкзмОйж 2 - 6 УмОммі 404 оьСвС 

КСгПзУФ, - лТСмявСй 20 гкіб; 
5) сСгС ОбмСТжеОоії кО еОУмСУФбОккя лТСоПгФТж зікоПбСвС бжзСТжУмОккя мСбОТіб - 

лТСмявСй 30 гкіб; 
6) сСгС еСаСб'яеФюпСї ікнСТйОоії - лТСмявСй 30 гкіб. 
К ТОеі язсС ліглТжєйУмбС йОє гіюпФ ОбмСТжеОоію, кПСаХігкСю ФйСбСю кОгОккя язСї є 

біглСбігкіУмь ФУій зТжмПТіяй мО/ОаС ФйСбОй, гСмТжйОккя язжХ кПСаХігкС гия кОгОккя 
ОбмСТжеОоії, сСгС язСї лСгОкС еОябФ, йжмкжР СТвОк егіРУкює ТСевияг еОябж мО гСзФйПкміб 
лТСмявСй 15 гкіб. 

2. ЖжмкжР СТвОк егіРУкює ТСевияг еОябж мО гСзФйПкміб, лСгОкжХ гия лТжРкяммя кжй 
ТірПкь, бжекОпПкжХ лФкзмОйж 3, 7 - 9, 12 пОУмжкж мТПмьСї УмОммі 192 оьСвС КСгПзУФ лТСмявСй 
15 гкіб. 

3. ЙТжРкяммя йжмкжй СТвОкСй ТірПкь еО РСвС ікіоіОмжбСю егіРУкюємьУя кПбігзиОгкС, 
ОиП кП ліекірП 30 гкіб е гкя бжябиПккя лігУмОб гия лТжРкяммя мОзжХ ТірПкь, зТій бжлОгзіб, 
лПТПгаОпПкжХ УмОммяйж 199 - 1910 оьСвС КСгПзУФ. 

4. ЙПТПаів УмТСзіб, бжекОпПкжХ пОУмжкОйж лПТрСю і гТФвСю оієї УмОммі, лСпжкОємьУя е 
гкя лТжРкяммя йжмкжй СТвОкСй ТірПккя лТС ТСевияг еОябж. 

5. ЛмТСз лТжРкяммя ТірПккя, бжекОпПкжР пОУмжкСю лПТрСю ОаС гТФвСю оієї УмОммі, 
йСдП аФмж лТСгСбдПкжР: 

1) еО еОябСю ліглТжєйУмбО, ОиП кП аіиьрП кід кО 30 гкіб; 
2) еО ТірПккяй йжмкСвС СТвОкФ, ОиП кП аіиьрП кід кО 30 гкіб, язсС ікрП кП 

лПТПгаОпПкС еОзСкСгОбУмбСй КзТОїкж е лжмОкь йжмкСї УлТОбж, гия зСдкСвС е мОзжХ 
бжлОгзіб: 

О) кОлТОбиПккя еОлжмФ лТС кОгОккя гСгОмзСбжХ гСзФйПкміб мО/ОаС ікнСТйОоії; 
а) кОлТОбиПккя лСбігСйиПккя, лПТПгаОпПкСвС УмОммПю 199 оьСвС КСгПзУФ; 
б) СмТжйОккя біг ліглТжєйУмбО лжУьйСбжХ еОлПТПпПкь біглСбігкС гС УмОммі 199 оьСвС 

КСгПзУФ; 
в) СмТжйОккя біг ліглТжєйУмбО лСбігСйиПккя лТС ФУФкПккя бжябиПкСї кПбіглСбігкСУмі 

зТжмПТіяй мО/ОаС ФйСбОй кОгОккя ТірПккя; 
ґ) СмТжйОккя біг ліглТжєйУмбО лСбігСйиПккя лТС еОХСгж, бджмі гия еОаПелПпПккя 

гСмТжйОккя ліглТжєйУмбСй ФйСб, бжекОпПкжХ ТірПккяй, мО біглСбігкСУмі зТжмПТіяй мО/ОаС 
ФйСбОй кОгОккя ТірПккя. 

6. К бжлОгзФ, лПТПгаОпПкСйФ лФкзмСй 1 пОУмжкж л'ямСї оієї УмОммі, йжмкжР СТвОк 
лТСгСбдФє УмТСз лТжРкяммя ТірПккя кО УмТСз, еОекОпПкжР Ф еОябі ліглТжєйУмбО. 
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К бжлОгзФ, лПТПгаОпПкСйФ лФкзмСй 2 пОУмжкж л'ямСї оієї УмОммі, йжмкжР СТвОк 
лТСгСбдФє УмТСз лТжРкяммя ТірПккя мО лСбігСйияє ліглТжєйУмбС лТС мОзП лТСгСбдПккя 
гС еОзікпПккя УмТСзФ, бжекОпПкСвС пОУмжкСю лПТрСю ОаС гТФвСю оієї УмОммі. 

КірПккя лТС лТСгСбдПккя УмТСзФ лТжРкяммя ТірПккя йОє йіУмжмж ікнСТйОоію лТС 
лТжпжкж мО УмТСз, кО язжР лТСгСбдПкС лТжРкяммя ТірПккя. 

7. ЙіглТжєйУмбС, язП лТСмявСй УмТСзФ, бжекОпПкСвС пОУмжкСю лПТрСю ОаС гТФвСю оієї 
УмОммі, кП СмТжйОиС ТірПккя йжмкСвС СТвОкФ еО УбСєю еОябСю, ОаС кП СмТжйОиС біглСбігкС 
гС пОУмжкж рСУмСї оієї УмОммі ікнСТйОоії лТС лТСгСбдПккя УмТСзФ лТжРкяммя ТірПккя, йОє 
лТОбС кО СУзОТдПккя аПегіяиькСУмі йжмкжХ СТвОкіб Ф лСТягзФ, лПТПгаОпПкСйФ виОбСю 4 
оьСвС КСгПзУФ. 

ЛмОммя 197. КСевияг еОябж 
1. Йіг пОУ ТСевиягФ еОябж мО гСзФйПкміб, лСгОкжХ гия лТжРкяммя ТірПккя, бжекОпПкСвС 

лФкзмСй 5 пОУмжкж мТПмьСї УмОммі 192 оьСвС КСгПзУФ, йжмкжР СТвОк егіРУкює лПТПбіТзФ 
біглСбігкСУмі ліглТжєйУмбО зТжмПТіяй мО/ОаС ФйСбОй кОгОккя ТірПккя. К бжлОгзОХ, 
лПТПгаОпПкжХ ожй КСгПзУСй, мОзО лПТПбіТзО йСдП егіРУкюбОмжУя рияХСй лТСбПгПккя 
Соікзж біглСбігкСУмі. 

2. К ТОеі язсС ліглТжєйУмбС йОє гіюпФ ОбмСТжеОоію, СзТПйі зТжмПТії мО/ОаС ФйСбж 
кОгОккя язСї біглСбігОюмь зТжмПТіяй мО/ОаС ФйСбОй ОбмСТжеОоії, сСгС кОгОккя язСї 
лСгОкС еОябФ, мОзі СзТПйі зТжмПТії мО/ОаС ФйСбж ббОдОюмьУя гСмТжйОкжйж мО гия оіиПР 
Соікзж біглСбігкСУмі зТжмПТіяй мО/ОаС ФйСбОй кОгОккя ТірПккя, сСгС язСвС лСгОкС еОябФ, 
Соікоі кП лігиявОюмь. 

3. ДС ТСевиягФ еОябж ліглТжєйУмбО йСдФмь аФмж еОиФпПкі лСУОгСбі СУСаж йжмкжоь е 
ФТОХФбОккяй йіУоя ТПєУмТОоії ліглТжєйУмбО, йіУоя егіРУкПккя кжй СлПТОоіР е мСбОТОйж, 
йіУоПекОХСгдПккя Са'єзміб ліглТжєйУмбО, йіУоПекОХСгдПккя гСзФйПкміб аФХвОимПТУьзСвС 
СаиізФ, зСйПТоіРкСї мО мТОкУлСТмкСї гСзФйПкмОоії, сС йОюмь екОпПккя гия ТСевиягФ еОябж. 

4. Йіг пОУ ТСевиягФ еОябж ліглТжєйУмбО лСУОгСбі СУСаж йжмкжХ СТвОкіб мО 
ліглТжєйУмбО зСТжУмФюмьУя лТОбОйж мО лСбжккі бжзСкФбОмж СаСб'яезж, лПТПгаОпПкі 
УмОммПю 198 оьСвС КСгПзУФ. 

5. К ТОеі язсС ліг пОУ ТСевиягФ еОябж ліглТжєйУмбО йжмкжй СТвОкСй бУмОкСбиПкС, сС 
гия лТжРкяммя ТірПккя кПСаХігкС СмТжйОмж біг еОябкжзО гСгОмзСбі гСзФйПкмж мО/ОаС 
ікнСТйОоію, йжмкжР СТвОк еСаСб'яеОкжР лТжРкямж ТірПккя лТС еОлжм гСзФйПкміб мО/ОаС 
ікнСТйОоії. 

ЙіглТжєйУмбС еСаСб'яеОкП кОгОбОмж лСУОгСбжй СУСаОй йжмкжХ СТвОкіб, язі 
егіРУкююмь ТСевияг еОябж, кО їХ еОлжмж гСзФйПкмж мО ікнСТйОоію, кПСаХігкі гия ТСевиягФ 
еОябж, лТСмявСй 30 гкіб е гкя СмТжйОккя мОзСвС еОлжмФ. 

ЗОгОккя кО еОлжм йжмкСвС СТвОкФ гСзФйПкміб мО/ОаС ікнСТйОоії, сС йіУмямь 
ТСеаідкСУмі ОаС кП йіУмямь бУіХ бігСйСУмПР, кПСаХігкжХ гия лТжРкяммя ТірПккя, є лігУмОбСю 
гия лСбмСТкСвС еОлжмФ лТС кОгОккя кПСаХігкжХ гСзФйПкміб мО/ОаС ікнСТйОоії. 

6. ЗО ТПеФиьмОмОйж ТСевиягФ еОябж, лСгОкСї гия лТжРкяммя ТірПккя, бжекОпПкСвС 
лФкзмСй 5 пОУмжкж мТПмьСї УмОммі 192 оьСвС КСгПзУФ, йжмкжР СТвОк лТжРйОє СгкП е мОзжХ 
ТірПкь: 

1) лТС кОгОккя ТірПккя - язсС йжмкжй СТвОкСй лігмбПТгдПкС біглСбігкіУмь 
ліглТжєйУмбО зТжмПТіяй мО/ОаС ФйСбОй кОгОккя ТірПккя; 

2) лТС бігйСбФ б кОгОккі ТірПккя - язсС йжмкжй СТвОкСй лігмбПТгдПкС 
кПбіглСбігкіУмь ліглТжєйУмбО зТжмПТіяй мО/ОаС ФйСбОй кОгОккя ТірПккя ОаС язсС 
лТСмявСй УмТСзФ, бжекОпПкСвС ОаеОоСй гТФвжй пОУмжкж л'ямСї оієї УмОммі, ліглТжєйУмбСй кП 
кОгОкС гСзФйПкміб мО/ОаС ікнСТйОоії, еОекОпПкжХ Ф еОлжмі йжмкСвС СТвОкФ. 

7. ЗО ТПеФиьмОмОйж ТСевиягФ еОяб, лСгОкжХ гия лТжРкяммя ТірПкь, бжекОпПкжХ 
лФкзмОйж 3, 7 - 9, 12 пОУмжкж мТПмьСї УмОммі 192 оьСвС КСгПзУФ, йжмкжР СТвОк лТСмявСй 
УмТСзФ, бжекОпПкСвС пОУмжкСю гТФвСю УмОммі 196 оьСвС КСгПзУФ, лТжРйОє біглСбігкП 
ТірПккя. 
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ЛмОммя 198. ЙТОбО мО СаСб'яезж лСУОгСбжХ СУіа йжмкжХ СТвОкіб мО лСУОгСбжХ СУіа 
ліглТжєйУмбО ліг пОУ ТСевиягФ еОябж ліглТжєйУмбО, Соікзж біглСбігкСУмі мО 

йСкімСТжквФ біглСбігкСУмі 
1. ЙСУОгСбі СУСаж йжмкжХ СТвОкіб ліг пОУ ТСевиягФ еОябж ліглТжєйУмбО йОюмь лТОбС: 

 егіРУкюбОмж лПТПбіТзФ бігСйСУмПР, еОекОпПкжХ ліглТжєйУмбСй Ф еОябі мО ікржХ 
гСзФйПкмОХ, мО/ОаС ікнСТйОоії, лСгОкжХ гия лТжРкяммя ТірПккя йжмкСвС СТвОкФ; 

 СмТжйФбОмж аПеСлиОмкС біг ліглТжєйУмбО ікнСТйОоію, лСяУкПккя, лжУьйСбі 
гСбігзж е лжмОкь, сС бжкжзОюмь ліг пОУ ТСевиягФ еОябж, зСлії гСзФйПкміб, 
еОУбігпПкі ліглжУСй зПТібкжзО ліглТжєйУмбО ОаС ФлСбкСбОдПкСї кжй СУСаж, 
ПиПзмТСккі (УзОкСбОкі) зСлії лОлПТСбжХ гСзФйПкміб; 

 лСгОбОмж еОлжмж гС гПТдОбкжХ СТвОкіб, ліглТжєйУмб, ФУмОкСб мО СТвОкіеОоіР 
кПеОиПдкС біг нСТйж биОУкСУмі, ФлСбкСбОдПкжХ СТвОкіб ікСеПйкжХ гПТдОб, Ф 
ТСелСТягдПккі язжХ лПТПаФбОє ОаС йСдП лПТПаФбОмж ікнСТйОоія, сС лСмТПаФє 
лігмбПТгдПккя; 

 бжзСТжУмСбФбОмж ікнСТйОоію, СмТжйОкФ біг ікржХ гПТдОбкжХ СТвОкіб, 
ліглТжєйУмб, ФУмОкСб мО СТвОкіеОоіР кПеОиПдкС біг нСТйж биОУкСУмі, 
ФлСбкСбОдПкжХ СТвОкіб ікСеПйкжХ гПТдОб біглСбігкС гС еОзСкСгОбУмбО; 

 бжзСТжУмСбФбОмж бжУкСбзж ОаС ікрі гСзФйПкмж, кОгОкі нОХібояйж, ПзУлПТмОйж; 
 зСТжУмФбОмжУя ікржйж лТОбОйж, лПТПгаОпПкжйж ожй КСгПзУСй мО ікржйж 

еОзСкОйж КзТОїкж. 
Йіг пОУ лТСбПгПккя Соікзж біглСбігкСУмі мО йСкімСТжквФ біглСбігкСУмі лСУОгСбі СУСаж 

йжмкжХ СТвОкіб, зТій лТОб, бжекОпПкжХ ОаеОоОйж гТФвжй - УьСйжй оієї пОУмжкж, мОзСд 
йОюмь лТОбС: 

 СмТжйФбОмж гСУмФл гС нікОкУСбжХ і аФХвОимПТУьзжХ гСзФйПкміб, ебіміб, 
зСкмТОзміб, гПзиОТОоіР, зОиьзФияоіР, ікржХ гСзФйПкміб мО бігСйСУмПР, Ф мСйФ 
пжУиі кОябкжХ Ф ТСелСТягдПккі ліглТжєйУмбО б ПиПзмТСккСйФ бжвиягі; 

 СмТжйФбОмж гСУмФл гС ікнСТйОоіРкжХ, ПиПзмТСккжХ зСйФкізОоіРкжХ, 
ікнСТйОоіРкС-зСйФкізОоіРкжХ УжУмПй мО лТСвТОйкСвС еОаПелПпПккя гия 
бПгПккя аФХвОимПТУьзСвС СаиізФ, зСйПТоіРкСї мО мТОкУлСТмкСї гСзФйПкмОоії, сС 
бжзСТжУмСбФє ліглТжєйУмбС; 

 СмТжйФбОмж гСУмФл мО лТСбСгжмж Свияг Са'єзміб (аФгібПиь, УлСТФг, бігзТжмжХ ОаС 
еОзТжмжХ йОРгОкпжзіб мСсС), сС бжзСТжУмСбФюмьУя ліглТжєйУмбСй мО йОюмь 
екОпПккя гия Соікзж біглСбігкСУмі ОаС йСкімСТжквФ біглСбігкСУмі, е 
бігСаТОдПккяй ТПеФиьмОміб мОзСвС СвиягФ Ф біглСбігкСйФ Озмі; 

 егіРУкюбОмж СлжмФбОккя лТОоібкжзіб мО лСУОгСбжХ СУіа ліглТжєйУмбО. 
2. ЙСУОгСбі СУСаж йжмкжХ СТвОкіб ліг пОУ ТСевиягФ еОябж ліглТжєйУмбО еСаСб'яеОкі: 

 бжзСТжУмСбФбОмж ікнСТйОоію, СмТжйОкФ біг ліглТжєйУмбО, бжзиюпкС е йПмСю 
ТСевиягФ еОябж; 

 гСмТжйФбОмжУя бжйСв сСгС зСкнігПкоіРкСУмі ікнСТйОоії біглСбігкС гС УмОммі 11 
оьСвС КСгПзУФ, еОаПелПпФбОмж еаПТівОккя гСзФйПкміб, СмТжйОкжХ біг 
ліглТжєйУмбО, кП ТСевСиСрФбОмж їХ ейіУм аПе евСгж ліглТжєйУмбО (зТій бжлОгзіб, 
лПТПгаОпПкжХ еОзСкСгОбУмбСй); 

 лСбОдОмж лТОбО мО еОзСккі ікмПТПУж лТОоібкжзіб ліглТжєйУмбО, ікнСТйФбОмж 
лСУОгСбжХ СУіа ліглТжєйУмбО лТС їХкі лТОбО мО СаСб'яезж; 

 кПбігзиОгкС лСбігСйиямж ліглТжєйУмбФ лТС бжябиПккя кПбіглСбігкСУмі 
ліглТжєйУмбО зТжмПТіяй мО/ОаС ФйСбОй кОгОккя ТірПккя; 

 кОгОбОмж кО бжйСвФ лСУОгСбжХ СУіа ліглТжєйУмбО ікнСТйОоію лТС лСиСдПккя 
еОзСкСгОбУмбО, сС УмСУФюмьУя лжмОкь ТСевиягФ еОябж; 

 лТСгСбдФбОмж УмТСзж ТСевиягФ еОябж ліглТжєйУмбО Ф бжлОгзОХ, лПТПгаОпПкжХ 
УмОммПю 196 оьСвС КСгПзУФ; 

 бжзСкФбОмж ікрі СаСб'яезж, лПТПгаОпПкі ожй КСгПзУСй мО еОзСкОйж КзТОїкж. 



ГОеПмО "ВУП лТС аФХвОимПТУьзжР Саиіз" 47 gazeta.vobu.ua 
 

Йіг пОУ лТСбПгПккя Соікзж біглСбігкСУмі мО йСкімСТжквФ біглСбігкСУмі лСУОгСбі СУСаж 
йжмкжХ СТвОкіб, зТій СаСб'яезіб, бжекОпПкжХ ОаеОоОйж гТФвжй - бСУьйжй оієї пОУмжкж, мОзСд 
еСаСб'яеОкі: 

 егіРУкюбОмж бжїег кО Са'єзмж ліглТжєйУмбО біглСбігкС гС вТОнізО, ФевСгдПкСвС 
е зПТібкжзСй ліглТжєйУмбО ОаС ФлСбкСбОдПкСю кжй СУСаСю; 

 кП лСТФрФбОмж кСТйОиькСвС ТПджйФ ТСаСмж ліглТжєйУмбО, кП гСлФУзОмж 
еОлСгіяккя ліглТжєйУмбФ рзСгж кПлТОбСйіТкжйж ТірПккяйж, гіяйж ОаС 
аПегіяиькіУмю. 

3. ЙСУОгСбі СУСаж ліглТжєйУмбО ліг пОУ ТСевиягФ еОябж ліглТжєйУмбО йОюмь лТОбС: 
 бжйОвОмж біг лСУОгСбжХ СУіа йжмкжХ СТвОкіб, язі егіРУкююмь ТСевияг еОябж, 

лТПг'ябиПккя їХ УиФдаСбжХ лСУбігпПкь; 
 кОгОбОмж лСУОгСбжй СУСаОй йжмкжХ СТвОкіб, язі егіРУкююмь ТСевияг еОябж, 

еОФбОдПккя, лжУьйСбі еОябж, лСяУкПккя мО ікрі гСзФйПкмж, бжйОвОмж їХ ТСевиягФ 
лСУОгСбжйж СУСаОйж йжмкжХ СТвОкіб лС УФмі; 

 еОлжмФбОмж б лСУОгСбжХ СУіа йжмкжХ СТвОкіб мО СмТжйФбОмж біг кжХ ікнСТйОоію 
лТС лСиСдПккя еОзСкСгОбУмбО, сС УмСУФюмьУя лжмОкь ТСевиягФ еОябж; 

 бжйОвОмж біг лСУОгСбжХ СУіа йжмкжХ СТвОкіб, язі егіРУкююмь ТСевияг еОябж, 
лПТПбіТзж бігСйСУмПР і нОзміб, сС йСдФмь Убігпжмж кО зСТжУмь ліглТжєйУмбО; 

 зСТжУмФбОмжУя ікржйж лТОбОйж, лПТПгаОпПкжйж ожй КСгПзУСй мО еОзСкОйж 
КзТОїкж. 

4. ЙСУОгСбі СУСаж ліглТжєйУмбО ліг пОУ ТСевиягФ еОябж ліглТжєйУмбО еСаСб'яеОкі: 
 кП лПТПрзСгдОмж еОзСккіР гіяиькСУмі лСУОгСбжХ СУіа йжмкжХ СТвОкіб, язі 

егіРУкююмь ТСевияг еОябж, мО бжзСкФбОмж еОзСккі бжйСвж мОзжХ СУіа; 
 бжекОпжмж СУіа, біглСбігОиькжХ еО кОгОккя ікнСТйОоії лСУОгСбжй СУСаОй 

йжмкжХ СТвОкіб, язі егіРУкююмь ТСевияг еОябж, кП ліекірП мТьСХ ТСаСпжХ гкіб е 
гкя лСпОмзФ мОзСвС ТСевиягФ; 

 бжзСкФбОмж ікрі СаСб'яезж, лПТПгаОпПкі ожй КСгПзУСй мО еОзСкОйж КзТОїкж. 
Йіг пОУ лТСбПгПккя Соікзж біглСбігкСУмі мО йСкімСТжквФ біглСбігкСУмі лСУОгСбі СУСаж 

ліглТжєйУмбО, зТій СаСб'яезіб, бжекОпПкжХ ОаеОоОйж гТФвжй - пПмбПТмжй оієї пОУмжкж, 
мОзСд еСаСб'яеОкі еОаПелПпФбОмж: 

 біглСбігкС гС вТОнізО, ФевСгдПкСвС е лСУОгСбСю СУСаСю йжмкСвС СТвОкФ, 
аПелПТПрзСгкжР гСУмФл лСУОгСбжХ СУіа йжмкжХ СТвОкіб кО Са'єзмж ліглТжєйУмбО 
мО ФйСбж гия бжзСкОккя кжйж УбСїХ СаСб'яезіб; 

 лСУОгСбжХ СУіа йжмкжХ СТвОкіб Ф ТОеі лСмТПаж ТСаСпжй йіУоПй, зСйл'юмПТкСю мО 
ікрСю СТвмПХкізСю (еО кОябкСУмі). 

ЛмОммя 199. ЙТОбС аФмж лСпФмжй 
1. К ТОеі язсС йжмкжР СТвОк йОє кОйіТ лТжРкямж ТірПккя, сС йСдП йОмж 

кПУлТжямижбжР ближб кО лТОбО еОікмПТПУСбОкСї СУСаж (кПУлТжямижбП ТірПккя), мОзО СУСаО 
йОє лТОбС лСгОмж лжУьйСбі еОлПТПпПккя мО гСгОмзСбі гСзФйПкмж пж бігСйСУмі. 

2. Дия оіиПР оьСвС КСгПзУФ кПУлТжямижбжйж ТірПккяйж є ТірПккя, бжекОпПкі лФкзмОйж 
7, 9, 12 і 13 пОУмжкж мТПмьСї УмОммі 192 оьСвС КСгПзУФ, лТжРкямі еО ікіоіОмжбСю йжмкСвС 
СТвОкФ, О мОзСд ТірПккя, бжекОпПкі лФкзмСй 6 пОУмжкж мТПмьСї УмОммі 192, лФкзмСй 2 пОУмжкж 
гТФвСї УмОммі 764 оьСвС КСгПзУФ. 

3. ЙПТПг лТжРкяммяй кПУлТжямижбСвС ТірПккя йжмкі СТвОкж кОгУжиОюмь 
еОікмПТПУСбОкіР СУСаі лСбігСйиПккя лТС кОйіТ лТжРкямж кПУлТжямижбП ТірПккя. 

4. ЙСбігСйиПккя лТС кОйіТ лТжРкямж кПУлТжямижбП ТірПккя йОє йіУмжмж: 
1) ікнСТйОоію лТС ейіУм мОзСвС кПУлТжямижбСвС ТірПккя мО лігУмОбж, кО язжХ йжмкі 

СТвОкж йОюмь кОйіТ лТжРкямж ТірПккя, іе лСУжиОккяй кО біглСбігкі гСзФйПкмж мО 
ікнСТйОоію, сС лігмбПТгдФюмь бжкжзкПккя мОзжХ лігУмОб; 

2) УмТСз, лТСмявСй язСвС еОікмПТПУСбОкО СУСаО йОє лТОбС УзСТжУмОмжУя лТОбСй аФмж 
лСпФмСю; 
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3) ікнСТйОоію лТС лТОбС еОікмПТПУСбОкСї СУСаж СекОРСйжмжУя е гСзФйПкмОйж мО 
ікнСТйОоією, еОекОпПкжйж б лФкзмі 1 оієї пОУмжкж. 

5. ЙСбігСйиПккя лТС кОйіТ лТжРкямж кПУлТжямижбП ТірПккя СнСТйиюємьУя б 
ПиПзмТСккіР нСТйі мО кОгУжиОємьУя еОікмПТПУСбОкіР СУСаі е бжзСТжУмОккяй УжУмПй, сС 
еОаПелПпФюмь нФкзоіСкФбОккя ПиПзмТСккжХ ікнСТйОоіРкжХ ТПУФТУіб йжмкжХ СТвОкіб. 

6. ЗОікмПТПУСбОкО СУСаО йОє лТОбС лТСмявСй 30 гкіб е гкя СмТжйОккя лСбігСйиПккя 
йжмкСвС СТвОкФ лТС кОйіТ лТжРкямж кПУлТжямижбП ТірПккя лСгОмж лжУьйСбі еОлПТПпПккя 
мО гСгОмзСбі гСзФйПкмж пж бігСйСУмі. 

7. ЙСУОгСбі СУСаж йжмкжХ СТвОкіб еСаСб'яеОкі ТСевиякФмж лСгОкі еОікмПТПУСбОкСю 
СУСаСю лжУьйСбі еОлПТПпПккя лТСмявСй 30 гкіб е гкя СмТжйОккя мОзжХ еОлПТПпПкь. 

8. К ТОеі язсС еО ТПеФиьмОмОйж ТСевиягФ лСгОкжХ лжУьйСбжХ еОлПТПпПкь бУмОкСбиПкС, 
сС мОзі еОлПТПпПккя є СаґТФкмСбОкжйж, лСУОгСбО СУСаО йжмкСвС СТвОкФ кП лТжРйОє 
кПУлТжямижбП ТірПккя. 

9. К ТОеі язсС йжмкжй СТвОкСй лТСмявСй УмТСзФ, лПТПгаОпПкСвС пОУмжкСю рСУмСю оієї 
УмОммі, кП СмТжйОкС лжУьйСбжХ еОлПТПпПкь ОаС еО ТПеФиьмОмОйж їХ ТСевиягФ бУмОкСбиПкС, 
сС мОзі еОлПТПпПккя є кПСаґТФкмСбОкжйж, лСУОгСбО СУСаО йжмкСвС СТвОкФ лТжРйОє 
кПУлТжямижбП ТірПккя. 

10. К ТОеі кОгУжиОккя еОікмПТПУСбОкіР СУСаі лСбігСйиПккя лТС кОйіТ лТжРкямж 
кПУлТжямижбП ТірПккя УмТСз лТжРкяммя йжмкжй СТвОкСй біглСбігкСвС ТірПккя 
лТСгСбдФємьУя кО 30 гкіб. 

ЙіУия СмТжйОккя біг еОікмПТПУСбОкСї СУСаж лжУьйСбжХ еОлПТПпПкь УмТСз лТжРкяммя 
ТірПккя йСдП аФмж лТСгСбдПкжР йжмкжй СТвОкСй кО УмТСз, кПСаХігкжР гия ТСевиягФ 
лСгОкжХ еОікмПТПУСбОкСю СУСаСю гСзФйПкміб, ОиП кП аіиьрП кід кО 30 гкіб. 

11. Жжмкі СТвОкж лСбігСйияюмь еОікмПТПУСбОкФ СУСаФ лТС лТжРкямП ТірПккя б йПдОХ 
УмТСзФ, бжекОпПкСвС УмОммПю 196 оьСвС КСгПзУФ. 

ЛмОммя 1910. ИУСаижбСУмі еОУмСУФбОккя лТОбО аФмж лСпФмжй 
1. ЙТОбС аФмж лСпФмжй кП еОУмСУСбФємьУя Ф ТОеі, язсС: 
1) кПУлТжямижбП ТірПккя, язП йОюмь кОйіТ лТжРкямж йжмкі СТвОкж, УлТяйСбОкП кО 

еОаПелПпПккя бжзСкОккя ікрСвС ТірПккя, сСгС язСвС лПТПгаОпПкС еОУмСУФбОккя лТОбО 
аФмж лСпФмжй, і лСбігСйиПккя, лПТПгаОпПкП УмОммПю 199 оьСвС КСгПзУФ, аФиС кОлТОбиПкС 
ліглТжєйУмбФ ТОкірП; 

2) язсС кПУлТжямижбП ТірПккя, язП йОюмь кОйіТ лТжРкямж йжмкі СТвОкж, лТжРйОємьУя 
біглСбігкС гС пОУмжкж рСУмСї ОаС УьСйСї УмОммі 1915 оьСвС КСгПзУФ; 

3) ТПОиіеОоія лТОбО аФмж лСпФмжй УмбСТює еОвТСеФ еОлСгіяккя екОпкСї рзСгж 
кОоіСкОиькіР аПелПоі, джммю мО егСТСб'ю июгПР, кОбзСижркьСйФ лТжТСгкСйФ УПТПгСбжсФ, 
лТОбОй УлСджбОпіб мСбОТіб; 

4) кПУлТжямижбП ТірПккя, язП йОюмь кОйіТ лТжРкямж йжмкі СТвОкж, УмСУФємьУя ТірПккя 
сСгС еСаСб'яеФюпСї ікнСТйОоії; 

5) ліглТжєйУмбФ бігйСбиПкС Ф лТжРкяммі еОябж гС ТСевиягФ; 
6) Ф ТОеі екяммя ліглТжєйУмбО е СаиізФ б йжмкжХ СТвОкОХ; 
7) кПУлТжямижбП ТірПккя лТжРйОємьУя кО бжзСкОккя ТірПккя УФгФ; 
8) кПУлТжямижбП ТірПккя лТжРйОємьУя Ф еб'яезФ іе еОУмСУФбОккяй гС ліглТжєйУмбО 

УОкзоіР біглСбігкС гС ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС УОкзоії"; 
9) б ікржХ бжлОгзОХ, лПТПгаОпПкжХ еОзСкОйж КзТОїкж. 

ЛмОммя 1911. ЗОаТОккя пжккСУмі ТірПккяй йжмкСвС СТвОкФ 
1. КірПккя йжмкСвС СТвОкФ кОажТОє пжккСУмі е гкя РСвС СмТжйОккя ліглТжєйУмбСй, 

зТій бжлОгзіб, лПТПгаОпПкжХ пОУмжкСю пПмбПТмСю оієї УмОммі. 
2. ДкПй СмТжйОккя ТірПккя йжмкСвС СТвОкФ є: 
1) Ф ТОеі кОгУжиОккя ТірПккя б ПиПзмТСккіР нСТйі - гОмО кОгУжиОккя ПиПзмТСккСвС 

лСбігСйиПккя, язжй кОгіУиОкС ТірПккя йжмкСвС СТвОкФ; 
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2) Ф ТОеі кОгУжиОккя ТірПккя б лОлПТСбіР нСТйі - гОмО СмТжйОккя ТПзСйПкгСбОкСвС 
ижУмО, еОекОпПкО лСрмСбСю УиФдаСю б лСбігСйиПккі лТС бТФпПккя, О Ф ТОеі кПСмТжйОккя 
ижУмО - гОмО лСбПТкПккя біглТОбкжзФ ТПзСйПкгСбОкСвС ижУмО, еОекОпПкО лСрмСбСю 
УиФдаСю. 

3. КірПккя йжмкСвС СТвОкФ кОажТОє пжккСУмі е гкя, бігйіккСвС біг гкя РСвС СмТжйОккя 
ліглТжєйУмбСй, Ф ТОеі язсС: 

1) ікрП еОекОпПкС б ТірПккі ОаС ікрП лПТПгаОпПкС еОзСкСгОбУмбСй КзТОїкж е лжмОкь 
йжмкСї УлТОбж; 

2) ліглТжєйУмбС бжекОпжиС б еОябі ОаС СзТПйСйФ зиСлСмОккі аОдОкжР гПкь кОаТОккя 
пжккСУмі ТірПккяй, сС кОУмОє ліУия еОзікпПккя УмТСзФ лТжРкяммя ТірПккя біглСбігкС гС 
УмОммі 196 оьСвС КСгПзУФ, - ТірПккя кОажТОє пжккСУмі е гкя, еОекОпПкСвС б еОябі; 

3) йПмСю лТжРкяммя йжмкжй СТвОкСй ТірПккя є лТСгСбдПккя УмТСзФ гії ТірПккя, 
лТжРкямСвС мОзжй йжмкжй СТвОкСй кО СайПдПкжР УмТСз - ТірПккя кОажТОє пжккСУмі е 
кОУмФлкСвС гкя ліУия еОзікпПккя УмТСзФ пжккСУмі лСлПТПгкьС лТжРкямСвС ТірПккя. 

4. КірПккя йжмкСвС СТвОкФ лігиявОє бжзСкОккю йжмкжйж СТвОкОйж мО ліглТжєйУмбОйж 
е гкя кОаТОккя кжй пжккСУмі, зТій бжлОгзіб еФлжкПккя бжзСкОккя ТірПккя йжмкСвС СТвОкФ 
біглСбігкС гС УмОммі 264 оьСвС КСгПзУФ. 

ЛмОммя 1912. ЖСкімСТжкв біглСбігкСУмі 
1. ЙіУия кОгОккя ОбмСТжеОоії, гСебСиФ кО лТСбОгдПккя бжгФ гіяиькСУмі, бжекОпПкСвС 

УмОммПю 404 оьСвС КСгПзУФ, ТПєУмТОоії вОТОкмО, ліглТжєйУмбС йОє гСмТжйФбОмжУя ФйСб, 
бжекОпПкжХ біглСбігкжй ТірПккяй, О мОзСд кП гСлФУзОмж бжлОгзіб кПбіглСбігкСУмі 
зТжмПТіяй мО/ОаС ФйСбОй кОгОккя ТірПккя. 

2. ЙіглТжєйУмбС еСаСб'яеОкП кПбігзиОгкС е бжзСТжУмОккяй ікнСТйОоіРкжХ мПХкСиСвіР 
лСбігСйиямж йжмкжР СТвОк, ФлСбкСбОдПкжР лТжРйОмж ТірПккя, лТС: 

1) ейікФ бігСйСУмПР, еОекОпПкжХ Ф еОябі лТС кОгОккя ТірПккя мО/ОаС гСзФйПкмОХ, 
кОгОкжХ гия лТжРкяммя ТірПккя, сС йСдП ближкФмж кО УмТСз гії мО/ОаС ейіУм ТірПккя; 

2) лСгії мО/ОаС СаУмОбжкж, сС лПТПрзСгдОюмь гСмТжйОккю ФйСб, бжекОпПкжХ 
ТірПккяй, ОаС біглСбігкСУмі зТжмПТіяй мО/ОаС ФйСбОй кОгОккя ТірПккя, О мОзСд пОУ, 
кПСаХігкжР гия їХ ФУФкПккя мО еОаПелПпПккя біглСбігкСУмі зТжмПТіяй мО/ОаС ФйСбОй 
кОгОккя ТірПккя. 

3. Жжмкі СТвОкж егіРУкююмь зСйлиПзУ еОХСгіб, сС еОаПелПпФюмь УжУмПйОмжпкжР 
зСкмТСиь еО гСмТжйОккяй ліглТжєйУмбСй ФйСб, бжекОпПкжХ ТірПккяй, мО біглСбігкіУмю 
зТжмПТіяй мО/ОаС ФйСбОй кОгОккя ТірПккя (йСкімСТжкв біглСбігкСУмі). 

4. ИТвОкіеОоію мО егіРУкПккя еОХСгіб е йСкімСТжквФ біглСбігкСУмі еОаПелПпФє йжмкжР 
СТвОк, ФлСбкСбОдПкжР лТжРйОмж ТірПккя, біглСбігкС гС УмОммі 193 оьСвС КСгПзУФ, язсС 
ікрП кП лПТПгаОпПкС еОзСкОйж КзТОїкж. 

ДС егіРУкПккя еОХСгіб е йСкімСТжквФ біглСбігкСУмі йСдФмь еОиФпОмжУя: 
1) йжмкжоя еО йіУоПекОХСгдПккяй ліглТжєйУмбО; 
2) йжмкжоя, Ф еСкі гіяиькСУмі язСї ТСемОрСбОкі Са'єзмж ліглТжєйУмбО; 
3) йжмкжоя, Ф еСкі гіяиькСУмі язСї ліглТжєйУмбС егіРУкює СлПТОоії е мСбОТОйж; 
4) йжмкжоя, Ф еСкі гіяиькСУмі язСї ліглТжєйУмбС еаПТівОє гСзФйПкмж аФХвОимПТУьзСвС 

СаиізФ, зСйПТоіРкФ мО мТОкУлСТмкФ гСзФйПкмОоію, сС йОюмь екОпПккя гия йСкімСТжквФ 
біглСбігкСУмі. 

ЖСкімСТжкв біглСбігкСУмі сСгС ТПєУмТОоії вОТОкмО лТСбСгжмьУя е ФТОХФбОккяй 
СУСаижбСУмПР, бУмОкСбиПкжХ УмОммПю 316 оьСвС КСгПзУФ. 

ЖСкімСТжкв біглСбігкСУмі сСгС гСебСиіб кО бігзТжммя мО ПзУлиФОмОоію йОвОежкФ 
аПейжмкСї мСТвібиі лТСбСгжмьУя оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє 
гПТдОбкФ йжмкФ лСиімжзФ. 

5. Йіг пОУ лТСбПгПккя йСкімСТжквФ біглСбігкСУмі лСУОгСбі СУСаж йжмкжХ СТвОкіб: 
1) егіРУкююмь еОХСгж б йПдОХ лТОб мО СаСб'яезіб, бжекОпПкжХ пОУмжкОйж лПТрСю мО 

гТФвСю УмОммі 198 оьСвС КСгПзУФ; 
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2) ФеОвОиькююмь мО ОкОиіеФюмь бігСйСУмі сСгС гіяиькСУмі ліглТжєйУмбО, СмТжйОкі: 
О) ліг пОУ ТСевиягФ еОябж лТС кОгОккя ТірПккя, лПТПвиягФ ТірПккя мО йСкімСТжквФ 

біглСбігкСУмі; 
а) еО ТПеФиьмОмОйж гСзФйПкмОиькжХ лПТПбіТСз; 
б) ліг пОУ егіРУкПккя йжмкжХ нСТйОиькСУмПР сСгС мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб 

зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя ліглТжєйУмбО; 
в) е аОе гОкжХ, сС бжзСТжУмСбФюмь йжмкі СТвОкж; 
ґ) біг гПТдОбкжХ СТвОкіб, ліглТжєйУмб, ФУмОкСб мО СТвОкіеОоіР кПеОиПдкС біг нСТйж 

биОУкСУмі, ФлСбкСбОдПкжХ СТвОкіб ікСеПйкжХ гПТдОб; 
г) біг ліглТжєйУмбО еО ТПеФиьмОмОйж Соікзж бджмжХ еОХСгіб біглСбігкС гС УмОммі 

1915 оьСвС КСгПзУФ; 
П) Ф біглСбігь кО лжУьйСбжР еОлжм гС ліглТжєйУмбО сСгС СаУмОбжк, язі йСдФмь 

Убігпжмж лТС кПгСмТжйОккя ліглТжєйУмбСй ФйСб, бжекОпПкжХ ТірПккяй, ОаС лТС 
кПбіглСбігкіУмь ліглТжєйУмбО зТжмПТіяй мО/ОаС ФйСбОй кОгОккя ТірПккя. 

6. ЗОХСгж е йСкімСТжквФ біглСбігкСУмі егіРУкююмьУя йжмкжйж СТвОкОйж кО лігУмОбі 
ТПеФиьмОміб еОУмСУФбОккя УжУмПйж ФлТОбиіккя ТжежзОйж е ФТОХФбОккяй ТПеФиьмОміб 
ТСевиягФ еОябж лТС кОгОккя ТірПккя мО ікнСТйОоії, СмТжйОкСї біглСбігкС гС пОУмжкж гТФвСї 
мО лФкзмФ 2 пОУмжкж л'ямСї оієї УмОммі. 

К ТОеі язсС ліглТжєйУмбС еОТПєУмТСбОкП йПкрП мТьСХ ТСзіб, лТСмявСй лПТрСвС ТСзФ 
ліУия кОгОккя ТірПккя йжмкСвС СТвОкФ ліг пОУ егіРУкПккя еОХСгіб е йСкімСТжквФ 
біглСбігкСУмі еОУмСУСбФємьУя лігбжсПкжР ТібПкь ТжежзФ. 

ВігСйСУмі лТС ТПеФиьмОмж йСкімСТжквФ біглСбігкСУмі бкСУямьУя ФлСбкСбОдПкСю 
лСУОгСбСю СУСаСю біглСбігкСвС йжмкСвС СТвОкФ гС УжУмПй, сС еОаПелПпФюмь 
нФкзоіСкФбОккя ПиПзмТСккжХ ікнСТйОоіРкжХ ТПУФТУіб йжмкжХ СТвОкіб. 

7. ЗО ТПеФиьмОмОйж йСкімСТжквФ біглСбігкСУмі йжмкі СТвОкж йСдФмь лТжРйОмж ТірПккя, 
бжекОпПкі лФкзмОйж 7 - 9, 12 - 14 пОУмжкж мТПмьСї УмОммі 192 оьСвС КСгПзУФ. 

ЛмОммя 1913. ВкПУПккя ейік гС ТірПккя йжмкСвС СТвОкФ 
1. ЖжмкжР СТвОк лТжРйОє ТірПккя лТС бкПУПккя ейік гС ТірПккя б мОзжХ бжлОгзОХ: 
1) еО еОябСю ліглТжєйУмбО - Ф ТОеі ейікж бігСйСУмПР, еОекОпПкжХ Ф еОябі лТС кОгОккя 

ТірПккя мО/ОаС гСзФйПкмОХ, кОгОкжХ гия лТжРкяммя ТірПккя, ОаС язсС мОзі ейікж 
УмСУФюмьУя ФйСб, бжекОпПкжХ ТірПккяй, мО язсС мОзі ейікж кП ближбОюмь кО біглСбігкіУмь 
ліглТжєйУмбО зТжмПТіяй мО/ОаС ФйСбОй кОгОккя ТірПккя; 

2) Ф ТОеі язсС еО ТПеФиьмОмОйж йСкімСТжквФ біглСбігкСУмі, лПТПвиягФ ТірПккя ОаС 
Соікзж бджмжХ еОХСгіб бжябиПкС кПгСмТжйОккя ФйСб, бжекОпПкжХ ТірПккяй, і гСмТжйОккя 
мОзжХ ФйСб йСдП аФмж еОаПелПпПкС рияХСй бкПУПккя ейік гС ТірПккя; 

3) Ф ТОеі язсС йжмкжй СТвОкСй бУмОкСбиПкС кПбіглСбігкіУмь ТірПккя бжйСвОй 
еОзСкСгОбУмбО КзТОїкж е лжмОкь йжмкСї УлТОбж і біглСбігкіУмь мОзжй бжйСвОй йСдП аФмж 
еОаПелПпПкС рияХСй бкПУПккя ейік гС ТірПккя. 

2. К бжлОгзФ, лПТПгаОпПкСйФ лФкзмСй 1 пОУмжкж лПТрСї оієї УмОммі, йжмкжР СТвОк еО 
ТПеФиьмОмОйж ТСевиягФ еОябж лТС бкПУПккя ейік гС ТірПккя лТжРйОє СгкП е мОзжХ ТірПкь: 

1) лТС бкПУПккя ейік гС ТірПккя; 
2) лТС еОижрПккя ТірПккя аПе ейік. 
3. К бжлОгзОХ, лПТПгаОпПкжХ лФкзмОйж 2 і 3 пОУмжкж лПТрСї оієї УмОммі, гС лТжРкяммя 

ТірПккя лТС бкПУПккя ейік гС ТірПккя йжмкжР СТвОк еОУмСУСбФє лТОбжиО, лПТПгаОпПкі 
УмОммяйж 199 і 1910 оьСвС КСгПзУФ. 

4. ВкПУПккя ейік гС ТірПккя егіРУкюємьУя Ф УмТСз, лПТПгаОпПкжР пОУмжкСю гТФвСю 
УмОммі 196 оьСвС КСгПзУФ. 

ЛмТСз бкПУПккя ейік гС ТірПккя йСдП аФмж лТСгСбдПкжР Ф бжлОгзОХ, бжекОпПкжХ 
пОУмжкСю л'ямСю УмОммі 196 оьСвС КСгПзУФ. 
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ЛмОммя 1914. ЙПТПвияг ТірПккя йжмкСвС СТвОкФ 
1. ЖжмкжР СТвОк лТжРйОє ТірПккя лТС лПТПвияг ТірПккя Ф мОзжХ бжлОгзОХ: 
1) еО еОябСю ліглТжєйУмбО - Ф ТОеі ейікж бігСйСУмПР, еОекОпПкжХ Ф еОябі лТС кОгОккя 

ТірПккя мО/ОаС гСзФйПкмОХ, кОгОкжХ гия лТжРкяммя ТірПккя, язсС мОзі ейікж гОюмь 
лігУмОбж ббОдОмж, сС ліглТжєйУмбС йСдП кП гСмТжйФбОмжУя ФйСб, бжекОпПкжХ ТірПккяй, 
ОаС ліглТжєйУмбС йСдП кП біглСбігОмж зТжмПТіяй мО/ОаС ФйСбОй кОгОккя ТірПккя; 

2) Ф ТОеі язсС еО ТПеФиьмОмОйж йСкімСТжквФ біглСбігкСУмі бжябиПкС СаУмОбжкж, сС 
гОюмь лігУмОбж ббОдОмж, сС ліглТжєйУмбС йСдП кП гСмТжйФбОмжУя ФйСб, бжекОпПкжХ 
ТірПккяй, ОаС ліглТжєйУмбС йСдП кП біглСбігОмж зТжмПТіяй мО/ОаС ФйСбОй кОгОккя 
ТірПккя; 

3) Ф ТОеі язсС ейікж гС еОзСкСгОбУмбО КзТОїкж ближбОюмь кО УмТСз гії мО/ОаС ейіУм 
ТірПккя ОаС кО біглСбігкіУмь ліглТжєйУмбО зТжмПТіяй мО/ОаС ФйСбОй кОгОккя ТірПккя. 

2. ЙПТПвияг ТірПккя егіРУкюємьУя рияХСй лТСбПгПккя лСбмСТкСї Соікзж біглСбігкСУмі 
ліглТжєйУмбО зТжмПТіяй мО/ОаС ФйСбОй кОгОккя ТірПккя. 

3. ЙПТПвияг ТірПккя егіРУкюємьУя йжмкжй СТвОкСй евігкС е бжйСвОйж пОУмжк мТПмьСї - 
л'ямСї УмОммі 197 оьСвС КСгПзУФ. 

4. К бжлОгзОХ, лПТПгаОпПкжХ лФкзмОйж 1 і 2 пОУмжкж лПТрСї оієї УмОммі, лПТПвиягФ 
лігиявОюмь бжзиюпкС ФйСбж, бжекОпПкі ТірПккяй, зТжмПТії мО/ОаС ФйСбж кОгОккя ТірПккя, 
йСдижбП кПгСмТжйОккя язжХ ОаС кПбіглСбігкіУмь язжй аФиж бжябиПкі ліглТжєйУмбСй ОаС 
йжмкжй СТвОкСй еО ТПеФиьмОмОйж йСкімСТжквФ біглСбігкСУмі. 

К бжлОгзФ, лПТПгаОпПкСйФ лФкзмСй 3 пОУмжкж лПТрСї оієї УмОммі, лПТПвиягФ лігиявОюмь 
бжзиюпкС зТжмПТії мО/ОаС ФйСбж кОгОккя ТірПккя, кО язі йОиж ближб біглСбігкі СаУмОбжкж 
ОаС біглСбігкі ейікж гС еОзСкСгОбУмбО КзТОїкж. 

5. Йіг пОУ лПТПвиягФ ТірПккя гія ТірПккя кП еФлжкяємьУя. 
6. ЙПТПвияг ТірПккя егіРУкюємьУя лТСмявСй 30 гкіб е гкя лТжРкяммя йжмкжй СТвОкСй 

ТірПккя лТС лПТПвияг ТірПккя. 
7. ЗО ТПеФиьмОмОйж лПТПвиягФ ТірПккя йжмкжР СТвОк лТжРйОє СгкП е мОзжХ ТірПкь: 
1) лТС еОижрПккя ТірПккя аПе ейік - Ф ТОеі язсС йжмкжй СТвОкСй лігмбПТгдПкС 

гСмТжйОккя ліглТжєйУмбСй ФйСб, бжекОпПкжХ ТірПккяй, мО/ОаС біглСбігкіУмь 
ліглТжєйУмбО зТжмПТіяй мО/ОаС ФйСбОй кОгОккя ТірПккя; 

2) лТС бкПУПккя ейік гС ТірПккя - Ф ТОеі язсС йжмкжй СТвОкСй лігмбПТгдПкС 
кПгСмТжйОккя ліглТжєйУмбСй ФйСб, бжекОпПкжХ ТірПккяй, і гСмТжйОккя мОзжХ ФйСб йСдП 
аФмж еОаПелПпПкС рияХСй бкПУПккя ейік гС ТірПккя; 

3) лТС еФлжкПккя ТірПккя - Ф ТОеі язсС еО ТПеФиьмОмОйж лПТПвиягФ ТірПккя 
лігмбПТгдПкС кПгСмТжйОккя ліглТжєйУмбСй ФйСб, бжекОпПкжХ ТірПккяй, ОаС 
кПбіглСбігкіУмь ліглТжєйУмбО зТжмПТіяй мО/ОаС ФйСбОй кОгОккя ТірПккя, зТій бжлОгзіб 
кОябкСУмі лігУмОб гия лТжРкяммя йжмкжй СТвОкСй ТірПккя лТС УзОУФбОккя ОаС ОкФиюбОккя 
ТірПккя; 

4) лТС УзОУФбОккя ТірПккя - Ф ТОеі язсС йжмкжй СТвОкСй бУмОкСбиПкС лігУмОбж гия 
лТжРкяммя мОзСвС ТірПккя біглСбігкС гС УмОммі 1917 оьСвС КСгПзУФ; 

5) лТС ОкФиюбОккя ТірПккя - Ф ТОеі язсС йжмкжй СТвОкСй бУмОкСбиПкС лігУмОбж гия 
лТжРкяммя мОзСвС ТірПккя біглСбігкС гС УмОммі 1918 оьСвС КСгПзУФ. 

ЛмОммя 1915. ЗФлжкПккя ТірПккя йжмкСвС СТвОкФ 
1. ЖжмкжР СТвОк лТжРйОє ТірПккя лТС еФлжкПккя ТірПккя Ф мОзжХ бжлОгзОХ: 
1) еО еОябСю ліглТжєйУмбО - Ф ТОеі кОУмОккя лСгіР мО/ОаС СаУмОбжк, сС 

лПТПрзСгдОюмь гСмТжйОккю ФйСб, бжекОпПкжХ ТірПккяй, ОаС біглСбігкСУмі зТжмПТіяй 
мО/ОаС ФйСбОй кОгОккя ТірПккя; 

2) Ф ТОеі язсС еО ТПеФиьмОмОйж йСкімСТжквФ біглСбігкСУмі бжябиПкС кПбіглСбігкіУмь 
ліглТжєйУмбО зТжмПТіяй мО/ОаС ФйСбОй кОгОккя ТірПккя, зТій бжлОгзіб кОябкСУмі лігУмОб 
гия лТжРкяммя йжмкжй СТвОкСй ТірПккя лТС УзОУФбОккя ОаС ОкФиюбОккя ТірПккя; 
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3) Ф ТОеі, язсС еО ТПеФиьмОмОйж лПТПвиягФ ТірПккя лігмбПТгдПкС кПгСмТжйОккя 
ліглТжєйУмбСй ФйСб, бжекОпПкжХ ТірПккяй, ОаС кПбіглСбігкіУмь ліглТжєйУмбО зТжмПТіяй 
мО/ОаС ФйСбОй кОгОккя ТірПккя, зТій бжлОгзіб кОябкСУмі лігУмОб гия лТжРкяммя йжмкжй 
СТвОкСй ТірПккя лТС УзОУФбОккя ОаС ОкФиюбОккя ТірПккя. 

2. К бжлОгзОХ, лПТПгаОпПкжХ лФкзмОйж 2 і 3 пОУмжкж лПТрСї оієї УмОммі, гС лТжРкяммя 
ТірПккя лТС еФлжкПккя ТірПккя йжмкжР СТвОк еОУмСУСбФє лТОбжиО, лПТПгаОпПкі УмОммяйж 
199 і 1910 оьСвС КСгПзУФ. 

3. ЙТСмявСй УмТСзФ еФлжкПккя ТірПккя ліглТжєйУмбС йОє лТОбС бджмж еОХСгіб гия 
еОаПелПпПккя гСмТжйОккя ліглТжєйУмбСй ФйСб, бжекОпПкжХ ТірПккяй, еОаПелПпПккя 
біглСбігкСУмі ліглТжєйУмбО зТжмПТіяй мО/ОаС ФйСбОй кОгОккя ТірПккя мО лжУьйСбС 
лСбігСйжмж лТС бджмі еОХСгж йжмкжР СТвОк, язжР лТжРкяб ТірПккя лТС еФлжкПккя ТірПккя. 

ЖжмкжР СТвОк лТСмявСй УПйж ТСаСпжХ гкіб е гкя СмТжйОккя лСбігСйиПккя, 
лПТПгаОпПкСвС ОаеОоСй лПТржй оієї пОУмжкж, лТжРйОє ТірПккя лТС СоікзФ бджмжХ еОХСгіб 
гия еОаПелПпПккя гСмТжйОккя ліглТжєйУмбСй ФйСб, бжекОпПкжХ ТірПккяй, біглСбігкСУмі 
ліглТжєйУмбО зТжмПТіяй мО/ОаС ФйСбОй кОгОккя ТірПккя. 

4. ИоікзО бджмжХ еОХСгіб лТСбСгжмьУя йжмкжй СТвОкСй евігкС е бжйСвОйж пОУмжк 
мТПмьСї - л'ямСї УмОммі 197 оьСвС КСгПзУФ бжзиюпкС б йПдОХ Соікзж гСмТжйОккя 
ліглТжєйУмбСй зСкзТПмкжХ ФйСб, бжекОпПкжХ ТірПккяй, біглСбігкСУмі ліглТжєйУмбО 
зТжмПТіяй мО/ОаС ФйСбОй кОгОккя ТірПккя, кПгСмТжйОккя язжХ ОаС кПбіглСбігкіУмь язжй 
лТжебПиС гС еФлжкПккя ТірПккя. 

5. ИоікзО бджмжХ еОХСгіб лТСбСгжмьУя лТСмявСй 30 гкіб е гкя лТжРкяммя йжмкжй 
СТвОкСй ТірПккя лТС СоікзФ бджмжХ еОХСгіб. 

6. ЗО ТПеФиьмОмОйж Соікзж бджмжХ еОХСгіб йжмкжР СТвОк лТжРйОє СгкП е мОзжХ ТірПкь: 
1) лТС лСкСбиПккя ТірПккя - Ф ТОеі язсС йжмкжй СТвОкСй лігмбПТгдПкС гСмТжйОккя 

ліглТжєйУмбСй ФйСб, бжекОпПкжХ ТірПккяй, мО біглСбігкіУмь ліглТжєйУмбО зТжмПТіяй 
мО/ОаС ФйСбОй кОгОккя ТірПккя; 

2) лТС УзОУФбОккя ТірПккя - Ф ТОеі язсС йжмкжй СТвОкСй лігмбПТгдПкС кПгСмТжйОккя 
ліглТжєйУмбСй ФйСб, бжекОпПкжХ ТірПккяй, мО/ОаС кПбіглСбігкіУмь ліглТжєйУмбО 
зТжмПТіяй мО/ОаС ФйСбОй кОгОккя ТірПккя, зТій бжлОгзіб кОябкСУмі лігУмОб гия лТжРкяммя 
йжмкжй СТвОкСй ТірПккя лТС ОкФиюбОккя ТірПккя; 

3) лТС бкПУПккя ейік гС ТірПккя - Ф ТОеі язсС йжмкжй СТвОкСй лігмбПТгдПкС 
кПгСмТжйОккя ліглТжєйУмбСй ФйСб, бжекОпПкжХ ТірПккяй, і гСмТжйОккя мОзжХ ФйСб йСдП 
аФмж еОаПелПпПкС рияХСй бкПУПккя ейік гС ТірПккя; 

4) лТС ОкФиюбОккя ТірПккя - Ф ТОеі язсС йжмкжй СТвОкСй бУмОкСбиПкС лігУмОбж гия 
лТжРкяммя мОзСвС ТірПккя біглСбігкС гС УмОммі 1918 оьСвС КСгПзУФ. 

7. К ТОеі язсС гС еОбПТрПккя УмТСзФ еФлжкПккя ТірПккя йжмкжй СТвОкСй кП СмТжйОкС 
біг ліглТжєйУмбО лСбігСйиПккя лТС еОХСгж, бджмі гия еОаПелПпПккя гСмТжйОккя 
ліглТжєйУмбСй ФйСб, бжекОпПкжХ ТірПккяй, еОаПелПпПккя біглСбігкСУмі ліглТжєйУмбО 
зТжмПТіяй мО/ОаС ФйСбОй кОгОккя ТірПккя, йжмкжР СТвОк лТжРйОє ТірПккя лТС УзОУФбОккя 
ТірПккя біглСбігкС гС УмОммі 1917 оьСвС КСгПзУФ. 

ЛмОммя 1916. ЛмТСз еФлжкПккя ТірПккя йжмкСвС СТвОкФ 
1. КірПккя йжмкСвС СТвОкФ еФлжкяємьУя: 
1) Ф бжлОгзФ, бжекОпПкСйФ лФкзмСй 1 пОУмжкж лПТрСї УмОммі 1915 оьСвС КСгПзУФ, - кО 

УмТСз, бжекОпПкжР ліглТжєйУмбСй Ф еОябі, ОиП кП аіиьрП 90 гкіб; 
2) Ф бжлОгзОХ, бжекОпПкжХ лФкзмОйж 2 і 3 пОУмжкж лПТрСї УмОммі 1915 оьСвС КСгПзУФ, - кО 

30 гкіб. 
2. ЛмТСз еФлжкПккя ТірПккя йСдП аФмж лТСгСбдПкжР: 
1) еО еОябСю ліглТжєйУмбО, ОиП кП аіиьрП кід кО 30 гкіб; 
2) еО ТірПккяй йжмкСвС СТвОкФ, ОиП кП аіиьрП кід кО 30 гкіб Ф ТОеі СмТжйОккя біг 

ліглТжєйУмбО лСбігСйиПккя лТС бджммя еОХСгіб гия еОаПелПпПккя гСмТжйОккя 
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ліглТжєйУмбСй ФйСб, бжекОпПкжХ ТірПккяй, еОаПелПпПккя біглСбігкСУмі ліглТжєйУмбО 
зТжмПТіяй мО/ОаС ФйСбОй кОгОккя ТірПккя. 

К ТОеі лСбігСйиПккя ліглТжєйУмбСй лТС бджммя еОХСгіб гия еОаПелПпПккя 
гСмТжйОккя ліглТжєйУмбСй ФйСб, бжекОпПкжХ ТірПккяй, еОаПелПпПккя біглСбігкСУмі 
ліглТжєйУмбО зТжмПТіяй мО/ОаС ФйСбОй кОгОккя ТірПккя, біглСбігкС гС пОУмжкж мТПмьСї 
УмОммі 1915 оьСвС КСгПзУФ УмТСз еФлжкПккя ТірПккя лТСгСбдФємьУя гС гкя кОаТОккя 
пжккСУмі ТірПккяй, бжекОпПкжй пОУмжкСю рСУмСю УмОммі 1915 оьСвС КСгПзУФ. 

3. ЙТСмявСй УмТСзФ еФлжкПккя ТірПккя йжмкСвС СТвОкФ ліглТжєйУмбС: 
1) кП йОє лТОбО лТСбОгжмж гіяиькіУмь, бжекОпПкФ мОзжй ТірПккяй, зТій бжлОгзіб, 

лПТПгаОпПкжХ ожй КСгПзУСй; 
2) кП йОє лТОбО еОУмСУСбФбОмж УлТСсПккя мО/ОаС зСТжУмФбОмжУя лПТПбОвОйж, 

лПТПгаОпПкжйж УмОммПю 13 оьСвС КСгПзУФ. 
Жжмкі нСТйОиькСУмі сСгС мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя мО 

мСбОТіб, сС кжйж лПТПйісФюмьУя, ТСелСпОмі іе еОУмСУФбОккяй ТірПккя йжмкСвС СТвОкФ мО кП 
еОбПТрПкі гС лСпОмзФ УмТСзФ еФлжкПккя мОзСвС ТірПккя, еОбПТрФюмьУя кО ФйСбОХ, 
бжекОпПкжХ ТірПккяй, е ФТОХФбОккяй СУСаижбСУмПР, бжекОпПкжХ ожй КСгПзУСй. 

ЛмОммя 1917. ЛзОУФбОккя ТірПккя йжмкСвС СТвОкФ 
1. ЖжмкжР СТвОк лТжРйОє ТірПккя лТС УзОУФбОккя ТірПккя Ф мОзжХ бжлОгзОХ: 
1) еО еОябСю ліглТжєйУмбО; 
2) язсС еО ТПеФиьмОмОйж йСкімСТжквФ біглСбігкСУмі, лПТПвиягФ ТірПккя ОаС Соікзж 

бджмжХ еОХСгіб бУмОкСбиПкС, сС: 
О) ліглТжєйУмбС кП лПТПаФбОє кО СаиізФ б йжмкжХ СТвОкОХ евігкС іе УмОммПю 455 оьСвС 

КСгПзУФ; 
а) кОаТОиС пжккСУмі ТірПккя лТС УзОУФбОккя ікрСї ОбмСТжеОоії мО/ОаС гСебСиФ, 

кОябкіУмь язСвС є кПСаХігкСю ФйСбСю гия кОгОккя ТірПккя; 
3) язсС гС еОбПТрПккя УмТСзФ еФлжкПккя ТірПккя йжмкжй СТвОкСй біг ліглТжєйУмбО 

кП СмТжйОкС лСбігСйиПккя лТС еОХСгж, бджмі гия еОаПелПпПккя гСмТжйОккя 
ліглТжєйУмбСй ФйСб, бжекОпПкжХ ТірПккяй, еОаПелПпПккя біглСбігкСУмі ліглТжєйУмбО 
зТжмПТіяй мО/ОаС ФйСбОй кОгОккя ТірПккя; 

4) язсС еО ТПеФиьмОмОйж Соікзж бджмжХ еОХСгіб лігмбПТгдПкС кПгСмТжйОккя 
ліглТжєйУмбСй ФйСб, бжекОпПкжХ ТірПккяй, ОаС кПбіглСбігкіУмь ліглТжєйУмбО зТжмПТіяй 
мО/ОаС ФйСбОй кОгОккя ТірПккя, зТій бжлОгзіб кОябкСУмі лігУмОб гия лТжРкяммя йжмкжй 
СТвОкСй ТірПккя лТС ОкФиюбОккя ТірПккя; 

5) язсС йжмкжй СТвОкСй бУмОкСбиПкС кПбіглСбігкіУмь ТірПккя бжйСвОй 
еОзСкСгОбУмбО КзТОїкж е лжмОкь йжмкСї УлТОбж і біглСбігкіУмь мОзжй бжйСвОй кП йСдП аФмж 
еОаПелПпПкС рияХСй бкПУПккя ейік гС ТірПккя. 

2. К бжлОгзОХ, лПТПгаОпПкжХ лФкзмОйж 2 і 5 пОУмжкж лПТрСї оієї УмОммі, гС лТжРкяммя 
ТірПккя лТС УзОУФбОккя ТірПккя йжмкжР СТвОк еОУмСУСбФє лТОбжиО, лПТПгаОпПкі УмОммяйж 
199 і 1910 оьСвС КСгПзУФ. 

3. КірПккя йжмкСвС СТвОкФ лТС УзОУФбОккя ТірПккя кОажТОє пжккСУмі біглСбігкС гС 
УмОммі 1911 оьСвС КСгПзУФ. 

4. КірПккя, сС УзОУСбФємьУя, бмТОпОє пжккіУмь е гкя кОаТОккя пжккСУмі ТірПккяй 
йжмкСвС СТвОкФ лТС УзОУФбОккя ТірПккя ОаС Ф бжлОгзОХ, бжекОпПкжХ еОзСкСгОбУмбСй 
КзТОїкж е лжмОкь йжмкСї УлТОбж, е ікрСї гОмж, бжекОпПкСї йжмкжй СТвОкСй. 

5. ЙіУия УзОУФбОккя ТірПккя йжмкСвС СТвОкФ ліглТжєйУмбС: 
1) кП йОє лТОбО лТСбОгжмж гіяиькіУмь, бжекОпПкФ мОзжй ТірПккяй, зТій бжлОгзіб, 

бжекОпПкжХ ожй КСгПзУСй; 
2) кП йОє лТОбО еОУмСУСбФбОмж УлТСсПккя мО/ОаС зСТжУмФбОмжУя лПТПбОвОйж, 

лПТПгаОпПкжйж УмОммПю 13 оьСвС КСгПзУФ. 
Жжмкі нСТйОиькСУмі сСгС мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя мО 

мСбОТіб, сС кжйж лПТПйісФюмьУя, ТСелСпОмі іе еОУмСУФбОккяй ТірПккя йжмкСвС СТвОкФ мО кП 
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еОбПТрПкі гС УзОУФбОккя мОзСвС ТірПккя, еОбПТрФюмьУя кО ФйСбОХ, бжекОпПкжХ мОзжй 
ТірПккяй, е ФТОХФбОккяй СУСаижбСУмПР, бжекОпПкжХ ожй КСгПзУСй. 

6. К ТОеі лТжРкяммя йжмкжй СТвОкСй ТірПккя лТС УзОУФбОккя ТірПккя біглСбігкС гС 
лФкзміб 2 - 4 пОУмжкж лПТрСї оієї УмОммі ліглТжєйУмбС кП йОє лТОбО СмТжйОмж мОзП УОйП 
ТірПккя лТСмявСй СгкСвС ТСзФ е гкя лТжРкяммя ТірПккя лТС УзОУФбОккя. 

К ТОеі лТжРкяммя йжмкжй СТвОкСй ТірПккя лТС УзОУФбОккя ОбмСТжеОоії АДИ біглСбігкС 
гС лФкзміб 2 - 4 пОУмжкж лПТрСї оієї УмОммі ліглТжєйУмбС кП йОє лТОбО СмТжйОмж 
ОбмСТжеОоію АДИ мСвС УОйСвС мжлФ лТСмявСй мТьСХ ТСзіб е гкя лТжРкяммя ТірПккя лТС 
УзОУФбОккя ОбмСТжеОоії АДИ. 

7. ЛзОУФбОккя ТірПккя йжмкСвС СТвОкФ сСгС еСаСб'яеФюпСї ікнСТйОоії егіРУкюємьУя е 
ФТОХФбОккяй СУСаижбСУмПР, бжекОпПкжХ УмОммПю 23 оьСвС КСгПзУФ. 

ЛмОммя 1918. АкФиюбОккя ТірПккя 
1. ЖжмкжР СТвОк лТжРйОє ТірПккя лТС ОкФиюбОккя ТірПккя еО кОябкСУмі УФзФлкСУмі 

мОзжХ ФйСб: 
1) ТірПккя лТжРкямС кО лігУмОбі кПгСУмСбіТкСї мО/ОаС кПлСбкСї ікнСТйОоії; 
2) ліглТжєйУмбФ аФиС бігСйС ОаС йОиС аФмж бігСйС лТС мП, сС ікнСТйОоія, кО лігУмОбі 

язСї лТжРкямС ТірПккя, є кПгСУмСбіТкСю мО/ОаС кПлСбкСю; 
3) йжмкжР СТвОк лТжРкяб аж ікрП ТірПккя Ф ТОеі, язсС а ікнСТйОоія аФиО гСУмСбіТкСю 

мО/ОаС лСбкСю. 
2. ДС лТжРкяммя ТірПккя лТС ОкФиюбОккя ТірПккя йжмкжР СТвОк еОУмСУСбФє лТОбжиО, 

лПТПгаОпПкі УмОммяйж 199 і 1910 оьСвС КСгПзУФ. 
3. КірПккя йжмкСвС СТвОкФ лТС ОкФиюбОккя ТірПккя кОажТОє пжккСУмі біглСбігкС гС 

УмОммі 1911 оьСвС КСгПзУФ. 
4. КірПккя, сС ОкФиюємьУя, ббОдОємьУя кПгіРУкжй е гкя кОаТОккя кжй пжккСУмі. 
5. К ТОеі ОкФиюбОккя ТірПккя йжмкСвС СТвОкФ ліглТжєйУмбС кПУП лПТПгаОпПкФ ожй 

КСгПзУСй мО ікржйж еОзСкОйж КзТОїкж біглСбігОиькіУмь еО кПвОмжбкі кОУиігзж 
еОУмСУФбОккя мОзСвС ТірПккя е гкя РСвС лТжРкяммя. 

6. К ТОеі ОкФиюбОккя ТірПккя йжмкСвС СТвОкФ ліглТжєйУмбС кП йОє лТОбО СмТжйОмж 
мОзП УОйП ТірПккя лТСмявСй мТьСХ ТСзіб е гкя лТжРкяммя ТірПккя лТС ОкФиюбОккя. 

ЛмОммя 20. ІкнСТйОоія сСгС еОзСкСгОбУмбО КзТОїкж е лжмОкь йжмкСї УлТОбж 
1. ІкнСТйОоія сСгС еОзСкСгОбУмбО КзТОїкж е лжмОкь йжмкСї УлТОбж кОгОємьУя Ф 

бУмОкСбиПкСйФ еОзСкСй лСТягзФ. 
Жжмкі СТвОкж ікнСТйФюмь еОікмПТПУСбОкжХ СУіа лТС йжмкі лТОбжиО. Дия УлТСсПккя 

гСУмФлФ еОікмПТПУСбОкжХ СУіа гС мОзСї ікнСТйОоії йжмкі СТвОкж еОУмСУСбФюмь ікнСТйОоіРкі 
мПХкСиСвії. 

2. Жжмкі СТвОкж кОгОюмь кП міиьзж ікнСТйОоію, язФ еОлжмФбОиО еОікмПТПУСбОкО СУСаО, 
О Р аФгь-язФ ікрФ ікнСТйОоію, язО УмСУФємьУя еОлжмФ, язсС її гСбПгПккя гС бігСйО 
еОікмПТПУСбОкСї СУСаж ббОдОємьУя йжмкжй СТвОкСй гСоіиькжй. 

3. ЛмжУиі гСбігзж сСгС СУкСбкжХ лСиСдПкь еОзСкСгОбУмбО КзТОїкж е лжмОкь йжмкСї 
УлТОбж, Ф мСйФ пжУиі сСгС ліиьв, язі кОгОюмьУя лТж лПТПйісПккі мСбОТіб пПТПе йжмкжР 
зСТгСк КзТОїкж, ТСейісФюмьУя гия еОвОиькСвС СекОРСйиПккя б йіУояХ ТСемОрФбОккя 
йжмкжХ СТвОкіб. ДСбігзж гТФзФюмьУя ФзТОїкУьзСю йСбСю, СніоіРкжйж йСбОйж біглСбігкжХ 
УФйідкжХ зТОїк, О мОзСд ікржйж ікСеПйкжйж йСбОйж, язі є йСбОйж йідкОТСгкСвС 
УліизФбОккя. 

ЛмОммя 21. КСкУФиьмФбОккя е лжмОкь йжмкСї УлТОбж 
1. ЗО ебПТкПккяйж ліглТжєйУмб мО вТСйОгяк, сС лПТПйісФюмь мСбОТж, мТОкУлСТмкі 

еОУСаж зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж ОаС лТСбОгямь гіяиькіУмь, 
зСкмТСиь еО язСю біглСбігкС гС оьСвС КСгПзУФ лСзиОгПкС кО йжмкі СТвОкж 
(еОікмПТПУСбОкжХ СУіа), йжмкі СТвОкж аПеСлиОмкС кОгОюмь зСкУФиьмОоії е лжмОкь 
лТОзмжпкСвС еОУмСУФбОккя СзТПйжХ кСТй еОзСкСгОбУмбО КзТОїкж е лжмОкь йжмкСї УлТОбж. 
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2. КСкУФиьмОоії е лжмОкь лТОзмжпкСвС еОУмСУФбОккя СзТПйжХ кСТй еОзСкСгОбУмбО 
КзТОїкж е лжмОкь йжмкСї УлТОбж кОгОюмьУя йжмкжояйж еО йіУоПй ТСемОрФбОккя 
ліглТжєйУмб (еО йіУоПй лТСджбОккя ОаС мжйпОУСбСвС лПТПаФбОккя вТСйОгяк) ОаС 
оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ йжмкФ лСиімжзФ, б ФУкіР, 
лжУьйСбіР ОаС, еО аОдОккяй еОікмПТПУСбОкСї СУСаж, ПиПзмТСккіР нСТйі Ф УмТСз, сС кП 
лПТПбжсФє 30 зОиПкгОТкжХ гкіб, кОУмФлкжХ еО гкПй СмТжйОккя біглСбігкСвС ебПТкПккя. 
КСкУФиьмОоії б лжУьйСбіР нСТйі кОгОюмьУя Ф бжвиягі ТірПкь йжмкжХ СТвОкіб. 

3. КСкУФиьмОоія е лжмОкь лТОзмжпкСвС еОУмСУФбОккя СзТПйжХ кСТй еОзСкСгОбУмбО 
КзТОїкж е лжмОкь йжмкСї УлТОбж йОє ікгжбігФОиькжР ХОТОзмПТ і йСдП бжзСТжУмСбФбОмжУя 
бжзиюпкС СУСаСю, язіР кОгОкС мОзФ зСкУФиьмОоію. 

4. МПкмТОиькжР СТвОк бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє 
гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ, лПТіСгжпкС лТСбСгжмь ФеОвОиькПккя зСкУФиьмОоіР е лжмОкь 
лТОзмжпкСвС еОУмСУФбОккя СзТПйжХ кСТй еОзСкСгОбУмбО КзТОїкж е лжмОкь йжмкСї УлТОбж, 
язі УмСУФюмьУя екОпкСї зіиьзСУмі СУіа ОаС екОпкжХ УФй йжмкжХ лиОмПдіб, мО еОмбПТгдФє 
УбСїйж кОзОеОйж ФеОвОиькПкі зСкУФиьмОоії, язі лігиявОюмь СлТжиюгкПккю кО СніоіРкСйФ 
бПа-УОРмі оПкмТОиькСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ йжмкФ лСиімжзФ. 

5. ЗП йСдП аФмж лТжмявкФмС гС біглСбігОиькСУмі СУСаФ, язО гіяиО біглСбігкС гС 
зСкУФиьмОоії е лжмОкь лТОзмжпкСвС еОУмСУФбОккя СзТПйжХ кСТй еОзСкСгОбУмбО КзТОїкж е 
лжмОкь йжмкСї УлТОбж, кОгОкСї б лжУьйСбіР ОаС ПиПзмТСккіР нСТйі, О мОзСд гС ФеОвОиькПкСї 
зСкУФиьмОоії, еСзТПйО, кО лігУмОбі мСвС, сС Ф лСгОиьрСйФ мОзі зСкУФиьмОоії аФиж ейікПкі ОаС 
УзОУСбОкі. 

6. КСкУФиьмОоія е лжмОкь лТОзмжпкСвС еОУмСУФбОккя СзТПйжХ кСТй еОзСкСгОбУмбО 
КзТОїкж е лжмОкь йжмкСї УлТОбж йСдП аФмж СУзОТдПкО гС СТвОкФ бжсСвС Тібкя б лСТягзФ, 
бжекОпПкСйФ виОбСю 4 оьСвС КСгПзУФ, ОаС гС УФгФ яз лТОбСбжР Озм ікгжбігФОиькСї гії, язсС 
бСкО, кО гФйзФ еОікмПТПУСбОкСї СУСаж, УФлПТПпжмь кСТйОй біглСбігкСвС ОзмО 
еОзСкСгОбУмбО. ВжекОккя УФгСй мОзСї зСкУФиьмОоії кПгіРУкСю є лігУмОбСю гия кОгОккя 
кСбСї зСкУФиьмОоії е ФТОХФбОккяй бжУкСбзіб УФгФ. 

ЛмОммя 22. ВіглСбігОиькіУмь еО лСТФрПккя лСТягзФ кОгОккя ікнСТйОоії 
1. ЗО кОгОккя кПгСУмСбіТкСї ікнСТйОоії, О мОзСд еО кПлТОбСйіТкФ бігйСбФ Ф кОгОккі 

біглСбігкСї ікнСТйОоії, кПУбСєпОУкП кОгОккя ікнСТйОоії мО ікрі лТОбСлСТФрПккя Ф УнПТі 
ікнСТйОоіРкжХ бігкСУжк лСУОгСбі СУСаж йжмкжХ СТвОкіб кПУФмь біглСбігОиькіУмь, 
лПТПгаОпПкФ еОзСкСй. 

ЛмОммя 23. КірПккя сСгС еСаСб'яеФюпСї ікнСТйОоії 
1. ЗО еОябСю ліглТжєйУмбО йжмкі СТвОкж лТжРйОюмь ТірПккя сСгС еСаСб'яеФюпСї 

ікнСТйОоії е лжмОкь: 
1) зиОУжнізОоії мСбОТіб (Ф мСйФ пжУиі зСйлиПзмкжХ Са'єзміб, сС лСУмОпОюмьУя б 

ТСеіаТОкСйФ УмОкі гПзіиьзСйО лОТміяйж лТСмявСй мТжбОиСвС лПТіСгФ); 
2) бжекОпПккя зТОїкж лСХСгдПккя мСбОТіб. 
2. КірПккя сСгС еСаСб'яеФюпСї ікнСТйОоії є СаСб'яезСбжй гия бжзСкОккя 

ліглТжєйУмбСй, еО еОябСю язСвС мОзП ТірПккя лТжРкямС, мО аФгь-язжй йжмкжй СТвОкСй. 
3. КірПккя сСгС еСаСб'яеФюпСї ікнСТйОоії еОУмСУСбФємьУя гС мСбОТіб, язжХ УмСУФємьУя 

мОзП ТірПккя мО сСгС язжХ йжмкі нСТйОиькСУмі бжзСкФюмьУя ліУия кОаТОккя пжккСУмі 
мОзжй ТірПккяй. 

4. ЛмТСз гії ТірПккя сСгС еСаСб'яеФюпСї ікнСТйОоії УмОкСбжмь мТж ТСзж е гОмж РСвС 
лТжРкяммя. 

5. КірПккя сСгС еСаСб'яеФюпСї ікнСТйОоії кП йСдП аФмж ейікПкС. 
6. КірПккя сСгС еСаСб'яеФюпСї ікнСТйОоії кП йСдП аФмж УзОУСбОкС йжмкжй СТвОкСй еО 

еОябСю ліглТжєйУмбО. 
7. ЖжмкжР СТвОк лТжРйОє ТірПккя лТС УзОУФбОккя ТірПккя сСгС еСаСб'яеФюпСї 

ікнСТйОоії Ф ТОеі, язсС йжмкжй СТвОкСй бУмОкСбиПкС, сС: 
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1) ТірПккя кП біглСбігОє еОзСкСгОбУмбФ КзТОїкж е лжмОкь йжмкСї УлТОбж бкОУиігСз 
бкПУПккя ейік гС еОзСкСгОбУмбО; 

2) нОзмж мО ФйСбж, кО СУкСбі язжХ аФиС лТжРкямС мОзП ТірПккя, ейікжижУя; 
3) ТірПккя лТжРкямС е лСТФрПккяй еОзСкСгОбУмбО КзТОїкж е лжмОкь йжмкСї УлТОбж; 
4) СмТжйОкС ТПзСйПкгОоії, лСяУкПккя мО ікрі ТірПккя, сС лТжРйОюмьУя ВУПУбімкьСю 

йжмкСю СТвОкіеОоією сСгС зиОУжнізОоії мСбОТіб, біглСбігкС гС язжХ ейікюємьУя 
зиОУжнізОоія мСбОТіб, сСгС язжХ лТжРкямС мОзП ТірПккя. 

8. К бжлОгзФ, лПТПгаОпПкСйФ лФкзмСй 1 пОУмжкж УьСйСї оієї УмОммі, ТірПккя сСгС 
еСаСб'яеФюпСї ікнСТйОоії бмТОпОюмь пжккіУмь е гкя кОаТОккя пжккСУмі біглСбігкжйж 
ейікОйж гС еОзСкСгОбУмбО КзТОїкж е лжмОкь йжмкСї УлТОбж. 

9. ЖжмкжР СТвОк еОекОпОє гОмФ бмТОмж пжккСУмі ТірПккяй сСгС еСаСб'яеФюпСї 
ікнСТйОоії б ТірПккі лТС РСвС УзОУФбОккя. 

10. КірПккя сСгС еСаСб'яеФюпСї ікнСТйОоії СлТжиюгкююмьУя оПкмТОиькжй СТвОкСй 
бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ йжмкФ лСиімжзФ, е гСгПТдОккяй бжйСв сСгС 
зСкнігПкоіРкСУмі ікнСТйОоії. 

11. ЙСТягСз лТжРкяммя мО СлТжиюгкПккя ТірПкь сСгС еСаСб'яеФюпСї ікнСТйОоії 
бжекОпОємьУя оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО 
ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ. 

ЛмОммя 231. ДСУиігдПккя лТСа мО еТОезіб мСбОТіб ліг пОУ лТжРкяммя ТірПкь сСгС 
еСаСб'яеФюпСї ікнСТйОоії 

1. К бжлОгзОХ зиОУжнізОоії, бжекОпПккя зТОїкж лСХСгдПккя мСбОТіб, язсС гия 
лТжРкяммя ТірПккя сСгС еСаСб'яеФюпСї ікнСТйОоії кПСаХігкП лТСбПгПккя гСУиігдПккя 
(ОкОиіеФ, ПзУлПТмжеж) лТСа (еТОезіб) мОзжХ мСбОТіб, йжмкжР СТвОк йОє лТОбС лТжекОпжмж 
мОзП гСУиігдПккя (ОкОиіе, ПзУлПТмжеФ), еО ФйСбж СмТжйОккя лСлПТПгкьСї евСгж 
ліглТжєйУмбО. 

2. К ТОеі бігУФмкСУмі евСгж ліглТжєйУмбО кО лТСбПгПккя гСУиігдПккя (ОкОиіеФ, 
ПзУлПТмжеж) лТСа (еТОезіб) мСбОТіб йжмкжР СТвОк лТжРйОє ТірПккя сСгС еСаСб'яеФюпСї 
ікнСТйОоії е ФТОХФбОккяй кОябкжХ Ф кьСвС гСзФйПкміб мО/ОаС ікнСТйОоії ОаС лТжРйОє 
ТірПккя лТС бігйСбФ б кОгОккі ТірПккя сСгС еСаСб'яеФюпСї ікнСТйОоії. 

3. ДСУиігдПккя (ОкОиіе, ПзУлПТмжеО) лТСа (еТОезіб) мСбОТіб гия лТжРкяммя ТірПккя 
сСгС еСаСб'яеФюпСї ікнСТйОоії лТСбСгжмьУя еО ТОХФкСз ліглТжєйУмбО УлПоіОиіеСбОкжй 
СТвОкСй е лжмОкь ПзУлПТмжеж мО гСУиігдПкь оПкмТОиькСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС 
ТПОиіеФє гПТдОбкФ йжмкФ лСиімжзФ, ОаС ікрСю ПзУлПТмкСю ФУмОкСбСю (СТвОкіеОоією). 

4. ЛмТСз лТжРкяммя ТірПккя, лПТПгаОпПкжР лФкзмСй 6 пОУмжкж лПТрСї УмОммі 196 оьСвС 
КСгПзУФ, лТСгСбдФємьУя кО УмТСз лТСбПгПккя гСУиігдПккя (ОкОиіеФ, ПзУлПТмжеж) лТСа 
(еТОезіб) мСбОТіб. 

ЛмОммя 232. ЙТСгСбдПккя УмТСзФ бжзСТжУмОккя ТірПкь сСгС еСаСб'яеФюпСї 
ікнСТйОоії 

1. К ТОеі язсС ТірПккя сСгС еСаСб'яеФюпСї ікнСТйОоії е лжмОкь зиОУжнізОоії мСбОТіб 
ОаС бжекОпПккя зТОїкж лСХСгдПккя мСбОТіб аФиС УзОУСбОкС, еО ебПТкПккяй ліглТжєйУмбО 
йжмкжР СТвОк йСдП лТСгСбджмж УмТСз РСвС бжзСТжУмОккя кО ФйСбОХ, бжекОпПкжХ ожй 
ТірПккяй, ОиП кП аіиьрП рПУмж йіУяоіб е гкя УзОУФбОккя мОзСвС ТірПккя. 

2. ЙТСгСбдПккя УмТСзФ бжзСТжУмОккя ТірПккя сСгС еСаСб'яеФюпСї ікнСТйОоії, 
лПТПгаОпПкП пОУмжкСю лПТрСї оієї УмОммі, еОУмСУСбФємьУя гС мСбОТіб, язжХ УмСУФємьУя 
УзОУСбОкП ТірПккя мО язі лПТПйісФбОижУя (пж аФгФмь лПТПйісПкі) пПТПе йжмкжР зСТгСк 
КзТОїкж еО еСбкіркьСПзСкСйіпкжйж гСвСбСТОйж (зСкмТОзмОйж), ФзиОгПкжйж гС гОмж 
УзОУФбОккя мОзСвС ТірПккя. 

3. ЗбПТкПккя ліглТжєйУмбО лТС лТСгСбдПккя УмТСзФ бжзСТжУмОккя ТірПккя сСгС 
еСаСб'яеФюпСї ікнСТйОоії лСгОємьУя гС йжмкСвС СТвОкФ, язжР УзОУФбОб мОзП ТірПккя, Ф 
УмТСз кП ліекірП 15 гкіб е гкя УзОУФбОккя мОзСвС ТірПккя. 
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4. КірПккя лТС лТСгСбдПккя УмТСзФ бжзСТжУмОккя ТірПккя сСгС еСаСб'яеФюпСї 
ікнСТйОоії лТжРйОємьУя йжмкжй СТвОкСй лТСмявСй 15 гкіб е гкя СмТжйОккя ебПТкПккя 
ліглТжєйУмбО, лПТПгаОпПкСвС пОУмжкСю мТПмьСю оієї УмОммі. 

5. ЙТСгСбдПккя УмТСзФ бжзСТжУмОккя ТірПккя сСгС еСаСб'яеФюпСї ікнСТйОоії кП 
еОУмСУСбФємьУя гС ТірПкь сСгС еСаСб'яеФюпСї ікнСТйОоії е лжмОкь бжекОпПккя зТОїкж 
лСХСгдПккя мСбОТіб, язі бжбСеямьУя еО йПді йжмкСї мПТжмСТії КзТОїкж. 

6. ЙСТягСз ТСевиягФ ебПТкПккя ліглТжєйУмбО лТС лТСгСбдПккя УмТСзФ бжзСТжУмОккя 
ТірПккя сСгС еСаСб'яеФюпСї ікнСТйОоії бжекОпОємьУя оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї 
биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ. 

ГиОбО 4. ИУзОТдПккя ТірПкь, гіР ОаС аПегіяиькСУмі йжмкжХ СТвОкіб 

ЛмОммя 24. ЙТОбС кО СУзОТдПккя 
1. БФгь-язО СУСаО йОє лТОбС СУзОТджмж ТірПккя, гії ОаС аПегіяиькіУмь йжмкжХ СТвОкіб 

гС йжмкСвС СТвОкФ бжсСвС Тібкя ОаС гС УФгФ, язсС ббОдОє, сС мОзжйж ТірПккяйж, гіяйж 
ОаС аПегіяиькіУмю лСТФрПкС її лТОбО, УбСаСгж пж ікмПТПУж, УмбСТПкС лПТПрзСгж гия їХ 
ТПОиіеОоії ОаС кО кПї кПеОзСккС лСзиОгПкС аФгь-язі СаСб'яезж. 

2. Дия оіиПР еОУмСУФбОккя оієї виОбж: 
1) лТПгйПм СУзОТдПккя - ТірПккя, гії ОаС аПегіяиькіУмь йжмкжХ СТвОкіб, язі 

СУзОТдФюмьУя; 
2) гії йжмкжХ СТвОкіб - бпжкзж лСУОгСбжХ СУіа мО ікржХ лТОоібкжзіб йжмкжХ СТвОкіб, 

лСб'яеОкі е бжзСкОккяй СаСб'яезіб, лСзиОгПкжХ кО кжХ біглСбігкС гС оьСвС КСгПзУФ мО 
ікржХ Озміб еОзСкСгОбУмбО КзТОїкж; 

3) аПегіяиькіУмь йжмкжХ СТвОкіб - кПбжзСкОккя лСУОгСбжйж СУСаОйж мО ікржйж 
лТОоібкжзОйж йжмкжХ СТвОкіб СаСб'яезіб, лСзиОгПкжХ кО кжХ біглСбігкС гС оьСвС КСгПзУФ 
мО ікржХ Озміб еОзСкСгОбУмбО КзТОїкж, ОаС кПлТжРкяммя кжйж ТірПкь е лжмОкь, бігкПУПкжХ 
гС їХкіХ лСбкСбОдПкь, лТСмявСй УмТСзФ, бжекОпПкСвС еОзСкСгОбУмбСй; 

4) йжмкжР СТвОк бжсСвС Тібкя - оПкмТОиькжР СТвОк бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє 
гПТдОбкФ йжмкФ лСиімжзФ; 

5) йжмкжР СТвОк, язСвС УмСУФємьУя лТПгйПм СУзОТдПккя, - йжмкжР СТвОк, язжР лТжРкяб 
СУзОТдФбОкП ТірПккя, бпжкжб СУзОТдФбОкі гії ОаС гСлФУмжб аПегіяиькіУмь. 

3. ЙСиСдПккя оієї виОбж еОУмСУСбФюмьУя Ф бУіХ бжлОгзОХ СУзОТдПккя ліглТжєйУмбОйж 
ОаС вТСйОгякОйж ТірПкь, гіР ОаС аПегіяиькСУмі йжмкжХ СТвОкіб, зТій бжлОгзіб, язсС 
еОзСкСй бУмОкСбиПкС ікржР лСТягСз СУзОТдПккя мОзжХ ТірПкь, гіР ОаС аПегіяиькСУмі. 

4. ЙСиСдПккя оієї виОбж кП еОУмСУСбФюмьУя Ф бжлОгзОХ СУзОТдПккя лСУмОкСб Ф 
УлТОбОХ лТС лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи, лСгОмзСбжХ лСбігСйиПкь - ТірПкь йжмкжХ СТвОкіб. 

5. ИУзОТдПккя лСУмОкСб Ф УлТОбОХ лТС лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи егіРУкюємьУя б 
лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ виОбСю 72 оьСвС КСгПзУФ. ИУзОТдПккя лСгОмзСбжХ лСбігСйиПкь-
ТірПкь йжмкжХ СТвОкіб егіРУкюємьУя б лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ ЙСгОмзСбжй зСгПзУСй 
КзТОїкж. 

6. Йіг пОУ СУзОТдПккя вТСйОгякОйж ТірПкь, гіР ОаС аПегіяиькСУмі йжмкжХ СТвОкіб 
лСиСдПккя ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС ебПТкПккя вТСйОгяк" еОУмСУСбФюмьУя б пОУмжкі, сС кП 
УФлПТПпжмь оіР виОбі. 

7. ЙТСоПгФТО СУзОТдПккя, лПТПгаОпПкО оією виОбСю, ббОдОємьУя гСУФгСбжй 
лСТягзСй бжТірПккя УлСТФ. 

Соаооя 25. Вийкючема 

ЛмОммя 26. ЙСгОккя УзОТвж 
1. ЛзОТвО гС йжмкСвС СТвОкФ бжсСвС Тібкя лСгОємьУя б Сгжк іе мОзжХ УлСУСаіб: 
1) Ф лОлПТСбіР нСТйі - кОТСпкС ОаС лСрмСбжй біглТОбиПккяй е СлжУСй бзиОгПккя; 
2) б ПиПзмТСккіР нСТйі - еО гСлСйСвСю УжУмПй, сС еОаПелПпФюмь нФкзоіСкФбОккя 

ПиПзмТСккжХ ікнСТйОоіРкжХ ТПУФТУіб йжмкжХ СТвОкіб, е кОзиОгПккяй ПиПзмТСккСвС ліглжУФ. 
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2. ЛзОТвО УзиОгОємьУя гПТдОбкСю йСбСю мО ліглжУФємьУя СУСаСю, язО її лСгОє, ОаС 
ФлСбкСбОдПкСю кПю СУСаСю. 

К ТОеі язсС УзОТвО ліглжУФємьУя ФлСбкСбОдПкСю СУСаСю, гС кПї гСиФпОємьУя СТжвікОи 
ОаС кОиПдкжй пжкСй еОбіТПкО зСлія гСзФйПкмО, сС еОУбігпФє лСбкСбОдПккя мОзСї 
ФлСбкСбОдПкСї СУСаж. 

3. ЛзОТвО йОє йіУмжмж: 
1) кОРйПкФбОккя йжмкСвС СТвОкФ, гС язСвС лСгОємьУя УзОТвО; 
2) зСкмОзмкі гОкі СУСаж, язО лСгОє УзОТвФ (лТіебжсП, биОУкП ій'я, лС аОмьзСбі (еО 

кОябкСУмі) ОаС кОРйПкФбОккя СУСаж, ОгТПУО йіУоя лТСджбОккя/лПТПаФбОккя, 
йіУоПекОХСгдПккя, кСйПТ еОУСаФ еб'яезФ, ОгТПУО ПиПзмТСккСї лСрмж мСсС), О б ТОеі лСгОккя 
УзОТвж ФлСбкСбОдПкСю СУСаСю - мОзСд зСкмОзмкі гОкі мОзСї ФлСбкСбОдПкСї СУСаж; 

3) ікнСТйОоію лТС лТПгйПм СУзОТдПккя мО СаУмОбжкж, язжйж СаґТФкмСбФємьУя 
лСТФрПккя лТОб СУСаж, язО лСгОє УзОТвФ; 

4) бжйСвж СУСаж, язО лСгОє УзОТвФ; 
5) гОмФ УзиОгПккя УзОТвж; 
6) лСрмСбФ ОгТПУФ ОаС ОгТПУФ ПиПзмТСккСї лСрмж, кО язФ Уиіг кОгіУиОмж ТірПккя, 

лТжРкямП еО ТПеФиьмОмОйж ТСевиягФ УзОТвж; 
7) лПТПиіз гСзФйПкміб, сС гСгОюмьУя гС УзОТвж. 
4. ИУСаО, язО лСгОє УзОТвФ, йСдП гСгОмж гС УзОТвж гСзФйПкмж мО/ОаС ікнСТйОоію, язі 

бСкО ббОдОє еО кПСаХігкП лСгОмж. 
К ТОеі язсС СУСаО ліг пОУ лСгОккя УзОТвж кП йСдП лСгОмж біглСбігкі гСзФйПкмж мО/ОаС 

ікнСТйОоію, мОзі гСзФйПкмж мО/ОаС ікнСТйОоія йСдФмь аФмж лСгОкі ліекірП, ОиП б йПдОХ 
УмТСзФ ТСевиягФ УзОТвж, лПТПгаОпПкСвС УмОммПю 263 оьСвС КСгПзУФ. 

5. ЛзОТвО, СнСТйиПкО аПе гСмТжйОккя бжйСв, еОекОпПкжХ Ф пОУмжкОХ лПТріР - мТПміР 
оієї УмОммі, лСбПТмОємьУя СУСаі, язО її лСгОиО, кО лігУмОбі йСмжбСбОкСвС ТірПккя йжмкСвС 
СТвОкФ бжсСвС Тібкя кП ліекір яз пПТПе 10 гкіб е гкя її кОгХСгдПккя. 

ЙСбПТкПккя УзОТвж кП лСеаОбияє СУСаФ лТОбО кО лСбмСТкП її лСгОккя Ф бУмОкСбиПкСйФ 
ожй КСгПзУСй лСТягзФ. 

ЙПТПаів УмТСзФ лСгОккя УзОТвж еФлжкяємьУя е гкя лСгОккя УзОТвж гС гкя її лСбПТкПккя 
СУСаі, язО її лСгОиО. 

ЛмОммя 261. ЛмТСзж лСгОккя УзОТв 
1. ЛзОТвО йСдП аФмж лСгОкО лТСмявСй 30 гкіб е гкя, зСиж СУСаО гіекОиОУя ОаС лСбжккО 

аФиО гіекОмжУя лТС лСТФрПккя УбСїХ лТОб ФкОУиігСз ТірПккя, гії пж аПегіяиькСУмі йжмкСвС 
СТвОкФ, ОиП кП ліекірП рПУмж йіУяоіб е гкя лТжРкяммя біглСбігкСвС ТірПккя, бпжкПккя гії 
ОаС аПегіяиькСУмі. 

К ТОеі язсС СУмОккіР гПкь УмТСзФ, еОекОпПкСвС б ОаеОоі лПТрСйФ оієї пОУмжкж, 
лТжлОгОє кО бжХігкжР ОаС УбямзСбжР гПкь, СУмОккій гкПй мОзСвС УмТСзФ ббОдОємьУя 
лПТржР ТСаСпжР гПкь, сС кОУмОє еО бжХігкжй ОаС УбямзСбжй гкПй. 

ЛмТСз лСгОккя УзОТвж кП ббОдОємьУя лТСлФсПкжй, язсС гС РСвС еОзікпПккя УзОТвФ 
лСгОкС гС ФУмОкСбж еб'яезФ пж кОлТОбиПкС еОУСаОйж ПиПзмТСккжХ зСйФкізОоіР. 

2. К ТОеі лТСлФУзФ УмТСзФ лСгОккя УзОТвж мОзжР УмТСз еО еОябСю СУСаж йСдП аФмж 
лСкСбиПкжР, язсС йжмкжР СТвОк бжсСвС Тібкя бжекОє лТжпжкж мОзСвС лТСлФУзФ лСбОдкжйж. 

3. ЗОябО лТС лСкСбиПккя лТСлФсПкСвС УмТСзФ лСгОккя УзОТвж мО гСзФйПкмж, сС 
лігмбПТгдФюмь лСбОдкіУмь лТжпжк лТСлФУзФ мОзСвС УмТСзФ (еО кОябкСУмі), лСгОюмьУя ТОеСй 
іе УзОТвСю. 

4. ЖжмкжР СТвОк бжсСвС Тібкя лТжРйОє УзОТвФ гС ТСевиягФ Ф ТОеі, язсС лТжпжкж 
лТСлФУзФ УмТСзФ лСгОккя УзОТвж аФгФмь бжекОкі лСбОдкжйж. 

5. К ТОеі лТСлФУзФ СУСаСю УмТСзФ лСгОккя УзОТвж, бУмОкСбиПкСвС пОУмжкСю лПТрСю 
оієї УмОммі, ОаС язсС лТжпжкж гия лСкСбиПккя УмТСзФ лСгОккя УзОТвж бжекОкі кПлСбОдкжйж, 
йжмкжР СТвОк бжсСвС Тібкя еОижрОє УзОТвФ аПе ТСевиягФ мО лСбігСйияє лТС оП СУСаФ, язО 
лСгОиО УзОТвФ, О мОзСд лТС лігУмОбж бжекОккя лТжпжк мОзСвС лТСлФУзФ кПлСбОдкжйж. 
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ЛмОммя 262. ЙТОбО СУСаж, язО лСгОиО УзОТвФ 
1. ИУСаО, язО лСгОиО УзОТвФ, йОє лТОбС: 
1) аТОмж ФпОУмь Ф ТСевиягі УзОТвж СУСажУмС ОаС пПТПе ФлСбкСбОдПкФ СУСаФ, Ф мСйФ пжУиі 

б ТПджйі бігПСзСкнПТПкоії; 
2) лСгОбОмж еОябж, кОгОбОмж лСяУкПккя, кОбСгжмж УбСї гСбСгж е лжмОкь, сС бжкжзОюмь 

ліг пОУ ТСевиягФ УзОТвж, і еОлПТПпПккя лТСмж еОяб мО гСбСгіб ікржХ СУіа; 
3) кОгОбОмж гСгОмзСбі гСзФйПкмж мО/ОаС ікнСТйОоію ОаС кОлСиявОмж кО їХ еОлжмі 

йжмкжй СТвОкСй, язжР ТСевиягОє УзОТвФ; 
4) гС лТжРкяммя ТірПккя еО ТПеФиьмОмОйж ТСевиягФ УзОТвж бігзижзОмж її рияХСй 

кОлТОбиПккя лжУьйСбСї еОябж гС йжмкСвС СТвОкФ, язжР ТСевиягОє УзОТвФ; 
5) СмТжйФбОмж ікнСТйОоію лТС ТСевияг УзОТвж мО СгПТдФбОмж ТірПккя еО 

ТПеФиьмОмОйж ТСевиягФ УзОТвж; 
6) бжУиСбиюбОмж ФУкС ОаС лжУьйСбС бжйСвФ сСгС еОаПелПпПккя зСкнігПкоіРкСУмі мО 

кПТСевСиСрПккя лПбкжХ бігСйСУмПР ліг пОУ ТСевиягФ УзОТвж; 
7) бжйОвОмж бігрзСгФбОккя еажмзіб, язсС бСкж еОбгОкі бкОУиігСз лСТФрПккя 

бУмОкСбиПкСвС лСТягзФ ТСевиягФ УзОТв; 
8) зСТжУмФбОмжУя ікржйж лТОбОйж, бжекОпПкжйж еОзСкСгОбУмбСй. 

ЛмОммя 263. КСевияг УзОТв 
1. Йіг пОУ ТСевиягФ УзОТвж йжмкжР СТвОк бжсСвС Тібкя лПТПбіТяє лТОбСйіТкіУмь мО 

СаґТФкмСбОкіУмь СУзОТдФбОкСвС ТірПккя йжмкСвС СТвОкФ, лТОбСйіТкіУмь бпжкПкжХ гіР ОаС 
бігУФмкіУмь нОзмФ аПегіяиькСУмі йжмкСвС СТвОкФ. 

2. ЖжмкжР СТвОк бжсСвС Тібкя еО еОябСю СУСаж, язО лСгОиО УзОТвФ, еОиФпОє гС 
ТСевиягФ УзОТвж йжмкжР СТвОк, язСвС УмСУФємьУя лТПгйПм СУзОТдПккя. 

3. ЛзОТвО ТСевиягОємьУя йжмкжй СТвОкСй бжсСвС Тібкя лТСмявСй 30 гкіб е гкя її 
СмТжйОккя. 

4. ЗО кПСаХігкСУмі СмТжйОккя лСежоії сСгС лТПгйПмО СУзОТдПккя біг йжмкСвС СТвОкФ, 
язСвС УмСУФємьУя лТПгйПм СУзОТдПккя, йжмкжР СТвОк бжсСвС Тібкя йСдП кОлТОбжмж гС 
йжмкСвС СТвОкФ, язСвС УмСУФємьУя лТПгйПм СУзОТдПккя, зСлії УзОТвж мО гСгОкжХ гС кПї 
гСзФйПкміб (Ф ТОеі їХ лСгОккя). 

К ТОеі СмТжйОккя зСлії УзОТвж біглСбігкС гС ОаеОоФ лПТрСвС оієї пОУмжкж йжмкжР 
СТвОк, язСвС УмСУФємьУя лТПгйПм СУзОТдПккя, еСаСб'яеОкжР кОгіУиОмж гС йжмкСвС СТвОкФ 
бжсСвС Тібкя УбСю лСежоію мО кОябкі б кьСвС гСзФйПкмж сСгС лТПгйПмО СУзОТдПккя 
лТСмявСй л'ямж ТСаСпжХ гкіб е гкя СмТжйОккя зСлії УзОТвж. 

5. К ТОеі язсС ліг пОУ ТСевиягФ УзОТвж бУмОкСбиПкС, сС б йжмкСйФ СТвОкі бжсСвС Тібкя 
бігУФмкі гСзФйПкмж мО/ОаС ікнСТйОоія, сС йОюмь екОпПккя гия ТСевиягФ УзОТвж, йжмкжР 
СТвОк бжсСвС Тібкя йОє лТОбС кОлТОбжмж СУСаі, язО лСгОиО УзОТвФ, еОлжм іе еОекОпПккяй 
гСзФйПкміб мО/ОаС ікнСТйОоії, язі кПСаХігкС кОгОмж. 

ИУСаО, язО лСгОиО УзОТвФ, еСаСб'яеОкО кОгОмж йжмкСйФ СТвОкФ бжсСвС Тібкя кО РСвС 
еОлжм гСзФйПкмж мО ікнСТйОоію, кПСаХігкі гия ТСевиягФ УзОТвж, лТСмявСй 15 гкіб е гкя 
СмТжйОккя мОзСвС еОлжмФ. 

6. К ТОеі кОлТОбиПккя еОлжмФ, лПТПгаОпПкСвС пОУмжкСю л'ямСю оієї УмОммі, УмТСз 
ТСевиягФ УзОТвж еФлжкяємьУя гС кОгОккя йжмкСйФ СТвОкФ бжсСвС Тібкя гСзФйПкміб мО/ОаС 
ікнСТйОоії, еОекОпПкжХ Ф еОлжмі, ОиП кП аіиьрП кід кО 20 гкіб е гкя кОлТОбиПккя мОзСвС 
еОлжмФ. 

7. К ТОеі язсС СУСаО, язО лСгОиО УзОТвФ, кП кОгОиО гСзФйПкміб мО/ОаС ікнСТйОоії кО 
еОлжм йжмкСвС СТвОкФ бжсСвС Тібкя, ТірПккя еО ТПеФиьмОмОйж ТСевиягФ УзОТвж лТжРйОємьУя 
е ФТОХФбОккяй кОябкжХ Ф мОзСвС СТвОкФ гСзФйПкміб мО/ОаС ікнСТйОоії. 

8. ЛмТСз ТСевиягФ УзОТвж, еОекОпПкжР Ф пОУмжкі мТПміР оієї УмОммі, йСдП аФмж 
лТСгСбдПкжР еО ТірПккяй йжмкСвС СТвОкФ бжсСвС Тібкя, ОиП кП аіиьрП кід кО 20 гкіб. 

9. ЙСбігСйиПккя лТС лТСгСбдПккя УмТСзФ ТСевиягФ УзОТвж кОгУжиОємьУя СУСаі, язО 
лСгОиО УзОТвФ, Ф лОлПТСбіР ОаС ПиПзмТСккіР нСТйі. 
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10. К ТОеі язсС ТірПккя, гії ОаС аПегіяиькіУмь йжмкСвС СТвОкФ СгкСпОУкС 
СУзОТдФюмьУя гС йжмкСвС СТвОкФ бжсСвС Тібкя мО гС УФгФ і УФг бігзТжбОє лТСбОгдПккя Ф 
УлТОбі, ТСевияг УзОТвж йжмкжй СТвОкСй бжсСвС Тібкя лТжлжкяємьУя. 

ЛмОммя 264. ЗФлжкПккя бжзСкОккя ТірПкь йжмкжХ СТвОкіб 
1. ЙСгОккя УзОТвж кП лТжебСгжмь гС еФлжкПккя бжзСкОккя СУзОТдФбОкСвС ТірПккя. 
2. ЗО еОябСю СУСаж, язО лСгОиО УзОТвФ, йжмкжР СТвОк бжсСвС Тібкя кО пОУ ТСевиягФ 

УзОТвж йОє лТОбС еФлжкжмж лСбкіУмю ОаС пОУмзСбС бжзСкОккя СУзОТдФбОкСвС ТірПккя Ф 
ТОеі, язсС є СаґТФкмСбОкі лігУмОбж ббОдОмж, сС СУзОТдФбОкП ТірПккя кП біглСбігОє 
еОзСкСгОбУмбФ КзТОїкж е лжмОкь йжмкСї УлТОбж ОаС сС іУкФє Тжежз еОлСгіяккя екОпкСї 
рзСгж СУСаі, язО лСгОиО УзОТвФ. 

3. К бжлОгзФ, бжекОпПкСйФ пОУмжкСю гТФвСю оієї УмОммі, язсС бкОУиігСз бжзСкОккя 
СУзОТдФбОкСвС ТірПккя б СУСаж, язО лСгОиО УзОТвФ, бжкжзОє еСаСб'яеОккя іе УлиОмж йжмкжХ 
лиОмПдіб, бжзСкОккя мОзСвС ТірПккя йСдП аФмж еФлжкПкС, еО ФйСбж кОгОккя еОаПелПпПккя 
УлиОмж йжмкжХ лиОмПдіб біглСбігкС гС ТСегіиФ X оьСвС КСгПзУФ. ЗОаПелПпПккя УлиОмж 
йжмкжХ лиОмПдіб кОгОємьУя кО УФйФ йжмкжХ лиОмПдіб, еСаСб'яеОккя іе УлиОмж язжХ бжкжзОє 
бкОУиігСз бжзСкОккя СУзОТдФбОкСвС ТірПккя. 

4. ЗО ТПеФиьмОмОйж ТСевиягФ УзОТвж еОаПелПпПккя УлиОмж йжмкжХ лиОмПдіб, кОгОкП 
біглСбігкС гС пОУмжкж мТПмьСї оієї УмОммі, лСбПТмОємьУя (бжбіиькяємьУя) ОаС 
бжзСТжУмСбФємьУя гия УлиОмж біглСбігкжХ йжмкжХ лиОмПдіб Ф лСТягзФ мО УмТСзж, бжекОпПкі 
ожй КСгПзУСй. 

ЛмОммя 265. КірПккя еО ТПеФиьмОмОйж ТСевиягФ УзОТвж 
1. ЗО ТПеФиьмОмОйж ТСевиягФ УзОТвж йжмкжР СТвОк бжсСвС Тібкя лТжРйОє СгкП е мОзжХ 

ТірПкь, язжй: 
1) лСбкіУмю еОгСбСиькяє УзОТвФ; 
2) пОУмзСбС еОгСбСиькяє УзОТвФ; 
3) еОижрОє УзОТвФ аПе еОгСбСиПккя. 
2. К ТОеі лТжРкяммя ТірПккя, лПТПгаОпПкСвС лФкзмСй 1 ОаС 2 пОУмжкж лПТрСї оієї УмОммі, 

йжмкжР СТвОк бжсСвС Тібкя: 
1) УзОУСбФє СУзОТдФбОкП ТірПккя лСбкіУмю ОаС пОУмзСбС; ОаС 
2) УзОУСбФє СУзОТдФбОкП ТірПккя мО УОйСУміРкС лТжРйОє кСбП ТірПккя; ОаС 
3) УзОУСбФє СУзОТдФбОкП ТірПккя мО еСаСб'яеФє біглСбігкжР йжмкжР СТвОк лТжРкямж 

кСбП ТірПккя біглСбігкС гС еОзСкСгОбУмбО; ОаС 
4) бкСУжмь ейікж гС СУзОТдФбОкСвС ТірПккя; ОаС 
5) бжекОє гії ОаС нОзм аПегіяиькСУмі біглСбігкСвС йжмкСвС СТвОкФ кПлТОбСйіТкжйж мО 

еСаСб'яеФє оПР йжмкжР СТвОк бджмж еОХСгіб, УлТяйСбОкжХ кО ФУФкПккя бжябиПкжХ 
лСТФрПкь. 

3. КірПккя еО ТПеФиьмОмОйж ТСевиягФ УзОТвж УзиОгОємьУя іе бУмФлкСї, СлжУСбСї, 
йСмжбФбОиькСї мО ТПеСиюмжбкСї пОУмжк. 

К ТірПккі еО ТПеФиьмОмОйж ТСевиягФ УзОТвж мОзСд еОекОпОємьУя лТС лТОбС СУСаж, язО 
лСгОиО УзОТвФ, Ф ТОеі її кПевСгж е лТжРкямжй ТірПккяй СУзОТджмж РСвС б УФгСбСйФ лСТягзФ. 

4. КірПккя еО ТПеФиьмОмОйж ТСевиягФ УзОТвж лТжРйОємьУя біг ійПкі йжмкСвС СТвОкФ 
бжсСвС Тібкя мО ліглжУФємьУя зПТібкжзСй оьСвС йжмкСвС СТвОкФ ОаС ФлСбкСбОдПкСю кжй 
лСУОгСбСю СУСаСю оьСвС СТвОкФ. 

5. КірПккя еО ТПеФиьмОмОйж ТСевиягФ УзОТвж лТСмявСй мТьСХ ТСаСпжХ гкіб е гОмж РСвС 
лТжРкяммя кОгУжиОємьУя СУСаі, язО лСгОиО УзОТвФ, Ф лОлПТСбіР ОаС ПиПзмТСккіР нСТйі кО 
ОгТПУФ, еОекОпПкФ Ф УзОТеі. 

6. К ТОеі лТжРкяммя ТірПкь, лПТПгаОпПкжХ лФкзмОйж 3 і 5 пОУмжкж гТФвСї оієї УмОммі, 
йжмкжР СТвОк, язСвС УмСУФємьУя лТПгйПм СУзОТдПккя, еСаСб'яеОкжР лТжРкямж кСбП ТірПккя 
ОаС бджмж еОХСгіб, УлТяйСбОкжХ кО ФУФкПккя бжябиПкжХ лСТФрПкь, Ф кОРзСТСмржР 
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йСдижбжР УмТСз, ОиП кП аіиьрП л'ямж ТСаСпжХ гкіб е гОмж лТжРкяммя ТірПккя еО 
ТПеФиьмОмОйж ТСевиягФ УзОТвж. 

7. ЖжмкжР СТвОк бжсСвС Тібкя, язжР лТжРкяб ТірПккя еО ТПеФиьмОмОйж ТСевиягФ 
УзОТвж, еОижрОє аПе ТСевиягФ лСбмСТкі УзОТвж, лСгОкі мією УОйСю СУСаСю сСгС мСвС 
УОйСвС лТПгйПмО СУзОТдПккя, мО лСбігСйияє СУСаФ лТС мОзП лТжРкямП ТірПккя. 

ЛмОммя 27. ИУСаижбСУмі еОгСбСиПккя УзОТв кО ТірПккя,  
гії ОаС аПегіяиькіУмь йжмкжХ СТвОкіб 

1. К ТОеі язсС еОгСбСиПккя УзОТвж кО ТірПккя, гії ОаС аПегіяиькіУмь йжмкжХ СТвОкіб 
лСб'яеОкС е бжлиОмСю вТСрСбжХ УФй, їХ бжлиОмО егіРУкюємьУя еО ТОХФкСз гПТдОбкСвС 
аюгдПмФ СТвОкОйж, сС егіРУкююмь зОекОпПРУьзП СаУиФвСбФбОккя аюгдПмкжХ зСрміб, кО 
лігУмОбі ТірПккя УФгФ ОаС ТірПккя йжмкСвС СТвОкФ бжсСвС Тібкя лТС еОгСбСиПккя УзОТвж 
лСбкіУмю ОаС пОУмзСбС б лСТягзФ, бжекОпПкСйФ еОзСкСй. 

ЛмОммя 28. ЙПТПбіТзО еОзСккСУмі мО СаґТФкмСбОкСУмі ТірПкь, гіР ОаС аПегіяиькСУмі 
йжмкжХ СТвОкіб Ф лСТягзФ зСкмТСию 

1. МПкмТОиькжР СТвОк бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ йжмкФ лСиімжзФ, йОє 
лТОбС б лСТягзФ зСкмТСию еО гіяиькіУмю ліглСТягзСбОкжХ йжмкжХ СТвОкіб ОаС їХ лСУОгСбжХ 
СУіа УзОУСбФбОмж ОаС ейікюбОмж їХкі кПлТОбСйіТкі ТірПккя, О мОзСд бджбОмж лПТПгаОпПкжХ 
еОзСкСй еОХСгіб еО нОзмОйж кПлТОбСйіТкжХ ТірПкь, гіР ОаС аПегіяиькСУмі еОекОпПкжХ 
СТвОкіб ОаС СУіа. 

2. КПТібкжз йжмкжоі йОє лТОбС б лСТягзФ зСкмТСию еО гіяиькіУмю ліглСТягзСбОкжХ 
УмТФзмФТкжХ лігТСегіиіб мО йжмкжХ лСУміб, язі бХСгямь гС УзиОгФ йжмкжоі, УзОУСбФбОмж ОаС 
ейікюбОмж їХкі кПлТОбСйіТкі ТірПккя, О мОзСд бджбОмж лПТПгаОпПкжХ еОзСкСй еОХСгіб еО 
нОзмОйж кПлТОбСйіТкжХ ТірПкь, гіР ОаС аПегіяиькСУмі еОекОпПкжХ СТвОкіб. 

Соаооя 29. Вийкючема 

ЛмОммя 30. ВіглСбігОиькіУмь йжмкжХ СТвОкіб, їХ лСУОгСбжХ СУіа мО ікржХ лТОоібкжзіб 
1. ЙСУОгСбі СУСаж мО ікрі лТОоібкжзж йжмкжХ СТвОкіб, язі лТжРкяиж кПлТОбСйіТкі 

ТірПккя, бпжкжиж кПлТОбСйіТкі гії ОаС гСлФУмжиж аПегіяиькіУмь лТж бжзСкОккі кжйж УбСїХ 
УиФдаСбжХ (мТФгСбжХ) СаСб'яезіб, Ф мСйФ пжУиі б СУСажУмжХ зСТжУижбжХ оіияХ ОаС кО зСТжУмь 
мТПміХ СУіа, кПУФмь зТжйікОиькФ, ОгйікіУмТОмжбкФ, гжУожлиікОТкФ мО ікрФ біглСбігОиькіУмь 
біглСбігкС гС еОзСкФ. 

2. ОзСгО, еОлСгіякО СУСаОй мО їХкьСйФ йОРкФ кПлТОбСйіТкжйж ТірПккяйж, гіяйж ОаС 
аПегіяиькіУмю йжмкжХ СТвОкіб, бігрзСгСбФємьУя Ф лСТягзФ, бжекОпПкСйФ еОзСкСй. 

ГиОбО 5. ІкнСТйОоіРкі мПХкСиСвії мО ПиПзмТСккі ікнСТйОоіРкі ТПУФТУж  
Ф йжмкіР УлТОбі 

ЛмОммя 31. ЗОУмСУФбОккя УжУмПй, сС еОаПелПпФюмь нФкзоіСкФбОккя ПиПзмТСккжХ 
ікнСТйОоіРкжХ ТПУФТУіб йжмкжХ СТвОкіб, і еОУСаіб їХ еОаПелПпПккя 

1. ЖжмкО УлТОбО егіРУкюємьУя е бжзСТжУмОккяй ікнСТйОоіРкжХ мПХкСиСвіР, Ф мСйФ 
пжУиі еОУкСбОкжХ кО УжУмПйОХ, сС еОаПелПпФюмь нФкзоіСкФбОккя ПиПзмТСккжХ 
ікнСТйОоіРкжХ ТПУФТУіб йжмкжХ СТвОкіб, і еОУСаіб їХ еОаПелПпПккя, сС нФкзоіСкФюмь кО 
кОоіСкОиькСйФ мО/ОаС йідкОТСгкСйФ Тібкі. 

2. ВлТСбОгдПккя УжУмПй, сС еОаПелПпФюмь нФкзоіСкФбОккя ПиПзмТСккжХ 
ікнСТйОоіРкжХ ТПУФТУіб йжмкжХ СТвОкіб, егіРУкюємьУя біглСбігкС гС еОзСкСгОбУмбО. Йіг 
пОУ їХ блТСбОгдПккя йжмкі СТвОкж лТСбСгямь зСкУФиьмОоії е ФУійО аПелСУПТПгкьС 
еОікмПТПУСбОкжйж УмСТСкОйж. 

3. К йжмкіР УлТОбі йСдФмь еОУмСУСбФбОмжУя УжУмПйж, сС еОаПелПпФюмь нФкзоіСкФбОккя 
ПиПзмТСккжХ ікнСТйОоіРкжХ ТПУФТУіб йжмкжХ СТвОкіб, і еОУСаж їХ еОаПелПпПккя, ТСеТСаиПкі, 
бжвСмСбиПкі ОаС лТжгаОкі йжмкжйж СТвОкОйж. 
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4. ЛжУмПйж, сС еОаПелПпФюмь нФкзоіСкФбОккя ПиПзмТСккжХ ікнСТйОоіРкжХ ТПУФТУіб 
йжмкжХ СТвОкіб, і еОУСаж їХ еОаПелПпПккя, ТСеТСаиПкі, бжвСмСбиПкі ОаС лТжгаОкі йжмкжйж 
СТвОкОйж, є гПТдОбкСю биОУкіУмю і еОзТілиююмьУя еО біглСбігкжйж йжмкжйж СТвОкОйж. 

5. ЖСдижбіУмь бжзСТжУмОккя гия егіРУкПккя йжмкСї УлТОбж УжУмПй, сС еОаПелПпФюмь 
нФкзоіСкФбОккя ПиПзмТСккжХ ікнСТйОоіРкжХ ТПУФТУіб йжмкжХ СТвОкіб, і еОУСаіб їХ 
еОаПелПпПккя, О мОзСд лСТягСз і ФйСбж їХ еОУмСУФбОккя бжекОпОюмьУя оПкмТОиькжй 
СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ 
лСиімжзФ. 

6. ЛмбСТПккя мО нФкзоіСкФбОккя єгжкСї ОбмСйОмжеСбОкСї ікнСТйОоіРкСї УжУмПйж 
йжмкжХ СТвОкіб, ОбмСйОмжеСбОкСї УжУмПйж йжмкСвС СнСТйиПккя мО єгжкСвС гПТдОбкСвС 
ікнСТйОоіРкСвС бПа-лСТмОиФ "ЄгжкП бізкС гия йідкОТСгкСї мСТвібиі" еОаПелПпФюмьУя 
оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ йжмкФ лСиімжзФ. 

МПкмТОиькжР СТвОк бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ йжмкФ лСиімжзФ, мОзСд 
еОаПелПпФє нФкзоіСкФбОккя кО кОоіСкОиькСйФ Тібкі ПиПзмТСккСї мТОкежмкСї УжУмПйж мО їХ 
УзиОгСбжХ, сС бжзСТжУмСбФюмьУя гия оіиПР лТСоПгФТж УліиькСвС мТОкежмФ, лПТПгаОпПкСї 
КСкбПкоією лТС лТСоПгФТФ УліиькСвС мТОкежмФ. 

7. ВиОУкП ТСеТСаиПккя лТСвТОйкСвС еОаПелПпПккя гия йжмкжХ СТвОкіб егіРУкюємьУя 
УлПоіОиіеСбОкжй лігТСегіиСй оПкмТОиькСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє 
гПТдОбкФ йжмкФ лСиімжзФ. 

8. Дия бжзСкОккя лПТПгаОпПкжХ ожй КСгПзУСй йжмкжХ нСТйОиькСУмПР 
бжзСТжУмСбФємьУя ОбмСйОмжеСбОкО УжУмПйО йжмкСвС СнСТйиПккя, сС бХСгжмь гС УзиОгФ 
єгжкСї ОбмСйОмжеСбОкСї ікнСТйОоіРкСї УжУмПйж йжмкжХ СТвОкіб КзТОїкж. К ТОеі бжХСгФ е 
иОгФ ОбмСйОмжеСбОкСї УжУмПйж йжмкСвС СнСТйиПккя ОаС єгжкСї ОбмСйОмжеСбОкСї 
ікнСТйОоіРкСї УжУмПйж йжмкжХ СТвОкіб йжмкі нСТйОиькСУмі бжзСкФюмьУя б лСТягзФ, 
бжекОпПкСйФ оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО 
ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ. 

Дия бжзСкОккя йжмкжХ нСТйОиькСУмПР, лПТПгаОпПкжХ КСкбПкоією лТС лТСоПгФТФ 
УліиькСвС мТОкежмФ, СайікФ ікнСТйОоією мО беОєйСгії йід йжмкжйж СТвОкОйж, Ф мСйФ пжУиі 
ікСеПйкжХ гПТдОб, бжзСТжУмСбФємьУя ПиПзмТСккО мТОкежмкО УжУмПйО, ПиПзмТСккО УжУмПйО 
ФлТОбиіккя вОТОкміяйж мО їХ УзиОгСбі, сС бХСгямь гС УзиОгФ ікнСТйОоіРкжХ УжУмПй йжмкжХ 
СТвОкіб. 

9. З йПмСю еОаПелПпПккя беОєйСгії йід єгжкСю ОбмСйОмжеСбОкСю ікнСТйОоіРкСю 
УжУмПйСю йжмкжХ СТвОкіб мО ікнСТйОоіРкжйж УжУмПйОйж гПзиОТОкміб, йжмкжХ аТСзПТіб мО 
ікржХ СУіа Ф лТСоПУі егіРУкПккя йжмкжХ нСТйОиькСУмПР оПкмТОиькжР СТвОк бжзСкОбпСї 
биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ йжмкФ лСиімжзФ, кОгОє йСдижбіУмь бжзСТжУмОккя біглСбігкжХ 
бПа-УПТбіУіб мО ікржХ ПиПзмТСккжХ УПТбіУіб, гСУмФлкжХ пПТПе йПТПдФ ІкмПТкПм. 

ЛмОммя 311. ЗОУмСУФбОккя ПиПзмТСккжХ гСзФйПкміб мО ПиПзмТСккСвС гСзФйПкмССаівФ 
б йжмкіР УлТОбі 

1. ЗОябж, ебПТкПккя, еОлжмж, УзОТвж, ікрі гСзФйПкмж, лСгОккя язжХ гС йжмкжХ СТвОкіб 
лПТПгаОпПкС ожй КСгПзУСй, йСдФмь лСгОбОмжУя б ПиПзмТСккСйФ бжвиягі. 

2. К бжлОгзОХ, язсС ожй КСгПзУСй бУмОкСбиПкС бжйСвФ сСгС еОУбігпПккя 
(ліглжУОккя) ПиПзмТСккжй ліглжУСй кПСаХігкжХ гия егіРУкПккя йжмкСвС зСкмТСию мО 
йжмкСвС СнСТйиПккя мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя гСзФйПкміб, 
лСгОккя язжХ йжмкжй СТвОкОй лПТПгаОпПкС ожй КСгПзУСй б ПиПзмТСккіР нСТйі, мОзП 
еОУбігпПккя егіРУкюємьУя рияХСй кОзиОгПккя збОиінізСбОкСвС ОаС ФгСУзСкОиПкСвС 
ПиПзмТСккСвС ліглжУФ ФлСбкСбОдПкСї СУСаж ліглТжєйУмбО, сС аОеФємьУя кО 
збОиінізСбОкСйФ УПТмжнізОмі ПиПзмТСккСвС ліглжУФ, біглСбігкС гС бжйСв ЗОзСкФ КзТОїкж 
"ЙТС ПиПзмТСккі гСбіТпі лСУиФвж". 

ЙТж оьСйФ ПиПзмТСккО ігПкмжнізОоія зСТжУмФбОпіб УжУмПй, сС еОаПелПпФюмь 
нФкзоіСкФбОккя ПиПзмТСккжХ ікнСТйОоіРкжХ ТПУФТУіб йжмкжХ СТвОкіб, гия СмТжйОккя кжйж 
ПиПзмТСккжХ лСУиФв, гСУмФлФ гС УПТбіУіб йСдП аФмж бжзСкОкО е бжзСТжУмОккяй 
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ПиПзмТСккСвС ліглжУФ ОаС ікрСвС еОУСаФ ПиПзмТСккСї ігПкмжнізОоії біглСбігкС гС бжйСв 
ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС ПиПзмТСккі гСбіТпі лСУиФвж" мО йідкОТСгкжХ гСвСбСТіб КзТОїкж, евСгО 
кО СаСб'яезСбіУмь язжХ кОгОкО ВПТХСбкСю КОгСю КзТОїкж. 

3. КірПккя мО ікрі гСзФйПкмж, лПТПгаОпПкі ожй КСгПзУСй, язі УмбСТююмьУя йжмкжйж 
СТвОкОйж ліг пОУ ТПОиіеОоії лСбкСбОдПкь, йСдФмь бжгОбОмжУя Ф бжвиягі ПиПзмТСккжХ 
гСзФйПкміб біглСбігкС гС ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС ПиПзмТСккі гСзФйПкмж мО ПиПзмТСккжР 
гСзФйПкмССаів". 

К бжлОгзОХ, бУмОкСбиПкжХ еОзСкСгОбУмбСй е лжмОкь йжмкСї УлТОбж, ПиПзмТСккі 
гСзФйПкмж лПТПмбСТююмьУя Ф біеФОиькФ нСТйФ, лТжгОмкФ гия УлТжРкяммя її ейіУмФ 
июгжкСю, Ф нСТйОмі, сС ФкПйСдижбиює Ф лСгОиьрСйФ бкПУПккя ейік гС кжХ. КірПккя мО 
ікрі гСзФйПкмж, сС кОгОюмьУя йжмкжйж СТвОкОйж б ПиПзмТСккіР нСТйі Ф бжлОгзОХ, 
лПТПгаОпПкжХ ожй КСгПзУСй, лігиявОюмь еОУбігпПккю ФлСбкСбОдПкСю лСУОгСбСю СУСаСю 
йжмкСвС СТвОкФ рияХСй кОзиОгПккя збОиінізСбОкСвС ПиПзмТСккСвС ліглжУФ ФлСбкСбОдПкСї 
СУСаж, сС аОеФємьУя кО збОиінізСбОкСйФ УПТмжнізОмі ПиПзмТСккСвС ліглжУФ, біглСбігкС гС 
бжйСв ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС ПиПзмТСккі гСбіТпі лСУиФвж". 

4. ЛСТйОмж, УмТФзмФТО гСзФйПкміб, еОекОпПкжХ Ф пОУмжкОХ лПТріР і гТФвіР оієї УмОммі, 
лТСмСзСиж СайікФ гОкжйж мО ікрі мПХкіпкі УлПожнізОоії бжекОпОюмьУя оПкмТОиькжй СТвОкСй 
бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ йжмкФ лСиімжзФ, е СлТжиюгкПккяй біглСбігкСї 
ікнСТйОоії кО УбСєйФ СніоіРкСйФ бПа-УОРмі. 

5. Жжмкі СТвОкж мО їХ лСУОгСбі СУСаж гия бжзСкОккя еОбгОкь, бжекОпПкжХ ожй 
КСгПзУСй, йОюмь лТОбС кО аПеСлиОмкП СмТжйОккя лСУиФв збОиінізСбОкСвС ПиПзмТСккСвС 
ліглжУФ, язі кОгОюмьУя оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ 
лСгОмзСбФ лСиімжзФ, б лСТягзФ, бжекОпПкСйФ оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС 
еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ. 

ЛмОммя 32. ЙігмбПТгдПккя біглСбігкСУмі УжУмПй, сС еОаПелПпФюмь нФкзоіСкФбОккя 
ПиПзмТСккжХ ікнСТйОоіРкжХ ТПУФТУіб йжмкжХ СТвОкіб, і еОУСаіб їХ еОаПелПпПккя 

1. ЙігмбПТгдПккя біглСбігкСУмі УжУмПй, сС еОаПелПпФюмь нФкзоіСкФбОккя 
ПиПзмТСккжХ ікнСТйОоіРкжХ ТПУФТУіб йжмкжХ СТвОкіб, і еОУСаіб їХ еОаПелПпПккя 
егіРУкюємьУя біглСбігкС гС еОзСкСгОбУмбО. 

ЛмОммя 33. ДиПзмТСккі ікнСТйОоіРкі ТПУФТУж йжмкжХ СТвОкіб 
1. Вийкючемо. 
2. Вийкючемо. 
3. ЗПСаХігкі гия егіРУкПккя йжмкСвС зСкмТСию мО йжмкСвС СнСТйиПккя мСбОТіб, 

мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя гСзФйПкмж (зТій гСзФйПкміб, сС йіУмямь 
мОєйкФ ікнСТйОоію), лСгОккя язжХ йжмкжй СТвОкОй лПТПгаОпПкС ожй КСгПзУСй мО ікржйж 
еОзСкОйж КзТОїкж, кОгОюмьУя йжмкжй СТвОкОй ікржйж гПТдОбкжйж СТвОкОйж, ФУмОкСбОйж 
мО СТвОкіеОоіяйж, ФлСбкСбОдПкжйж кО егіРУкПккя гСебіиькжХ ОаС зСкмТСиькжХ нФкзоіР 
сСгС лПТПйісПккя мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя пПТПе йжмкжР 
зСТгСк КзТОїкж, е бжзСТжУмОккяй йПХОкіейФ "єгжкСвС бізкО" біглСбігкС гС оьСвС КСгПзУФ Ф 
нСТйі ПиПзмТСккжХ гСзФйПкміб, еОУбігпПкжХ ПиПзмТСккжй ліглжУСй. 

ЗОйіУмь гСзФйПкмО, сС йіУмжмь мОєйкФ ікнСТйОоію, е бжзСТжУмОккяй йПХОкіейФ 
"єгжкСвС бізкО" Ф нСТйі ПиПзмТСккСвС гСзФйПкмО, еОУбігпПкСвС ПиПзмТСккжй ліглжУСй, 
лПТПгОюмьУя бігзТжмі бігСйСУмі лТС мОзжР гСзФйПкм: кОебО (мжл) гСзФйПкмО, зжй бжгОкжР 
(СТвОк, ФУмОкСбО, СТвОкіеОоія), УмФлікь УПзТПмкСУмі, гОмО бжгОпі, ТПєУмТОоіРкжР кСйПТ. 

4. ЙСТягСз бжзСТжУмОккя ПиПзмТСккжХ ікнСТйОоіРкжХ ТПУФТУіб йжмкжХ СТвОкіб, 
бжекОпОємьУя ожй КСгПзУСй мО ікржйж еОзСкСгОбпжйж ОзмОйж КзТОїкж. 

ЛмОммя 331. КПОиіеОоія йПХОкіейФ "єгжкСвС бізкО" 
1. ВеОєйСгія йід гПзиОТОкмОйж, їХ лТПгУмОбкжзОйж, ікржйж еОікмПТПУСбОкжйж 

СУСаОйж мО йжмкжйж СТвОкОйж, ікржйж гПТдОбкжйж СТвОкОйж, ФУмОкСбОйж мО 
СТвОкіеОоіяйж, ФлСбкСбОдПкжйж кО егіРУкПккя гСебіиькжХ ОаС зСкмТСиькжХ нФкзоіР сСгС 
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лПТПйісПккя мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя пПТПе йжмкжР 
зСТгСк КзТОїкж, егіРУкюємьУя е бжзСТжУмОккяй йПХОкіейФ "єгжкСвС бізкО" евігкС е ожй 
КСгПзУСй. 

2. Дия егіРУкПккя беОєйСгії, лПТПгаОпПкСї пОУмжкСю лПТрСю оієї УмОммі, 
бжзСТжУмСбФємьУя єгжкжР гПТдОбкжР ікнСТйОоіРкжР бПа-лСТмОи "ЄгжкП бізкС гия 
йідкОТСгкСї мСТвібиі", сС бХСгжмь гС УзиОгФ УжУмПй, сС еОаПелПпФюмь нФкзоіСкФбОккя 
ПиПзмТСккжХ ікнСТйОоіРкжХ ТПУФТУіб йжмкжХ СТвОкіб. АгйікіУмТОмСТСй мО гПТдОмПиПй 
єгжкСвС гПТдОбкСвС ікнСТйОоіРкСвС бПа-лСТмОиФ "ЄгжкП бізкС гия йідкОТСгкСї мСТвібиі" є 
оПкмТОиькжР СТвОк бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ йжмкФ лСиімжзФ. 

Дия нФкзоіСкФбОккя єгжкСвС гПТдОбкСвС ікнСТйОоіРкСвС бПа-лСТмОиФ "ЄгжкП бізкС 
гия йідкОТСгкСї мСТвібиі" ікнСТйОоіРкС-зСйФкізОоіРкО УжУмПйО йжмкжХ СТвОкіб еОаПелПпФє 
йСдижбіУмь СайікФ ікнСТйОоією е біглСбігкжйж ікнСТйОоіРкжйж, ПиПзмТСккжйж 
зСйФкізОоіРкжйж, ікнСТйОоіРкС-зСйФкізОоіРкжйж мО ікнСТйОоіРкС-мПиПзСйФкізОоіРкжйж 
УжУмПйОйж ікржХ гПТдОбкжХ СТвОкіб, ФУмОкСб мО СТвОкіеОоіР, ФлСбкСбОдПкжХ кО егіРУкПккя 
гСебіиькжХ ОаС зСкмТСиькжХ нФкзоіР сСгС лПТПйісПккя мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб 
зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж. 

3. Дия еОаПелПпПккя мО зСкмТСию еО гСмТжйОккяй бжйСв сСгС лПТПйісПккя мСбОТіб, 
мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж, 
лПТПгаОпПкжХ ожй КСгПзУСй мО ікржйж еОзСкОйж КзТОїкж, йжмкжйж СТвОкОйж, ікржйж 
гПТдОбкжйж СТвОкОйж, ФУмОкСбОйж мО СТвОкіеОоіяйж, ФлСбкСбОдПкжйж кО егіРУкПккя 
гСебіиькжХ ОаС зСкмТСиькжХ нФкзоіР сСгС лПТПйісПккя мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб 
зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж, бжзСТжУмСбФємьУя кОаіТ 
вОТйСкіеСбОкжХ бігСйСУмПР. 

4. ДСзФйПкмж мО бігСйСУмі, кОгОккя язжХ йжмкжй СТвОкОй лПТПгаОпПкС ожй КСгПзУСй 
мО ікржйж еОзСкОйж КзТОїкж біг ікржХ гПТдОбкжХ СТвОкіб, ФУмОкСб мО СТвОкіеОоіР, 
ФлСбкСбОдПкжХ кО егіРУкПккя біглСбігкжХ гСебіиькжХ ОаС зСкмТСиькжХ нФкзоіР УмСУСбкС 
лПТПйісПккя мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя пПТПе йжмкжР 
зСТгСк КзТОїкж, гия егіРУкПккя йжмкжХ нСТйОиькСУмПР кОгОюмьУя СгкСТОеСбС Ф нСТйі 
ПиПзмТСккСвС гСзФйПкмО, еОУбігпПкСвС ПиПзмТСккжй ліглжУСй, пПТПе єгжкжР гПТдОбкжР 
ікнСТйОоіРкжР бПа-лСТмОи "ЄгжкП бізкС гия йідкОТСгкСї мСТвібиі" мО кП лСмТПаФюмь 
гФаиюбОккя б лОлПТСбіР нСТйі, зТій бжлОгзіб кОгОккя бігзТжмжХ бігСйСУмПР лТС 
гСзФйПкмж, сС йіУмямь мОєйкФ ікнСТйОоію. ЗОгОккя йжмкжй СТвОкОй гия егіРУкПккя 
йжмкжХ нСТйОиькСУмПР лОлПТСбСвС лТжйіТкжзО гСзФйПкмО, сС йіУмжмь мОєйкФ ікнСТйОоію, 
егіРУкюємьУя Ф бжлОгзОХ мО лСТягзФ, бУмОкСбиПкжХ ожй КСгПзУСй мО ікржйж еОзСкОйж 
КзТОїкж. 

5. Йіг пОУ беОєйСгії йід гПзиОТОкмОйж, їХ лТПгУмОбкжзОйж, ікржйж еОікмПТПУСбОкжйж 
СУСаОйж мО йжмкжйж СТвОкОйж, ікржйж гПТдОбкжйж СТвОкОйж, ФУмОкСбОйж мО 
СТвОкіеОоіяйж, ФлСбкСбОдПкжйж кО егіРУкПккя гСебіиькжХ ОаС зСкмТСиькжХ нФкзоіР сСгС 
лПТПйісПккя мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя пПТПе йжмкжР 
зСТгСк КзТОїкж, е бжзСТжУмОккяй йПХОкіейФ "єгжкСвС бізкО" еОаПелПпФємьУя гСгПТдОккя 
бжйСв сСгС зСкнігПкоіРкСУмі ікнСТйОоії. 

ІкнСТйОоія, кОгОкО гПзиОТОкмОйж, їХ лТПгУмОбкжзОйж, ікржйж еОікмПТПУСбОкжйж 
СУСаОйж пПТПе єгжкжР гПТдОбкжР ікнСТйОоіРкжР бПа-лСТмОи "ЄгжкП бізкС гия йідкОТСгкСї 
мСТвібиі", йСдП бжзСТжУмСбФбОмжУя гПТдОбкжйж СТвОкОйж, ФУмОкСбОйж мО СТвОкіеОоіяйж, 
ФлСбкСбОдПкжйж кО егіРУкПккя гСебіиькжХ ОаС зСкмТСиькжХ нФкзоіР сСгС лПТПйісПккя 
мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж, 
бжзиюпкС біглСбігкС гС зСйлПмПкоії мО кП йСдП ТСевСиСрФбОмжУя аПе гСебСиФ СУСаж, язСю 
кОгОкС мОзФ ікнСТйОоію, еСзТПйО, лПТПгОбОмжУя мТПмій СУСаОй, Ф мСйФ пжУиі ікржй 
гПТдОбкжй СТвОкОй, ФУмОкСбОй мО СТвОкіеОоіяй, зТій бжлОгзіб, бжекОпПкжХ ожй КСгПзУСй. 

6. ГОТйСкіеОоія бігСйСУмПР, сС кОгОюмьУя пПТПе єгжкжР гПТдОбкжР ікнСТйОоіРкжР 
бПа-лСТмОи "ЄгжкП бізкС гия йідкОТСгкСї мСТвібиі", егіРУкюємьУя е йПмСю ФкжзкПккя 
кПСаХігкСУмі кПСгкСТОеСбСвС кОгОккя гПзиОТОкмСй, РСвС лТПгУмОбкжзСй мО ікрСю 
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еОікмПТПУСбОкСю СУСаСю СгкжХ і мжХ УОйжХ бігСйСУмПР Тіекжй гПТдОбкжй СТвОкОй, 
ФУмОкСбОй мО СТвОкіеОоіяй, ФлСбкСбОдПкжй кО егіРУкПккя гСебіиькжХ ОаС зСкмТСиькжХ 
нФкзоіР сСгС лПТПйісПккя мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя пПТПе 
йжмкжР зСТгСк КзТОїкж. 

ГОТйСкіеОоію бігСйСУмПР, сС кОгОюмьУя пПТПе єгжкжР гПТдОбкжР ікнСТйОоіРкжР бПа-
лСТмОи "ЄгжкП бізкС гия йідкОТСгкСї мСТвібиі", егіРУкює оПкмТОиькжР СТвОк бжзСкОбпСї 
биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ, біглСбігкС гС 
ТПзСйПкгОоіР мО кО СУкСбі йСгПиі гОкжХ ВУПУбімкьСї йжмкСї СТвОкіеОоії. 

Дия вОТйСкіеОоії бігСйСУмПР, сС кОгОюмьУя пПТПе єгжкжР гПТдОбкжР ікнСТйОоіРкжР 
бПа-лСТмОи "ЄгжкП бізкС гия йідкОТСгкСї мСТвібиі", оПкмТОиькжР СТвОк бжзСкОбпСї биОгж, 
сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ, еОмбПТгдФє 
кСТйОмжбкС-мПХкіпкжР гСзФйПкм - кОаіТ вОТйСкіеСбОкжХ бігСйСУмПР гия кОгОккя пПТПе 
єгжкжР гПТдОбкжР ікнСТйОоіРкжР бПа-лСТмОи "ЄгжкП бізкС гия йідкОТСгкСї мСТвібиі" мО 
еОаПелПпФє РСвС УжУмПйОмжпкжР лПТПвияг. 

МПкмТОиькжР СТвОк бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ йжмкФ лСиімжзФ, гия 
еОаПелПпПккя вОТйСкіеОоії бігСйСУмПР, сС кОгОюмьУя пПТПе єгжкжР гПТдОбкжР 
ікнСТйОоіРкжР бПа-лСТмОи "ЄгжкП бізкС гия йідкОТСгкСї мСТвібиі", егіРУкює: 

1) еаіТ мО ФеОвОиькПккя гОкжХ мО УФлТСбігкжХ гСзФйПкміб, язі евігкС е ожй КСгПзУСй, 
ікржйж еОзСкОйж КзТОїкж, йідкОТСгкжйж гСвСбСТОйж КзТОїкж, евСгО кО СаСб'яезСбіУмь 
язжХ кОгОкО ВПТХСбкСю КОгСю КзТОїкж, О мОзСд кСТйОмжбкС-лТОбСбжйж ОзмОйж, бжгОкжйж 
кО СУкСбі мО кО бжзСкОккя оьСвС КСгПзУФ мО ікржХ еОзСкіб КзТОїкж, лігиявОюмь лСгОккю 
біглСбігкжйж СУСаОйж гС гПТдОбкжХ СТвОкіб, ФУмОкСб мО СТвОкіеОоіР, ФлСбкСбОдПкжХ кО 
егіРУкПккя гСебіиькжХ ОаС зСкмТСиькжХ нФкзоіР сСгС лПТПйісПккя мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ 
еОУСаіб зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж; 

2) СаТСазФ ФеОвОиькПкжХ гОкжХ біглСбігкС гС ТПзСйПкгОоіР ВУПУбімкьСї йжмкСї 
СТвОкіеОоії; 

3) еаПТівОккя гОкжХ, сС кОгОюмьУя пПТПе єгжкжР гПТдОбкжР ікнСТйОоіРкжР бПа-
лСТмОи "ЄгжкП бізкС гия йідкОТСгкСї мСТвібиі"; 

4) бжекОпПккя ейіУмФ мО нСТйОмФ гОкжХ гия лСгОккя пПТПе єгжкжР гПТдОбкжР 
ікнСТйОоіРкжР бПа-лСТмОи "ЄгжкП бізкС гия йідкОТСгкСї мСТвібиі" біглСбігкС гС йСгПиі 
гОкжХ ВУПУбімкьСї йжмкСї СТвОкіеОоії; 

5) бігУмПдПккя ейік і гСлСбкПкь гС йСгПиі гОкжХ ВУПУбімкьСї йжмкСї СТвОкіеОоії мО 
ТПзСйПкгОоіР ВУПУбімкьСї йжмкСї СТвОкіеОоії гия лСгОиьрСвС їХ бжзСТжУмОккя; 

6) ТСейісПккя кО УбСєйФ СніоіРкСйФ УОРмі ікнСТйОоії лТС нФкзоіСкФбОккя єгжкСвС 
гПТдОбкСвС ікнСТйОоіРкСвС бПа-лСТмОиФ "ЄгжкП бізкС гия йідкОТСгкСї мСТвібиі"; 

7) ікрі нФкзоії, лПТПгаОпПкі еОзСкСгОбУмбСй, кПСаХігкі гия еОаПелПпПккя 
нФкзоіСкФбОккя єгжкСвС гПТдОбкСвС ікнСТйОоіРкСвС бПа-лСТмОиФ "ЄгжкП бізкС гия 
йідкОТСгкСї мСТвібиі". 

7. ЄгжкжР гПТдОбкжР ікнСТйОоіРкжР бПа-лСТмОи "ЄгжкП бізкС гия йідкОТСгкСї 
мСТвібиі" еОаПелПпФє: 

1) Сайік гСзФйПкмОйж мО бігСйСУмяйж УмСУСбкС лПТПйісПккя мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ 
еОУСаіб зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж йід СУСаОйж, 
еОекОпПкжйж Ф пОУмжкі лПТріР оієї УмОммі; 

2) лПТПгОбОккя гПТдОбкжйж СТвОкОйж, ФУмОкСбОйж і СТвОкіеОоіяйж, ФлСбкСбОдПкжйж 
кО егіРУкПккя гСебіиькжХ ОаС зСкмТСиькжХ нФкзоіР сСгС лПТПйісПккя мСбОТіб, 
мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж, 
біглСбігкжХ гСебіиькжХ гСзФйПкміб мО/ОаС бігСйСУмПР лТС бзиюпПккя (бжзиюпПккя) мСбОТФ 
гС (е) біглСбігкСвС ТПєУмТФ йжмкжй СТвОкОй, гПзиОТОкмОй, їХ лТПгУмОбкжзОй мО ікржй 
еОікмПТПУСбОкжй СУСаОй Ф нСТйі ПиПзмТСккжХ гСзФйПкміб, еОУбігпПкжХ ПиПзмТСккжй 
ліглжУСй; 

3) лПТПгОбОккя ФлСбкСбОдПкжйж гПТдОбкжйж СТвОкОйж йжмкжй СТвОкОй, 
гПзиОТОкмОй, їХ лТПгУмОбкжзОй мО ікржй еОікмПТПУСбОкжй СУСаОй ікнСТйОоії лТС 
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бУмОкСбиПкі кжйж біглСбігкС гС еОзСкіб пж йідкОТСгкжХ гСвСбСТіб КзТОїкж, евСгО кО 
СаСб'яезСбіУмь язжХ кОгОкО ВПТХСбкСю КОгСю КзТОїкж, еОаСТСк кО лПТПйісПккя Ф 
біглСбігкСйФ кОлТяйзФ мСбОТіб пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж; 

4) бжзСТжУмОккя йжмкжйж СТвОкОйж бігСйСУмПР е біглСбігкжХ ТПєУмТіб мО/ОаС 
гСзФйПкміб гия зСкмТСию еО гСмТжйОккяй бУмОкСбиПкжХ еОаСТСк мО/ОаС СайПдПкь кО 
лПТПйісПккя мСбОТіб пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж; 

5) кОгОккя ФлСбкСбОдПкжйж СТвОкОйж, язі лТСбСгямь еОХСгж СніоіРкСвС зСкмТСию 
сСгС мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя, сС ббСеямьУя кО йжмкФ 
мПТжмСТію КзТОїкж (Ф мСйФ пжУиі е йПмСю мТОкежмФ), бігСйСУмПР лТС ТПеФиьмОмж лТСбПгПккя 
мОзжХ еОХСгіб йжмкжй СТвОкОй, гПзиОТОкмОй, їХ лТПгУмОбкжзОй мО ікржй еОікмПТПУСбОкжй 
СУСаОй; 

6) бжзСТжУмОккя йжмкжйж СТвОкОйж ікнСТйОоії, кОгОкСї гПзиОТОкмОйж, їХ 
лТПгУмОбкжзОйж, ікржйж еОікмПТПУСбОкжйж СУСаОйж мО гПТдОбкжйж СТвОкОйж, ФУмОкСбОйж 
мО СТвОкіеОоіяйж, ФлСбкСбОдПкжйж кО егіРУкПккя гСебіиькжХ ОаС зСкмТСиькжХ нФкзоіР 
сСгС лПТПйісПккя мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя пПТПе йжмкжР 
зСТгСк КзТОїкж, гия лТжРкяммя біглСбігкжХ ТірПкь сСгС лТСлФУзФ мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ 
еОУСаіб зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж, їХ бжлФУзФ Ф біглСбігкжР 
йжмкжР ТПджй; 

7) ТПвФияТкП ікнСТйФбОккя біглСбігкжХ гПТдОбкжХ СТвОкіб, ФУмОкСб мО СТвОкіеОоіР, 
ФлСбкСбОдПкжХ кО егіРУкПккя гСебіиькжХ ОаС зСкмТСиькжХ нФкзоіР сСгС лПТПйісПккя 
мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж, 
лТС егіРУкПккя йжмкжХ нСТйОиькСУмПР кО лігУмОбі біглСбігкжХ гСебіиькжХ гСзФйПкміб ОаС 
бігСйСУмПР лТС кОябкіУмь (бігУФмкіУмь) мСбОТФ Ф біглСбігкСйФ ТПєУмТі, бкПУПкСйФ гС 
єгжкСвС гПТдОбкСвС ікнСТйОоіРкСвС бПа-лСТмОиФ "ЄгжкП бізкС гия йідкОТСгкСї мСТвібиі", 
рияХСй кОгОккя ікнСТйОоії лТС мСбОТж, лПТПйісПкі пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж еО 
біглСбігкжР лПТіСг (бігСйСУмі лТС гСебіиькжР гСзФйПкм ОаС ТПєУмТ, йжмкжР ТПджй, 
гПзиОТОкмО, біглТОбкжзО, СгПТдФбОпО, кОРйПкФбОккя зТОїкж лСХСгдПккя мСбОТіб (еО 
кОябкСУмі), біглТОбиПккя мО лТжекОпПккя, кОРйПкФбОккя мСбОТФ, зСг мСбОТФ евігкС е ККМ 
ЗДД, бігСйСУмі лТС зіиьзіУмь мСбОТФ б зіиСвТОйОХ (бОвО аТФммС мО бОвО кПммС) мО б ікржХ 
СгжкжояХ бжйіТФ); 

8) аОвОмСТОеСбП бжзСТжУмОккя СгкСТОеСбС бкПУПкСї ікнСТйОоії; 
9) йСдижбіУмь зССТгжкОоії йжмкжйж СТвОкОйж лТСбПгПккя еОХСгіб СніоіРкСвС 

зСкмТСию ФлСбкСбОдПкжйж СТвОкОйж; 
10) йСдижбіУмь егіРУкПккя гПзиОТОкмОйж, їХ лТПгУмОбкжзОйж, ікржйж 

еОікмПТПУСбОкжйж СУСаОйж УлиОмж біглСбігкжХ йжмкжХ лиОмПдіб, єгжкСвС еаСТФ, лиОмж еО 
егіРУкПккя йжмкжХ нСТйОиькСУмПР йжмкжйж СТвОкОйж, лиОмж еО лТСбПгПккя еОХСгіб 
СніоіРкСвС зСкмТСию ФлСбкСбОдПкжйж СТвОкОйж; 

11) лПТПгОбОккя гПзиОТОкмОйж, їХ лТПгУмОбкжзОйж мО ікржйж еОікмПТПУСбОкжйж 
СУСаОйж гС йжмкжХ СТвОкіб лПТПгаОпПкжХ еОзСкСгОбУмбСй КзТОїкж е лжмОкь йжмкСї УлТОбж 
гСзФйПкміб, бігСйСУмПР, еОяб, еОлжміб мСсС мО СмТжйОккя ебСТСмкСї ікнСТйОоії мО 
біглСбігПР біг йжмкжХ СТвОкіб; 

12) ТСейПдФбОккя гСУмФлФ гС ікнСТйОоії евігкС е зСйлПмПкоією гПТдОбкжХ СТвОкіб, 
ікржХ ФУмОкСб мО СТвОкіеОоіР, ФлСбкСбОдПкжХ кО егіРУкПккя гСебіиькжХ ОаС зСкмТСиькжХ 
нФкзоіР сСгС лПТПйісПккя мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя пПТПе 
йжмкжР зСТгСк КзТОїкж; 

13) аПеУмТСзСбП еаПТПдПккя ікнСТйОоії, її ОТХібОоію мО бігкСбиПккя. 
8. ЄгжкжР гПТдОбкжР ікнСТйОоіРкжР бПа-лСТмОи "ЄгжкП бізкС гия йідкОТСгкСї 

мСТвібиі" лТОоює лСУміРкС (24 вСгжкж сСгПккС), зТій пОУФ, кПСаХігкСвС гия РСвС мПХкіпкСвС 
СаУиФвСбФбОккя. 

МПХкіпкП СаУиФвСбФбОккя єгжкСвС гПТдОбкСвС ікнСТйОоіРкСвС бПа-лСТмОиФ "ЄгжкП 
бізкС гия йідкОТСгкСї мСТвібиі" лТСбСгжмьУя Ф пОУСбі лТСйідзж е кПекОпкСю зіиьзіУмю 
ебПТкПкь гС лСТмОиФ гПзиОТОкміб, їХ лТПгУмОбкжзіб, ікржХ еОікмПТПУСбОкжХ СУіа. 
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ІкнСТйОоія лТС еОлиОкСбОкжР пОУ мПХкіпкСвС СаУиФвСбФбОккя єгжкСвС гПТдОбкСвС 
ікнСТйОоіРкСвС бПа-лСТмОиФ "ЄгжкП бізкС гия йідкОТСгкСї мСТвібиі" ТСейісФємьУя кО 
СніоіРкСйФ бПа-УОРмі оПкмТОиькСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ йжмкФ 
лСиімжзФ, кП ліекірП, кід еО 24 вСгжкж гС лСпОмзФ РСвС лТСбПгПккя. 

К ТОеі бжХСгФ е иОгФ єгжкСвС гПТдОбкСвС ікнСТйОоіРкСвС бПа-лСТмОиФ "ЄгжкП бізкС 
гия йідкОТСгкСї мСТвібиі" УмТСзж, бжекОпПкі ожй КСгПзУСй, сС лСб'яеОкі е РСвС ТСаСмСю, 
лТжеФлжкяюмьУя кО лПТіСг гС бігкСбиПккя РСвС ТСаСмж. 

ІкнСТйОоія лТС бжХіг е иОгФ єгжкСвС гПТдОбкСвС ікнСТйОоіРкСвС бПа-лСТмОиФ "ЄгжкП 
бізкС гия йідкОТСгкСї мСТвібиі" мО бігкСбиПккя РСвС ТСаСмж кПбігзиОгкС ТСейісФємьУя кО 
СніоіРкСйФ бПа-УОРмі оПкмТОиькСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ йжмкФ 
лСиімжзФ. 

9. ЙСТягСз беОєйСгії йід гПзиОТОкмОйж, їХ лТПгУмОбкжзОйж, ікржйж 
еОікмПТПУСбОкжйж СУСаОйж мО йжмкжйж СТвОкОйж, ікржйж гПТдОбкжйж СТвОкОйж, 
ФУмОкСбОйж мО СТвОкіеОоіяйж, ФлСбкСбОдПкжйж кО егіРУкПккя гСебіиькжХ ОаС зСкмТСиькжХ 
нФкзоіР сСгС лПТПйісПккя мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя пПТПе 
йжмкжР зСТгСк КзТОїкж, е бжзСТжУмОккяй йПХОкіейФ "єгжкСвС бізкО" еОмбПТгдФємьУя 
КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж. 

ЛмОммя 34. ІкнСТйОоіРкі, ПиПзмТСккі зСйФкізОоіРкі мО ікнСТйОоіРкС-зСйФкізОоіРкі 
УжУмПйж і еОУСаж їХ еОаПелПпПккя, сС бжзСТжУмСбФюмьУя УФа'єзмОйж 

еСбкіркьСПзСкСйіпкСї гіяиькСУмі 
1. МПкмТОиькжР СТвОк бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє 

гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ, бУмОкСбиює бжйСвж гС ікнСТйОоіРкжХ, ПиПзмТСккжХ 
зСйФкізОоіРкжХ мО ікнСТйОоіРкС-зСйФкізОоіРкжХ УжУмПй і еОУСаіб їХ еОаПелПпПккя, сС 
бжзСТжУмСбФюмьУя: 

1) УФа'єзмОйж еСбкіркьСПзСкСйіпкСї гіяиькСУмі лТж еОУмСУФбОккі УлТСсПкь біглСбігкС 
гС оьСвС КСгПзУФ; 

2) ФмТжйФбОпОйж УзиОгіб мжйпОУСбСвС еаПТівОккя, йжмкжХ УзиОгіб, йжмкжйж 
аТСзПТОйж, ікржйж УФа'єзмОйж вСУлСгОТюбОккя еО їХ аОдОккяй гия лСгОккя гСзФйПкміб і 
бігСйСУмПР, лПТПгаОпПкжХ ожй КСгПзУСй. 

2. ВжзСТжУмОккя гия йжмкжХ оіиПР еОекОпПкжХ УжУмПй гСлФУзОємьУя міиьзж ліУия 
лТСбПгПккя лПТПбіТзж біглСбігкСУмі мОзжХ УжУмПй бжйСвОй, бжекОпПкжй пОУмжкСю лПТрСю 
оієї УмОммі, О мОзСд ліУия лТСбПгПккя зСкУФиьмОоіР еО ФпОУмю бУіХ аПелСУПТПгкьС 
еОікмПТПУСбОкжХ УмСТік. ЙПТПбіТзО СТвОкіеФємьУя оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, 
сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ йжмкФ лСиімжзФ. 

3. Жжмкі СТвОкж мО УФа'єзмж еСбкіркьСПзСкСйіпкСї гіяиькСУмі біглСбігкС гС еОзСкФ 
йСдФмь СайікюбОмжУя аФгь-язСю ікнСТйОоією, Сайік язСю лТяйС кП лПТПгаОпПкжР 
еОзСкСгОбУмбСй КзТОїкж е лжмОкь йжмкСї УлТОбж, еСзТПйО, е йПмСю кОиОвСгдПккя 
УлібТСаімкжомбО е лжмОкь ігПкмжнізОоії мО лТСмжгії ТжежзОй. МОзжР Сайік йСдП бігаФбОмжУя 
кО СУкСбі лжУьйСбСї ФвСгж мО лПТПгаОпОмж гСУмФл йжмкжХ СТвОкіб гС ПиПзмТСккжХ 
ікнСТйОоіРкжХ УжУмПй УФа'єзмО вСУлСгОТюбОккя. БФгь-язО ікнСТйОоія, сС кОгОємьУя 
УмСТСкОйж Ф ХСгі УлібТСаімкжомбО, є зСкнігПкоіРкСю, язсС УмСТСкж кП гСйСбжижУя лТС 
ікрП. 

ЛмОммя 35. ЗОХжУм ПиПзмТСккСї ікнСТйОоії б ікнСТйОоіРкжХ УжУмПйОХ йжмкжХ СТвОкіб 
мО УФа'єзміб, сС аПТФмь ФпОУмь б ікнСТйОоіРкжХ бігкСУжкОХ 

1. ЗОХжУм ПиПзмТСккСї ікнСТйОоії б ікнСТйОоіРкжХ УжУмПйОХ йжмкжХ СТвОкіб мО 
УФа'єзміб, сС аПТФмь ФпОУмь б ікнСТйОоіРкжХ бігкСУжкОХ, егіРУкюємьУя б лСТягзФ, 
бжекОпПкСйФ еОзСкСгОбУмбСй. 

2. КСкмТСиь еО егіРУкПккяй еОХжУмФ ПиПзмТСккСї ікнСТйОоії б ікнСТйОоіРкжХ УжУмПйОХ 
йжмкжХ СТвОкіб, О мОзСд еО гСмТжйОккяй лТОбжи зСТжУмФбОккя еОУСаОйж еОХжУмФ 
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ікнСТйОоії егіРУкююмь оПкмТОиькжР СТвОк бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ йжмкФ 
лСиімжзФ, мО ікрі ФлСбкСбОдПкі гПТдОбкі СТвОкж. 
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КСегіи II 
ККАЇЗА ЙИНИДЖДЗЗЯ МИВАКК 

ГиОбО 6. КТОїкО лСХСгдПккя мСбОТФ мО зТжмПТії гСУмОмкьСї лПТПТСазж мСбОТФ. 
ДСзФйПкмж лТС лСХСгдПккя мСбОТФ 

ЛмОммя 36. ВжекОпПккя зТОїкж лСХСгдПккя мСбОТФ 
1. КТОїкО лСХСгдПккя мСбОТФ бжекОпОємьУя е йПмСю СлСгОмзФбОккя мСбОТіб, сС 

лПТПйісФюмьУя пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж, еОУмСУФбОккя гС кжХ еОХСгіб кПмОТжнкСвС 
ТПвФиюбОккя еСбкіркьСПзСкСйіпкСї гіяиькСУмі, еОаСТСк мО/ОаС СайПдПкь сСгС 
лПТПйісПккя пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж, О мОзСд еОаПелПпПккя СаиізФ ожХ мСбОТіб Ф 
УмОмжУмжоі еСбкіркьСї мСТвібиі. 

2. КТОїкСю лСХСгдПккя мСбОТФ ббОдОємьУя зТОїкО, б язіР мСбОТ аФб лСбкіУмю 
бжТСаиПкжР ОаС ліггОкжР гСУмОмкіР лПТПТСаоі біглСбігкС гС зТжмПТіїб, бУмОкСбиПкжХ ожй 
КСгПзУСй. 

3. Йіг зТОїкСю лСХСгдПккя мСбОТФ йСдФмь ТСеФйімжУя вТФлО зТОїк, йжмкі УСюеж зТОїк, 
ТПвіСк пж пОУмжкО зТОїкж, язсС є кПСаХігкіУмь їХ бжгіиПккя е йПмСю бжекОпПккя лСХСгдПккя 
мСбОТФ. 

4. Дия оіиПР бжекОпПккя зТОїкж лСХСгдПккя мСбОТФ кП бТОХСбФємьУя лСХСгдПккя 
ПкПТвії, йОржк мО ікУмТФйПкміб, сС бжзСТжУмСбФюмьУя гия РСвС бжТСакжомбО ОаС лПТПТСазж. 

5. ЙТжиОггя, еОлОУкі пОУмжкж мО ікУмТФйПкмж, бжзСТжУмСбФбОкі б йОржкОХ, лТжУмТСяХ, 
ОвТПвОмОХ ОаС мТОкУлСТмкжХ еОУСаОХ, ббОдОюмьУя мОзжйж, сС лСХСгямь е мієї УОйСї зТОїкж, 
сС і оі йОржкж, лТжУмТСї, ОвТПвОмж ОаС мТОкУлСТмкі еОУСаж, еО ФйСбж їХ ббПеПккя мО лТСгОдФ 
ТОеСй іе еОекОпПкжйж йОржкОйж, лТжУмТСяйж, ОвТПвОмОйж ОаС мТОкУлСТмкжйж еОУСаОйж і 
біглСбігкСУмі їХ зСйлиПзмОоії мО зіиьзСУмі ебжпОРкС бжзСТжУмСбФбОкжй лТжиОггю, 
еОлОУкжй пОУмжкОй мО ікУмТФйПкмОй. 

6. ЙСиСдПккя оьСвС КСгПзУФ еОУмСУСбФюмьУя гия бжекОпПккя лСХСгдПккя мСбОТіб, кО 
язі лТж ббПеПккі їХ кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж лСржТюємьУя ТПджй кОРаіиьрСвС УлТжяккя 
(кПлТПнПТПкоіРкП лСХСгдПккя), е йПмСю еОУмСУФбОккя гС мОзжХ мСбОТіб лПТПгаОпПкжХ 
еОзСкСй еОХСгіб мОТжнкСвС мО кПмОТжнкСвС ТПвФиюбОккя еСбкіркьСПзСкСйіпкСї гіяиькСУмі. 

7. ЙСбкіУмю бжТСаиПкі ОаС ліггОкі гСУмОмкіР лПТПТСаоі мСбОТж лТПнПТПкоіРкСвС 
лСХСгдПккя бжекОпОюмьУя кО СУкСбі еОзСкіб КзТОїкж, О мОзСд йідкОТСгкжХ гСвСбСТіб 
КзТОїкж, евСгФ кО СаСб'яезСбіУмь язжХ кОгОкС ВПТХСбкСю КОгСю КзТОїкж. 

8. ЙТж іУкФбОккі бУмОкСбиПкжХ лТОбжи лТяйСвС мТОкУлСТмФбОккя мСбОТіб іе зТОїкж 
їХкьСвС лСХСгдПккя гСебСияємьУя бігУмФлОмж біг кжХ Ф бжлОгзОХ, зСиж мОзП 
мТОкУлСТмФбОккя кПйСдижбП б УжиФ вПСвТОніпкСвС лСиСдПккя мО/ОаС язсС мСбОТж 
екОХСгямьУя ліг йжмкжй зСкмТСиПй Ф мТПміХ зТОїкОХ. 

9. ИУСаижбСУмі бжекОпПккя зТОїкж лСХСгдПккя мСбОТФ, сС ббСежмьУя е мПТжмСТіР 
УлПоіОиькжХ (біиькжХ) ПзСкСйіпкжХ еСк, ТСемОрСбОкжХ кО мПТжмСТії КзТОїкж, 
бУмОкСбиююмьУя еОзСкСй. 

ЛмОммя 37. ДСмТжйОккя зСкнігПкоіРкСУмі ікнСТйОоії лТж бжекОпПккі зТОїкж 
лСХСгдПккя мСбОТФ 

1. ІкнСТйОоія зСкнігПкоіРкСвС ХОТОзмПТФ ОаС ікнСТйОоія, кОгОкО б зСкнігПкоіРкСйФ 
лСТягзФ гия оіиПР бжекОпПккя зТОїкж лСХСгдПккя мСбОТФ, кП йСдП аФмж ТСевСиСрПкО аПе 
УлПоіОиькСвС гСебСиФ СУСаж пж ФТягФ, язі кОгОиж мОзФ ікнСТйОоію, зТій бжлОгзіб, зСиж оП 
кПСаХігкС гия еОаПелПпПккя ТСевиягФ УлТОбж б УФгі. 

ЛмОммя 38. МСбОТж, лСбкіУмю бжТСаиПкі Ф гОкіР зТОїкі 
1. МСбОТОйж, лСбкіУмю бжТСаиПкжйж Ф гОкіР зТОїкі, ббОдОюмьУя: 
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1) зСТжУкі зСлОижкж, гСаФмі е кОгТ оієї зТОїкж, б її мПТжмСТіОиькжХ бСгОХ ОаС кО її 
йСТУьзСйФ гкі; 

2) лТСгФзоія ТСУижккСвС лСХСгдПккя, бжТСсПкО ОаС еіаТОкО б оіР зТОїкі; 
3) джбі мбОТжкж, сС кОТСгжижУя мО бжТСсПкі б оіР зТОїкі; 
4) лТСгФзоія, СгПТдОкО біг джбжХ мбОТжк Ф оіР зТОїкі; 
5) лТСгФзоія, СгПТдОкО б ТПеФиьмОмі йжУижбУьзСвС ОаС ТжаОиьУьзСвС лТСйжУиФ б оіР 

зТОїкі; 
6) лТСгФзоія йСТУьзСвС ТжаОиьУьзСвС лТСйжУиФ мО ікрО лТСгФзоія йСТУьзСвС 

лТСйжУиФ, СгПТдОкО УФгкСй оієї зТОїкж ОаС УФгкСй, сС СТПкгСбОкП (еОнТОХмСбОкП) оією 
зТОїкСю; 

7) лТСгФзоія, СгПТдОкО кО аСТмФ лПТПТСакСвС УФгкО оієї зТОїкж бжзиюпкС е лТСгФзоії, 
еОекОпПкСї Ф лФкзмі 6 оієї УмОммі; 

8) лТСгФзоія, СгПТдОкО е йСТУьзСвС гкО ОаС е йСТУьзжХ кОгТ еО йПдОйж 
мПТжмСТіОиькжХ бСг оієї зТОїкж, еО ФйСбж, сС оя зТОїкО йОє бжзиюпкП лТОбС кО ТСеТСазФ 
оьСвС йСТУьзСвС гкО ОаС ожХ йСТУьзжХ кОгТ; 

9) аТФХм мО бігХСгж, СгПТдОкі б ТПеФиьмОмі бжТСакжпжХ ОаС ікржХ СлПТОоіР е лПТПТСазж 
б оіР зТОїкі, О мОзСд бжТСаж, сС аФиж Ф бджмзФ, еіаТОкі б оіР зТОїкі мО лТжгОмкі ижрП гия 
лПТПТСазж кО УжТСбжкФ (ФмжиіеОоії); 

10) ПиПзмТСПкПТвія, бжТСаиПкО б оіР зТОїкі; 
11) мСбОТж, бжТСаиПкі б оіР зТОїкі бжзиюпкС е лТСгФзоії, еОекОпПкСї Ф лФкзмОХ 1 - 10 оієї 

УмОммі. 

ЛмОммя 39. ИУСаижбСУмі бжекОпПккя лСХСгдПккя мСбОТіб, лСбкіУмю бжТСаиПкжХ ОаС 
гСУмОмкьС лПТПТСаиПкжХ Ф біиькжХ йжмкжХ еСкОХ кО мПТжмСТії КзТОїкж, ліг пОУ 

бжлФУзФ їХ гия біиькСвС СаівФ кО йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж 
1. МСбОТОйж, лСбкіУмю бжТСаиПкжйж Ф біиькжХ йжмкжХ еСкОХ кО мПТжмСТії КзТОїкж, 

ббОдОюмьУя мСбОТж, бжекОпПкі Ф УмОммі 38 оьСвС КСгПзУФ. 
2. МСбОТж ббОдОюмьУя гСУмОмкьС лПТПТСаиПкжйж Ф біиькжХ йжмкжХ еСкОХ, язсС: 
1) мСбОТж, сС гПзиОТФюмьУя, зиОУжнізФюмьУя б мОТжнкіР лСежоії ікріР, кід йОмПТіОиж 

пж бжТСаж, сС лСХСгямь е мТПміХ зТОїк і аФиж бжзСТжУмОкі гия їХ бжвСмСбиПккя; 
2) Ф бОТмСУмі мСбОТіб, сС гПзиОТФюмьУя, пОУмзО гСгОкСї бОТмСУмі УмОкСбжмь кП йПкр яз 

50 бігУСмзіб. 
3. КТжмПТієй гСУмОмкьСї лПТПТСазж кОеПйкжХ (гСТСдкіХ) мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб, сС 

зиОУжнізФюмьУя еО мСбОТкжйж лСежоіяйж 8702, 8703, 8704 евігкС е ККМ ЗДД, є СаСб'яезСбП 
бжзСкОккя мОзжХ бжТСакжпжХ мО мПХкСиСвіпкжХ СлПТОоіР: 

1) бжвСмСбиПккя зФеСбО (зОаікж) мТОкУлСТмкСвС еОУСаФ, зСиж е СзТПйжХ ПиПйПкміб, 
гПмОиПР ОаС бФеиіб йПмСгОйж кПТСе'єйкСвС е'єгкОккя бжвСмСбияємьУя зФеСб (зОаікО), 
лТжекОпПкжР гия лСгОиьрСвС нОТаФбОккя і УзиОгОккя. ЙТж оьСйФ Ф лТСоПУі бжвСмСбиПккя 
зФеСбО (зОаікж) УзиОгОємьУя б єгжкП оіиП кП йПкр яз ріУмь СУкСбкжХ ПиПйПкміб зФеСбО 
(зОаікж), УПТПг язжХ лСбжккі аФмж гОХ, аСзСбжкО иібО, аСзСбжкО лТОбО, лігиСвО; 

2) нОТаФбОккя зФеСбО (зОаікж); 
3) УлСТягдПккя зФеСбО (зОаікж); 
4) УзиОгОккя мТОкУлСТмкСвС еОУСаФ. 
4. ЗП бжекОюмьУя мОзжйж, сС біглСбігОюмь зТжмПТію гСУмОмкьСї лПТПТСазж Ф біиькжХ 

йжмкжХ еСкОХ кО мПТжмСТії КзТОїкж, СлПТОоії, бжекОпПкі пОУмжкСю рСУмСю УмОммі 40 оьСвС 
КСгПзУФ. 

ЛмОммя 40. КТжмПТії гСУмОмкьСї лПТПТСазж мСбОТФ 
1. К ТОеі язсС Ф бжТСакжомбі мСбОТФ аПТФмь ФпОУмь гбі ОаС аіиьрП зТОїк, зТОїкСю 

лСХСгдПккя мСбОТФ ббОдОємьУя зТОїкО, б язіР аФиж егіРУкПкі СУмОккі СлПТОоії е лПТПТСазж, 
гСУмОмкі гия мСвС, сСа мСбОТ СмТжйОб СУкСбкі ХОТОзмПТкі ТжУж лСбкіУмю бжвСмСбиПкСвС 
мСбОТФ, сС біглСбігОюмь зТжмПТіяй гСУмОмкьСї лПТПТСазж евігкС е лСиСдПккяйж оієї УмОммі. 
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2. КТжмПТіяйж гСУмОмкьСї лПТПТСазж є: 
1) бжзСкОккя бжТСакжпжХ ОаС мПХкСиСвіпкжХ СлПТОоіР, еО ТПеФиьмОмОйж язжХ 

ейікюємьУя зиОУжнізОоіРкжР зСг мСбОТФ евігкС е ККМ ЗДД кО Тібкі аФгь-язСвС е лПТржХ 
пСмжТьСХ екОзіб; 

2) ейікО бОТмСУмі мСбОТФ б ТПеФиьмОмі РСвС лПТПТСазж, зСиж бігУСмзСбО пОУмзО бОТмСУмі 
бжзСТжУмОкжХ йОмПТіОиіб ОаС гСгОкСї бОТмСУмі гСУявОє нізУСбОкСї пОУмзж Ф бОТмСУмі 
зікоПбСвС мСбОТФ (лТОбжиС ОгбОиСТкСї пОУмзж); 

3) бжзСкОккя бжТСакжпжХ мО/ОаС мПХкСиСвіпкжХ СлПТОоіР, язі б ТПеФиьмОмі лПТПТСазж 
мСбОТФ кП бПгФмь гС ейікж РСвС зиОУжнізОоіРкСвС зСгФ евігкС е ККМ ЗДД ОаС бОТмСУмі евігкС 
е лТОбжиСй ОгбОиСТкСї пОУмзж, ОиП е гСмТжйОккяй лПбкжХ ФйСб ббОдОюмьУя гСУмОмкійж 
гия бжекОккя мСбОТФ лСХСгдПккяй іе мієї зТОїкж, гП мОзі СлПТОоії йОиж йіУоП. 

3. КТжмПТії гСУмОмкьСї лПТПТСазж, бжекОпПкі б лФкзмОХ 2 і 3 пОУмжкж гТФвСї оієї УмОммі, 
гия зСкзТПмкжХ мСбОТіб бУмОкСбиююмьУя мО еОУмСУСбФюмьУя Ф лСТягзФ, сС бжекОпОємьУя 
КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж. 

4. ЯзсС УмСУСбкС зСкзТПмкСвС мСбОТФ мОзі зТжмПТії гСУмОмкьСї лПТПТСазж, яз лТОбжиС 
ОгбОиСТкСї пОУмзж мО бжзСкОккя бжТСакжпжХ і мПХкСиСвіпкжХ СлПТОоіР, кП бУмОкСбиПкС, мС 
еОУмСУСбФємьУя лТОбжиС, евігкС е язжй мСбОТ ббОдОємьУя ліггОкжй гСУмОмкіР лПТПТСаоі, 
язсС б ТПеФиьмОмі РСвС лПТПТСазж ейікПкС зиОУжнізОоіРкжР зСг мСбОТФ евігкС е ККМ ЗДД кО 
Тібкі аФгь-язСвС е лПТржХ пСмжТьСХ екОзіб. 

5. К ТОеі еОУмСУФбОккя лТОбжиО ОгбОиСТкСї пОУмзж бОТміУмь мСбОТФ, СгПТдОкСвС б 
ТПеФиьмОмі лПТПТСазж б оіР зТОїкі, бжекОпОємьУя кО аОеі оікж нТОкзС-еОбСг бжТСакжзО 
мСбОТФ. ВОТміУмь УзиОгСбжХ оьСвС мСбОТФ, сС лСХСгямь е ікржХ зТОїк, бжекОпОємьУя еО їХ 
йжмкСю бОТміУмю, О мжХ УзиОгСбжХ, лСХСгдПккя язжХ кП бжекОпПкС, - еО бУмОкСбиПкСю 
оікСю лПТрСвС їХ лТСгОдФ б оіР зТОїкі. 

6. ЗПеОиПдкС біг лСиСдПкь оієї УмОммі кП біглСбігОюмь зТжмПТію гСУмОмкьСї 
лПТПТСазж: 

1) СлПТОоії, лСб'яеОкі іе еОаПелПпПккяй еаПТПдПккя мСбОТіб ліг пОУ еаПТівОккя пж 
мТОкУлСТмФбОккя; 

2) СлПТОоії сСгС лігвСмСбзж мСбОТіб гС лТСгОдФ мО мТОкУлСТмФбОккя (ТСегТіакПккя 
лОТмії, нСТйФбОккя біглТОбиПкь, УСТмФбОккя, лПТПлОзФбОккя); 

3) лТСУмі УзиОгОиькі СлПТОоії - СлПТОоії, язі егіРУкююмьУя рияХСй УзиОгОккя бжТСаіб 
еО гСлСйСвСю лТСУмСвС зТілжиькСвС йОмПТіОиФ (вбжкміб, вОРСз, аСиміб мСсС) пж зиПлОккя, 
УзиПюбОккя ОаС йСкмОдФ вСмСбжХ бФеиіб еО гСлСйСвСю ебОТюбОккя (еО бжкямзСй 
бжвСмСбиПккя УзиОгкжХ бжТСаіб рияХСй ебОТюбОккя), О мОзСд ікрі СлПТОоії (ТПвФиюбОккя, 
зСкмТСиь, еОлТОбзО ТСаСпСю ТігжкСю мСсС), кПСаХігкі Ф лТСоПУі УзиОгОккя і кП лСб'яеОкі е 
лПТПТСазСю (СаТСазСю) мСбОТіб, кПеОиПдкС біг зіиьзСУмі мО УзиОгкСУмі мОзжХ СлПТОоіР; 

4) ейірФбОккя мСбОТіб, язі лСХСгямь е ТіекжХ зТОїк, язсС ХОТОзмПТжУмжзж зікоПбСї 
лТСгФзоії УФммєбС кП бігТіекяюмьУя біг ХОТОзмПТжУмжз мСбОТіб, сС ейірФюмьУя; 

5) еОаіР мбОТжк; 
6) зСйаікОоія гбСХ пж аіиьрП бжсПеОекОпПкжХ СлПТОоіР. 

ЛмОммя 41. ВжекОпПккя зТОїкж лСХСгдПккя мСбОТФ, язсС мСбОТж лСУмОбияюмьУя 
лОТміяйж 

1. МСбОТж Ф ТСеіаТОкСйФ пж кПеіаТОкСйФ бжвиягі, сС лСУмОбияюмьУя зіиьзСйО 
лОТміяйж, Ф ТОеі язсС еО бжТСакжпжйж пж мТОкУлСТмкжйж ФйСбОйж кПйСдижбП їХ 
бігбОкмОдПккя Сгкією лОТмією, О мОзСд Ф бжлОгзОХ, зСиж лОТмія мСбОТФ ТСегТіакПкО кО 
зіиьзО лОТміР б ТПеФиьмОмі лСйжизж, лСбжккі ТСевиягОмжУя еО аОдОккяй гПзиОТОкмО ОаС 
ФлСбкСбОдПкСї кжй СУСаж яз єгжкжР мСбОТ гия оіиПР бжекОпПккя зТОїкж лСХСгдПккя 
мСбОТФ. 

2. КйСбСю еОУмСУФбОккя оьСвС лТОбжиО є: 
1) лСлПТПгкє лСбігСйиПккя йжмкСвС СТвОкФ лТС ТСегТіакПккя лОТмії ТСеіаТОкСвС пж 

кПеіаТОкСвС мСбОТФ кО зіиьзО лОТміР іе еОекОпПккяй лТжпжк мОзСвС ТСегТіакПккя, кОябкіУмь 
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гСзиОгкСї УлПожнізОоії зСдкСї лОТмії іе еОекОпПккяй зСгіб мСбОТіб евігкС е ККМ ЗДД, 
бОТмСУмі і зТОїкж лСХСгдПккя мСбОТіб, сС бХСгямь гС зСдкСї лОТмії; 

2) гСзФйПкмОиькП лігмбПТгдПккя лСйжизСбСУмі ТСегТіакПккя Сгкієї лОТмії мСбОТФ кО 
зіиьзО лОТміР; 

3) лСУмОбзО бУіХ лОТміР мСбОТіб е Сгкієї зТОїкж Сгкжй лСУмОпОиькжзСй; 
4) йжмкП СнСТйиПккя бУіХ лОТміР мСбОТіб б СгкСйФ йжмкСйФ СТвОкі. 

ЛмОммя 42. ИУСаижбСУмі бжекОпПккя зТОїкж лСХСгдПккя ФлОзСбзж 
1. КТОїкО лСХСгдПккя ФлОзСбзж, б язіР мСбОТ ббСежмьУя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж, 

ббОдОємьУя мією д, сС і зТОїкО лСХСгдПккя УОйСвС мСбОТФ, зТій бжлОгзіб, зСиж 
еОзСкСгОбУмбС КзТОїкж лПТПгаОпОє її СзТПйП гПзиОТФбОккя гия мОТжнкжХ оіиПР. К мОзжХ 
бжлОгзОХ зТОїкО лСХСгдПккя ФлОзСбзж бжекОпОємьУя СзТПйС біг зТОїкж лСХСгдПккя 
мСбОТФ. 

2. Дия оіиПР бжекОпПккя зТОїкж лСХСгдПккя мСбОТФ, Ф мСйФ пжУиі лТж еОУмСУФбОккі 
лТОбжиО ОгбОиСТкСї пОУмзж, Ф мжХ бжлОгзОХ, зСиж ФлОзСбзО, б язіР мСбОТ ббСежмьУя кО йжмкФ 
мПТжмСТію КзТОїкж, ббОдОємьУя лСХСгдПккяй е мієї д зТОїкж, сС Р УОй мСбОТ, бТОХСбФємьУя 
ижрП мО ФлОзСбзО, б язіР мСбОТ ебжпОРкС ТПОиіеФємьУя Ф ТСегТіакіР мСТвібиі. 

ГиОбО 7. ЙігмбПТгдПккя зТОїкж лСХСгдПккя мСбОТФ 

ЛмОммя 43. ДСзФйПкмж, сС лігмбПТгдФюмь зТОїкФ лСХСгдПккя мСбОТФ 
1. ДСзФйПкмОйж, сС лігмбПТгдФюмь зТОїкФ лСХСгдПккя мСбОТФ, є УПТмжнізОм лТС 

лСХСгдПккя мСбОТФ, еОУбігпПкО гПзиОТОоія лТС лСХСгдПккя мСбОТФ, гПзиОТОоія лТС 
лСХСгдПккя мСбОТФ, УПТмжнізОм лТС ТПвіСкОиькП кОРйПкФбОккя мСбОТФ. 

2. КТОїкО лСХСгдПккя мСбОТФ еОябияємьУя (гПзиОТФємьУя) йжмкСйФ СТвОкФ рияХСй 
еОекОпПккя кОебж зТОїкж лСХСгдПккя мСбОТФ мО бігСйСУмПР лТС гСзФйПкмж, сС 
лігмбПТгдФюмь лСХСгдПккя мСбОТФ, Ф йжмкіР гПзиОТОоії. 

3. ЛПТмжнізОм лТС лСХСгдПккя мСбОТФ - оП гСзФйПкм, язжР СгкСекОпкС Убігпжмь лТС 
зТОїкФ лСХСгдПккя мСбОТФ і бжгОкжР зСйлПмПкмкжй СТвОкСй гОкСї зТОїкж ОаС зТОїкж 
бжбПеПккя, язсС Ф зТОїкі бжбПеПккя УПТмжнізОм бжгОємьУя кО лігУмОбі УПТмжнізОмО, 
бжгОкСвС зСйлПмПкмкжй СТвОкСй Ф зТОїкі лСХСгдПккя мСбОТФ. 

4. К ТОеі бмТОмж УПТмжнізОмО лТжРйОємьУя РСвС СніоіРкС еОбіТПкжР гФаиізОм. 
5. ЗОУбігпПкО гПзиОТОоія лТС лСХСгдПккя мСбОТФ - оП гПзиОТОоія лТС лСХСгдПккя 

мСбОТФ, еОУбігпПкО гПТдОбкСю СТвОкіеОоією ОаС зСйлПмПкмкжй СТвОкСй, кОгіиПкжй 
біглСбігкжйж лСбкСбОдПккяйж. 

6. ДПзиОТОоія лТС лСХСгдПккя мСбОТФ - оП лжУьйСбО еОябО лТС зТОїкФ лСХСгдПккя 
мСбОТФ, еТСаиПкО Ф еб'яезФ е бжбПеПккяй мСбОТФ бжТСакжзСй, лТСгОбоПй, ПзУлСТмПТСй 
(лСУмОпОиькжзСй) ОаС ікрСю зСйлПмПкмкСю СУСаСю кО зСйПТоіРкСйФ ТОХФкзФ пж аФгь-
язСйФ ікрСйФ гСзФйПкмі, язжР УмСУФємьУя мСбОТФ. 

7. ЛПТмжнізОм лТС ТПвіСкОиькП кОРйПкФбОккя мСбОТФ - оП гСзФйПкм, язжР лігмбПТгдФє, 
сС мСбОТж біглСбігОюмь бжекОпПккю, ХОТОзмПТкСйФ гия біглСбігкСвС ТПвіСкФ зТОїкж, мО 
бжгОкжР зСйлПмПкмкжй СТвОкСй біглСбігкС гС еОзСкСгОбУмбО зТОїкж бжбПеПккя мСбОТФ. 

8. К ТОеі язсС б гСзФйПкмОХ лТС лСХСгдПккя мСбОТФ є ТСеаідкСУмі Ф бігСйСУмяХ лТС 
зТОїкФ лСХСгдПккя мСбОТФ ОаС йжмкжй СТвОкСй бУмОкСбиПкС ікрі бігСйСУмі лТС зТОїкФ 
лСХСгдПккя мСбОТФ, кід мі, сС еОекОпПкі Ф гСзФйПкмОХ, гПзиОТОкм ОаС ФлСбкСбОдПкО кжй 
СУСаО йОє лТОбС кОгОмж йжмкСйФ СТвОкФ гия лігмбПТгдПккя бігСйСУмПР лТС еОябиПкФ 
зТОїкФ лСХСгдПккя мСбОТФ гСгОмзСбі бігСйСУмі. 

9. ДСгОмзСбжйж бігСйСУмяйж лТС зТОїкФ лСХСгдПккя мСбОТФ є бігСйСУмі, сС йіУмямьУя 
б мСбОТкжХ кОзиОгкжХ, лОзФбОиькжХ ижУмОХ, бігбОкмОдФбОиькжХ УлПожнізОоіяХ, 
УПТмжнізОмОХ (біглСбігкСУмі, язСУмі, німСУОкімОТкжХ, бПмПТжкОТкжХ мСсС), йжмкіР гПзиОТОоії 
зТОїкж ПзУлСТмФ, лОУлСТмОХ, мПХкіпкіР гСзФйПкмОоії, бжУкСбзОХ-ПзУлПТмжеОХ біглСбігкжХ 
СТвОкіб, ікржХ йОмПТіОиОХ, сС йСдФмь аФмж бжзСТжУмОкі гия лігмбПТгдПккя зТОїкж 
лСХСгдПккя мСбОТФ. 
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10. ДСзФйПкмж, сС лігмбПТгдФюмь лСХСгдПккя мСбОТФ, еаПТівОюмьУя б лСТягзФ мО 
лТСмявСй УмТСзіб, бжекОпПкжХ УмОммПю 355 оьСвС КСгПзУФ. 

ЛмОммя 44. ЙСТягСз лігмбПТгдПккя зТОїкж лСХСгдПккя мСбОТФ 
1. Дия лігмбПТгдПккя зТОїкж лСХСгдПккя мСбОТФ йжмкжР СТвОк Ф лПТПгаОпПкжХ 

еОзСкСй бжлОгзОХ йОє лТОбС бжйОвОмж мО СмТжйФбОмж СТжвікОиж гСзФйПкміб лТС 
лСХСгдПккя мОзСвС мСбОТФ. 

2. К ТОеі лПТПйісПккя мСбОТіб пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж зТОїкО лСХСгдПккя мСбОТФ 
еОябияємьУя (гПзиОТФємьУя) йжмкСйФ СТвОкФ б СаСб'яезСбСйФ лСТягзФ ижрП Ф ТОеі, язсС оП 
кПСаХігкС гия еОУмСУФбОккя йжмкС-мОТжнкжХ еОХСгіб ТПвФиюбОккя еСбкіркьСПзСкСйіпкСї 
гіяиькСУмі, зіиьзіУкжХ СайПдПкь (збСм), ікржХ еОХСгіб ПзСкСйіпкСвС ОаС мСТвСбПиькСвС 
ХОТОзмПТФ, сС егіРУкююмьУя б СгкСУмСТСккьСйФ лСТягзФ ОаС біглСбігкС гС гбСУмСТСккіХ 
пж аОвОмСУмСТСккіХ йідкОТСгкжХ гСвСбСТіб, ФзиОгПкжХ біглСбігкС гС еОзСкФ, ОаС еОХСгіб, 
сС егіРУкююмьУя біглСбігкС гС еОзСкФ гия еОаПелПпПккя егСТСб'я кОУПиПккя пж 
УФУліиькСвС лСТягзФ, О мОзСд Ф ТОеі, язсС б йжмкСвС СТвОкФ є лігУмОбж гия лігСеТж б мСйФ, 
сС мСбОТ лСХСгжмь е зТОїкж, мСбОТж язСї еОаСТСкПкі гС лПТПйісПккя пПТПе йжмкжР зСТгСк 
КзТОїкж евігкС іе еОзСкСгОбУмбСй КзТОїкж. 

3. К ТОеі лПТПйісПккя мСбОТіб пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж зТОїкО лСХСгдПккя мСбОТФ 
СаСб'яезСбС еОябияємьУя (гПзиОТФємьУя) йжмкСйФ СТвОкФ рияХСй еОекОпПккя б йжмкіР 
гПзиОТОоії кОебж зТОїкж лСХСгдПккя мСбОТФ мО бігСйСУмПР лТС УПТмжнізОм лТС лСХСгдПккя 
мСбОТФ: 

1) кО мСбОТж, гС язжХ еОУмСУСбФюмьУя лТПнПТПкоіРкі УмОбзж ббіекСвС йжмО, 
бУмОкСбиПкі Жжмкжй мОТжнСй КзТОїкж; 

2) кО мСбОТж, сСгС ббПеПккя язжХ б КзТОїкФ еОУмСУСбФюмьУя зіиьзіУкі СайПдПккя 
(збСмж) ОаС еОХСгж, бджмі СТвОкОйж гПТдОбкСвС ТПвФиюбОккя еСбкіркьСПзСкСйіпкСї 
гіяиькСУмі б йПдОХ лСбкСбОдПкь, бжекОпПкжХ еОзСкОйж КзТОїкж "ЙТС еОХжУм кОоіСкОиькСвС 
мСбОТСбжТСакжзО біг гПйліквСбСвС ійлСТмФ", "ЙТС еОХжУм кОоіСкОиькСвС мСбОТСбжТСакжзО 
біг УФаУжгСбОкСвС ійлСТмФ", "ЙТС еОУмСУФбОккя УлПоіОиькжХ еОХСгіб сСгС ійлСТмФ б 
КзТОїкФ", "ЙТС еСбкіркьСПзСкСйіпкФ гіяиькіУмь"; 

3) язсС оП лПТПгаОпПкС еОзСкОйж КзТОїкж мО йідкОТСгкжйж гСвСбСТОйж КзТОїкж, 
евСгО кО СаСб'яезСбіУмь язжХ кОгОкО ВПТХСбкСю КОгСю КзТОїкж. 

4. ДСзФйПкмж, язі лігмбПТгдФюмь зТОїкФ лСХСгдПккя мСбОТФ, кП бжйОвОюмьУя Ф ТОеі, 
язсС: 

1) мСбОТж, сС лПТПйісФюмьУя пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж, кП лігиявОюмь 
лжУьйСбСйФ гПзиОТФбОккю біглСбігкС гС оьСвС КСгПзУФ; 

2) мСбОТж ббСеямьУя вТСйОгякОйж мО СлСгОмзСбФюмьУя еО єгжкСю УмОбзСю йжмО 
біглСбігкС гС ТСегіиФ XII оьСвС КСгПзУФ; 

3) мСбОТж ббСеямьУя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж б ТПджйі мжйпОУСбСвС ббПеПккя е 
ФйСбкжй лСбкжй ебіиькПккяй біг СлСгОмзФбОккя; 

4) мСбОТж лПТПйісФюмьУя йжмкСю мПТжмСТією КзТОїкж б ТПджйі мТОкежмФ; 
5) оП лПТПгаОпПкС йідкОТСгкжй гСвСбСТСй, евСгФ кО СаСб'яезСбіУмь язСвС кОгОкС 

ВПТХСбкСю КОгСю КзТОїкж; 
6) пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж лПТПйісФюмьУя еТОезж ниСТж, нОФкж, ґТФкміб, зОйіккя 

мСсС гия кОФзСбжХ гСУиігдПкь, бігіаТОкі кО Са'єзмОХ КзТОїкж, язі ТСемОрСбОкі б лСияТкжХ 
ТПвіСкОХ ОаС кО СУмТСбОХ Ф кПРмТОиькжХ бСгОХ ЛбімСбСвС СзПОкФ, сС екОХСгямьУя Ф УнПТі 
кОФзСбжХ ікмПТПУіб КзТОїкж. 

ЛмОммя 45. ЙПТПбіТзО гСзФйПкміб, сС лігмбПТгдФюмь зТОїкФ лСХСгдПккя мСбОТФ 
1. К ТОеі бжкжзкПккя УФйкібіб е лТжбСгФ гіРУкСУмі гСзФйПкміб лТС лСХСгдПккя мСбОТФ 

пж гСУмСбіТкСУмі бігСйСУмПР, сС б кжХ йіУмямьУя, бзиюпОюпж бігСйСУмі лТС зТОїкФ 
лСХСгдПккя мСбОТФ, йжмкжР СТвОк йСдП ебПТкФмжУя гС зСйлПмПкмкСвС СТвОкФ, сС бжгОб 
гСзФйПкм, ОаС гС зСйлПмПкмкжХ СТвОкіеОоіР зТОїкж, еОекОпПкСї яз зТОїкО лСХСгдПккя 
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мСбОТФ, іе еОлжмСй лТС лТСбПгПккя лПТПбіТзж ожХ гСзФйПкміб лТС лСХСгдПккя мСбОТФ пж 
кОгОккя гСгОмзСбжХ бігСйСУмПР. 

2. ЗОлжм лТС лТСбПгПккя лПТПбіТзж лСбжкПк йіУмжмж бжзиОг СаУмОбжк, сС гОиж 
лігУмОбж гия УФйкібіб е лТжбСгФ гСУмСбіТкСУмі еОгПзиОТСбОкСї зТОїкж лСХСгдПккя мСбОТФ, 
лСУжиОккя кО лТОбжиО бжекОпПккя лСХСгдПккя мСбОТіб, сС еОУмСУСбФюмьУя б КзТОїкі, О 
мОзСд ікрФ кПСаХігкФ ікнСТйОоію. 

3. ДС еОлжмФ гСгОємьУя гСзФйПкм, сС лігиявОє лПТПбіТоі, ОаС РСвС зСлія, О мОзСд Ф ТОеі 
кПСаХігкСУмі ікрі бігСйСУмі, сС йСдФмь УлТжямж лТСбПгПккю лПТПбіТзж. 

4. ЗОлжм лТС лТСбПгПккя лПТПбіТзж кОгУжиОємьУя лТСмявСй 1095 гкіб е гкя лСгОккя 
гСзФйПкмО лТС лСХСгдПккя мСбОТФ, зТій бжлОгзіб, зСиж мОзО лПТПбіТзО ікіоіюємьУя Ф еб'яезФ 
е зТжйікОиькжй лТСбОгдПккяй. 

5. К бжлОгзОХ, бжекОпПкжХ оією УмОммПю, мСбОТ ббОдОємьУя мОзжй, сС лСХСгжмь е 
біглСбігкСї зТОїкж, е йСйПкмФ СмТжйОккя йжмкжйж СТвОкОйж кОиПдкжй пжкСй СнСТйиПкжХ 
гСзФйПкміб лТС лСХСгдПккя мСбОТФ ОаС еОмТПаФбОкжХ кжйж гСгОмзСбжХ бігСйСУмПР. 

ЛмОммя 46. ВжгОпО УПТмжнізОміб лТС лСХСгдПккя мСбОТФ е КзТОїкж 
1. К ТОеі бжбПеПккя мСбОТіб е йжмкСї мПТжмСТії КзТОїкж УПТмжнізОм лТС лСХСгдПккя 

мСбОТФ е КзТОїкж б мжХ бжлОгзОХ, зСиж бік кПСаХігкжР і оП бігСаТОдПкС Ф кОоіСкОиькжХ 
лТОбжиОХ зТОїкж ббПеПккя пж лПТПгаОпПкС йідкОТСгкжйж гСвСбСТОйж КзТОїкж, ФзиОгПкжйж 
Ф бУмОкСбиПкСйФ еОзСкСй лСТягзФ, бжгОємьУя СТвОкСй ОаС СТвОкіеОоією, ФлСбкСбОдПкжйж 
кО оП біглСбігкС гС еОзСкФ. 

2. ИТвОкж, язі бжгОиж УПТмжнізОм лТС лСХСгдПккя мСбОТФ е КзТОїкж, еСаСб'яеОкі 
еаПТівОмж РСвС зСлію мО ікрі гСзФйПкмж, кО лігУмОбі язжХ еОУбігпПкС лСХСгдПккя оьСвС 
мСбОТФ е КзТОїкж, кП йПкрП 1095 гкіб біг гкя РСвС бжгОпі. 

ЛмОммя 47. ВПТжнізОоія (лПТПбіТзО гСУмСбіТкСУмі) УПТмжнізОміб лТС лСХСгдПккя 
мСбОТФ е КзТОїкж 

1. ВПТжнізОоія (лПТПбіТзО гСУмСбіТкСУмі) УПТмжнізОміб лТС лСХСгдПккя мСбОТФ е 
КзТОїкж егіРУкюємьУя йжмкжйж СТвОкОйж Ф лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ КОаікПмСй ЖікіУмТіб 
КзТОїкж. 

2. ИТвОкж мО/ОаС СТвОкіеОоії, ФлСбкСбОдПкі бжгОбОмж УПТмжнізОмж лТС лСХСгдПккя 
мСбОТФ е КзТОїкж, еСаСб'яеОкі еО еОлжмСй йжмкжХ СТвОкіб аПеСлиОмкС кОгОбОмж їй 
ікнСТйОоію, лСб'яеОкФ е бжгОпПю мОзжХ УПТмжнізОміб і кПСаХігкФ гия егіРУкПккя їХ 
бПТжнізОоії. 

3. З йПмСю бУмОкСбиПккя гСУмСбіТкСУмі гОкжХ, еОекОпПкжХ Ф УПТмжнізОмі лТС 
лСХСгдПккя мСбОТФ е КзТОїкж, йжмкі СТвОкж йСдФмь еОмТПаФбОмж мО СмТжйФбОмж Ф 
ліглТжєйУмб - бжТСакжзіб мСбОТіб ОаС ліглТжєйУмб, язі СгПТдОиж біг ФлСбкСбОдПкСвС 
СТвОкФ УПТмжнізОм лТС лСХСгдПккя мСбОТФ е КзТОїкж, гСзФйПкмОоію, кПСаХігкФ гия 
лПТПбіТзж гОкжХ, еОекОпПкжХ Ф мОзСйФ УПТмжнізОмі, О мОзСд егіРУкюбОмж Ф лСТягзФ, 
бУмОкСбиПкСйФ еОзСкСй, аПелСУПТПгкьС кО ліглТжєйУмбОХ лПТПбіТзФ бжТСакжомбО мСбОТіб 
мО лПТбжккСї гСзФйПкмОоії, лСб'яеОкСї е мОзжй бжТСакжомбСй. 

4. З йПмСю бУмОкСбиПккя гСУмСбіТкСУмі гОкжХ, еОекОпПкжХ Ф УПТмжнізОмі лТС 
лСХСгдПккя мСбОТФ е КзТОїкж, йжмкі СТвОкж йСдФмь Ф лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ ожй 
зСгПзУСй, лТСбСгжмж гСУиігдПккя (ОкОиіе, ПзУлПТмжеФ) лТСа (еТОезіб) мОзСвС мСбОТФ. 

ЛмОммя 48. ЙігУмОбж гия бігйСбж Ф бжлФУзФ мСбОТФ 
1. ЖжмкжР СТвОк бігйСбияє Ф бжлФУзФ мСбОТФ, язсС оПР мСбОТ лСХСгжмь е зТОїкж, 

мСбОТж язСї еОаСТСкПкі гС лПТПйісПккя пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж евігкС іе 
еОзСкСгОбУмбСй КзТОїкж. 

2. МСбОТж, лСХСгдПккя язжХ гСУмСбіТкС кП бУмОкСбиПкС, бжлФУзОюмьУя йжмкжй 
СТвОкСй Ф біиькжР Саів кО йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж еО ФйСбж УлиОмж ббіекСвС йжмО еО 
лСбкжйж УмОбзОйж ЖжмкСвС мОТжнФ КзТОїкж. 
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3. К ТОеі кПйСдижбСУмі гСУмСбіТкС бУмОкСбжмж зТОїкФ лСХСгдПккя мСбОТіб, сСгС язжХ 
еОУмСУСбФюмьУя СУСаижбі бжгж йжмО (ОкмжгПйліквСбП, зСйлПкУОоіРкП, УлПоіОиькП ОаС 
гСгОмзСбжР ійлСТмкжР еаіТ), мОзі мСбОТж бжлФУзОюмьУя Ф біиькжР Саів кО йжмкіР мПТжмСТії 
КзТОїкж еО ФйСбж УлиОмж СУСаижбжХ бжгіб йжмО. 

4. ДС мСбОТіб еОУмСУСбФємьУя (бігкСбиюємьУя) ТПджй кОРаіиьрСвС УлТжяккя еО ФйСбж 
СгПТдОккя йжмкжй СТвОкСй кП ліекірП кід пПТПе 365 гкіб біг гкя егіРУкПккя йжмкСвС 
СнСТйиПккя ожХ мСбОТіб кОиПдкжй пжкСй СнСТйиПкСвС біглСбігкСвС гСзФйПкмО лТС їХ 
лСХСгдПккя. 
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КСегіи III 
ЖИМЗА ВАКМІЛМЬ МИВАКІВ МА ЖДМИДИ ЇЇ ВИЗЗАНДЗЗЯ 

ГиОбО 8. ЗОвОиькі лСиСдПккя сСгС йжмкСї бОТмСУмі 

ЛмОммя 49. ЖжмкО бОТміУмь мСбОТіб 
1. ЖжмкСю бОТміУмю мСбОТіб, язі лПТПйісФюмьУя пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж, є 

бОТміУмь мСбОТіб, сС бжзСТжУмСбФємьУя гия йжмкжХ оіиПР, язО аОеФємьУя кО оікі, сС 
нОзмжпкС УлиОпПкО ОаС лігиявОє УлиОмі еО оі мСбОТж. 

ЛмОммя 50. Міиі бжзСТжУмОккя бігСйСУмПР лТС йжмкФ бОТміУмь мСбОТіб 
1. ВігСйСУмі лТС йжмкФ бОТміУмь мСбОТіб бжзСТжУмСбФюмьУя гия: 
1) кОТОХФбОккя йжмкжХ лиОмПдіб; 
2) еОУмСУФбОккя ікржХ еОХСгіб гПТдОбкСвС ТПвФиюбОккя еСбкіркьСПзСкСйіпкСї 

гіяиькСУмі КзТОїкж; 
3) бПгПккя йжмкСї УмОмжУмжзж; 
4) ТСеТОХФкзФ лСгОмзСбСвС еСаСб'яеОккя, бжекОпПкСвС еО ТПеФиьмОмОйж 

гСзФйПкмОиькСї лПТПбіТзж. 

ЛмОммя 51. ВжекОпПккя йжмкСї бОТмСУмі мСбОТіб, сС лПТПйісФюмьУя пПТПе йжмкжР 
зСТгСк КзТОїкж 

1. ЖжмкО бОТміУмь мСбОТіб, сС лПТПйісФюмьУя пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж, 
бжекОпОємьУя гПзиОТОкмСй біглСбігкС гС кСТй оьСвС КСгПзУФ. 

2. ЖжмкО бОТміУмь мСбОТіб, сС ббСеямьУя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж біглСбігкС гС 
йжмкСвС ТПджйФ ійлСТмФ, бжекОпОємьУя біглСбігкС гС виОбж 9 оьСвС КСгПзУФ. 

3. ВжекОпПккя йжмкСї бОТмСУмі мСбОТіб, сС лПТПйісФюмьУя пПТПе йжмкжР зСТгСк 
КзТОїкж Ф йжмкжХ ТПджйОХ, бігйіккжХ біг йжмкСвС ТПджйФ ійлСТмФ, егіРУкюємьУя евігкС е 
лСиСдПккяйж УмОмПР 65, 66 оьСвС КСгПзУФ. 

4. Йіг пОУ бжекОпПккя йжмкСї бОТмСУмі кСУіїб ікнСТйОоії, язі ійлСТмФюмьУя, сС йіУмямь 
лТСвТОйкП еОаПелПпПккя гия СаиОгкОккя е СаТСазж гОкжХ, ФТОХСбФємьУя ижрП бОТміУмь 
кСУія ікнСТйОоії еО ФйСбж бжгіиПккя е оікж, сС аФиО нОзмжпкС УлиОпПкО ОаС лігиявОє УлиОмі 
еО СоікюбОкі мСбОТж, бОТмСУмі лТСвТОйкСвС еОаПелПпПккя мО/ОаС бОТмСУмі кСУія. ВігСйСУмі 
сСгС бОТмСУмі лТСвТОйкСвС еОаПелПпПккя мО/ОаС бОТмСУмі кСУія лСбжккі аОеФбОмжУя кО 
гСзФйПкмОиькС лігмбПТгдПкжХ гОкжХ. 

ЙТж оьСйФ Уиіг ФТОХСбФбОмж, сС: 
1) мПТйік "кСУіР ікнСТйОоії" кП УмСУФємьУя ікмПвТОиькжХ йізТСУХПй, кОліблТСбігкжзіб мО 

ікржХ лСгіакжХ лТжУмТСїб пж бжТСаіб, б язі ікзСТлСТСбОкі мОзі ікмПвТОиькі йізТСУХПйж пж 
лТжУмТСї; 

2) мПТйік "лТСвТОйкП еОаПелПпПккя" кП УмСУФємьУя ебФзСбжХ, зікС- мО бігПСеОлжУіб. 
5. ЙТСоПкмж, сС кОТОХСбФюмьУя еО нікОкУСбжйж ФвСгОйж (кОлТжзиОг, ФвСгСю 

нікОкУСбСвС иіежквФ), язі ФзиОгПкі лСзФлоПй і УмСУФюмьУя зФлібиі ійлСТмСбОкжХ мСбОТіб, кП 
аФгФмь ТСевиягОмжУя яз пОУмжкО йжмкСї бОТмСУмі еО ФйСбж, сС: 

1) лТСоПкмж бжгіиПкі е оікж, сС аФиО нОзмжпкС УлиОпПкО ОаС лігиявОє УлиОмі еО мСбОТж; 
2) лСиСдПккя сСгС нікОкУФбОккя ФзиОгПкі Ф лжУьйСбіР нСТйі; 
3) лСзФлПоь йСдП лТСгПйСкУмТФбОмж, сС: 
О) мОзі мСбОТж нОзмжпкС лТСгОкі еО оікСю, еОгПзиОТСбОкСю яз оікО, сС аФиО нОзмжпкС 

УлиОпПкО ОаС лігиявОє УлиОмі; 
а) лТСоПкмкО УмОбзО кП лПТПбжсФє Тібкя УмОбСз, язі ебжпОРкС еОУмСУСбФюмьУя б зТОїкі, 

гП і зСиж мОзП нікОкУФбОккя аФиС кОгОкП. 
Мі лСиСдПккя еОУмСУСбФюмьУя кПеОиПдкС біг мСвС, пж аФиС нікОкУФбОккя кОгОкП УОйП 

лТСгОбоПй, аОкзСй ОаС ікрСю ніежпкСю пж юТжгжпкСю СУСаСю. ВСкж мОзСд 
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еОУмСУСбФбОмжйФмьУя, язсС мСбОТж СоікюбОмжйФмьУя еО йПмСгСй ікржй, кід йПмСг еО 
оікСю гСвСбСТФ (зСкмТОзмФ). 

6. К бжлОгзОХ, бУмОкСбиПкжХ ожй КСгПзУСй, йжмкО бОТміУмь мСбОТіб йСдП аФмж 
бжекОпПкО гС лПТПмжкФ мСбОТСй йжмкСвС зСТгСкФ КзТОїкж. 

ЛмОммя 52. ЗОябиПккя йжмкСї бОТмСУмі мСбОТіб 
1. ЗОябиПккя йжмкСї бОТмСУмі мСбОТіб егіРУкюємьУя гПзиОТОкмСй ОаС ФлСбкСбОдПкСю 

кжй СУСаСю ліг пОУ гПзиОТФбОккя мСбОТіб Ф лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ ТСегіиСй VIII оьСвС 
КСгПзУФ мО оією виОбСю. 

2. ДПзиОТОкм ОаС ФлСбкСбОдПкО кжй СУСаО, язі еОябияюмь йжмкФ бОТміУмь мСбОТФ, 
еСаСб'яеОкі: 

1) еОябиямж йжмкФ бОТміУмь, бжекОпПкФ кжйж УОйСУміРкС, Ф мСйФ пжУиі еО ТПеФиьмОмОйж 
зСкУФиьмОоіР е йжмкжй СТвОкСй; 

2) лСгОбОмж йжмкСйФ СТвОкФ гСУмСбіТкі бігСйСУмі лТС бжекОпПккя йжмкСї бОТмСУмі, язі 
лСбжккі аОеФбОмжУя кО Са'єзмжбкжХ, гСзФйПкмОиькС лігмбПТгдПкжХ гОкжХ, сС ліггОюмьУя 
СапжУиПккю; 

3) кПУмж бУі гСгОмзСбі бжмТОмж, лСб'яеОкі е зСТжвФбОккяй йжмкСї бОТмСУмі ОаС 
кОгОккяй йжмкСйФ СТвОкФ гСгОмзСбСї ікнСТйОоії. 

3. ДПзиОТОкм ОаС ФлСбкСбОдПкО кжй СУСаО, язі еОябияюмь йжмкФ бОТміУмь мСбОТФ, 
йОюмь лТОбС: 

1) кОгОбОмж йжмкСйФ СТвОкФ (еО кОябкСУмі) гСгОмзСбі бігСйСУмі Ф ТОеі лСмТПаж 
ФмСпкПккя ікнСТйОоії; 

2) кО бжлФУз Ф біиькжР Саів мСбОТіб, сС гПзиОТФюмьУя: 
Ф ТОеі бжекОккя йжмкжй СТвОкСй еОябиПкСї йжмкСї бОТмСУмі мСбОТіб - еО ФйСбж УлиОмж 

йжмкжХ лиОмПдіб евігкС іе еОябиПкСю йжмкСю бОТміУмю; 
Ф ТОеі евСгж гПзиОТОкмО ОаС ФлСбкСбОдПкСї кжй СУСаж е ТірПккяй йжмкСвС СТвОкФ лТС 

зСТжвФбОккя йжмкСї бОТмСУмі мСбОТіб - еО ФйСбж УлиОмж йжмкжХ лиОмПдіб евігкС е йжмкСю 
бОТміУмю, бжекОпПкСю йжмкжй СТвОкСй; 

Ф ТОеі кПевСгж гПзиОТОкмО ОаС ФлСбкСбОдПкСї кжй СУСаж е ТірПккяй йжмкСвС СТвОкФ 
лТС зСТжвФбОккя еОябиПкСї йжмкСї бОТмСУмі мСбОТіб - еО ФйСбж УлиОмж йжмкжХ лиОмПдіб 
евігкС іе еОябиПкСю йжмкСю бОТміУмю мСбОТіб мО кОгОккя вОТОкміР біглСбігкС гС ТСегіиФ X 
оьСвС КСгПзУФ б ТСейіТі, бжекОпПкСйФ йжмкжй СТвОкСй біглСбігкС гС пОУмжкж УьСйСї УмОммі 
55 оьСвС КСгПзУФ; 

3) лТСбСгжмж оікСбФ ПзУлПТмжеФ гСвСбСТФ (зСкмТОзмФ) рияХСй еОиФпПккя ПзУлПТміб еО 
биОУкі зСрмж; 

4) СУзОТдФбОмж Ф лСТягзФ, бжекОпПкСйФ виОбСю 4 оьСвС КСгПзУФ, ТірПккя йжмкСвС 
СТвОкФ сСгС зСТжвФбОккя йжмкСї бОТмСУмі СоікюбОкжХ мСбОТіб мО аПегіяиькіУмь йжмкСвС 
СТвОкФ сСгС кПлТжРкяммя лТСмявСй УмТСзіб, бУмОкСбиПкжХ УмОммПю 255 оьСвС КСгПзУФ гия 
еОбПТрПккя йжмкСвС СнСТйиПккя, ТірПккя лТС бжекОккя йжмкСї бОТмСУмі СоікюбОкжХ 
мСбОТіб; 

5) лТжРйОмж УОйСУміРкП ТірПккя лТС кПСаХігкіУмь зСТжвФбОккя йжмкСї бОТмСУмі ліУия 
бжлФУзФ мСбОТіб; 

6) СмТжйФбОмж біг йжмкСвС СТвОкФ ікнСТйОоію сСгС лігУмОб, е язжХ йжмкжР СТвОк 
ббОдОє, сС беОєйСеб'яеСз лТСгОбоя і лСзФлоя ближкФб кО оікФ, сС аФиО нОзмжпкС УлиОпПкО 
ОаС лігиявОє УлиОмі еО СоікюбОкі мСбОТж; 

7) Ф бжлОгзОХ мО б лСТягзФ, бжекОпПкжХ ожй КСгПзУСй, бжйОвОмж біг йжмкСвС СТвОкФ 
кОгОккя лжУьйСбСї ікнСТйОоії лТС лТжпжкж, еО язжХ еОябиПкО кжйж йжмкО бОТміУмь кП йСдП 
аФмж бжекОкО; 

8) Ф бжлОгзОХ мО б лСТягзФ, бжекОпПкжХ ожй КСгПзУСй, бжйОвОмж біг йжмкСвС СТвОкФ 
кОгОккя лжУьйСбСї ікнСТйОоії сСгС лСТягзФ і йПмСгФ бжекОпПккя йжмкСї бОТмСУмі, 
еОУмСУСбОкжХ лТж зСТжвФбОккі еОябиПкСї йжмкСї бОТмСУмі, О мОзСд сСгС лігУмОб гия 
егіРУкПккя мОзСвС зСТжвФбОккя. 
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4. К бжлОгзОХ, бжекОпПкжХ ожй КСгПзУСй, гия еОябиПккя йжмкСї бОТмСУмі мСбОТіб, сС 
лПТПйісФюмьУя пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж біглСбігкС гС йжмкСвС ТПджйФ ійлСТмФ, 
йжмкСйФ СТвОкФ, язжР лТСбСгжмь йжмкП СнСТйиПккя ожХ мСбОТіб, ТОеСй е йжмкСю 
гПзиОТОоією мО ікржйж кПСаХігкжйж гия йжмкСвС СнСТйиПккя еОекОпПкжХ мСбОТіб 
гСзФйПкмОйж б ФУмОкСбиПкСйФ лСТягзФ лСгОємьУя гПзиОТОоія йжмкСї бОТмСУмі. 

5. ДПзиОТОоія йжмкСї бОТмСУмі лСгОємьУя Ф ТОеі: 
1) язсС гС оікж, сС аФиО нОзмжпкС УлиОпПкО ОаС лігиявОє УлиОмі еО СоікюбОкі мСбОТж, 

гСгОюмьУя бжмТОмж, еОекОпПкі Ф пОУмжкі гПУяміР УмОммі 58 оьСвС КСгПзУФ, і язсС бСкж кП 
бзиюпОижУя гС оікж; 

2) язсС е оікж, сС аФиО нОзмжпкС УлиОпПкО ОаС лігиявОє УлиОмі еО СоікюбОкі мСбОТж, 
бжгіиПкС бжмТОмж, еОекОпПкі Ф пОУмжкі СгжкОгояміР УмОммі 58 оьСвС КСгПзУФ; 

3) язсС лСзФлПоь мО лТСгОбПоь лСб'яеОкі йід УСаСю. 
6. В ікржХ бжлОгзОХ гПзиОТОоія йжмкСї бОТмСУмі лСгОємьУя еО биОУкжй аОдОккяй 

гПзиОТОкмО ОаС ФлСбкСбОдПкСї кжй СУСаж. 
7. ДПзиОТОоія йжмкСї бОТмСУмі кП лСгОємьУя, Ф мСйФ пжУиі Ф бжлОгзОХ, лПТПгаОпПкжХ 

пОУмжкСю л'ямСю оієї УмОммі, Ф ТОеі гПзиОТФбОккя лОТміР мСбОТіб, йжмкО бОТміУмь язжХ кП 
лПТПбжсФє 5000 єбТС. 

8. К гПзиОТОоії йжмкСї бОТмСУмі кОбСгямьУя бігСйСУмі лТС йПмСг бжекОпПккя йжмкСї 
бОТмСУмі мСбОТіб, пжУиСбП екОпПккя йжмкСї бОТмСУмі мСбОТіб мО її УзиОгСбжХ, ФйСбж 
еСбкіркьСПзСкСйіпкСвС гСвСбСТФ, сС йОюмь бігкСрПккя гС бжекОпПккя йжмкСї бОТмСУмі 
мСбОТіб, мО кОгОкі гСзФйПкмж, сС лігмбПТгдФюмь еОекОпПкП. 

9. ВігСйСУмі, еОекОпПкі Ф пОУмжкі бСУьйіР оієї УмОммі, є бігСйСУмяйж, кПСаХігкжйж гия 
йжмкжХ оіиПР. 

10. ЛСТйО гПзиОТОоії йжмкСї бОТмСУмі мО лТОбжиО її еОлСбкПккя бУмОкСбиююмьУя 
оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ 
нікОкУСбФ лСиімжзФ. 

11. ЗОябиПккя йжмкСї бОТмСУмі мСбОТіб, язі лПТПйісФюмьУя пПТПе йжмкжР зСТгСк 
КзТОїкж б ТПджйОХ, бігйіккжХ біг ТПджйФ ійлСТмФ, егіРУкюємьУя лТж гПзиОТФбОккі ожХ 
мСбОТіб рияХСй еОябиПккя б йжмкіР гПзиОТОоії бігСйСУмПР лТС пжУиСбП екОпПккя їХ йжмкСї 
бОТмСУмі мО лТС гСзФйПкмж, сС РСвС лігмбПТгдФюмь. 

ЛмОммя 53. ДСзФйПкмж, сС лСгОюмьУя гПзиОТОкмСй гия лігмбПТгдПккя еОябиПкСї 
йжмкСї бОТмСУмі 

1. К бжлОгзОХ, лПТПгаОпПкжХ ожй КСгПзУСй гПзиОТОкм лСгОє йжмкСйФ СТвОкФ 
гСзФйПкмж, сС лігмбПТгдФюмь еОябиПкФ йжмкФ бОТміУмь мСбОТіб і СаТОкжР йПмСг її 
бжекОпПккя. 

2. ДСзФйПкмОйж, язі лігмбПТгдФюмь йжмкФ бОТміУмь мСбОТіб, є: 
1) гПзиОТОоія йжмкСї бОТмСУмі, сС лСгОємьУя Ф бжлОгзОХ, бжекОпПкжХ Ф пОУмжкОХ л'яміР і 

рСУміР УмОммі 52 оьСвС КСгПзУФ, мО гСзФйПкмж, сС лігмбПТгдФюмь пжУиСбі екОпПккя 
УзиОгСбжХ йжмкСї бОТмСУмі, кО лігУмОбі язжХ лТСбСгжбУя ТСеТОХФкСз йжмкСї бОТмСУмі; 

2) еСбкіркьСПзСкСйіпкжР гСвСбіТ (зСкмТОзм) ОаС гСзФйПкм, язжР РСвС еОйікює, мО 
гСгОмзж гС кьСвС Ф ТОеі їХ кОябкСУмі; 

3) ТОХФкСз-нОзмФТО (ікбСРУ) ОаС ТОХФкСз-лТСнСТйО (язсС мСбОТ кП є Са'єзмСй зФлібиі-
лТСгОдФ); 

4) язсС ТОХФкСз УлиОпПкС, - аОкзібУьзі лиОмідкі гСзФйПкмж, сС УмСУФюмьУя 
СоікюбОкСвС мСбОТФ; 

5) еО кОябкСУмі - ікрі лиОмідкі мО/ОаС аФХвОимПТУьзі гСзФйПкмж, сС лігмбПТгдФюмь 
бОТміУмь мСбОТФ мО йіУмямь ТПзбіежмж, кПСаХігкі гия ігПкмжнізОоії ббПеПкСвС мСбОТФ; 

6) мТОкУлСТмкі (лПТПбіекі) гСзФйПкмж, язсС еО ФйСбОйж лСУмОбзж бжмТОмж кО 
мТОкУлСТмФбОккя кП бзиюпПкі Ф бОТміУмь мСбОТФ, О мОзСд гСзФйПкмж, сС йіУмямь бігСйСУмі 
лТС бОТміУмь лПТПбПеПккя СоікюбОкжХ мСбОТіб; 

7) иіоПкеія кО ійлСТм мСбОТФ, язсС ійлСТм мСбОТФ лігиявОє иіоПкеФбОккю; 
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8) язсС егіРУкюбОиСУя УмТОХФбОккя, - УмТОХСбі гСзФйПкмж, О мОзСд гСзФйПкмж, сС 
йіУмямь бігСйСУмі лТС бОТміУмь УмТОХФбОккя. 

3. К ТОеі язсС гСзФйПкмж, еОекОпПкі Ф пОУмжкі гТФвіР оієї УмОммі, йіУмямь ТСеаідкСУмі, язі 
йОюмь ближб кО лТОбжиькіУмь бжекОпПккя йжмкСї бОТмСУмі, кОябкі СекОзж лігТСазж ОаС кП 
йіУмямь бУіХ бігСйСУмПР, сС лігмбПТгдФюмь пжУиСбі екОпПккя УзиОгСбжХ йжмкСї бОТмСУмі 
мСбОТіб, пж бігСйСУмПР сСгС оікж, сС аФиО нОзмжпкС УлиОпПкО ОаС лігиявОє УлиОмі еО оі 
мСбОТж, гПзиОТОкм ОаС ФлСбкСбОдПкО кжй СУСаО кО лжУьйСбФ бжйСвФ йжмкСвС СТвОкФ 
еСаСб'яеОкі лТСмявСй 10 зОиПкгОТкжХ гкіб кОгОмж (еО кОябкСУмі) мОзі гСгОмзСбі гСзФйПкмж: 

1) гСвСбіТ (ФвСгФ, зСкмТОзм) іе мТПмійж СУСаОйж, лСб'яеОкжР е гСвСбСТСй (ФвСгСю, 
зСкмТОзмСй) лТС лСУмОбзФ мСбОТіб, йжмкО бОТміУмь язжХ бжекОпОємьУя; 

2) ТОХФкзж лТС егіРУкПккя лиОмПдіб мТПмій СУСаОй кО зСТжУмь лТСгОбоя, язсС мОзі 
лиОмПді егіРУкююмьУя еО ФйСбОйж, бжекОпПкжйж гСвСбСТСй (ФвСгСю, зСкмТОзмСй); 

3) ТОХФкзж лТС УлиОмФ зСйіУіРкжХ, лСУПТПгкжоьзжХ лСУиФв, лСб'яеОкжХ іе бжзСкОккяй 
ФйСб гСвСбСТФ (ФвСгж, зСкмТОзмФ); 

4) бжлжУзФ е аФХвОимПТУьзСї гСзФйПкмОоії; 
5) иіоПкеіРкжР пж ОбмСТУьзжР гСвСбіТ лСзФлоя, сС УмСУФємьУя СоікюбОкжХ мСбОТіб мО є 

ФйСбСю лТСгОдФ СоікюбОкжХ мСбОТіб; 
6) зОмОиСвж, УлПожнізОоії, лТПРУзФТОкмж (лТОРУ-ижУмж) бжТСакжзО мСбОТФ; 
7) зСлію йжмкСї гПзиОТОоії зТОїкж біглТОбиПккя; 
8) бжУкСбзж лТС язіУкі мО бОТміУкі ХОТОзмПТжУмжзж мСбОТіб, лігвСмСбиПкі 

УлПоіОиіеСбОкжйж ПзУлПТмкжйж СТвОкіеОоіяйж, мО/ОаС ікнСТйОоія аіТдСбжХ СТвОкіеОоіР лТС 
бОТміУмь мСбОТФ ОаС УжТСбжкж. 

4. К ТОеі язсС йжмкжР СТвОк йОє СаґТФкмСбОкі лігУмОбж ббОдОмж, сС іУкФюпжР 
беОєйСеб'яеСз йід лТСгОбоПй і лСзФлоПй ближкФб кО еОябиПкФ гПзиОТОкмСй йжмкФ 
бОТміУмь, гПзиОТОкм ОаС ФлСбкСбОдПкО кжй СУСаО кО лжУьйСбФ бжйСвФ йжмкСвС СТвОкФ, зТій 
гСзФйПкміб, еОекОпПкжХ Ф пОУмжкОХ гТФвіР мО мТПміР оієї УмОммі, лСгОє (еО кОябкСУмі) мОзі 
гСзФйПкмж: 

1) бжлжУзФ е аФХвОимПТУьзжХ мО аОкзібУьзжХ гСзФйПкміб лСзФлоя, сС УмСУФюмьУя 
бігпФдПккя СоікюбОкжХ мСбОТіб, ігПкмжпкжХ мО/ОаС лСгіакжХ (ОкОиСвіпкжХ) мСбОТіб кО 
мПТжмСТії КзТОїкж; 

2) гСбігзСбФ ікнСТйОоію сСгС бОТмСУмі Ф зТОїкі-ПзУлСТмПТі мСбОТіб, сС є ігПкмжпкжйж 
мО/ОаС лСгіакжйж (ОкОиСвіпкжйж) СоікюбОкжй мСбОТОй; 

3) ТСеТОХФкСз оікж (зОиьзФияоію). 
5. ЗОаСТСкяємьУя бжйОвОмж біг гПзиОТОкмО ОаС ФлСбкСбОдПкСї кжй СУСаж аФгь-язі ікрі 

гСзФйПкмж, бігйіккі біг мжХ, сС еОекОпПкі б оіР УмОммі. 
6. ДПзиОТОкм ОаС ФлСбкСбОдПкО кжй СУСаО еО биОУкжй аОдОккяй йСдП лСгОмж 

гСгОмзСбі кОябкі Ф кжХ гСзФйПкмж гия лігмбПТгдПккя еОябиПкСї кжйж йжмкСї бОТмСУмі 
мСбОТФ. 

ЛмОммя 54. КСкмТСиь лТОбжиькСУмі бжекОпПккя йжмкСї бОТмСУмі мСбОТіб 
1. КСкмТСиь лТОбжиькСУмі бжекОпПккя йжмкСї бОТмСУмі мСбОТіб егіРУкюємьУя йжмкжй 

СТвОкСй ліг пОУ лТСбПгПккя йжмкСвС зСкмТСию і йжмкСвС СнСТйиПккя рияХСй лПТПбіТзж 
пжУиСбСвС екОпПккя еОябиПкСї йжмкСї бОТмСУмі. 

2. КСкмТСиь лТОбжиькСУмі бжекОпПккя йжмкСї бОТмСУмі мСбОТіб еО СУкСбкжй йПмСгСй - 
еО оікСю гСвСбСТФ (зСкмТОзмФ) сСгС мСбОТіб, язі ббСеямьУя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж 
біглСбігкС гС йжмкСвС ТПджйФ ійлСТмФ (бОТміУмь СлПТОоії), егіРУкюємьУя йжмкжй СТвОкСй 
рияХСй лПТПбіТзж ТСеТОХФкзФ, егіРУкПкСвС гПзиОТОкмСй, еО бігУФмкСУмі еОУмПТПдПкь сСгС 
еОУмСУФбОккя оьСвС йПмСгФ, бжекОпПкжХ Ф пОУмжкі лПТріР УмОммі 58 оьСвС КСгПзУФ. 

3. ЗО ТПеФиьмОмОйж егіРУкПккя зСкмТСию лТОбжиькСУмі бжекОпПккя йжмкСї бОТмСУмі 
мСбОТіб йжмкжР СТвОк бжекОє еОябиПкФ гПзиОТОкмСй ОаС ФлСбкСбОдПкСю кжй СУСаСю 
йжмкФ бОТміУмь пж лТжРйОє лжУьйСбП ТірПккя лТС її зСТжвФбОккя біглСбігкС гС лСиСдПкь 
УмОммі 55 оьСвС КСгПзУФ. 
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4. ЖжмкжР СТвОк ліг пОУ егіРУкПккя зСкмТСию лТОбжиькСУмі бжекОпПккя йжмкСї 
бОТмСУмі мСбОТіб еСаСб'яеОкжР: 

1) егіРУкюбОмж зСкмТСиь еОябиПкСї гПзиОТОкмСй ОаС ФлСбкСбОдПкСю кжй СУСаСю 
йжмкСї бОТмСУмі мСбОТіб рияХСй лПТПбіТзж пжУиСбСвС екОпПккя еОябиПкСї йжмкСї бОТмСУмі, 
кОябкСУмі б лСгОкжХ еОекОпПкжйж СУСаОйж гСзФйПкмОХ ФУіХ бігСйСУмПР, сС лігмбПТгдФюмь 
пжУиСбі екОпПккя УзиОгСбжХ йжмкСї бОТмСУмі мСбОТіб, пж бігСйСУмПР сСгС оікж, сС аФиО 
нОзмжпкС УлиОпПкО ОаС лігиявОє УлиОмі еО оі мСбОТж; 

2) кОгОбОмж гПзиОТОкмФ ОаС ФлСбкСбОдПкіР кжй СУСаі лжУьйСбФ ікнСТйОоію лТС 
лТжпжкж, еО язжХ еОябиПкО кжйж йжмкО бОТміУмь кП йСдП аФмж бжекОкО; 

3) кОгОбОмж гПзиОТОкмФ ОаС ФлСбкСбОдПкіР кжй СУСаі лжУьйСбФ ікнСТйОоію сСгС 
лСТягзФ і йПмСгФ бжекОпПккя йжмкСї бОТмСУмі, еОУмСУСбОкжХ Ф ТОеі зСТжвФбОккя йжмкСї 
бОТмСУмі, О мОзСд сСгС лігУмОб егіРУкПккя мОзСвС зСТжвФбОккя; 

4) бжлФУзОмж Ф біиькжР Саів мСбОТж, сС гПзиОТФюмьУя: 
Ф ТОеі бжекОккя йжмкжй СТвОкСй еОябиПкСї йжмкСї бОТмСУмі мСбОТіб - еО ФйСбж УлиОмж 

йжмкжХ лиОмПдіб евігкС іе еОябиПкСю йжмкСю бОТміУмю; 
Ф ТОеі евСгж гПзиОТОкмО ОаС ФлСбкСбОдПкСї кжй СУСаж е ТірПккяй йжмкСвС СТвОкФ лТС 

зСТжвФбОккя йжмкСї бОТмСУмі мСбОТіб - еО ФйСбж УлиОмж йжмкжХ лиОмПдіб евігкС е йжмкСю 
бОТміУмю, бжекОпПкСю йжмкжй СТвОкСй; 

Ф ТОеі кПевСгж гПзиОТОкмО ОаС ФлСбкСбОдПкСї кжй СУСаж е ТірПккяй йжмкСвС СТвОкФ 
лТС зСТжвФбОккя еОябиПкСї йжмкСї бОТмСУмі мСбОТіб - еО ФйСбж УлиОмж йжмкжХ лиОмПдіб 
евігкС іе еОябиПкСю йжмкСю бОТміУмю мСбОТіб мО кОгОккя вОТОкміР біглСбігкС гС ТСегіиФ X 
оьСвС КСгПзУФ б ТСейіТі, бжекОпПкСйФ йжмкжй СТвОкСй біглСбігкС гС пОУмжкж УьСйСї УмОммі 
55 оьСвС КСгПзУФ. 

5. ЖжмкжР СТвОк е йПмСю егіРУкПккя зСкмТСию лТОбжиькСУмі бжекОпПккя йжмкСї 
бОТмСУмі мСбОТіб йОє лТОбС: 

1) ФлПбкюбОмжУя б гСУмСбіТкСУмі ОаС мСпкСУмі аФгь-язСї еОябж, гСзФйПкмО пж 
ТСеТОХФкзФ, лСгОкжХ гия оіиПР бжекОпПккя йжмкСї бОТмСУмі; 

2) Ф бжлОгзОХ, бУмОкСбиПкжХ ожй КСгПзУСй, лжУьйСбС еОлжмФбОмж біг гПзиОТОкмО ОаС 
ФлСбкСбОдПкСї кжй СУСаж бУмОкСбиПкі УмОммПю 53 оьСвС КСгПзУФ гСгОмзСбі гСзФйПкмж мО 
бігСйСУмі, язсС оП кПСаХігкС гия лТжРкяммя ТірПккя лТС бжекОккя еОябиПкСї йжмкСї 
бОТмСУмі; 

3) Ф бжлОгзОХ, бУмОкСбиПкжХ ожй КСгПзУСй, егіРУкюбОмж зСТжвФбОккя еОябиПкСї 
йжмкСї бОТмСУмі мСбОТіб; 

4) лТСбСгжмж б лСТягзФ, бжекОпПкСйФ УмОммяйж 345 - 354 оьСвС КСгПзУФ, лПТПбіТзж 
лТОбжиькСУмі бжекОпПккя йжмкСї бОТмСУмі мСбОТіб ліУия їХ бжлФУзФ; 

5) ебПТмОмжУя гС йжмкжХ СТвОкіб ікржХ зТОїк іе еОлжмОйж сСгС кОгОккя бігСйСУмПР, 
кПСаХігкжХ гия лігмбПТгдПккя гСУмСбіТкСУмі еОябиПкСї йжмкСї бОТмСУмі; 

6) еОУмСУСбФбОмж ікрі лПТПгаОпПкі ожй КСгПзУСй нСТйж йжмкСвС зСкмТСию. 
6. ЖжмкжР СТвОк йСдП бігйСбжмж Ф йжмкСйФ СнСТйиПккі мСбОТіб еО еОябиПкСю 

гПзиОТОкмСй ОаС ФлСбкСбОдПкСю кжй СУСаСю йжмкСю бОТміУмю бжзиюпкС еО кОябкСУмі 
СаґТФкмСбОкжХ лігУмОб ббОдОмж, сС еОябиПкС кПлСбкі мО/ОаС кПгСУмСбіТкі бігСйСУмі лТС 
йжмкФ бОТміУмь мСбОТіб, Ф мСйФ пжУиі кПбіТкС бжекОпПкС йжмкФ бОТміУмь мСбОТіб, Ф ТОеі: 

1) кПбіТкС лТСбПгПкСвС гПзиОТОкмСй ОаС ФлСбкСбОдПкСю кжй СУСаСю ТСеТОХФкзФ 
йжмкСї бОТмСУмі; 

2) кПлСгОккя гПзиОТОкмСй ОаС ФлСбкСбОдПкСю кжй СУСаСю гСзФйПкміб евігкС е 
лПТПиізСй мО біглСбігкС гС ФйСб, еОекОпПкжХ Ф пОУмжкОХ гТФвіР - пПмбПТміР УмОммі 53 оьСвС 
КСгПзУФ, ОаС бігУФмкСУмі Ф ожХ гСзФйПкмОХ бУіХ бігСйСУмПР, сС лігмбПТгдФюмь пжУиСбі 
екОпПккя УзиОгСбжХ йжмкСї бОТмСУмі мСбОТіб, пж бігСйСУмПР сСгС оікж, сС аФиО нОзмжпкС 
УлиОпПкО ОаС лігиявОє УлиОмі еО оі мСбОТж; 

3) кПбіглСбігкСУмі СаТОкСвС гПзиОТОкмСй ОаС ФлСбкСбОдПкСю кжй СУСаСю йПмСгФ 
бжекОпПккя йжмкСї бОТмСУмі мСбОТФ ФйСбОй, кОбПгПкжй Ф виОбі 9 оьСвС КСгПзУФ; 
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4) кОгХСгдПккя гС йжмкСвС СТвОкФ гСзФйПкмОиькС лігмбПТгдПкСї СніоіРкСї ікнСТйОоії 
йжмкжХ СТвОкіб ікржХ зТОїк сСгС кПгСУмСбіТкСУмі еОябиПкСї йжмкСї бОТмСУмі. 

7. К ТОеі язсС ліг пОУ лТСбПгПккя йжмкСвС зСкмТСию йжмкжР СТвОк кП йСдП 
ОТвФйПкмСбОкС гСбПУмж, сС еОябиПкС кПлСбкі мО/ОаС кПгСУмСбіТкі бігСйСУмі лТС йжмкФ 
бОТміУмь мСбОТіб, Ф мСйФ пжУиі кПбіТкС бжекОпПкС йжмкФ бОТміУмь мСбОТіб, еОябиПкО 
гПзиОТОкмСй ОаС ФлСбкСбОдПкСю кжй СУСаСю йжмкО бОТміУмь ббОдОємьУя бжекОкСю 
ОбмСйОмжпкС. 

ЛмОммя 55. КСТжвФбОккя йжмкСї бОТмСУмі мСбОТіб 
1. КірПккя лТС зСТжвФбОккя еОябиПкСї йжмкСї бОТмСУмі мСбОТіб, язі ббСеямьУя кО йжмкФ 

мПТжмСТію КзТОїкж е лСйісПккяй Ф йжмкжР ТПджй ійлСТмФ, лТжРйОємьУя йжмкжй СТвОкСй Ф 
лжУьйСбіР нСТйі ліг пОУ егіРУкПккя зСкмТСию лТОбжиькСУмі бжекОпПккя йжмкСї бОТмСУмі 
ожХ мСбОТіб яз гС, мОз і ліУия їХ бжлФУзФ, язсС йжмкжй СТвОкСй Ф бжлОгзОХ, лПТПгаОпПкжХ 
пОУмжкСю рСУмСю УмОммі 54 оьСвС КСгПзУФ, бжябиПкС, сС еОябиПкС кПлСбкі мО/ОаС 
кПгСУмСбіТкі бігСйСУмі лТС йжмкФ бОТміУмь мСбОТіб, Ф мСйФ пжУиі кПбіТкС бжекОпПкС йжмкФ 
бОТміУмь мСбОТіб. 

2. ЙТжРкямП йжмкжй СТвОкСй лжУьйСбП ТірПккя лТС зСТжвФбОккя еОябиПкСї йжмкСї 
бОТмСУмі мСбОТіб йОє йіУмжмж: 

1) СаґТФкмФбОккя лТжпжк, пПТПе язі еОябиПкФ гПзиОТОкмСй йжмкФ бОТміУмь кП йСдП 
аФмж бжекОкС; 

2) кОябкФ б йжмкСвС СТвОкФ ікнСТйОоію (Ф мСйФ пжУиі сСгС пжУиСбжХ екОпПкь 
УзиОгСбжХ йжмкСї бОТмСУмі, йжмкСї бОТмСУмі ігПкмжпкжХ ОаС лСгіакжХ (ОкОиСвіпкжХ) мСбОТіб, 
ікржХ ФйСб, сС йСвиж ближкФмж кО оікФ мСбОТіб), язО лТжебПиО гС бжкжзкПккя УФйкібіб Ф 
лТОбжиькСУмі бжекОпПккя йжмкСї бОТмСУмі мО гС лТжРкяммя ТірПккя лТС зСТжвФбОккя йжмкСї 
бОТмСУмі, еОябиПкСї гПзиОТОкмСй; 

3) бжпПТлкжР лПТПиіз бжйСв сСгС кОгОккя гСгОмзСбжХ гСзФйПкміб, лПТПгаОпПкжХ 
пОУмжкСю мТПмьСю УмОммі 53 оьСвС КСгПзУФ, еО ФйСбж кОгОккя язжХ йжмкО бОТміУмь йСдП 
аФмж бжекОкО йжмкжй СТвОкСй; 

4) СаґТФкмФбОккя пжУиСбСвС екОпПккя йжмкСї бОТмСУмі мСбОТіб, УзСТжвСбОкСї йжмкжй 
СТвОкСй, мО нОзміб, язі ближкФиж кО мОзП зСТжвФбОккя; 

5) ікнСТйОоію лТС: 
О) лТОбС гПзиОТОкмО ОаС ФлСбкСбОдПкСї кжй СУСаж кО бжлФУз Ф біиькжР Саів мСбОТіб, 

сС гПзиОТФюмьУя: 
Ф ТОеі евСгж гПзиОТОкмО ОаС ФлСбкСбОдПкСї кжй СУСаж е ТірПккяй йжмкСвС СТвОкФ лТС 

зСТжвФбОккя йжмкСї бОТмСУмі мСбОТіб - еО ФйСбж УлиОмж йжмкжХ лиОмПдіб евігкС е йжмкСю 
бОТміУмю, бжекОпПкСю йжмкжй СТвОкСй; 

Ф ТОеі кПевСгж гПзиОТОкмО ОаС ФлСбкСбОдПкСї кжй СУСаж е ТірПккяй йжмкСвС СТвОкФ 
лТС зСТжвФбОккя еОябиПкСї йжмкСї бОТмСУмі мСбОТіб - еО ФйСбж УлиОмж йжмкжХ лиОмПдіб 
евігкС іе еОябиПкСю йжмкСю бОТміУмю мСбОТіб мО кОгОккя еОаПелПпПккя УлиОмж йжмкжХ 
лиОмПдіб біглСбігкС гС ТСегіиФ X оьСвС КСгПзУФ б ТСейіТі, бжекОпПкСйФ йжмкжй СТвОкСй 
біглСбігкС гС пОУмжкж УьСйСї оієї УмОммі; 

а) лТОбС гПзиОТОкмО ОаС ФлСбкСбОдПкСї кжй СУСаж СУзОТджмж ТірПккя лТС 
зСТжвФбОккя еОябиПкСї йжмкСї бОТмСУмі гС СТвОкФ бжсСвС Тібкя біглСбігкС гС виОбж 4 оьСвС 
КСгПзУФ ОаС гС УФгФ. 

3. ЛСТйО ТірПккя лТС зСТжвФбОккя йжмкСї бОТмСУмі мСбОТіб бУмОкСбиюємьУя 
оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ 
нікОкУСбФ лСиімжзФ. 

4. Йіг пОУ йжмкСвС СнСТйиПккя лТж лТжРкяммі йжмкжй СТвОкСй лжУьйСбСвС ТірПккя 
лТС зСТжвФбОккя йжмкСї бОТмСУмі мСбОТіб гПзиОТОкм ОаС ФлСбкСбОдПкО кжй СУСаО йСдП 
егіРУкжмж зСТжвФбОккя еОябиПкСї йжмкСї бОТмСУмі Ф УмТСз, бУмОкСбиПкжР пОУмжкСю гТФвСю 
УмОммі 263 оьСвС КСгПзУФ. 
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5. ДПзиОТОкм йСдП лТСбПУмж зСкУФиьмОоії е йжмкжй СТвОкСй е йПмСю СаґТФкмСбОкСвС 
бжаСТФ йПмСгФ бжекОпПккя йжмкСї бОТмСУмі кО лігУмОбі ікнСТйОоії, язО кОябкО б йжмкСйФ 
СТвОкі. 

6. ЗО бжйСвФ гПзиОТОкмО зСкУФиьмОоії лТСбСгямьУя Ф лжУьйСбСйФ бжвиягі. 
7. К бжлОгзФ кПевСгж гПзиОТОкмО ОаС ФлСбкСбОдПкСї кжй СУСаж е ТірПккяй йжмкСвС 

СТвОкФ лТС зСТжвФбОккя еОябиПкСї йжмкСї бОТмСУмі мСбОТіб йжмкжР СТвОк еО ебПТкПккяй 
гПзиОТОкмО ОаС ФлСбкСбОдПкСї кжй СУСаж бжлФУзОє мСбОТж, сС гПзиОТФюмьУя, Ф біиькжР 
Саів еО ФйСбж УлиОмж йжмкжХ лиОмПдіб евігкС е йжмкСю бОТміУмю ожХ мСбОТіб, бжекОпПкСю 
гПзиОТОкмСй ОаС ФлСбкСбОдПкСю кжй СУСаСю, мО еОаПелПпПккя УлиОмж Тіекжоі йід УФйСю 
йжмкжХ лиОмПдіб, СапжУиПкСю евігкС е йжмкСю бОТміУмю мСбОТіб, бжекОпПкСю гПзиОТОкмСй 
ОаС ФлСбкСбОдПкСю кжй СУСаСю, мО УФйСю йжмкжХ лиОмПдіб, СапжУиПкСю евігкС е йжмкСю 
бОТміУмю мСбОТіб, бжекОпПкСю йжмкжй СТвОкСй, рияХСй кОгОккя еОаПелПпПккя УлиОмж 
йжмкжХ лиОмПдіб біглСбігкС гС ТСегіиФ X оьСвС КСгПзУФ кО УмТСз 90 гкіб е гкя бжлФУзФ 
мСбОТіб. 

8. ЙТСмявСй 80 гкіб е гкя бжлФУзФ мСбОТіб гПзиОТОкм ОаС ФлСбкСбОдПкО кжй СУСаО 
йСдП кОгОмж йжмкСйФ СТвОкФ гСгОмзСбі гСзФйПкмж гия лігмбПТгдПккя еОябиПкСї кжй 
йжмкСї бОТмСУмі мСбОТіб, сС гПзиОТФюмьУя. 

9. К ТОеі кОгОккя гПзиОТОкмСй ОаС ФлСбкСбОдПкСю кжй СУСаСю гСгОмзСбжХ 
гСзФйПкміб йжмкжР СТвОк ТСевиягОє лСгОкі гСгОмзСбі гСзФйПкмж і лТСмявСй 5 ТСаСпжХ гкіб 
е гОмж їХ лСгОккя бжкСУжмь лжУьйСбП ТірПккя сСгС бжекОккя еОябиПкСї йжмкСї бОТмСУмі мО 
УзОУСбФє ТірПккя лТС зСТжвФбОккя еОябиПкСї йжмкСї бОТмСУмі ОаС кОгОє СаґТФкмСбОкФ 
бігйСбФ Ф бжекОккі еОябиПкСї йжмкСї бОТмСУмі е ФТОХФбОккяй гСгОмзСбжХ гСзФйПкміб. К 
мОзСйФ ТОеі кОгОкП еОаПелПпПккя УлиОмж йжмкжХ лиОмПдіб біглСбігкС лСбПТмОємьУя 
(бжбіиькяємьУя) ОаС бжзСТжУмСбФємьУя гия УлиОмж біглСбігкжХ йжмкжХ лиОмПдіб. 

10. ЯзсС йжмкжР СТвОк лТСмявСй УмТСзФ, еОекОпПкСвС Ф пОУмжкі гПб'яміР оієї УмОммі, кП 
кОгОє СаґТФкмСбОкСї бігйСбж Ф бжекОккі еОябиПкСї йжмкСї бОТмСУмі е ФТОХФбОккяй 
гСгОмзСбжХ гСзФйПкміб, ббОдОємьУя, сС гПзиОТОкмСй ОаС ФлСбкСбОдПкСю кжй СУСаСю 
йжмкФ бОТміУмь мСбОТіб бжекОпПкС лТОбжиькС. К мОзСйФ ТОеі йжмкжР СТвОк УзОУСбФє ТірПккя 
лТС зСТжвФбОккя еОябиПкСї йжмкСї бОТмСУмі, О кОгОкП еОаПелПпПккя УлиОмж йжмкжХ 
лиОмПдіб лСбПТмОємьУя (бжбіиькяємьУя) Ф лСТягзФ мО УмТСзж, бжекОпПкі ожй КСгПзУСй. 

11. К ТОеі язсС йжмкжй СТвОкСй лТСмявСй УмТСзФ, еОекОпПкСвС Ф пОУмжкі гПб'яміР оієї 
УмОммі, кОгОкС СаґТФкмСбОкФ бігйСбФ Ф бжекОккі еОябиПкСї йжмкСї бОТмСУмі е ФТОХФбОккяй 
гСгОмзСбжХ гСзФйПкміб ОаС язсС лТСмявСй УмТСзФ, еОекОпПкСвС Ф пОУмжкі бСУьйіР оієї 
УмОммі, гПзиОТОкм ОаС ФлСбкСбОдПкО кжй СУСаО кП кОгОиО йжмкСйФ СТвОкФ гСгОмзСбі 
гСзФйПкмж гия лігмбПТгдПккя еОябиПкСї кжй йжмкСї бОТмСУмі мСбОТіб, сС гПзиОТФюмьУя, 
зСрмж, бкПУПкі/лПТПзОеОкі яз вТСрСбО еОУмОбО Ф ТСейіТі УФйж йжмкжХ лиОмПдіб, 
лПТПТОХСбФюмьУя гС гПТдОбкСвС аюгдПмФ б ТОХФкСз УлиОмж біглСбігкжХ йжмкжХ лиОмПдіб 
кОУмФлкСвС ТСаСпСвС гкя ліУия еОзікпПккя УмТСзФ, бжекОпПкСвС Ф пОУмжкі УьСйіР оієї УмОммі. 

ЛмОммя 56. ДСгПТдОккя бжйСв сСгС зСкнігПкоіРкСУмі ікнСТйОоії, сС УмСУФємьУя 
йжмкСї бОТмСУмі мСбОТіб 

1. ІкнСТйОоія, сС УмСУФємьУя йжмкСї бОТмСУмі мСбОТіб, язі лПТПйісФюмьУя пПТПе 
йжмкжР зСТгСк КзТОїкж, кП йСдП аПе УлПоіОиькСвС гСебСиФ СУСаж пж СТвОкФ, язі лСгОюмь 
мОзФ ікнСТйОоію, ТСевСиСрФбОмжУя ОаС лПТПгОбОмжУя мТПмій СУСаОй, бзиюпОюпж ікрі 
СТвОкж гПТдОбкСї биОгж, зТій лСгОккя її б лСТягзФ, бжекОпПкСйФ ожй КСгПзУСй мО ікржйж 
еОзСкОйж КзТОїкж. 

2. ЗП ббОдОємьУя ТСевСиСрПккяй ікнСТйОоії е СайПдПкжй гСУмФлСй, зСкнігПкоіРкСї 
ікнСТйОоії мО зСйПТоіРкСї мОєйкжоі мО кП лСмТПаФє УлПоіОиькСвС гСебСиФ СУСаж пж СТвОкФ, 
язі лСгОюмь мОзФ ікнСТйОоію, СлТжиюгкПккя йжмкжй СТвОкСй екПСУСаиПкСї ікнСТйОоії 
сСгС зСкзТПмкжХ ПзУлСТмкС-ійлСТмкжХ СлПТОоіР, бкПУПкжХ гПзиОТОкмОйж гС йжмкСї 
гПзиОТОоії біглСбігкС гС пОУмжкж бСУьйСї УмОммі 257 оьСвС КСгПзУФ, еО бжзиюпПккяй 
лФкзміб 2, 4, ліглФкзміб "а", "б", "г", "є", "е" лФкзмФ 5, лФкзміб 6, 7 і 9 пОУмжкж бСУьйСї еОекОпПкСї 
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УмОммі, Ф мСйФ пжУиі ікнСТйОоії, сС УмСУФємьУя йжмкСї бОТмСУмі мСбОТіб, язі лПТПйісФюмьУя 
пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж б СаУявОХ, сС кП УФлПТПпОмь йідкОТСгкжй гСвСбСТОй 
КзТОїкж, евСгО кО СаСб'яезСбіУмь язжХ кОгОкО ВПТХСбкСю КОгСю КзТОїкж. 

ГиОбО 9. ЖПмСгж бжекОпПккя йжмкСї бОТмСУмі мСбОТіб, язі ббСеямьУя кО йжмкФ 
мПТжмСТію КзТОїкж біглСбігкС гС йжмкСвС ТПджйФ ійлСТмФ, мО лСТягСз їХ 

еОУмСУФбОккя 

ЛмОммя 57. ЖПмСгж бжекОпПккя йжмкСї бОТмСУмі мСбОТіб, язі ббСеямьУя кО йжмкФ 
мПТжмСТію КзТОїкж біглСбігкС гС йжмкСвС ТПджйФ ійлСТмФ 

1. ВжекОпПккя йжмкСї бОТмСУмі мСбОТіб, язі ббСеямьУя б КзТОїкФ біглСбігкС гС йжмкСвС 
ТПджйФ ійлСТмФ, егіРУкюємьУя еО мОзжйж йПмСгОйж: 

1) СУкСбкжР - еО оікСю гСвСбСТФ (зСкмТОзмФ) сСгС мСбОТіб, язі ійлСТмФюмьУя (бОТміУмь 
СлПТОоії); 

2) гТФвСТягкі: 
О) еО оікСю гСвСбСТФ сСгС ігПкмжпкжХ мСбОТіб; 
а) еО оікСю гСвСбСТФ сСгС лСгіакжХ (ОкОиСвіпкжХ) мСбОТіб; 
б) кО СУкСбі бігкійОккя бОТмСУмі; 
в) кО СУкСбі гСгОбОккя бОТмСУмі (СапжУиПкО бОТміУмь); 
ґ) ТПеПТбкжР. 
2. ИУкСбкжй йПмСгСй бжекОпПккя йжмкСї бОТмСУмі мСбОТіб, язі ббСеямьУя кО йжмкФ 

мПТжмСТію КзТОїкж біглСбігкС гС йжмкСвС ТПджйФ ійлСТмФ, є лПТржР йПмСг - еО оікСю 
гСвСбСТФ (бОТміУмь СлПТОоії). 

3. КСдкжР кОУмФлкжР йПмСг еОУмСУСбФємьУя ижрП Ф ТОеі, язсС йжмкО бОТміУмь мСбОТіб 
кП йСдП аФмж бжекОпПкО рияХСй еОУмСУФбОккя лСлПТПгкьСвС йПмСгФ біглСбігкС гС кСТй 
оьСвС КСгПзУФ. 

4. ЗОУмСУФбОккю гТФвСТягкжХ йПмСгіб лПТПгФє лТСоПгФТО зСкУФиьмОоіР йід йжмкжй 
СТвОкСй мО гПзиОТОкмСй е йПмСю бжекОпПккя СУкСбж бОТмСУмі евігкС е лСиСдПккяйж 
УмОмПР 59 і 60 оьСвС КСгПзУФ. Йіг пОУ мОзжХ зСкУФиьмОоіР йжмкжР СТвОк мО гПзиОТОкм 
йСдФмь егіРУкжмж Сайік кОябкСю Ф зСдкСвС е кжХ ікнСТйОоією еО ФйСбж гСгПТдОккя 
бжйСв сСгС її зСкнігПкоіРкСУмі. 

5. К ТОеі кПйСдижбСУмі бжекОпПккя йжмкСї бОТмСУмі мСбОТіб евігкС е лСиСдПккяйж 
УмОмПР 59 і 60 оьСвС КСгПзУФ еО СУкСбФ гия її бжекОпПккя йСдП аТОмжУя ОаС оікО, еО язСю 
ігПкмжпкі ОаС лСгіакі (ОкОиСвіпкі) мСбОТж аФиж лТСгОкі б КзТОїкі кП лСб'яеОкСйФ іе 
лТСгОбоПй лСзФлою біглСбігкС гС УмОммі 62 оьСвС КСгПзУФ, ОаС бОТміУмь мСбОТіб, СапжУиПкО 
біглСбігкС гС УмОммі 63 оьСвС КСгПзУФ. 

6. ЙТж оьСйФ зСдкжР кОУмФлкжР йПмСг еОУмСУСбФємьУя, язсС йжмкО бОТміУмь мСбОТіб 
кП йСдП аФмж бжекОпПкО рияХСй еОУмСУФбОккя лСлПТПгкьСвС йПмСгФ. 

7. ЖПмСгж кО СУкСбі бігкійОккя мО гСгОбОккя бОТмСУмі (СапжУиПкО бОТміУмь) йСдФмь 
еОУмСУСбФбОмжУя Ф аФгь-язіР лСУиігСбкСУмі кО лТСХОккя гПзиОТОкмО ОаС ФлСбкСбОдПкСї кжй 
СУСаж. 

8. К ТОеі язсС кПйСдижбС еОУмСУФбОмж дСгПк іе еОекОпПкжХ йПмСгіб, йжмкО бОТміУмь 
бжекОпОємьУя еО ТПеПТбкжй йПмСгСй біглСбігкС гС бжйСв, бУмОкСбиПкжХ УмОммПю 64 оьСвС 
КСгПзУФ. 

ЛмОммя 58. ЖПмСг бжекОпПккя йжмкСї бОТмСУмі еО оікСю гСвСбСТФ (зСкмТОзмФ) сСгС 
мСбОТіб, язі ійлСТмФюмьУя (бОТміУмь СлПТОоії) 

1. ЖПмСг бжекОпПккя йжмкСї бОТмСУмі еО оікСю гСвСбСТФ (зСкмТОзмФ) сСгС мСбОТіб, язі 
ббСеямьУя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж біглСбігкС гС йжмкСвС ТПджйФ ійлСТмФ, 
еОУмСУСбФємьУя Ф ТОеі, язсС: 

1) кПйОє дСгкжХ СайПдПкь сСгС лТОб лСзФлоя (ійлСТмПТО) кО бжзСТжУмОккя 
СоікюбОкжХ мСбОТіб, еО бжкямзСй мжХ, сС: 
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О) бУмОкСбиююмьУя еОзСкСй пж еОлТСбОгдФюмьУя СТвОкОйж гПТдОбкСї биОгж б 
КзТОїкі; 

а) СайПдФюмь вПСвТОніпкжР ТПвіСк, Ф язСйФ мСбОТж йСдФмь аФмж лПТПлТСгОкі 
(бігпФдПкі лСбмСТкС); 

б) кП ближбОюмь екОпкСю йіТСю кО бОТміУмь мСбОТФ; 
2) сСгС лТСгОдФ СоікюбОкжХ мСбОТіб ОаС їХ оікж бігУФмкі аФгь-язі ФйСбж ОаС 

еОУмПТПдПккя, язі ФкПйСдижбиююмь бжекОпПккя бОТмСУмі ожХ мСбОТіб; 
3) дСгкО пОУмжкО бжТФпзж біг аФгь-язСвС лСгОиьрСвС лПТПлТСгОдФ, ТСелСТягдПккя 

ОаС бжзСТжУмОккя мСбОТіб лСзФлоПй кП кОгіРгП лТяйС пж СлСУПТПгзСбОкС лТСгОбоПбі, 
язсС міиьзж кП аФгП еТСаиПкС біглСбігкП зСТжвФбОккя е ФТОХФбОккяй лСиСдПкь пОУмжкж 
гПУямСї оієї УмОммі; 

4) лСзФлПоь і лТСгОбПоь кП лСб'яеОкі йід УСаСю СУСаж ОаС ХСп і лСб'яеОкі йід УСаСю 
СУСаж, СгкОз оі бігкСУжкж кП ближкФиж кО оікФ мСбОТіб. 

2. ЖПмСг бжекОпПккя йжмкСї бОТмСУмі мСбОТіб еО оікСю гСвСбСТФ (зСкмТОзмФ) сСгС 
мСбОТіб, язі ійлСТмФюмьУя, кП еОУмСУСбФємьУя, язсС бжзСТжУмОкі гПзиОТОкмСй ОаС 
ФлСбкСбОдПкСю кжй СУСаСю бігСйСУмі кП лігмбПТгдПкі гСзФйПкмОиькС ОаС кП бжекОпПкі 
зіиьзіУкС і гСУмСбіТкі мО/ОаС бігУФмкя ХСпО а СгкО іе УзиОгСбжХ йжмкСї бОТмСУмі, язО є 
СаСб'яезСбСю лТж її СапжУиПккі. 

3. К ТОеі язсС йжмкО бОТміУмь кП йСдП аФмж бжекОпПкО еО СУкСбкжй йПмСгСй, 
еОУмСУСбФюмьУя гТФвСТягкі йПмСгж, еОекОпПкі Ф лФкзмі 2 пОУмжкж лПТрСї УмОммі 57 оьСвС 
КСгПзУФ. 

4. ЖжмкСю бОТміУмю мСбОТіб, язі ббСеямьУя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж біглСбігкС гС 
йжмкСвС ТПджйФ ійлСТмФ, є оікО, сС аФиО нОзмжпкС УлиОпПкО ОаС лігиявОє УлиОмі еО мСбОТж, 
язсС бСкж лТСгОюмьУя кО ПзУлСТм б КзТОїкФ, УзСТжвСбОкО б ТОеі лСмТПаж е ФТОХФбОккяй 
лСиСдПкь пОУмжкж гПУямСї оієї УмОммі. 

5. МікО, сС аФиО нОзмжпкС УлиОпПкО ОаС лігиявОє УлиОмі, - оП еОвОиькО УФйО бУіХ 
лиОмПдіб, язі аФиж егіРУкПкі ОаС лСбжккі аФмж егіРУкПкі лСзФлоПй СоікюбОкжХ мСбОТіб 
лТСгОбою ОаС кО зСТжУмь лТСгОбоя пПТПе мТПміХ СУіа мО/ОаС кО лСб'яеОкжХ іе лТСгОбоПй 
СУіа гия бжзСкОккя еСаСб'яеОкь лТСгОбоя. 

6. ЙиОмПді йСдФмь аФмж егіРУкПкі лТяйС пж СлСУПТПгзСбОкС. ЙТжзиОгСй 
СлСУПТПгзСбОкСвС лиОмПдФ йСдП аФмж бТПвФиюбОккя лСзФлоПй лСбкіУмю пж пОУмзСбС аСТвФ 
лТСгОбоя. 

7. ЙиОмПді кПСаСб'яезСбС лСбжккі аФмж егіРУкПкі Ф бжвиягі лПТПзОеФ вТСрПР (еСзТПйО, 
ОиП кП бжзиюпкС). МОзі лиОмПді йСдФмь аФмж егіРУкПкі рияХСй ОзТПгжмжбО, ікзОУФбОккя ОаС 
еО гСлСйСвСю ікржХ ТСеТОХФкзіб (бПзУПиь, лПТПгОпО оіккжХ гСзФйПкміб мСсС). 

8. МПТйік "оікО, сС аФиО нОзмжпкС УлиОпПкО ОаС лігиявОє УлиОмі" УмСУФємьУя ижрП оікж 
СоікюбОкжХ мСбОТіб. ДжбігПкгж ОаС ікрі лиОмПді лСзФлоя кО зСТжУмь лТСгОбоя, кП лСб'яеОкі 
е СоікюбОкжйж мСбОТОйж, кП є пОУмжкСю йжмкСї бОТмСУмі. ДСгОбОккя, язсС бСкж кП 
бзиюпОижУя гС оікж, сС аФиО нОзмжпкС УлиОпПкО ОаС лігиявОє УлиОмі, евігкС е оією УмОммПю 
ТСаиямьУя ижрП кО СУкСбі Са'єзмжбкжХ гОкжХ, сС лігмбПТгдФюмьУя гСзФйПкмОиькС мО 
ліггОюмьУя СапжУиПккю. 

9. КСеТОХФкзж евігкС іе оією УмОммПю ТСаиямьУя ижрП кО СУкСбі Са'єзмжбкжХ гОкжХ, сС 
лігмбПТгдФюмьУя гСзФйПкмОиькС мО ліггОюмьУя СапжУиПккю. 

10. ЙТж бжекОпПккі йжмкСї бОТмСУмі гС оікж, сС аФиО нОзмжпкС УлиОпПкО ОаС лігиявОє 
УлиОмі еО СоікюбОкі мСбОТж, гСгОюмьУя мОзі бжмТОмж (УзиОгСбі йжмкСї бОТмСУмі), язсС бСкж 
кП бзиюпОижУя гС оікж, сС аФиО нОзмжпкС УлиОпПкО ОаС лігиявОє УлиОмі: 

1) бжмТОмж, лСкПУПкі лСзФлоПй: 
О) зСйіУіРкі мО аТСзПТУьзО бжкОвСТСгО, еО бжкямзСй зСйіУіРкжХ еО еОзФлібию, сС є 

лиОмСю лСзФлоя УбСєйФ ОвПкмСбі еО кОгОккя лСУиФв, лСб'яеОкжХ іе лТПгУмОбкжомбСй РСвС 
ікмПТПУіб еО зСТгСкСй гия еОзФлібиі СоікюбОкжХ мСбОТіб; 

а) бОТміУмь ясжзіб мОТж (зСкмПРкПТіб), б язФ ФлОзСбОкС мСбОТ, ОаС ікрСї ФлОзСбзж, сС 
гия йжмкжХ оіиПР ббОдОюмьУя єгжкжй оіижй е біглСбігкжйж мСбОТОйж; 
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б) бОТміУмь ФлОзСбзж ОаС бОТміУмь лОзФбОиькжХ йОмПТіОиіб мО ТСаім, лСб'яеОкжХ іе 
лОзФбОккяй; 

2) кОиПдкжй пжкСй ТСелСгіиПкО бОТміУмь кждпПеОекОпПкжХ мСбОТіб мО лСУиФв, язсС 
бСкж лСУмОбияюмьУя лТяйС пж СлСУПТПгзСбОкС лСзФлоПй аПеСлиОмкС ОаС еО екждПкжйж 
оікОйж гия бжзСТжУмОккя Ф еб'яезФ е бжТСакжомбСй мО лТСгОдПй кО ПзУлСТм б КзТОїкФ 
СоікюбОкжХ мСбОТіб, язсС мОзО бОТміУмь кП бзиюпПкО гС оікж, сС аФиО нОзмжпкС УлиОпПкО 
ОаС лігиявОє УлиОмі: 

О) УжТСбжкж, йОмПТіОиіб, гПмОиПР, кОлібнОаТжзОміб, зСйлиПзмФбОиькжХ бжТСаіб мСсС, 
язі ФбіРриж гС УзиОгФ СоікюбОкжХ мСбОТіб; 

а) ікУмТФйПкміб, рмОйліб, рОаиСкіб мО ОкОиСвіпкжХ лТПгйПміб, бжзСТжУмОкжХ Ф лТСоПУі 
бжТСакжомбО СоікюбОкжХ мСбОТіб; 

б) йОмПТіОиіб, бжмТОпПкжХ Ф лТСоПУі бжТСакжомбО СоікюбОкжХ мСбОТіб (йОУмжиькі 
йОмПТіОиж, лОижбС мСсС); 

в) ікдПкПТкжХ мО гСУиігкС-зСкУмТФзмСТУьзжХ ТСаім, гжеОРкФ, ХФгСдкьСвС СнСТйиПккя, 
ПУзіеіб мО зТПУиПкь, бжзСкОкжХ еО йПдОйж КзТОїкж і аПелСУПТПгкьС кПСаХігкжХ гия 
бжТСакжомбО СоікюбОкжХ мСбОТіб; 

3) ТСяимі мО ікрі иіоПкеіРкі лиОмПді, сС УмСУФюмьУя СоікюбОкжХ мСбОТіб мО язі лСзФлПоь 
лСбжкПк УлиОпФбОмж лТяйС пж СлСУПТПгзСбОкС яз ФйСбФ лТСгОдФ СоікюбОкжХ мСбОТіб, 
язсС мОзі лиОмПді кП бзиюпОюмьУя гС оікж, сС аФиО нОзмжпкС УлиОпПкО ОаС лігиявОє 
УлиОмі. 

ЗОекОпПкі лиОмПді йСдФмь бзиюпОмж лиОмПді, язі УмСУФюмьУя лТОб кО иімПТОмФТкі мО 
ХФгСдкі мбСТж, бжкОХСгж, зСТжУкі йСгПиі, лТСйжУиСбі еТОезж, мСТвСбПиькі йОТзж мО ікрі 
Са'єзмж лТОбО ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі. 

ВжмТОмж кО лТОбС бігмбСТПккя (мжТОдФбОккя) СоікюбОкжХ мСбОТіб б КзТОїкі кП лСбжккі 
гСгОбОмжУя гС оікж, сС аФиО нОзмжпкС УлиОпПкО ОаС лігиявОє УлиОмі еО СоікюбОкі мСбОТж. 

ЙСТягСз бзиюпПккя гС оікж ТСеТОХФкзФ ТСяимі мО иіоПкеіРкжХ лиОмПдіб бжекОпОємьУя 
КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж; 

4) біглСбігкО пОУмжкО бжТФпзж біг аФгь-язСвС лСгОиьрСвС лПТПлТСгОдФ мСбОТіб, сС 
СоікююмьУя, їХ бжзСТжУмОккя ОаС ТСелСТягдПккя кжйж кО йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж, язО 
лТяйС пж СлСУПТПгзСбОкС РгП кО зСТжУмь лТСгОбоя; 

5) бжмТОмж кО мТОкУлСТмФбОккя СоікюбОкжХ мСбОТіб гС ОПТСлСТмФ, лСТмФ ОаС ікрСвС 
йіУоя ббПеПккя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж; 

6) бжмТОмж кО кОбОкмОдПккя, бжбОкмОдПккя мО СаТСазФ СоікюбОкжХ мСбОТіб, лСб'яеОкі е 
їХ мТОкУлСТмФбОккяй гС ОПТСлСТмФ, лСТмФ ОаС ікрСвС йіУоя ббПеПккя кО йжмкФ мПТжмСТію 
КзТОїкж; 

7) бжмТОмж кО УмТОХФбОккя ожХ мСбОТіб. 
11. ЙТж бжекОпПккі йжмкСї бОТмСУмі гС оікж, сС аФиО нОзмжпкС УлиОпПкО ОаС лігиявОє 

УлиОмі, кП гСлФУзОємьУя бзиюпПккя кіязжХ ікржХ бжмТОм, зТій мжХ, сС лПТПгаОпПкі Ф оіР 
УмОммі. ДС йжмкСї бОТмСУмі кП бзиюпОюмьУя кждпПеОекОпПкі бжмТОмж ОаС зСрмж еО ФйСбж 
бжгіиПккя їХ е оікж, сС аФиО нОзмжпкС УлиОпПкО ОаС лігиявОє УлиОмі еО СоікюбОкі мСбОТж, сС 
гСзФйПкмОиькС лігмбПТгдПкі мО язі ліггОюмьУя СапжУиПккю: 

1) лиОмО еО аФгібкжомбС, УлСТФгдПккя, УзиОгПккя, мПХкіпкП СаУиФвСбФбОккя ОаС 
мПХкіпкФ гСлСйСвФ, егіРУкПкі ліУия ббПеПккя ійлСТмкжХ мСбОТіб, мОзжХ яз лТСйжУиСбО 
ФУмОкСбзО, йОржкж ОаС СаиОгкОккя; 

2) бжмТОмж кО мТОкУлСТмФбОккя ліУия ббПеПккя; 
3) лСгОмзж, язі УлТОбияюмьУя б КзТОїкі. 
12. МСР нОзм, сС лТСгОбПоь і лСзФлПоь лСб'яеОкі йід УСаСю СУСаж, УОй лС УСаі кП йСдП 

аФмж лігУмОбСю гия ТСевиягФ бОТмСУмі СлПТОоії яз кПлТжРкямкСї. К мОзжХ бжлОгзОХ 
кПСаХігкС ТСевиякФмж СаУмОбжкж лТСгОдФ мО лТжРкямж бОТміУмь СлПТОоії еО ФйСбж, сС 
беОєйСбігкСУжкж лСзФлоя і лТСгОбоя кП ближкФиж кО оікФ СоікюбОкжХ мСбОТіб. 

13. ЗО кОябкСУмі гСУмОмкіХ лігУмОб ббОдОмж, сС бігкСУжкж, еОекОпПкі Ф пОУмжкі 
гбОкОгояміР оієї УмОммі, ближкФиж кО оікФ СоікюбОкжХ мСбОТіб, йжмкжР СТвОк лСбжкПк кОгОмж 
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гПзиОТОкмФ ОаС ФлСбкСбОдПкіР кжй СУСаі УбСї лжУьйСбі СаґТФкмФбОккя, сС мОзжР ближб йОб 
йіУоП. 

14. К ТОеі бігУФмкСУмі СаґТФкмФбОкь е аСзФ йжмкСвС СТвОкФ кПСаХігкС ббОдОмж, сС 
беОєйСбігкСУжкж, еОекОпПкі Ф пОУмжкі гбОкОгояміР оієї УмОммі, кП ближкФиж кО оікФ 
СоікюбОкжХ мСбОТіб. 

15. ДПзиОТОкм йОє лТОбС біглСбігі мО гСзОеФ бігУФмкСУмі ближбФ беОєйСеб'яезФ 
лТСгОбоя і лСзФлоя кО оікФ, сС аФиО нОзмжпкС УлиОпПкО ОаС лігиявОє УлиОмі еО СоікюбОкі 
мСбОТж. 

16. Дия оіиПР оьСвС КСгПзУФ СУСаж ббОдОюмьУя лСб'яеОкжйж йід УСаСю Ф бжлОгзОХ, 
еОекОпПкжХ Ф УмОммі 15 КвСгж лТС еОУмСУФбОккя УмОммі VII ГПкПТОиькСї ФвСгж е мОТжніб і 
мСТвібиі 1994 ТСзФ. 

17. ИУСаж, СгкО е язжХ є СгкССУіакжй ОвПкмСй, СгкССУіакжй гжУмТжа'юмСТСй пж 
СгкССУіакжй зСкоПУіСкПТСй ікрСї, яз аж оП кП кОежбОиСУя, ббОдОюмьУя лСб'яеОкжйж гия 
оіиПР оьСвС КСгПзУФ, язсС бСкж ліглОгОюмь ХСпО а ліг Сгжк іе зТжмПТіїб, бжекОпПкжХ Ф УмОммі 
15 КвСгж лТС еОУмСУФбОккя УмОммі VII ГПкПТОиькСї ФвСгж е мОТжніб і мСТвібиі 1994 ТСзФ. 

18. ЙТж лТСгОдФ мСбОТіб йід лСб'яеОкжйж СУСаОйж бОТміУмь СлПТОоії аПТПмьУя еО 
СУкСбФ гия бжекОпПккя йжмкСї бОТмСУмі СоікюбОкжХ мСбОТіб еО лПТржй йПмСгСй, язсС 
гПзиОТОкм лСзОдП, сС мОзО бОТміУмь є аижеьзСю гС бОТмСУмі Сгкієї е кждпПеОекОпПкжХ 
СлПТОоіР, язО егіРУкюбОиОУя СгкСпОУкС ОаС йОРдП СгкСпОУкС е СлПТОоією е СоікюбОкжйж 
мСбОТОйж: 

1) бОТмСУмі СлПТОоії лТж лТСгОдФ кПлСб'яеОкжй лСзФлояй ігПкмжпкжХ ОаС лСгіакжХ 
(ОкОиСвіпкжХ) мСбОТіб гия ПзУлСТмФ б КзТОїкФ; 

2) йжмкСї бОТмСУмі ігПкмжпкжХ ОаС лСгіакжХ (ОкОиСвіпкжХ) мСбОТіб, бжекОпПкСї евігкС е 
лСиСдПккяйж УмОммі 62 оьСвС КСгПзУФ; 

3) йжмкСї бОТмСУмі ігПкмжпкжХ ОаС лСгіакжХ (ОкОиСвіпкжХ) мСбОТіб, бжекОпПкСї евігкС е 
лСиСдПккяйж УмОммі 63 оьСвС КСгПзУФ. 

19. К ТОеі егіРУкПккя бжсПеОекОпПкжХ лСТібкякь бТОХСбФємьУя кОябкО Ф йжмкСвС 
СТвОкФ ОаС лСгОкО гПзиОТОкмСй пж ФлСбкСбОдПкСю кжй СУСаСю ікнСТйОоія сСгС Тіекжоі б 
зСйПТоіРкжХ ТібкяХ лТСгОдФ, зіиьзіУкжХ лСзОекжзОХ, ПиПйПкмОХ і бжмТОмОХ, еОекОпПкжХ Ф 
пОУмжкі гПУяміР оієї УмОммі, мО бжмТОмОХ, язі лСкПУПкі лТСгОбоПй лТж лТСгОдФ, зСиж 
лТСгОбПоь і лСзФлПоь кП лСб'яеОкі йід УСаСю, і кП лСкПУПкі лТСгОбоПй лТж лТСгОдФ, зСиж 
лТСгОбПоь і лСзФлПоь лСб'яеОкі йід УСаСю. 

20. ЙСТібкяккя е бОТміУмю СлПТОоіР, еОекОпПкжХ Ф лФкзмОХ 1 - 3 пОУмжкж біУійкОгоямСї 
оієї УмОммі, егіРУкюємьУя еО ікіоіОмжбСю гПзиОТОкмО ОаС ФлСбкСбОдПкСї кжй СУСаж. ВОТміУмь 
ожХ СлПТОоіР кП йСдП бжзСТжУмСбФбОмжУя еОйіУмь бОТмСУмі СлПТОоіР е СоікюбОкжйж 
мСбОТОйж. 

21. ВжзСТжУмОкі гПзиОТОкмСй ОаС ФлСбкСбОдПкСю кжй СУСаСю бігСйСУмі лСбжккі аФмж 
Са'єзмжбкжйж, ліггОбОмжУя СапжУиПккю мО лігмбПТгдФбОмжУя гСзФйПкмОиькС. 

22. НОУмжкФ гбОгоямь гТФвФ бжзиюпПкС. 
23. К бжлОгзОХ, лПТПгаОпПкжХ пОУмжкСю гбОгоямь гТФвСю оієї УмОммі, зСкмТСиь 

лТОбжиькСУмі бжекОпПккя йжмкСї бОТмСУмі егіРУкюємьУя бжзиюпкС ліУия еОбПТрПккя 
йжмкСвС СнСТйиПккя мО лТСлФУзФ мСбОТіб пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж. 

ЛмОммя 59. ЖПмСг бжекОпПккя йжмкСї бОТмСУмі еО оікСю гСвСбСТФ сСгС ігПкмжпкжХ 
мСбОТіб 

1. К ТОеі язсС йжмкО бОТміУмь СоікюбОкжХ мСбОТіб кП йСдП аФмж бжекОпПкО евігкС е 
лСиСдПккяйж УмОммі 58 оьСвС КСгПзУФ, еО СУкСбФ гия її бжекОпПккя аПТПмьУя бОТміУмь 
СлПТОоії е ігПкмжпкжйж мСбОТОйж, сС лТСгОюмьУя кО ПзУлСТм б КзТОїкФ е мієї д зТОїкж і пОУ 
ПзУлСТмФ язжХ еаівОємьУя е пОУСй ПзУлСТмФ СоікюбОкжХ мСбОТіб ОаС є йОзУжйОиькС 
кОаиждПкжй гС кьСвС. 

2. ЙТж еОУмСУФбОккі оьСвС йПмСгФ бжекОпПккя йжмкСї бОТмСУмі еО СУкСбФ аПТПмьУя 
лТжРкямО йжмкжй СТвОкСй бОТміУмь СлПТОоії е ігПкмжпкжйж мСбОТОйж е гСмТжйОккяй ФйСб, 
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еОекОпПкжХ Ф оіР УмОммі. ЙТж оьСйФ ліг ігПкмжпкжйж ТСеФйіюмьУя мСбОТж, СгкОзСбі еО бУійО 
СекОзОйж е СоікюбОкжйж мСбОТОйж, Ф мСйФ пжУиі еО мОзжйж, яз: 

1) ніежпкі ХОТОзмПТжУмжзж; 
2) язіУмь мО ТПлФмОоія кО ТжкзФ; 
3) зТОїкО бжТСакжомбО; 
4) бжТСакжз. 
3. ЗПекОпкі еСбкіркі бігйіккСУмі кП йСдФмь аФмж лігУмОбСю гия бігйСбж Ф ТСевиягі 

мСбОТіб яз ігПкмжпкжХ, язсС б оіиСйФ мОзі мСбОТж біглСбігОюмь бжйСвОй пОУмжкж гТФвСї оієї 
УмОммі. 

4. МікО гСвСбСТФ сСгС ігПкмжпкжХ мСбОТіб аПТПмьУя еО СУкСбФ гия бжекОпПккя йжмкСї 
бОТмСУмі мСбОТіб, язсС оі мСбОТж ббПеПкС лТжаижекС б міР дП зіиьзСУмі мО кО мжХ дП 
зСйПТоіРкжХ ТібкяХ, сС Р СоікюбОкі мСбОТж. 

5. К ТОеі бігУФмкСУмі мОзСвС лТСгОдФ бжзСТжУмСбФємьУя бОТміУмь СлПТОоії е 
ігПкмжпкжйж мСбОТОйж, сС лТСгОбОижУя б КзТОїкФ б ікріР зіиьзСУмі мО/ОаС кО ікржХ 
зСйПТоіРкжХ ТібкяХ. ЙТж оьСйФ їХ оікО зСТжвФємьУя е ФТОХФбОккяй еОекОпПкжХ ТСеаідкСУмПР 
кПеОиПдкС біг мСвС, пж бПгП оП гС еаіиьрПккя ОаС ейПкрПккя бОТмСУмі. ІкнСТйОоія, сС 
бжзСТжУмСбФємьУя лТж егіРУкПккі зСТжвФбОккя, лСбжккО аФмж гСзФйПкмОиькС лігмбПТгдПкО. 

6. К ТОеі язсС зСрмж мО бжмТОмж, еОекОпПкі б лФкзмОХ 5 - 7 пОУмжкж гПУямСї УмОммі 58 
оьСвС КСгПзУФ, бзиюпОюмьУя Ф бОТміУмь СлПТОоії, егіРУкюємьУя зСТжвФбОккя гия 
бТОХФбОккя екОпкСї Тіекжоі б мОзжХ зСрмОХ і бжмТОмОХ йід СоікюбОкжйж мСбОТОйж мО 
біглСбігкжйж ігПкмжпкжйж мСбОТОйж, сС еФйСбиПкС ТіекжоПю Ф бігУмОкяХ і УлСУСаОХ 
мТОкУлСТмФбОккя. 

7. К ТОеі язсС гия оіиПР еОУмСУФбОккя оьСвС йПмСгФ бжябияємьУя аіиьр яз СгкО 
бОТміУмь гСвСбСТФ сСгС ігПкмжпкжХ мСбОТіб, гия бжекОпПккя йжмкСї бОТмСУмі СоікюбОкжХ 
мСбОТіб бжзСТжУмСбФємьУя кОРйПкрО мОзО бОТміУмь. 

ЛмОммя 60. ЖПмСг бжекОпПккя йжмкСї бОТмСУмі еО оікСю гСвСбСТФ сСгС лСгіакжХ 
(ОкОиСвіпкжХ) мСбОТіб 

1. К ТОеі язсС йжмкО бОТміУмь СоікюбОкжХ мСбОТіб кП йСдП аФмж бжекОпПкО евігкС е 
лСиСдПккяйж УмОмПР 58 і 59 оьСвС КСгПзУФ, еО йжмкФ бОТміУмь аПТПмьУя лТжРкямО йжмкжй 
СТвОкСй бОТміУмь СлПТОоії е лСгіакжйж (ОкОиСвіпкжйж) мСбОТОйж, язі лТСгОкС кО ПзУлСТм б 
КзТОїкФ і пОУ ПзУлСТмФ язжХ еаівОємьУя е пОУСй ПзУлСТмФ СоікюбОкжХ мСбОТіб ОаС є 
йОзУжйОиькС кОаиждПкжй гС кьСвС. 

2. Йіг лСгіакжйж (ОкОиСвіпкжйж) ТСеФйіюмьУя мСбОТж, язі ХСп і кП СгкОзСбі еО бУійО 
СекОзОйж, ОиП йОюмь УХСді ХОТОзмПТжУмжзж і УзиОгОюмьУя еі УХСджХ зСйлСкПкміб, еОбгязж 
пСйФ бжзСкФюмь СгкОзСбі нФкзоії лСТібкякС е мСбОТОйж, сС СоікююмьУя, мО ббОдОюмьУя 
зСйПТоіРкС беОєйСеОйіккжйж. 

3. Дия бжекОпПккя, пж є мСбОТж лСгіакжйж (ОкОиСвіпкжйж), бТОХСбФюмьУя язіУмь 
мСбОТіб, кОябкіУмь мСТвСбСї йОТзж мО ТПлФмОоія ожХ мСбОТіб кО ТжкзФ. 

4. МікО гСвСбСТФ сСгС лСгіакжХ (ОкОиСвіпкжХ) мСбОТіб аПТПмьУя еО СУкСбФ гия 
бжекОпПккя йжмкСї бОТмСУмі мСбОТіб, язсС оі мСбОТж ббПеПкС лТжаижекС б міР дП зіиьзСУмі і 
кО мжХ дП зСйПТоіРкжХ ТібкяХ, сС Р СоікюбОкі мСбОТж. 

5. К ТОеі язсС мОзСвС лТСгОдФ кП бжябиПкС, бжзСТжУмСбФємьУя бОТміУмь СлПТОоії е 
лСгіакжйж (ОкОиСвіпкжйж) мСбОТОйж, язі лТСгОбОижУя б КзТОїкФ б ікріР зіиьзСУмі мО/ОаС кО 
ікржХ зСйПТоіРкжХ ТібкяХ. ЙТж оьСйФ їХ оікО зСТжвФємьУя е ФТОХФбОккяй еОекОпПкжХ 
ТСеаідкСУмПР кПеОиПдкС біг мСвС, пж бПгП оП гС еаіиьрПккя ОаС ейПкрПккя бОТмСУмі. 
ІкнСТйОоія, сС бжзСТжУмСбФємьУя лТж егіРУкПккі зСТжвФбОккя, лСбжккО аФмж 
гСзФйПкмОиькС лігмбПТгдПкО. 

6. К ТОеі язсС зСрмж мО бжмТОмж, еОекОпПкі б лФкзмОХ 5 - 7 пОУмжкж гПУямСї УмОммі 58 
оьСвС КСгПзУФ, бзиюпОюмьУя Ф бОТміУмь СлПТОоії, егіРУкюємьУя зСТжвФбОккя гия 
бТОХФбОккя екОпкСї Тіекжоі Ф мОзжХ зСрмОХ і бжмТОмОХ йід СоікюбОкжйж мСбОТОйж мО 
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біглСбігкжйж лСгіакжйж (ОкОиСвіпкжйж) мСбОТОйж, сС еФйСбиПкС ТіекжоПю Ф бігУмОкяХ і 
УлСУСаОХ мТОкУлСТмФбОккя. 

7. К ТОеі язсС гия оіиПР еОУмСУФбОккя оьСвС йПмСгФ бжябияємьУя аіиьр яз СгкО 
бОТміУмь гСвСбСТФ сСгС лСгіакжХ (ОкОиСвіпкжХ) мСбОТіб, гия бжекОпПккя йжмкСї бОТмСУмі 
СоікюбОкжХ мСбОТіб бжзСТжУмСбФємьУя кОРйПкрО мОзО бОТміУмь. 

ЛмОммя 61. ЗОУмПТПдПккя сСгС ФйСб еОУмСУФбОккя йПмСгіб бжекОпПккя йжмкСї 
бОТмСУмі мСбОТіб еО оікСю гСвСбСТФ сСгС ігПкмжпкжХ мСбОТіб мО еО оікСю гСвСбСТФ 

сСгС лСгіакжХ (ОкОиСвіпкжХ) мСбОТіб 
1. МСбОТж кП ббОдОюмьУя ігПкмжпкжйж ОаС лСгіакжйж (ОкОиСвіпкжйж) СоікюбОкжй, 

язсС бСкж кП бжТСаиПкі б міР дП зТОїкі, сС і мСбОТж, язі СоікююмьУя. 
2. МСбОТж, бжвСмСбиПкі кП бжТСакжзСй СоікюбОкжХ мСбОТіб, О ікрСю СУСаСю, аПТФмьУя 

гС ФбОвж ижрП Ф ТОеі, язсС кПйОє кі ігПкмжпкжХ, кі лСгіакжХ (ОкОиСвіпкжХ) мСбОТіб, 
бжвСмСбиПкжХ СУСаСю - бжТСакжзСй мСбОТіб, сС СоікююмьУя. 

3. МСбОТж кП ббОдОюмьУя ігПкмжпкжйж пж лСгіакжйж (ОкОиСвіпкжйж) СоікюбОкжй, 
язсС їХ лТСПзмФбОккя, гСУиігкС-зСкУмТФзмСТУьзі ТСаСмж, ХФгСдкє СнСТйиПккя, гжеОРк, 
ПУзіеж, зТПУиПккя, О мОзСд ікрі ОкОиСвіпкі ТСаСмж бжзСкОкі б КзТОїкі. 

ЛмОммя 62. ЖПмСг бжекОпПккя йжмкСї бОТмСУмі кО СУкСбі бігкійОккя бОТмСУмі 
1. К ТОеі язсС йжмкО бОТміУмь СоікюбОкжХ мСбОТіб кП йСдП аФмж бжекОпПкО біглСбігкС 

гС лСиСдПкь УмОмПР 58 - 61 оьСвС КСгПзУФ, їХ йжмкО бОТміУмь бжекОпОємьУя евігкС е 
лСиСдПккяйж оієї УмОммі кО СУкСбі бігкійОккя бОТмСУмі, зТій бжлОгзіб, зСиж кО бжйСвФ 
гПзиОТОкмО ОаС ФлСбкСбОдПкСї кжй СУСаж лСУиігСбкіУмь еОУмСУФбОккя оієї УмОммі мО УмОммі 
63 оьСвС КСгПзУФ йСдП аФмж ебСТСмкСю. 

2. К ТОеі язсС СоікюбОкі ОаС ігПкмжпкі пж лСгіакі (ОкОиСвіпкі) ійлСТмкі мСбОТж 
лТСгОюмьУя (бігпФдФюмьУя) кО йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж Ф кПейіккСйФ УмОкі, гия 
бжекОпПккя йжмкСї бОТмСУмі мСбОТіб еО ожй йПмСгСй еО СУкСбФ аПТПмьУя оікО Сгжкжоі 
мСбОТФ, еО язСю СоікюбОкі ОаС ігПкмжпкі пж лСгіакі (ОкОиСвіпкі) ійлСТмСбОкі мСбОТж 
лТСгОюмьУя кО мПТжмСТії КзТОїкж Ф кОРаіиьржХ еОвОиькжХ зіиьзСУмяХ лСзФлою, язжР кП є 
лСб'яеОкСю е лТСгОбоПй СУСаСю, СгкСпОУкС ОаС Ф пОУ, кОаиждПкжР гС гОмж ббПеПккя 
СоікюбОкжХ мСбОТіб, еО ФйСбж бжТОХФбОккя, язсС бСкж йСдФмь аФмж бжгіиПкі, мОзжХ 
зСйлСкПкміб: 

1) бжмТОм кО бжлиОмФ зСйіУіРкжХ, сС ебжпОРкС УлиОпФюмьУя ОаС лігиявОюмь УлиОмі, пж 
ебжпОРкжХ мСТвСбПиькжХ кОгаОбСз, язі ТСаиямьУя гия СгПТдОккя лТжаФмзФ мО лСзТжммя 
еОвОиькжХ бжмТОм Ф еб'яезФ е лТСгОдПй кО йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж мСбОТіб мСвС д зиОУФ мО 
бжгФ. МСбОТОйж СгкСвС зиОУФ мО бжгФ є мСбОТж, язі ліглОгОюмь ліг вТФлФ ОаС УлПзмТ мСбОТіб, 
сС бжТСаияюмьУя зСкзТПмкСю вОиФеею пж УПзмСТСй лТСйжУиСбСУмі мО бзиюпОюмь 
ігПкмжпкі ОаС лСгіакі (ОкОиСвіпкі) мСбОТж. МПТйік "мСбОТж мСвС д зиОУФ ОаС бжгФ" бзиюпОє 
мСбОТж, ійлСТмСбОкі е мієї д зТОїкж, сС Р СоікюбОкі мСбОТж, О мОзСд мСбОТж, ійлСТмСбОкі е 
ікржХ зТОїк. 

ЛФйО лТжаФмзФ мО еОвОиькжХ бжмТОм, гС язжХ кОиПдОмь лТяйі мО кПлТяйі бжмТОмж, 
лСб'яеОкі іе еаФмСй еОекОпПкжХ мСбОТіб, лСбжккО аТОмжУя б оіиСйФ. НжУиСбП екОпПккя 
бжмТОм гия оіиПР бжТОХФбОккя оієї УФйж бжекОпОємьУя кО СУкСбі ікнСТйОоії, лСгОкСї 
гПзиОТОкмСй ОаС ФлСбкСбОдПкСю кжй СУСаСю, язсС міиьзж оя ікнСТйОоія кП є кПУФйіУкСю 
е гОкжйж, СгПТдОкжйж лТж лТСгОдФ б КзТОїкі ббПеПкжХ (ійлСТмСбОкжХ) мСбОТіб мСвС д 
зиОУФ ОаС бжгФ. К ТОеі язсС ікнСТйОоія, кОгОкО гПзиОТОкмСй ОаС ФлСбкСбОдПкСю кжй 
СУСаСю, є кПУФйіУкСю е мОзжйж гОкжйж, УФйО гия СапжУиПккя лТжаФмзФ мО еОвОиькжХ бжмТОм 
йСдП ґТФкмФбОмжУя кО ікріР біглСбігкіР ікнСТйОоії, О кП міР, сС кОгОкО гПзиОТОкмСй ОаС 
ФлСбкСбОдПкСю кжй СУСаСю. 

ЙТж бжекОпПккі зСйіУіРкжХ ОаС ебжпОРкжХ лТжаФмзіб мО еОвОиькжХ бжмТОм бігкПУПккя 
мСбОТіб гС "мСбОТіб мСвС д зиОУФ ОаС бжгФ" лСбжккС егіРУкюбОмжУя Ф зСдкСйФ зСкзТПмкСйФ 
бжлОгзФ е лСУжиОккяй кО біглСбігкі СаУмОбжкж; 
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2) ебжпОРкжХ бжмТОм, лСкПУПкжХ б КзТОїкі кО кОбОкмОдПккя, бжбОкмОдПккя, 
мТОкУлСТмФбОккя, УмТОХФбОккя, мО ікржХ лСб'яеОкжХ е мОзжйж СлПТОоіяйж бжмТОм; 

3) УФй лСгОмзіб, сС лігиявОюмь УлиОмі б КзТОїкі Ф еб'яезФ е ббПеПккяй (ійлСТмСй) пж 
лТСгОдПй (бігпФдПккяй) мСбОТіб. 

3. К ТОеі язсС кі СоікюбОкі, кі ігПкмжпкі пж лСгіакі (ОкОиСвіпкі) мСбОТж кП лТСгОюмьУя б 
КзТОїкі СгкСпОУкС ОаС б пОУ, йОзУжйОиькС кОаиждПкжР гС гОмж ббПеПккя СоікюбОкжХ 
мСбОТіб б КзТОїкФ, йжмкО бОТміУмь мОзжХ мСбОТіб бжекОпОємьУя кО СУкСбі оікж Сгжкжоі 
мСбОТФ, еО язСю біглСбігкС СоікюбОкі ОаС ігПкмжпкі пж лСгіакі (ОкОиСвіпкі) е СоікюбОкжйж 
мСбОТж лТСгОюмьУя б КзТОїкі б зіиьзСУмі, гСУмОмкіР гия бУмОкСбиПккя оікж еО Сгжкжою 
мОзСвС мСбОТФ, Ф мОзСйФ д УмОкі, б язСйФ бСкж аФиж ббПеПкі, кО кОРаіиьр ТОккю гОмФ ліУия 
ббПеПккя мСбОТіб, язі СоікююмьУя, ОиП гС УлижкФ 90-гПккСвС УмТСзФ. 

4. К ТОеі бігУФмкСУмі бжлОгзіб лТСгОдФ СоікюбОкжХ, ігПкмжпкжХ пж лСгіакжХ 
(ОкОиСвіпкжХ) мСбОТіб Ф мОзСйФ д УмОкі, б язСйФ бСкж лПТПаФбОиж кО гПкь ббПеПккя б 
КзТОїкФ, кО бжйСвФ гПзиОТОкмО ОаС ФлСбкСбОдПкСї кжй СУСаж йжмкО бОТміУмь мОзжХ мСбОТіб 
бжекОпОємьУя кО СУкСбі оікж Сгжкжоі мСбОТФ, еО язСю еОекОпПкі мСбОТж лТСгОюмьУя б 
КзТОїкі ліУия лСгОиьрСї СаТСазж (лПТПТСазж) кОРаіиьрСю лОТмією СУСаОй, кП лСб'яеОкжй е 
СУСаОйж, Ф язжХ бСкж зФлФюмь мОзі мСбОТж. ЙТж оьСйФ ТСаиямьУя біглСбігкі лСлТОбзж кО 
бОТміУмь, гСгОкФ мОзСю СаТСазСю (лПТПТСазСю), мО бжТОХФбОккя, лПТПгаОпПкі лФкзмОйж 1 - 3 
пОУмжкж гТФвСї оієї УмОммі. 

5. ВжТОХФбОккя бОТмСУмі, гСгОкСї лСгОиьрСю СаТСазСю (лПТПТСазСю), лСбжккі 
ґТФкмФбОмжУя кО гОкжХ, язі є Са'єзмжбкжйж, лігмбПТгдФюмьУя гСзФйПкмОиькС, ліггОюмьУя 
СапжУиПккю мО кОиПдОмь гС бОТмСУмі мОзСї ТСаСмж. ЗО СУкСбФ гия СапжУиПкь аПТФмьУя 
лТжРкямі лТСйжУиСбі нСТйФиж, ТПоПлмж, йПмСгж аФгібкжомбО мО ікрО вОиФеПбО лТОзмжзО. 

6. ЙСиСдПккя пОУмжкж пПмбПТмСї оієї УмОммі кП еОУмСУСбФюмьУя Ф ТОеі, язсС: 
1) Ф ТПеФиьмОмі лСгОиьрСї СаТСазж ббПеПкі мСбОТж бмТОпОюмь УбСю ігПкмжпкіУмь, зТій 

бжлОгзіб, зСиж, кПебОдОюпж кО бмТОмФ ігПкмжпкСУмі ббПеПкжХ мСбОТіб, бПижпжкО бОТмСУмі, 
гСгОкСї СаТСазСю, йСдП аФмж мСпкС бжекОпПкО; 

2) ббПеПкі мСбОТж еаПТівОюмь УбСю ігПкмжпкіУмь, ОиП УмОкСбиямь кОУміиьзж кПекОпкжР 
бігУСмСз лТСгОдФ їХ б КзТОїкі, сС бжзСТжУмОккя оьСвС йПмСгФ СоікюбОккя аФгП 
кПбжлТОбгОкжй. 

7. ЖСдижбіУмь еОУмСУФбОккя лСиСдПкь пОУмжкж пПмбПТмСї оієї УмОммі бжекОпОємьУя б 
зСдкСйФ зСкзТПмкСйФ бжлОгзФ еОиПдкС біг зСкзТПмкжХ СаУмОбжк. 

ЛмОммя 63. ЖПмСг бжекОпПккя йжмкСї бОТмСУмі мСбОТіб кО СУкСбі гСгОбОккя бОТмСУмі 
(СапжУиПкО бОТміУмь) 

1. Дия бжекОпПккя йжмкСї бОТмСУмі мСбОТіб кО СУкСбі гСгОбОккя бОТмСУмі (СапжУиПкО 
бОТміУмь) еО СУкСбФ аПТПмьУя кОгОкО бжТСакжзСй мСбОТіб, сС СоікююмьУя, ОаС біг РСвС 
ійПкі ікнСТйОоія лТС їХ бОТміУмь, язО лСбжккО УзиОгОмжУя іе УФй: 

1) бОТмСУмі йОмПТіОиіб мО бжмТОм, лСкПУПкжХ бжТСакжзСй лТж бжТСакжомбі СоікюбОкжХ 
мСбОТіб. МОзО ікнСТйОоія лСбжккО аОеФбОмжУя кО зСйПТоіРкжХ ТОХФкзОХ бжТСакжзО еО 
ФйСбж, сС мОзі ТОХФкзж УФйіУкі іе еОвОиькСбжекОкжйж лТжкожлОйж аФХвОимПТУьзСвС СаиізФ, 
язі еОУмСУСбФюмьУя б зТОїкі, гП оі мСбОТж бжТСаияюмьУя; 

2) СаУявФ лТжаФмзФ мО еОвОиькжХ бжмТОм, сС гСТібкює УФйі, язО ебжпОРкС 
бігСаТОдОємьУя лТж лТСгОдФ мСбОТіб мСвС д зиОУФ ОаС бжгФ, сС Р СоікюбОкі мСбОТж, язі 
бжвСмСбияюмьУя бжТСакжзОйж Ф зТОїкі ПзУлСТмФ гия ПзУлСТмФ б КзТОїкФ; 

3) еОвОиькжХ бжмТОм лТж лТСгОдФ б КзТОїкФ е зТОїкж бжбПеПккя мСбОТіб мСвС д зиОУФ 
ОаС бжгФ, мСамС бжмТОм кО еОбОкмОдПккя, ТСебОкмОдПккя мО СаТСазФ СоікюбОкжХ мСбОТіб, їХ 
мТОкУлСТмФбОккя гС ОПТСлСТмФ, лСТмФ ОаС ікрСвС йіУоя ббПеПккя кО йжмкФ мПТжмСТію 
КзТОїкж, бжмТОм кО УмТОХФбОккя ожХ мСбОТіб. 

2. ЙСУОгСбО СУСаО йжмкСвС СТвОкФ кП йСдП бжйОвОмж ОаС лТжйФрФбОмж аФгь-язФ СУСаФ, 
язО кП є ТПежгПкмСй, кОгОбОмж гия бжбпПккя ОаС гСебСиямж гСУмФл гС аФгь-язСвС ТОХФкзО 
пж ікржХ еОлжУіб гия оіиПР бжекОпПккя СапжУиПкСї бОТмСУмі. ІкнСТйОоія, лСгОкО 
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бжТСакжзСй мСбОТіб гия оіиПР бжекОпПккя йжмкСї бОТмСУмі евігкС е лСиСдПккяйж оієї 
УмОммі, йСдП аФмж лПТПбіТПкО б зТОїкі - бжТСакжзСбі мСбОТіб ФлСбкСбОдПкжйж СТвОкОйж 
КзТОїкж еО евСгСю бжТСакжзО і еО ФйСбж лСбігСйиПккя еОегОиПвігь ФТягФ зТОїкж - 
бжТСакжзО мСбОТіб мО еО бігУФмкСУмі еОлПТПпПкь лТСмж мОзСї лПТПбіТзж. 

ЛмОммя 64. КПеПТбкжР йПмСг 
1. К ТОеі язсС йжмкО бОТміУмь мСбОТіб кП йСдП аФмж бжекОпПкО рияХСй лСУиігСбкСвС 

бжзСТжУмОккя йПмСгіб, еОекОпПкжХ Ф УмОммяХ 58 - 63 оьСвС КСгПзУФ, йжмкО бОТміУмь 
СоікюбОкжХ мСбОТіб бжекОпОємьУя е бжзСТжУмОккяй УлСУСаіб, язі кП УФлПТПпОмь еОзСкОй 
КзТОїкж і є УФйіУкжйж е біглСбігкжйж лТжкожлОйж і лСиСдПккяйж ГПкПТОиькСї ФвСгж е 
мОТжніб і мСТвібиі (GATT). 

2. ЖжмкО бОТміУмь, бжекОпПкО евігкС е лСиСдПккяйж оієї УмОммі, лСбжккО ґТФкмФбОмжУя 
кО ТОкірП бжекОкжХ (бжекОпПкжХ) йжмкжйж СТвОкОйж йжмкжХ бОТмСУмяХ. 

3. ЖжмкО бОТміУмь ійлСТмкжХ мСбОТіб кП бжекОпОємьУя евігкС іе лСиСдПккяйж оієї УмОммі 
кО лігУмОбі: 

1) оікж мСбОТіб ФзТОїкУьзСвС лСХСгдПккя кО бкФмТіркьСйФ ТжкзФ КзТОїкж; 
2) УжУмПйж, язО лПТПгаОпОє лТжРкяммя гия йжмкжХ оіиПР бжсСї е гбСХ ОиьмПТкОмжбкжХ 

бОТмСУмПР; 
3) оікж мСбОТіб кО бкФмТіркьСйФ ТжкзФ зТОїкж-ПзУлСТмПТО; 
4) бОТмСУмі бжТСакжомбО, ікрСї, кід СапжУиПкО бОТміУмь, бжекОпПкО гия ігПкмжпкжХ ОаС 

лСгіакжХ (ОкОиСвіпкжХ) мСбОТіб біглСбігкС гС лСиСдПкь УмОммі 63 оьСвС КСгПзУФ; 
5) оікж мСбОТіб, сС лСУмОбияюмьУя е зТОїкж-ПзУлСТмПТО гС мТПміХ зТОїк; 
6) йікійОиькСї йжмкСї бОТмСУмі; 
7) гСбіиькСї пж нізмжбкСї бОТмСУмі. 
4. К ТОеі язсС оя УмОммя еОУмСУСбФємьУя йжмкжй СТвОкСй, бік кО бжйСвФ гПзиОТОкмО 

ОаС ФлСбкСбОдПкСї кжй СУСаж еСаСб'яеОкжР лжУьйСбС лСікнСТйФбОмж їХ лТС йжмкФ бОТміУмь, 
бжекОпПкФ біглСбігкС гС лСиСдПкь оієї УмОммі, мО лТС бжзСТжУмОкжР лТж оьСйФ йПмСг. 

ГиОбО 10. ВжекОпПккя йжмкСї бОТмСУмі мСбОТіб, сС лПТПйісФюмьУя пПТПе 
йжмкжР зСТгСк КзТОїкж б йжмкжХ ТПджйОХ, бігйіккжХ біг йжмкСвС ТПджйФ 

ійлСТмФ 

ЛмОммя 65. ЙСТягСз бжекОпПккя йжмкСї бОТмСУмі мСбОТіб, сС ббСеямьУя кО йжмкФ 
мПТжмСТію КзТОїкж біглСбігкС гС йжмкжХ ТПджйіб, бігйіккжХ біг йжмкСвС ТПджйФ 

ійлСТмФ 
1. ЖжмкСю бОТміУмю мСбОТіб, сС ббСеямьУя б КзТОїкФ біглСбігкС гС йжмкжХ ТПджйіб, 

бігйіккжХ біг ТПджйФ ійлСТмФ, є оікО мСбОТФ, еОекОпПкО Ф ТОХФкзФ-нОзмФТі пж ТОХФкзФ-
лТСнСТйі. ВжекОпПккя йжмкСї бОТмСУмі мСбОТіб, сС ббСеямьУя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж 
мО лСйісФюмьУя б йжмкі ТПджйж, бігйіккі біг ТПджйФ ійлСТмФ (зТій йжмкСвС ТПджйФ 
мТОкежмФ) еі УлТОбияккяй йжмкжХ лиОмПдіб, егіРУкюємьУя біглСбігкС гС виОбж 9 оьСвС 
КСгПзУФ. 

2. ЙТж ейікі йжмкСвС ТПджйФ йжмкО бОТміУмь, бжекОпПкО лТж лПТрСйФ лСйісПккі 
мСбОТФ б йжмкжР ТПджй, лігиявОє еОйікі йжмкСю бОТміУмю, бжекОпПкСю біглСбігкС гС 
кОУмФлкСвС йжмкСвС ТПджйФ. 

ЛмОммя 66. ЙСТягСз бжекОпПккя йжмкСї бОТмСУмі мСбОТіб, сС бжбСеямьУя еО йПді 
йжмкСї мПТжмСТії КзТОїкж 

1. ЖжмкСю бОТміУмю мСбОТіб, сС бжбСеямьУя еО йПді йжмкСї мПТжмСТії КзТОїкж, є оікО 
мСбОТФ, еОекОпПкО Ф ТОХФкзФ-нОзмФТі пж ТОХФкзФ-лТСнСТйі. 

2. ЖжмкО бОТміУмь мСбОТіб, сС бжбСеямьУя еО йПді йжмкСї мПТжмСТії КзТОїкж, 
бжекОпОємьУя лТж лСйісПккі ожХ мСбОТіб ФлПТрП б йжмкжР ТПджй е кОУмФлкжй нОзмжпкжй 
лПТПйісПккяй їХ пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж. ЙТж ейікі йжмкСвС ТПджйФ ліг пОУ 
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екОХСгдПккя мСбОТіб еО йПдОйж йжмкСї мПТжмСТії КзТОїкж йжмкСю бОТміУмю мСбОТіб є 
йжмкО бОТміУмь, бжекОпПкО кО гПкь лТжРкяммя йжмкжй СТвОкСй йжмкСї гПзиОТОоії лТж їХ 
лПТрСйФ лСйісПккі б йжмкжР ТПджй. 
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КСегіи IV 
 КККАЇЗЛЬКА КЙАЛИЛІКАМІЯ МИВАКІВ ЗИВЗІОЗЬИДКИЗИЖІНЗИЇ 

ДІЯЙЬЗИЛМІ 

ГиОбО 11. ВПгПккя КзТОїкУьзСї зиОУжнізОоії мСбОТіб еСбкіркьСПзСкСйіпкСї 
гіяиькСУмі, її УмТФзмФТО мО зиОУжнізОоія мСбОТіб 

ЛмОммя 67. ЛмТФзмФТО мО еОУмСУФбОккя КзТОїкУьзСї зиОУжнізОоії мСбОТіб 
еСбкіркьСПзСкСйіпкСї гіяиькСУмі 

1. КзТОїкУьзО зиОУжнізОоія мСбОТіб еСбкіркьСПзСкСйіпкСї гіяиькСУмі (ККМ ЗДД) 
УзиОгОємьУя кО СУкСбі ГОТйСкіеСбОкСї УжУмПйж СлжУФ мО зСгФбОккя мСбОТіб мО 
еОмбПТгдФємьУя еОзСкСй лТС ЖжмкжР мОТжн КзТОїкж. 

2. В ККМ ЗДД мСбОТж УжУмПйОмжеСбОкС еО ТСегіиОйж, вТФлОйж, мСбОТкжйж лСежоіяйж, 
мСбОТкжйж ліглСежоіяйж, кОРйПкФбОккя і ожнТСбі зСгж язжХ ФкінізСбОкС е ГОТйСкіеСбОкСю 
УжУмПйСю СлжУФ мО зСгФбОккя мСбОТіб. 

3. Дия гСзиОгкірСї мСбОТкСї зиОУжнізОоії бжзСТжУмСбФємьУя УьСйжР, бСУьйжР, 
гПб'ямжР мО гПУямжР екОзж ожнТСбСвС зСгФ. 

4. ЛмТФзмФТО гПУямжекОзСбСвС ожнТСбСвС зСгСбСвС лСекОпПккя мСбОТіб б ККМ ЗДД 
бзиюпОє зСг вТФлж (лПТрі гбО екОзж), мСбОТкСї лСежоії (лПТрі пСмжТж екОзж), мСбОТкСї 
ліглСежоії (лПТрі ріУмь екОзіб), мСбОТкСї зОмПвСТії (лПТрі біУій екОзіб), мСбОТкСї лігзОмПвСТії 
(гПУямь екОзіб). 

ЛмОммя 68. ВПгПккя КзТОїкУьзСї зиОУжнізОоії мСбОТіб еСбкіркьСПзСкСйіпкСї 
гіяиькСУмі 

1. ВПгПккя ККМ ЗДД егіРУкює оПкмТОиькжР СТвОк бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє 
гПТдОбкФ йжмкФ лСиімжзФ, б лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж. 

2. ВПгПккя ККМ ЗДД лПТПгаОпОє: 
1) бігУмПдПккя мО Саиіз ейік і гСлСбкПкь гС ГОТйСкіеСбОкСї УжУмПйж СлжУФ мО 

зСгФбОккя мСбОТіб, лСяУкПкь мО ікржХ ТірПкь сСгС її миФйОпПккя, сС лТжРйОюмьУя 
ВУПУбімкьСю йжмкСю СТвОкіеОоією; 

2) лігвСмСбзФ лТСлСежоіР сСгС бкПУПккя ейік гС ККМ ЗДД; 
3) гПмОиіеОоію ККМ ЗДД кО кОоіСкОиькСйФ Тібкі мО ббПгПккя гСгОмзСбжХ Сгжкжоь 

бжйіТФ; 
4) еОаПелПпПккя СгкОзСбСвС еОУмСУФбОккя бУійО йжмкжйж СТвОкОйж лТОбжи 

зиОУжнізОоії мСбОТіб; 
5) лТжРкяммя ТірПкь сСгС зиОУжнізОоії мО зСгФбОккя мСбОТіб б ККМ ЗДД Ф УзиОгкжХ 

бжлОгзОХ; 
6) ТСеТСаиПккя лСяУкПкь і ТПзСйПкгОоіР гС ККМ ЗДД мО еОаПелПпПккя їХ 

СлФаиізФбОккя; 
7) УбСєпОУкП СекОРСйиПккя УФа'єзміб еСбкіркьСПзСкСйіпкСї гіяиькСУмі е ТірПккяйж мО 

ікнСТйОоією (зТій мжХ, сС є зСкнігПкоіРкжйж) сСгС лжмОкь зиОУжнізОоії мСбОТіб мО лТС 
еОУмСУФбОккя ККМ ЗДД; 

8) егіРУкПккя ікржХ нФкзоіР, кПСаХігкжХ гия бПгПккя ККМ ЗДД. 

ЛмОммя 69. КиОУжнізОоія мСбОТіб 
1. МСбОТж лТж їХ гПзиОТФбОккі лігиявОюмь зиОУжнізОоії, мСамС Ф бігкСрПккі мСбОТіб 

бжекОпОюмьУя зСгж біглСбігкС гС зиОУжнізОоіРкжХ вТФлФбОкь, еОекОпПкжХ б ККМ ЗДД. 
2. Жжмкі СТвОкж егіРУкююмь зСкмТСиь лТОбжиькСУмі зиОУжнізОоії мСбОТіб, лСгОкжХ гС 

йжмкСвС СнСТйиПккя, евігкС е ККМ ЗДД. 
3. ЗО бжйСвФ лСУОгСбСї СУСаж йжмкСвС СТвОкФ гПзиОТОкм ОаС ФлСбкСбОдПкО кжй СУСаО 

еСаСб'яеОкі кОгОмж ФУі кОябкі бігСйСУмі, кПСаХігкі гия лігмбПТгдПккя еОябиПкжХ кжйж зСгіб 
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мСбОТіб, лСгОкжХ гС йжмкСвС СнСТйиПккя, О мОзСд еТОезж мОзжХ мСбОТіб мО/ОаС мПХкізС-
мПХкСиСвіпкФ гСзФйПкмОоію кО кжХ. 

4. К ТОеі бжябиПккя ліг пОУ йжмкСвС СнСТйиПккя мСбОТіб ОаС ліУия кьСвС лСТФрПккя 
лТОбжи зиОУжнізОоії мСбОТіб йжмкжР СТвОк йОє лТОбС УОйСУміРкС зиОУжнізФбОмж мОзі 
мСбОТж. 

5. Дия оіиПР зиОУжнізОоії мСбОТіб ліг УзиОгкжй бжлОгзСй зиОУжнізОоії мСбОТФ 
ТСеФйіємьУя бжлОгСз, зСиж Ф лТСоПУі зСкмТСию лТОбжиькСУмі еОябиПкСвС гПзиОТОкмСй ОаС 
ФлСбкСбОдПкСю кжй СУСаСю зСгФ мСбОТФ бжкжзОюмь УФлПТПпкСУмі сСгС миФйОпПккя 
лСиСдПкь ККМ ЗДД, бжТірПккя язжХ лСмТПаФє гСгОмзСбСї ікнСТйОоії, УлПоіОиькжХ екОкь, 
лТСбПгПккя гСУиігдПкь мСсС. 

Дия оіиПР зиОУжнізОоії мСбОТіб ліг мСбОТОйж е ігПкмжпкжйж ХОТОзмПТжУмжзОйж 
ТСеФйіюмьУя мСбОТж, язі йОюмь СгкОзСбі ХОТОзмПТкі гия кжХ СекОзж (ніежпкі 
ХОТОзмПТжУмжзж, ХійіпкжР УзиОг, лТжекОпПккя мО лСТягСз еОУмСУФбОккя мСсС) і бігйіккСУмі 
йід ожйж мСбОТОйж кП ближбОюмь кО ХОТОзмПТжУмжзж, бжекОпОиькі гия зиОУжнізОоії мОзжХ 
мСбОТіб еО Сгкжй зиОУжнізОоіРкжй зСгСй евігкС е ККМ ЗДД. 

6. ОмТОнж мО ікрі УОкзоії еО кПУлиОмФ йжмкжХ лиОмПдіб мО еО ікрі лСТФрПккя, бжябиПкі 
Ф еб'яезФ е кПлТОбжиькСю зиОУжнізОоією мСбОТіб, еОУмСУСбФюмьУя йжмкжйж СТвОкОйж 
бжзиюпкС Ф ТОеі, язсС лТжРкямП йжмкжй СТвОкСй ТірПккя лТС зиОУжнізОоію ожХ мСбОТіб Ф 
УзиОгкСйФ бжлОгзФ аФиС лТжРкямС кО лігУмОбі лСгОкжХ еОябкжзСй кПгСУмСбіТкжХ 
гСзФйПкміб, кОгОкСї кжй кПгСУмСбіТкСї ікнСТйОоії мО/ОаС бкОУиігСз кПкОгОккя еОябкжзСй 
бУієї кОябкСї Ф кьСвС ікнСТйОоії, кПСаХігкСї гия лТжРкяммя еОекОпПкСвС ТірПккя, сС УФммєбС 
ближкФиС кО ХОТОзмПТ оьСвС ТірПккя. 

7. КірПккя йжмкжХ СТвОкіб сСгС зиОУжнізОоії мСбОТіб гия йжмкжХ оіиПР є 
СаСб'яезСбжйж. МОзі ТірПккя СлТжиюгкююмьУя Ф бУмОкСбиПкСйФ еОзСкСгОбУмбСй лСТягзФ. 
К ТОеі кПевСгж е ТірПккяй йжмкСвС СТвОкФ сСгС зиОУжнізОоії мСбОТФ гПзиОТОкм ОаС 
ФлСбкСбОдПкО кжй СУСаО йОє лТОбС СУзОТджмж оП ТірПккя біглСбігкС гС виОбж 4 оьСвС 
КСгПзУФ. 

ЗОябкіУмь ТірПккя йжмкжХ СТвОкіб сСгС зиОУжнізОоії мСбОТіб кП є лігУмОбСю гия 
бігйСбж Ф лТжРкяммі ТірПккя сСгС еСаСб'яеФюпСї ікнСТйОоії е лжмОкь зиОУжнізОоії мСбОТіб. 

К ТОеі язсС ТірПккя сСгС зиОУжнізОоії мСбОТіб УФлПТПпжмь ТірПккю сСгС 
еСаСб'яеФюпСї ікнСТйОоії е лжмОкь зиОУжнізОоії мСбОТіб сСгС мСбОТіб е ігПкмжпкжйж 
ХОТОзмПТжУмжзОйж, ТірПккя сСгС зиОУжнізОоії мСбОТіб лігиявОє УзОУФбОккю. К мОзСйФ ТОеі 
ТірПккя сСгС зиОУжнізОоії мСбОТіб бмТОпОє пжккіУмь е йСйПкмФ кОаТОккя пжккСУмі 
ТірПккяй сСгС еСаСб'яеФюпСї ікнСТйОоії е лжмОкь зиОУжнізОоії мСбОТіб, О ліглТжєйУмбС кП 
кПУП біглСбігОиькСУмі еО кПвОмжбкі кОУиігзж еОУмСУФбОккя ТірПккя сСгС зиОУжнізОоії 
мСбОТіб е йСйПкмФ РСвС лТжРкяммя гС йСйПкмФ РСвС УзОУФбОккя. 

8. ВжУкСбзж ікржХ СТвОкіб, ФУмОкСб мО СТвОкіеОоіР сСгС бжекОпПккя зСгіб мСбОТіб 
евігкС е ККМ ЗДД лТж йжмкСйФ СнСТйиПккі йОюмь ікнСТйОоіРкжР ОаС гСбігзСбжР ХОТОзмПТ. 
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КСегіи V 
ЖИМЗІ КДЖИЖИ 

ГиОбО 12. ЗОвОиькі лСиСдПккя сСгС йжмкжХ ТПджйіб 

ЛмОммя 70. Вжгж йжмкжХ ТПджйіб 
1. З йПмСю еОУмСУФбОккя еОзСкСгОбУмбО КзТОїкж е лжмОкь йжмкСї УлТОбж 

еОлТСбОгдФюмьУя мОзі йжмкі ТПджйж: 
1) ійлСТм (бжлФУз гия біиькСвС СаівФ); 
2) ТПійлСТм; 
3) ПзУлСТм (СУмОмСпкП бжбПеПккя); 
4) ТППзУлСТм; 
5) мТОкежм; 
6) мжйпОУСбП ббПеПккя; 
7) мжйпОУСбП бжбПеПккя; 
8) йжмкжР УзиОг; 
9) біиькО йжмкО еСкО; 
10) аПейжмкО мСТвібия; 
11) лПТПТСазО кО йжмкіР мПТжмСТії; 
12) лПТПТСазО еО йПдОйж йжмкСї мПТжмСТії; 
13) екжсПккя ОаС ТФРкФбОккя; 
14) бігйСбО кО зСТжУмь гПТдОбж. 
2. Жжмкі ТПджйж бУмОкСбиююмьУя бжзиюпкС ожй КСгПзУСй. 

ЛмОммя 71. ВжаіТ мО ейікО йжмкСвС ТПджйФ 
1. ДПзиОТОкм йОє лТОбС СаТОмж йжмкжР ТПджй, Ф язжР бік аОдОє лСйіУмжмж мСбОТж, е 

гСмТжйОккяй ФйСб мОзСвС ТПджйФ мО Ф лСТягзФ, сС бжекОпПкі ожй КСгПзУСй. 
2. ЙСйісПккя мСбОТіб Ф йжмкжР ТПджй егіРУкюємьУя рияХСй їХ гПзиОТФбОккя мО 

бжзСкОккя йжмкжХ нСТйОиькСУмПР, лПТПгаОпПкжХ ожй КСгПзУСй. 
3. ЖжмкжР ТПджй, Ф язжР лСйісПкС мСбОТж, йСдП аФмж ейікПкС кО ікржР, СаТОкжР 

гПзиОТОкмСй біглСбігкС гС пОУмжкж лПТрСї оієї УмОммі, еО ФйСбж гСмТжйОккя еОХСгіб 
мОТжнкСвС мО кПмОТжнкСвС ТПвФиюбОккя еСбкіркьСПзСкСйіпкСї гіяиькСУмі, бУмОкСбиПкжХ 
біглСбігкС гС еОзСкФ гия мСбОТіб, сС лСйісФюмьУя Ф мОзжР ікржР йжмкжР ТПджй. 

ЛмОммя 72. ЖжмкжР УмОмФУ мСбОТіб, сС лСйісФюмьУя Ф йжмкжР ТПджй 
1. ЗО йжмкжй УмОмФУСй мСбОТж лСгіияюмьУя кО ФзТОїкУьзі мО ікСеПйкі. 
2. КУі мСбОТж кО йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж (еО бжкямзСй мПТжмСТіР біиькжХ йжмкжХ еСк) 

ббОдОюмьУя мОзжйж, сС йОюмь УмОмФУ ФзТОїкУьзжХ мСбОТіб, язсС біглСбігкС гС оьСвС 
КСгПзУФ кП бУмОкСбиПкС, сС мОзі мСбОТж кП є ФзТОїкУьзжйж. 

3. МСбОТж, лСйісПкі Ф йжмкжР ТПджй мТОкежмФ кО ФйСбОХ КСкбПкоії лТС лТСоПгФТФ 
УліиькСвС мТОкежмФ, еаПТівОюмь йжмкжР УмОмФУ мСбОТіб, бжекОпПкжР біглСбігкС гС лСиСдПкь 
еОекОпПкСї КСкбПкоії. 

ЛмОммя 73. КПвФиюбОккя лжмОкь, лСб'яеОкжХ іе йжмкжй ТПджйСй 
1. КйСбж лПТПаФбОккя мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя Ф 

біглСбігкСйФ йжмкСйФ ТПджйі, СайПдПккя сСгС їХ бжзСТжУмОккя, еОУмСУФбОккя еОХСгіб 
мОТжнкСвС мО кПмОТжнкСвС ТПвФиюбОккя еСбкіркьСПзСкСйіпкСї гіяиькСУмі бжекОпОюмьУя 
ожй КСгПзУСй, ікржйж еОзСкСгОбпжйж ОзмОйж КзТОїкж е лжмОкь йжмкСї УлТОбж мО Ф УнПТі 
еСбкіркьСПзСкСйіпкСї гіяиькСУмі. 

2. ЙжмОккя, лСб'яеОкі е бжзСкОккяй кПСаХігкжХ йжмкжХ нСТйОиькСУмПР мО егіРУкПккяй 
йжмкСвС зСкмТСию мСбОТіб, лСйісПкжХ Ф біглСбігкжР йжмкжР ТПджй, ТПвФиююмьУя ожй 
КСгПзУСй. 
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ГиОбО 13. ІйлСТм (бжлФУз гия біиькСвС СаівФ) 

ЛмОммя 74. ЖжмкжР ТПджй ійлСТмФ (бжлФУзФ гия біиькСвС СаівФ) 
1. ІйлСТм (бжлФУз гия біиькСвС СаівФ) - оП йжмкжР ТПджй, біглСбігкС гС язСвС ікСеПйкі 

мСбОТж ліУия УлиОмж бУіХ йжмкжХ лиОмПдіб, бУмОкСбиПкжХ еОзСкОйж КзТОїкж кО ійлСТм ожХ 
мСбОТіб, мО бжзСкОккя ФУіХ кПСаХігкжХ йжмкжХ нСТйОиькСУмПР бжлФУзОюмьУя гия біиькСвС 
СаівФ кО йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж. 

ЛмОммя 75. КйСбж лСйісПккя мСбОТіб Ф йжмкжР ТПджй ійлСТмФ 
1. ЖжмкжР ТПджй ійлСТмФ йСдП аФмж еОУмСУСбОкжР гС мСбОТіб, сС кОгХСгямь кО йжмкФ 

мПТжмСТію КзТОїкж, мО гС мСбОТіб, сС еаПТівОюмьУя ліг йжмкжй зСкмТСиПй ОаС лСйісПкі б 
ікржР йжмкжР ТПджй, О мОзСд гС лТСгФзміб лПТПТСазж мСбОТіб, лСйісПкжХ Ф йжмкжР ТПджй 
лПТПТСазж кО йжмкіР мПТжмСТії. 

2. ЗОзСкСгОбУмбСй КзТОїкж е лжмОкь йжмкСї УлТОбж йСдФмь аФмж бжекОпПкі гСзФйПкмж, 
язі бжзСТжУмСбФюмьУя гия гПзиОТФбОккя мСбОТіб Ф йжмкжР ТПджй ійлСТмФ еОйіУмь йжмкСї 
гПзиОТОоії. 

3. Дия лСйісПккя мСбОТіб Ф йжмкжР ТПджй ійлСТмФ СУСаО, кО язФ лСзиОгОємьУя 
гСмТжйОккя бжйСв йжмкСвС ТПджйФ, лСбжккО: 

1) лСгОмж йжмкСйФ СТвОкФ, сС егіРУкює бжлФУз мСбОТіб, гСзФйПкмж кО мОзі мСбОТж; 
2) УлиОмжмж йжмкі лиОмПді, язжйж біглСбігкС гС еОзСкіб КзТОїкж СазиОгОюмьУя мСбОТж 

ліг пОУ ббПеПккя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж б ТПджйі ійлСТмФ; 
3) бжзСкОмж бУмОкСбиПкі біглСбігкС гС еОзСкФ бжйСвж сСгС еОХСгіб кПмОТжнкСвС 

ТПвФиюбОккя еСбкіркьСПзСкСйіпкСї гіяиькСУмі. 
4. ЯзсС ікСеПйкі мСбОТж ліУия ббПеПккя їХ кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж аФиж 

лСрзСгдПкі ОаС бмТОпПкі бкОУиігСз ОбОТії пж гії СаУмОбжк кПлПТПаСТкСї Ужиж ОаС бкОУиігСз 
лТСмжлТОбкжХ гіР мТПміХ СУіа, сС лігмбПТгдФємьУя гСзФйПкмОиькС, еО ТірПккяй гПзиОТОкмО 
бСкж йСдФмь аФмж еОябиПкі йжмкСйФ СТвОкФ Ф йжмкжР ТПджй ійлСТмФ б лСрзСгдПкСйФ УмОкі 
пж Ф нОзмжпкіР зіиьзСУмі е гСгПТдОккяй сСгС кжХ бУмОкСбиПкжХ біглСбігкС гС еОзСкФ 
еОХСгіб мОТжнкСвС мО кПмОТжнкСвС ТПвФиюбОккя еСбкіркьСПзСкСйіпкСї гіяиькСУмі. К ТОеі 
бмТОмж мСбОТіб ліУия ббПеПккя їХ кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж бкОУиігСз лТСмжлТОбкжХ гіР 
мТПміХ СУіа йжмкі лиОмПді, бУмОкСбиПкі кО ійлСТм мОзжХ мСбОТіб, лігиявОюмь УлиОмі б лСбкСйФ 
СаУяеі Ф лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ ожй КСгПзУСй. ЗО ТірПккяй гПзиОТОкмО ОаС 
ФлСбкСбОдПкСї кжй СУСаж гСлФУзОємьУя лСйісПккя лСрзСгдПкжХ мСбОТіб б ікрі йжмкі 
ТПджйж. 

5. К ТОеі бУмОкСбиПккя біглСбігкС гС еОзСкФ еОаСТСк пж СайПдПкь сСгС ббПеПккя кО 
йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж біглСбігкжХ мСбОТіб мОзі мСбОТж, бжлФсПкі Ф біиькжР Саів кО йжмкіР 
мПТжмСТії КзТОїкж еО лСлПТПгкійж, мжйпОУСбжйж ОаС лПТіСгжпкжйж йжмкжйж гПзиОТОоіяйж, 
лігиявОюмь лСйісПккю Ф йжмкжР ТПджй ійлСТмФ біглСбігкС гС ФйСб, язі гіяиж кО йСйПкм їХ 
бжлФУзФ Ф біиькжР Саів. 

6. К ТОеі кОябкСУмі ОбмСТжеОоії кО еОУмСУФбОккя лТСоПгФТж зікоПбСвС бжзСТжУмОккя 
мСбОТіб мО гСмТжйОккя ФйСб лТСоПгФТж зікоПбСвС бжзСТжУмОккя мСбОТіб СзТПйі ікСеПйкі 
мСбОТж йСдФмь аФмж бжлФсПкі Ф біиькжР Саів кО йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж еО екждПкжйж 
УмОбзОйж ббіекСвС йжмО, бУмОкСбиПкжйж Жжмкжй мОТжнСй КзТОїкж (гОиі - лТСоПгФТО 
зікоПбСвС бжзСТжУмОккя). 

Йіг пОУ еОУмСУФбОккя лТСоПгФТж зікоПбСвС бжзСТжУмОккя УлиОмО Тіекжоі йід УФйСю 
ббіекСвС йжмО, бжекОпПкСвС еО лСбкжйж УмОбзОйж ЖжмкСвС мОТжнФ КзТОїкж, мО УФйСю 
ббіекСвС йжмО, бжекОпПкСвС еО екждПкжйж УмОбзОйж ЖжмкСвС мОТжнФ КзТОїкж, 
еОаПелПпФємьУя біглСбігкС гС ТСегіиФ X оьСвС КСгПзУФ. 

ЛмОммя 76. ЖжмкжР УмОмФУ мСбОТіб, лСйісПкжХ Ф йжмкжР ТПджй ійлСТмФ 
1. МСбОТж, лСйісПкі Ф йжмкжР ТПджй ійлСТмФ, кОаФбОюмь УмОмФУФ ФзТОїкУьзжХ мСбОТіб. 
2. ЙігмбПТгдПккяй ФзТОїкУьзСвС УмОмФУФ мСбОТіб, еОекОпПкжХ Ф пОУмжкі лПТріР оієї 

УмОммі, є йжмкО гПзиОТОоія, еО язСю оі мСбОТж бжлФсПкС Ф біиькжР Саів. 



ГОеПмО "ВУП лТС аФХвОимПТУьзжР Саиіз" 96 gazeta.vobu.ua 
 

ЛмОммя 761. АбмСТжеОоія кО еОУмСУФбОккя лТСоПгФТж зікоПбСвС бжзСТжУмОккя 
1. ЙТСоПгФТО зікоПбСвС бжзСТжУмОккя еОУмСУСбФємьУя еО ФйСбж кОябкСУмі Ф 

ліглТжєйУмбО ОбмСТжеОоії кО еОУмСУФбОккя лТСоПгФТж зікоПбСвС бжзСТжУмОккя, язО 
бжгОємьУя йжмкжй СТвОкСй. 

2. Дия кОгОккя ОбмСТжеОоії кО еОУмСУФбОккя лТСоПгФТж зікоПбСвС бжзСТжУмОккя 
ліглТжєйУмбС лСгОє гС йжмкСвС СТвОкФ еОябФ лТС кОгОккя ОбмСТжеОоії мО ОкзПмФ 
УОйССоікзж Ф лСТягзФ, лПТПгаОпПкСйФ УмОммПю 194 оьСвС КСгПзУФ. 

3. КірПккя лТС кОгОккя ОбмСТжеОоії кО еОУмСУФбОккя лТСоПгФТж зікоПбСвС 
бжзСТжУмОккя лТжРйОюмьУя б лСТягзФ, лПТПгаОпПкСйФ виОбСю 3 оьСвС КСгПзУФ. 

КірПккя лТС кОгОккя, бігйСбФ б кОгОккі, еФлжкПккя (лСкСбиПккя), бкПУПккя ейік, 
УзОУФбОккя ОаС ОкФиюбОккя ОбмСТжеОоії кО еОУмСУФбОккя лТСоПгФТж зікоПбСвС 
бжзСТжУмОккя СнСТйиюємьУя кОзОеСй йжмкжоі. 

4. ЗПСаХігкСю ФйСбСю гия СмТжйОккя ОбмСТжеОоії кО еОУмСУФбОккя лТСоПгФТж 
зікоПбСвС бжзСТжУмОккя є біглСбігкіУмь ліглТжєйУмбО зТжмПТію, бжекОпПкСйФ лФкзмСй 2 
пОУмжкж мТПмьСї УмОммі 12 оьСвС КСгПзУФ. 

5. В ОбмСТжеОоії кО еОУмСУФбОккя лТСоПгФТж зікоПбСвС бжзСТжУмОккя бжекОпОюмьУя 
ФйСбж лТСоПгФТж зікоПбСвС бжзСТжУмОккя, еСзТПйО: 

1) лПТПиіз мСбОТіб, сСгС язжХ ліглТжєйУмбС йОє лТОбС еОУмСУСбФбОмж лТСоПгФТФ 
зікоПбСвС бжзСТжУмОккя, мО їХ зіиьзіУмь (язсС еОзСкСй мОзО зіиьзіУмь СайПдПкО); 

2) ФйСбж, еО язжХ мСбОТж ббОдОюмьУя бжзСТжУмОкжйж еО зікоПбжй (оіиьСбжй) 
лТжекОпПккяй; 

3) УмТСз, лТСмявСй язСвС мСбОТж, гС язжХ еОУмСУСбОкС лТСоПгФТФ зікоПбСвС 
бжзСТжУмОккя, лСбжккі аФмж бжзСТжУмОккі еО зікоПбжй (оіиьСбжй) лТжекОпПккяй; 

4) СлПТОоії, язі лПТПгаОпОємьУя егіРУкюбОмж е мСбОТОйж, гС язжХ еОУмСУСбОкС 
лТСоПгФТФ зікоПбСвС бжзСТжУмОккя, гия еОаПелПпПккя їХ бжзСТжУмОккя еО зікоПбжй 
(оіиьСбжй) лТжекОпПккяй, Ф мСйФ пжУиі СлПТОоії е бжТСакжомбО ОаС лПТПТСазж мСбОТіб; 

5) кОРйПкФбОккя мО СаСб'яезСбжР СаУяв бжХСгФ лТСгФзміб бжТСакжомбО ОаС лПТПТСазж 
(язсС лТСоПгФТО зікоПбСвС бжзСТжУмОккя лПТПгаОпОє СлПТОоії е бжТСакжомбО ОаС 
лПТПТСазж мСбОТіб); 

6) УмТСз, лТСмявСй язСвС ліглТжєйУмбС лігиявОє йСкімСТжквФ біглСбігкСУмі Ф бжлОгзФ, 
бжекОпПкСйФ пОУмжкСю л'ямСю УмОммі 764 оьСвС КСгПзУФ; 

7) лПТПиіз ліглТжєйУмб, язжй йСдФмь лПТПгОбОмжУя лТОбО мО СаСб'яезж б йПдОХ 
ОбмСТжеОоії кО еОУмСУФбОккя лТСоПгФТж зікоПбСвС бжзСТжУмОккя, іе еОекОпПккяй лТОб мО 
СаСб'яезіб, язі лПТПгОюмьУя; 

8) лПТПиіз ПзбібОиПкмкжХ мСбОТіб, бжзСТжУмОккя язжХ гСлФУзОємьУя ліг пОУ егіРУкПккя 
СлПТОоіР е мСбОТОйж, гС язжХ еОУмСУСбОкС лТСоПгФТФ зікоПбСвС бжзСТжУмОккя, (еО 
кОябкСУмі); 

9) лПТПиіз ікнСТйОоії, язО йОє йіУмжмжУя Ф ебімі лТС ТПеФиьмОмж еОУмСУФбОккя 
лТСоПгФТж зікоПбСвС бжзСТжУмОккя, мО гСзФйПкміб, сС гСгОюмьУя гС ебімФ. 

6. ЙіУия бжлФУзФ мСбОТіб Ф біиькжР Саів кО йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж біглСбігкС гС 
пОУмжкж рСУмСї УмОммі 75 оьСвС КСгПзУФ ліглТжєйУмбС йОє лТОбС бігйСбжмжУя біг 
бжзСТжУмОккя мОзжХ мСбОТіб еО зікоПбжй (оіиьСбжй) лТжекОпПккяй, еО ФйСбж: 

1) УлиОмж йжмкжХ лиОмПдіб Ф лСТягзФ і ТСейіТОХ, бжекОпПкжХ ожй КСгПзУСй; ОаС 
2) бжбПеПккя мСбОТіб еО йПді йжмкСї мПТжмСТії КзТОїкж. 

ЛмОммя 762. ЙПТПгОпО лТОб мО СаСб'яезіб кО еОУмСУФбОккя лТСоПгФТж зікоПбСвС 
бжзСТжУмОккя 

1. ЙТОбО мО СаСб'яезж ліглТжєйУмбО, язСйФ кОгОкС ОбмСТжеОоію кО еОУмСУФбОккя 
лТСоПгФТж зікоПбСвС бжзСТжУмОккя, йСдФмь аФмж лСбкіУмю ОаС пОУмзСбС лПТПгОкі ікрСйФ 
ліглТжєйУмбФ, зТій СаСб'яезіб, бжекОпПкжХ пОУмжкСю пПмбПТмСю оієї УмОммі. 

2. ЙПТПиіз ліглТжєйУмб, язжй лиОкФємьУя лПТПгОмж лТОбО мО СаСб'яезж б йПдОХ 
ОбмСТжеОоії кО еОУмСУФбОккя лТСоПгФТж зікоПбСвС бжзСТжУмОккя, іе еОекОпПккяй лТОб мО 
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СаСб'яезіб, язі лПТПгОюмьУя, еОекОпОємьУя б еОябі лТС кОгОккя ОбмСТжеОоії кО еОУмСУФбОккя 
лТСоПгФТж зікоПбСвС бжзСТжУмОккя ОаС ліУия СмТжйОккя мОзСї ОбмСТжеОоії рияХСй 
бкПУПккя ейік гС оієї ОбмСТжеОоії. 

3. ЙПТПгОпО лТОб мО СаСб'яезіб ліглТжєйУмбСй, язСйФ кОгОкС ОбмСТжеОоію кО 
еОУмСУФбОккя лТСоПгФТж зікоПбСвС бжзСТжУмОккя, ікрСйФ ліглТжєйУмбФ егіРУкюємьУя Ф 
ТОеі кОябкСУмі мОзСвС ікрСвС ліглТжєйУмбО Ф лПТПиізФ, еОекОпПкСйФ б ОбмСТжеОоії, мО б 
йПдОХ, бжекОпПкжХ Ф мОзіР ОбмСТжеОоії лТОб мО СаСб'яезіб. 

4. ИаСб'яезж сСгС кОгОккя еОаПелПпПккя УлиОмж йжмкжХ лиОмПдіб мО лСгОккя ебімФ 
лТС ТПеФиьмОмж еОУмСУФбОккя лТСоПгФТж зікоПбСвС бжзСТжУмОккя кП йСдФмь аФмж лПТПгОкі 
ікрСйФ ліглТжєйУмбФ мО бжзСкФюмьУя бжзиюпкС ліглТжєйУмбСй, язСйФ кОгОкС 
ОбмСТжеОоію кО еОУмСУФбОккя лТСоПгФТж зікоПбСвС бжзСТжУмОккя. 

5. ЙіглТжєйУмбС, язСйФ кОгОкС ОбмСТжеОоію кО еОУмСУФбОккя лТСоПгФТж зікоПбСвС 
бжзСТжУмОккя, кПУП біглСбігОиькіУмь еО кПгСмТжйОккя ФйСб лТСоПгФТж зікоПбСвС 
бжзСТжУмОккя, бжекОпПкжХ б ОбмСТжеОоії, ліглТжєйУмбСй, язСйФ лПТПгОкС лТОбО мО 
СаСб'яезж еО мОзСю ОбмСТжеОоією. 

ЛмОммя 763. ЛмТСзж бжзСТжУмОккя мСбОТіб еО зікоПбжй (оіиьСбжй) лТжекОпПккяй 
1. ЛмТСз, лТСмявСй язСвС мСбОТж, гС язжХ еОУмСУСбОкС лТСоПгФТФ зікоПбСвС 

бжзСТжУмОккя, лСбжккі аФмж бжзСТжУмОкі еО зікоПбжй (оіиьСбжй) лТжекОпПккяй, 
бУмОкСбиюємьУя йжмкжй СТвОкСй б ОбмСТжеОоії кО еОУмСУФбОккя лТСоПгФТж зікоПбСвС 
бжзСТжУмОккя, бжХСгяпж е зСкзТПмкжХ СУСаижбСУмПР бжзСТжУмОккя мСбОТіб еО зікоПбжй 
(оіиьСбжй) лТжекОпПккяй, Ф мСйФ пжУиі мТжбОиСУмі лТСоПУФ бжТСакжомбО ОаС лПТПТСазж 
мСбОТіб. ЗОекОпПкжР УмТСз кП йСдП лПТПбжсФбОмж 180 гкіб е гкя еОбПТрПккя йжмкСвС 
СнСТйиПккя мСбОТіб, гС язжХ еОУмСУСбОкС лТСоПгФТФ зікоПбСвС бжзСТжУмОккя. 

2. ЗО СаґТФкмСбОкжй ебПТкПккяй ліглТжєйУмбО, язСйФ кОгОкС ОбмСТжеОоію кО 
еОУмСУФбОккя лТСоПгФТж зікоПбСвС бжзСТжУмОккя, УмТСз, бУмОкСбиПкжР біглСбігкС гС 
пОУмжкж лПТрСї оієї УмОммі, лТСгСбдФємьУя йжмкжй СТвОкСй, ОиП кП аіиьрП 180 гкіб. 

ЛмОммя 764. ЗОбПТрПккя лТСоПгФТж зікоПбСвС бжзСТжУмОккя 
1. ВжзСТжУмОккя мСбОТіб еО зікоПбжй (оіиьСбжй) лТжекОпПккяй лігмбПТгдФємьУя 

ліглТжєйУмбСй, язСйФ кОгОкС ОбмСТжеОоію кО еОУмСУФбОккя лТСоПгФТж зікоПбСвС 
бжзСТжУмОккя, рияХСй лСгОккя гС йжмкСвС СТвОкФ ебімФ лТС ТПеФиьмОмж еОУмСУФбОккя 
лТСоПгФТж зікоПбСвС бжзСТжУмОккя. МОзжР ебім лСгОємьУя б йПдОХ УмТСзФ, бжекОпПкСвС 
біглСбігкС гС пОУмжкж лПТрСї УмОммі 763 оьСвС КСгПзУФ, мО йОє йіУмжмж ікнСТйОоію лТС 
нОзмжпкП бжзСТжУмОккя мСбОТіб, гС язжХ еОУмСУСбОкС лТСоПгФТФ зікоПбСвС бжзСТжУмОккя, 
еО зікоПбжй (оіиьСбжй) лТжекОпПккяй. 

2. ЖжмкжР СТвОк ТСевиягОє ебім лТС ТПеФиьмОмж еОУмСУФбОккя лТСоПгФТж зікоПбСвС 
бжзСТжУмОккя мО лТжРйОє ТірПккя: 

1) лТС еОбПТрПккя лТСоПгФТж зікоПбСвС бжзСТжУмОккя - язсС ліглТжєйУмбСй 
еОаПелПпПкС гСмТжйОккя ФйСб лТСоПгФТж зікоПбСвС бжзСТжУмОккя, бжекОпПкжХ Ф 
ОбмСТжеОоії кО еОУмСУФбОккя лТСоПгФТж зікоПбСвС бжзСТжУмОккя, мО мСбОТж бжзСТжУмОкС еО 
зікоПбжй (оіиьСбжй) лТжекОпПккяй; ОаС 

2) лТС бігйСбФ Ф еОбПТрПккі лТСоПгФТж зікоПбСвС бжзСТжУмОккя - язсС ліглТжєйУмбСй 
кП еОаПелПпПкС гСмТжйОккя ФйСб лТСоПгФТж зікоПбСвС бжзСТжУмОккя, бжекОпПкжХ б 
ОбмСТжеОоії кО еОУмСУФбОккя лТСоПгФТж зікоПбСвС бжзСТжУмОккя, мО/ОаС мСбОТж кП 
бжзСТжУмОкС еО зікоПбжй (оіиьСбжй) лТжекОпПккяй. 

3. К бжлОгзФ, лПТПгаОпПкСйФ лФкзмСй 2 пОУмжкж гТФвСї оієї УмОммі, гС лТжРкяммя 
ТірПккя лТС бігйСбФ Ф еОбПТрПккі лТСоПгФТж зікоПбСвС бжзСТжУмОккя йжмкжР СТвОк 
еОУмСУСбФє лТОбжиО, лПТПгаОпПкі УмОммяйж 199 мО 1910 оьСвС КСгПзУФ. 

4. КірПккя, лПТПгаОпПкі пОУмжкСю гТФвСю оієї УмОммі, йжмкжР СТвОк лТжРйОє лТСмявСй 
15 гкіб ліУия СмТжйОккя ебімФ лТС ТПеФиьмОмж еОУмСУФбОккя лТСоПгФТж зікоПбСвС 
бжзСТжУмОккя. 
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5. К ТОеі язсС мСбОТж, гС язжХ еОУмСУСбОкС лТСоПгФТФ зікоПбСвС бжзСТжУмОккя, є 
мСбОТОйж, язі еО УбСїйж ХОТОзмПТжУмжзОйж лТжгОмкі гия аОвОмСТОеСбСвС (лСбмСТкСвС) 
бжзСТжУмОккя, ліглТжєйУмбС лігиявОє йСкімСТжквФ біглСбігкСУмі сСгС гСмТжйОккя ФйСбж 
сСгС бжзСТжУмОккя мОзжХ мСбОТіб еО зікоПбжй (оіиьСбжй) лТжекОпПккяй лТСмявСй гбСХ 
ТСзіб ліУия лТжРкяммя йжмкжй СТвОкСй ТірПккя лТС еОбПТрПккя лТСоПгФТж зікоПбСвС 
бжзСТжУмОккя. 

6. К ТОеі язсС йжмкжР СТвОк лТжРкяб ТірПккя, бжекОпПкП лФкзмСй 1 пОУмжкж гТФвСї оієї 
УмОммі, еОаПелПпПккя УлиОмж йжмкжХ лиОмПдіб, кОгОкП біглСбігкС гС пОУмжкж рСУмСї УмОммі 
75 оьСвС КСгПзУФ, лСбПТмОємьУя (бжбіиькяємьУя). 

К ТОеі язсС йжмкжР СТвОк лТжРкяб ТірПккя, бжекОпПкП лФкзмСй 2 пОУмжкж гТФвСї оієї 
УмОммі, еОаПелПпПккя УлиОмж йжмкжХ лиОмПдіб, кОгОкП біглСбігкС гС пОУмжкж рСУмСї УмОммі 
75 оьСвС КСгПзУФ, бжзСТжУмСбФємьУя гия УлиОмж біглСбігкжХ йжмкжХ лиОмПдіб Ф лСТягзФ мО 
УмТСзж, бжекОпПкі ожй КСгПзУСй. 

7. К ТОеі кПлСгОккя ліглТжєйУмбСй ебімФ лТС ТПеФиьмОмж еОУмСУФбОккя лТСоПгФТж 
зікоПбСвС бжзСТжУмОккя б йПдОХ УмТСзФ, бжекОпПкСвС біглСбігкС гС пОУмжкж лПТрСї УмОммі 
763 оьСвС КСгПзУФ, йжмкжР СТвОк лТжРйОє ТірПккя лТС бігйСбФ Ф еОбПТрПккі лТСоПгФТж 
зікоПбСвС бжзСТжУмОккя мО ТірПккя лТС еФлжкПккя ОбмСТжеОоії кО еОУмСУФбОккя лТСоПгФТж 
зікоПбСвС бжзСТжУмОккя біглСбігкС гС УмОммі 1915 оьСвС КСгПзУФ. 

8. К ТОеі бУмОкСбиПккя йжмкжй СТвОкСй ліг пОУ йСкімСТжквФ біглСбігкСУмі лСТФрПккя 
бжзСТжУмОккя мСбОТіб еО зікоПбжй (оіиьСбжй) лТжекОпПккяй ліглТжєйУмбС, язСйФ кОгОкС 
ОбмСТжеОоію кО еОУмСУФбОккя лТСоПгФТж зікоПбСвС бжзСТжУмОккя, еСаСб'яеОкС УлиОмжмж 
йжмкі лиОмПді Ф лСТягзФ мО УмТСзж, бжекОпПкі ожй КСгПзУСй. 

9. ЗОижрзж мО бігХСгж, сС ФмбСТжижУя б ТПеФиьмОмі егіРУкПккя СлПТОоіР е бжТСакжомбО 
ОаС лПТПТСазж мСбОТіб, гС язжХ еОУмСУСбОкС лТСоПгФТФ зікоПбСвС бжзСТжУмОккя, О мОзСд 
лТжТСгкі бмТОмж мОзжХ мСбОТіб еО кСТйОиькжХ ФйСб еаПТівОккя ббОдОюмьУя лТСгФзмОйж 
бжТСакжомбО ОаС лПТПТСазж мСбОТіб, гС язжХ еОУмСУСбОкС лТСоПгФТФ зікоПбСвС 
бжзСТжУмОккя, мО йжмкСйФ зСкмТСию, йжмкСйФ СнСТйиПккю кП лігиявОюмь. 

ЛмОммя 765. ДзбібОиПкмкО зСйлПкУОоія 
1. ЗО лігУмОбі ОбмСТжеОоії кО еОУмСУФбОккя лТСоПгФТж зікоПбСвС бжзСТжУмОккя 

гСлФУзОємьУя бжзСТжУмОккя ПзбібОиПкмкжХ мСбОТіб ліг пОУ егіРУкПккя СлПТОоіР е мСбОТОйж, 
гС язжХ еОУмСУСбОкС лТСоПгФТФ зікоПбСвС бжзСТжУмОккя. 

2. Йіг ПзбібОиПкмкжйж мСбОТОйж ТСеФйіюмьУя ФзТОїкУьзі мСбОТж, язі є ігПкмжпкжйж еО 
СлжУСбжйж, зіиьзіУкжйж і мПХкіпкжйж ХОТОзмПТжУмжзОйж ікСеПйкжй мСбОТОй, язі бСкж 
еОйікююмь, ббПеПкжй гия еОУмСУФбОккя лТСоПгФТж зікоПбСвС бжзСТжУмОккя кО йжмкіР 
мПТжмСТії КзТОїкж. 

3. ЙТС кОйіТ бжзСТжУмОккя ПзбібОиПкмкжХ мСбОТіб ліглТжєйУмбСй еОекОпОємьУя Ф еОябі 
лТС кОгОккя ОбмСТжеОоії кО еОУмСУФбОккя лТСоПгФТж зікоПбСвС бжзСТжУмОккя ОаС ліУия 
СмТжйОккя ОбмСТжеОоії кО еОУмСУФбОккя лТСоПгФТж зікоПбСвС бжзСТжУмОккя рияХСй 
бкПУПккя ейік гС ОбмСТжеОоії кО еОУмСУФбОккя лТСоПгФТж зікоПбСвС бжзСТжУмОккя 
біглСбігкС гС УмОммі 1913 оьСвС КСгПзУФ. 

ЛмОммя 766. ИУСаижбСУмі йСкімСТжквФ біглСбігкСУмі гСмТжйОккя ФйСб лТСоПгФТж 
зікоПбСвС бжзСТжУмОккя 

1. К ТОеі лПТПгОпі лТОб мО СаСб'яезіб біглСбігкС гС УмОммі 762 оьСвС КСгПзУФ йжмкі 
СТвОкж егіРУкююмь йСкімСТжкв біглСбігкСУмі гСмТжйОккя ліглТжєйУмбСй, язСйФ лПТПгОкС 
мОзі лТОбО мО СаСб'яезж, ФйСб лТСоПгФТж зікоПбСвС бжзСТжУмОккя, бжекОпПкжХ б ОбмСТжеОоії 
кО еОУмСУФбОккя лТСоПгФТж зікоПбСвС бжзСТжУмОккя, б СаУяеі лПТПгОкжХ лТОб мО СаСб'яезіб. 

2. Жжмкі СТвОкж йОюмь лТОбС егіРУкюбОмж бжїег кО Са'єзмж ліглТжєйУмб, язжй кОгОкС 
ОбмСТжеОоію кО еОУмСУФбОккя лТСоПгФТж зікоПбСвС бжзСТжУмОккя мО/ОаС лПТПгОкС лТОбО мО 
СаСб'яезж, бжекОпПкі Ф мОзіР ОбмСТжеОоії, е йПмСю лПТПбіТзж гСмТжйОккя ФйСб лТСоПгФТж 
зікоПбСвС бжзСТжУмОккя, Ф мСйФ пжУиі лТСбСгжмж лПТПбіТзФ мСбОТіб, бжлФсПкжХ Ф біиькжР 
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Саів кО йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж біглСбігкС гС пОУмжкж рСУмСї УмОммі 75 оьСвС КСгПзУФ, їХ 
СаиізФ, бкПУПккя еОлжУіб лТС егіРУкПккя СлПТОоіР е мОзжйж мСбОТОйж, кОРйПкФбОккя мО 
СаСб'яезСбСвС СаУявФ бжХСгФ лТСгФзміб бжТСакжомбО ОаС лПТПТСазж (язсС лТСоПгФТО 
зікоПбСвС бжзСТжУмОккя лПТПгаОпОє СлПТОоії е бжТСакжомбО ОаС лПТПТСазж мСбОТіб), 
нОзмжпкСвС бжзСТжУмОккя мСбОТіб еО зікоПбжй (оіиьСбжй) лТжекОпПккяй, Ф мСйФ пжУиі 
лТСгСбдПккя бжзСТжУмОккя мСбОТіб еО зікоПбжй (оіиьСбжй) лТжекОпПккяй (язсС 
лТСоПгФТО зікоПбСвС бжзСТжУмОккя еОУмСУСбФємьУя гС мСбОТіб, язі еО УбСїйж 
ХОТОзмПТжУмжзОйж лТжгОмкі гия аОвОмСТОеСбСвС (лСбмСТкСвС) бжзСТжУмОккя). 

3. ЖСкімСТжкв біглСбігкСУмі гСмТжйОккя ліглТжєйУмбСй ФйСб лТСоПгФТж зікоПбСвС 
бжзСТжУмОккя, бжекОпПкжХ б ОбмСТжеОоії кО еОУмСУФбОккя лТСоПгФТж зікоПбСвС 
бжзСТжУмОккя, еОбПТрФємьУя Ф ТОеі: 

1) язсС мСбОТж, гС язжХ еОУмСУСбОкС лТСоПгФТФ зікоПбСвС бжзСТжУмОккя, аФиж 
бжзСТжУмОкі еО зікоПбжй (оіиьСбжй) лТжекОпПккяй мО йжмкжй СТвОкСй лТжРкямС ТірПккя 
лТС еОбПТрПккя лТСоПгФТж зікоПбСвС бжзСТжУмОккя (зТій бжлОгзФ, лПТПгаОпПкСвС 
пОУмжкСю л'ямСю УмОммі 764 оьСвС КСгПзУФ); 

2) еОзікпПккя УмТСзФ, бжекОпПкСвС пОУмжкСю л'ямСю УмОммі 764 оьСвС КСгПзУФ; 
3) бжзСкОккя ФйСб, лПТПгаОпПкжХ пОУмжкСю рСУмСю УмОммі 761 оьСвС КСгПзУФ. 

ЛмОммя 767. КСелСТягдПккя мСбОТОйж, гС язжХ еОУмСУСбОкС лТСоПгФТФ зікоПбСвС 
бжзСТжУмОккя, Ф ТОеі еФлжкПккя, УзОУФбОккя ОаС ОкФиюбОккя ОбмСТжеОоії кО 

еОУмСУФбОккя лТСоПгФТж зікоПбСвС бжзСТжУмОккя 
1. К ТОеі еФлжкПккя, УзОУФбОккя ОаС ОкФиюбОккя ОбмСТжеОоії кО еОУмСУФбОккя 

лТСоПгФТж зікоПбСвС бжзСТжУмОккя еОУмСУФбОккя лТСоПгФТж зікоПбСвС бжзСТжУмОккя гС 
кСбжХ лОТміР мСбОТіб еОаСТСкяємьУя. 

2. К ТОеі язсС мСбОТж аФиж бжлФсПкі Ф біиькжР Саів кО йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж 
біглСбігкС гС пОУмжкж рСУмСї УмОммі 75 оьСвС КСгПзУФ, ОиП кП бжзСТжУмОкі еО зікоПбжй 
(оіиьСбжй) лТжекОпПккяй, лТСмявСй 30 гкіб е гкя кОаТОккя пжккСУмі ТірПккяй лТС 
УзОУФбОккя ОаС ОкФиюбОккя ОбмСТжеОоії кО еОУмСУФбОккя лТСоПгФТж зікоПбСвС 
бжзСТжУмОккя ліглТжєйУмбС, язСйФ кОгОкС мОзФ ОбмСТжеОоію, лСбжккС: 

1) УлиОмжмж йжмкі лиОмПді Ф лСТягзФ і ТСейіТОХ, бжекОпПкжХ ожй КСгПзУСй; ОаС 
2) бжбПемж мСбОТж еО йПді йжмкСї мПТжмСТії КзТОїкж. 
3. К ТОеі язсС мСбОТж аФиж бжлФсПкі Ф біиькжР Саів кО йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж 

біглСбігкС гС пОУмжкж рСУмСї УмОммі 75 оьСвС КСгПзУФ мО бжзСТжУмОкі еО зікоПбжй 
(оіиьСбжй) лТжекОпПккяй, лТСмявСй л'ямж гкіб е гкя кОаТОккя пжккСУмі ТірПккяй лТС 
УзОУФбОккя ОаС ОкФиюбОккя ОбмСТжеОоії кО еОУмСУФбОккя лТСоПгФТж зікоПбСвС 
бжзСТжУмОккя ліглТжєйУмбС лСбжккС лСгОмж гС йжмкСвС СТвОкФ ебім лТС ТПеФиьмОмж 
еОУмСУФбОккя лТСоПгФТж зікоПбСвС бжзСТжУмОккя, ліУия СмТжйОккя язСвС йжмкжР СТвОк 
ТСевиягОє мОзжР ебім мО лТжРйОє ТірПккя біглСбігкС гС пОУмжкж гТФвСї УмОммі 764 оьСвС 
КСгПзУФ. 

4. К ТОеі кПбжзСкОккя ліглТжєйУмбСй бжйСв, лПТПгаОпПкжХ пОУмжкСю гТФвСю ОаС 
мТПмьСю оієї УмОммі, еОаПелПпПккя УлиОмж йжмкжХ лиОмПдіб, кОгОкП біглСбігкС гС пОУмжкж 
рСУмСї УмОммі 75 оьСвС КСгПзУФ, бжзСТжУмСбФємьУя гия УлиОмж біглСбігкжХ йжмкжХ лиОмПдіб 
Ф лСТягзФ мО УмТСзж, бжекОпПкі ожй КСгПзУСй. 

ГиОбО 14. КПійлСТм 

ЛмОммя 77. ЖжмкжР ТПджй ТПійлСТмФ 
1. КПійлСТм - оП йжмкжР ТПджй, біглСбігкС гС язСвС мСбОТж, сС аФиж бжбПеПкі ОаС 

СнСТйиПкі гия бжбПеПккя еО йПді йжмкСї мПТжмСТії КзТОїкж, бжлФУзОюмьУя Ф біиькжР Саів кО 
йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж еі ебіиькПккяй біг УлиОмж йжмкжХ лиОмПдіб, бУмОкСбиПкжХ 
еОзСкОйж КзТОїкж кО ійлСТм ожХ мСбОТіб, мО аПе еОУмСУФбОккя еОХСгіб кПмОТжнкСвС 
ТПвФиюбОккя еСбкіркьСПзСкСйіпкСї гіяиькСУмі. 
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ЛмОммя 78. КйСбж лСйісПккя мСбОТіб Ф йжмкжР ТПджй ТПійлСТмФ 
1. ЖжмкжР ТПджй ТПійлСТмФ йСдП аФмж еОУмСУСбОкжР гС мСбОТіб, сС кОгХСгямь кО 

йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж, мО гС мСбОТіб, сС еаПТівОюмьУя ліг йжмкжй зСкмТСиПй ОаС 
лСйісПкі б ікржР йжмкжР ТПджй. 

2. К йжмкжР ТПджй ТПійлСТмФ йСдФмь аФмж лСйісПкі мСбОТж, язі: 
1) аФиж бжбПеПкі еО йПді йжмкСї мПТжмСТії КзТОїкж Ф йжмкСйФ ТПджйі мжйпОУСбСвС 

бжбПеПккя мО ббСеямьУя кО ою мПТжмСТію гС еОбПТрПккя УмТСзФ гії оьСвС йжмкСвС ТПджйФ Ф 
мСйФ УОйСйФ УмОкі, б язСйФ бСкж аФиж бжбПеПкі, зТій лТжТСгкжХ ейік їХ язіУкжХ мО/ОаС 
зіиьзіУкжХ ХОТОзмПТжУмжз еО кСТйОиькжХ ФйСб мТОкУлСТмФбОккя мО еаПТівОккя, О мОзСд 
ейік, сС гСлФУзОюмьУя Ф ТОеі бжзСТжУмОккя мОзжХ мСбОТіб Ф йжмкСйФ ТПджйі мжйпОУСбСвС 
бжбПеПккя; 

2) аФиж бжбПеПкі еО йПді йжмкСї мПТжмСТії КзТОїкж Ф йжмкСйФ ТПджйі лПТПТСазж еО 
йПдОйж йжмкСї мПТжмСТії мО ббСеямьУя кО ою мПТжмСТію гС еОбПТрПккя УмТСзФ гії оьСвС 
йжмкСвС ТПджйФ Ф мСйФ УОйСйФ УмОкі, б язСйФ бСкж аФиж бжбПеПкі, зТій лТжТСгкжХ ейік їХ 
язіУкжХ мО/ОаС зіиьзіУкжХ ХОТОзмПТжУмжз еО кСТйОиькжХ ФйСб мТОкУлСТмФбОккя мО 
еаПТівОккя; 

3) аФиж лСйісПкі Ф йжмкжР ТПджй ПзУлСТмФ (СУмОмСпкСвС бжбПеПккя) і лСбПТмОюмьУя 
СУСаі, язО їХ ПзУлСТмФбОиО, Ф еб'яезФ е кПбжзСкОккяй (кПкОиПдкжй бжзСкОккяй) ФйСб 
еСбкіркьСПзСкСйіпкСвС гСвСбСТФ, евігкС е язжй оі мСбОТж лСйісФбОижУя Ф йжмкжР ТПджй 
ПзУлСТмФ, ОаС е ікржХ СаУмОбжк, сС лПТПрзСгдОюмь бжзСкОккю оьСвС гСвСбСТФ, язсС оі 
мСбОТж: 

О) лСбПТмОюмьУя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж Ф УмТСз, сС кП лПТПбжсФє рПУмж йіУяоіб е 
гОмж бжбПеПккя їХ еО йПді оієї мПТжмСТії Ф йжмкСйФ ТПджйі ПзУлСТмФ; 

а) лПТПаФбОюмь Ф мОзСйФ УОйСйФ УмОкі, б язСйФ бСкж СнСТйиПкі Ф йжмкжР ТПджй 
ПзУлСТмФ, зТій лТжТСгкжХ ейік їХ язіУкжХ мО/ОаС зіиьзіУкжХ ХОТОзмПТжУмжз еО кСТйОиькжХ 
ФйСб мТОкУлСТмФбОккя, еаПТівОккя мО бжзСТжУмОккя (ПзУлиФОмОоії), бкОУиігСз язСвС аФиж 
бжябиПкі кПгСиізж, сС УлТжпжкжиж ТПійлСТм мСбОТіб. 

3. МСбОТж, еОекОпПкі б пОУмжкі гТФвіР оієї УмОммі, йСдФмь аФмж мОзСд лСйісПкі Ф йжмкжР 
ТПджй ТПійлСТмФ Ф ТОеі, язсС: 

1) ліг пОУ лПТПаФбОккя мОзжХ мСбОТіб еО йПдОйж йжмкСї мПТжмСТії КзТОїкж бСкж 
ліггОбОижУя СлПТОоіяй, кПСаХігкжй гия їХ еаПТПдПккя, О мОзСд мПХкіпкСйФ СаУиФвСбФбОккю 
пж ТПйСкмФ, кПСаХігкіУмь Ф язжХ бжкжзиО ліг пОУ лПТПаФбОккя еО йПдОйж йжмкСї мПТжмСТії 
КзТОїкж; 

2) УмОк мОзжХ мСбОТіб ейікжбУя бкОУиігСз ОбОТії ОаС гії СаУмОбжк кПлПТПаСТкСї Ужиж, еО 
ФйСбж лігмбПТгдПккя нОзмФ ОбОТії ОаС гії СаУмОбжк кПлПТПаСТкСї Ужиж б лСТягзФ, 
бУмОкСбиПкСйФ оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО 
ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ; 

3) Ф йжмкжР ТПджй ТПійлСТмФ лСйісФємьУя ижрП пОУмжкО мСбОТіб, ТОкірП бжлФсПкжХ 
гия бжбПеПккя еО йПді йжмкСї мПТжмСТії КзТОїкж. 

4. Дия лСйісПккя мСбОТіб Ф йжмкжР ТПджй ТПійлСТмФ СУСаО, кО язФ лСзиОгОємьУя 
СаСб'яеСз сСгС гСмТжйОккя бжйСв йжмкСвС ТПджйФ, лСбжккО: 

1) ббПемж мСбОТж кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж кП ліекірП, кід Ф бУмОкСбиПкжР 
еОзСкСгОбУмбСй УмТСз ліУия їХ бжбПеПккя еО йПді йжмкСї мПТжмСТії КзТОїкж; 

2) лСгОмж йжмкСйФ СТвОкФ, сС егіРУкює бжлФУз мСбОТіб Ф йжмкСйФ ТПджйі ТПійлСТмФ, 
гСзФйПкмж кО мОзі мСбОТж; 

3) кОгОмж йжмкСйФ СТвОкФ гСзФйПкмж мО бігСйСУмі, кПСаХігкі гия ігПкмжнізОоії мСбОТіб, 
сС ТПійлСТмФюмьУя. 

ЛмОммя 79. ИзТПйі лСиСдПккя сСгС еОУмСУФбОккя йжмкСвС ТПджйФ ТПійлСТмФ 
1. ЗОУмСУФбОккя йжмкСвС ТПджйФ ТПійлСТмФ йСдижбП еО ФйСбж йСдижбСУмі 

ігПкмжнізОоії йжмкжй СТвОкСй мСбОТіб, еОябиПкжХ Ф оПР йжмкжР ТПджй, яз мОзжХ, сС аФиж 
ТОкірП бжлФсПкі еО йПді йжмкСї мПТжмСТії КзТОїкж. 
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2. ДС мСбОТіб, сС бжбСеямьУя еО йПді йжмкСї мПТжмСТії КзТОїкж е кОйіТСй лСгОиьрСвС 
ТПійлСТмФ, еОУСаж еОаПелПпПккя ігПкмжнізОоії йСдФмь аФмж еОУмСУСбОкі б йСйПкм їХ 
бжлФУзФ. 

3. Дия еОаПелПпПккя ігПкмжнізОоії мСбОТіб, сС ТПійлСТмФюмьУя, йСдФмь 
еОУмСУСбФбОмжУя еОУСаж, лПТПгаОпПкі пОУмжкОйж гТФвСю і мТПмьСю УмОммі 326 оьСвС 
КСгПзУФ. 

4. ЗП бжйОвОємьУя еОУмСУФбОккя еОУСаіб еОаПелПпПккя ігПкмжнізОоії гС мОТж, ліггСкіб 
мО ікржХ лСгіакжХ мСбОТіб, сС кП йОюмь ікгжбігФОиькжХ ігПкмжнізОоіРкжХ СекОз. 

5. КПійлСТм мСбОТіб, лСйісПкжХ Ф йжмкжР ТПджй ПзУлСТмФ, евігкС е лФкзмСй 3 пОУмжкж 
гТФвСї УмОммі 78 оьСвС КСгПзУФ йСдП аФмж егіРУкПкжР ПзУлСТмПТСй ожХ мСбОТіб ОаС РСвС 
лТОбСкОУмФлкжзСй. 

6. В ікржХ бжлОгзОХ гСебСияємьУя еОУмСУФбОккя йжмкСвС ТПджйФ ТПійлСТмФ лТж 
ббПеПккі кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж мСбОТіб ікрСю СУСаСю, кід мО, сС їХ бжбПеиО, язсС оП 
бжлТОбгОкС СаУмОбжкОйж. 

7. ДПзиОТФбОккя мСбОТіб Ф йжмкжР ТПджй ТПійлСТмФ йСдП егіРУкюбОмжУя Ф аФгь-язСйФ 
йжмкСйФ СТвОкі. 

8. ЗОйіУмь йжмкСї гПзиОТОоії гия гПзиОТФбОккя Ф йжмкжР ТПджй ТПійлСТмФ ФлОзСбСз, 
зСкмПРкПТіб, ліггСкіб мО мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя 
бжзСТжУмСбФюмьУя гСзФйПкмж, сС лігмбПТгдФюмь лСлПТПгкє бжбПеПккя еОекОпПкжХ мСбОТіб 
еО йПді йжмкСї мПТжмСТії КзТОїкж. 

ЛмОммя 80. ЖжмкжР УмОмФУ мСбОТіб, лСйісПкжХ Ф йжмкжР ТПджй ТПійлСТмФ 
1. КзТОїкУьзі мСбОТж, лСйісПкі Ф йжмкжР ТПджй ТПійлСТмФ, еаПТівОюмь УмОмФУ 

ФзТОїкУьзжХ мСбОТіб. 
2. ІкСеПйкі мСбОТж, сС ТПійлСТмФюмьУя евігкС е лФкзмСй 3 пОУмжкж гТФвСї УмОммі 78 

оьСвС КСгПзУФ, ліУия лСйісПккя Ф йжмкжР ТПджй ТПійлСТмФ кОаФбОюмь УмОмФУФ ФзТОїкУьзжХ 
мСбОТіб. 

3. ЙігмбПТгдПккяй ФзТОїкУьзСвС УмОмФУФ мСбОТіб, еОекОпПкжХ Ф пОУмжкі гТФвіР оієї 
УмОммі, є йжмкО гПзиОТОоія, еО язСю оі мСбОТж бжлФсПкС Ф біиькжР Саів. 

ЛмОммя 81. ЙСбПТкПккя УФй бжбіекСвС йжмО лТж ТПійлСТмі мСбОТіб 
1. ЙіУия лСйісПккя Ф йжмкжР ТПджй ТПійлСТмФ мСбОТіб евігкС е лФкзмСй 3 пОУмжкж 

гТФвСї УмОммі 78 оьСвС КСгПзУФ УФйж бжбіекСвС йжмО, УлиОпПкі лТж ПзУлСТмі ожХ мСбОТіб, 
лСбПТмОюмьУя СУСаОй, язі їХ УлиОпФбОиж, ОаС їХ лТОбСкОУмФлкжзОй, Ф лСТягзФ, 
лПТПгаОпПкСйФ ожй КСгПзУСй. АзожекжР лСгОмСз і лСгОмСз кО гСгОкФ бОТміУмь лТж 
лСйісПккі мСбОТіб евігкС е лФкзмСй 3 пОУмжкж гТФвСї УмОммі 78 оьСвС КСгПзУФ Ф йжмкжР 
ТПджй ТПійлСТмФ УлТОбияюмьУя біглСбігкС гС ЙСгОмзСбСвС зСгПзУФ КзТОїкж. 

ГиОбО 15. ДзУлСТм 

ЛмОммя 82. ЖжмкжР ТПджй ПзУлСТмФ 
1. ДзУлСТм (СУмОмСпкП бжбПеПккя) - оП йжмкжР ТПджй, біглСбігкС гС язСвС ФзТОїкУьзі 

мСбОТж бжлФУзОюмьУя гия біиькСвС СаівФ еО йПдОйж йжмкСї мПТжмСТії КзТОїкж аПе 
еСаСб'яеОкь сСгС їХ ебСТСмкСвС ббПеПккя. 

ЛмОммя 83. КйСбж лСйісПккя мСбОТіб Ф йжмкжР ТПджй ПзУлСТмФ 
1. ЖжмкжР ТПджй ПзУлСТмФ йСдП аФмж еОУмСУСбОкжР гС мСбОТіб, сС лТжекОпПкі гия 

бжбПеПккя еО йПді йжмкСї мПТжмСТії КзТОїкж, мО гС мСбОТіб, сС бдП бжбПеПкі еО йПді оієї 
мПТжмСТії мО лПТПаФбОюмь ліг йжмкжй зСкмТСиПй, еО бжкямзСй мСбОТіб, еОаСТСкПкжХ гС 
лСйісПккя Ф оПР йжмкжР ТПджй біглСбігкС гС еОзСкСгОбУмбО. 

2. Дия лСйісПккя мСбОТіб Ф йжмкжР ТПджй ПзУлСТмФ СУСаО, кО язФ лСзиОгОємьУя 
гСмТжйОккя бжйСв йжмкСвС ТПджйФ, лСбжккО: 
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1) лСгОмж йжмкСйФ СТвОкФ, сС егіРУкює бжлФУз мСбОТіб Ф йжмкСйФ ТПджйі ПзУлСТмФ, 
гСзФйПкмж кО мОзі мСбОТж; 

2) УлиОмжмж йжмкі лиОмПді, язжйж біглСбігкС гС еОзСкФ СазиОгОюмьУя мСбОТж ліг пОУ 
бжбПеПккя еО йПді йжмкСї мПТжмСТії КзТОїкж Ф йжмкСйФ ТПджйі ПзУлСТмФ; 

3) бжзСкОмж бжйСвж сСгС еОУмСУФбОккя лПТПгаОпПкжХ еОзСкСй еОХСгіб кПмОТжнкСвС 
ТПвФиюбОккя еСбкіркьСПзСкСйіпкСї гіяиькСУмі; 

4) Ф бжлОгзОХ, бУмОкСбиПкжХ еОзСкСгОбУмбСй, лСгОмж йжмкСйФ СТвОкФ гСебіи кО 
лТСбПгПккя еСбкіркьСПзСкСйіпкСї СлПТОоії е бжбПеПккя мСбОТіб Ф мТПмю зТОїкФ (ТППзУлСТм). 

3. Жжмкі СТвОкж кП бжйОвОюмь СаСб'яезСбСвС лігмбПТгдПккя лТжаФммя мСбОТіб, сС 
ПзУлСТмФюмьУя, Ф лФкзм лТжекОпПккя еО йПдОйж йжмкСї мПТжмСТії КзТОїкж. 

4. К ТОеі бУмОкСбиПккя ОзмОйж еОзСкСгОбУмбО еОаСТСк пж СайПдПкь сСгС бжбПеПккя 
біглСбігкжХ мСбОТіб еО йПді йжмкСї мПТжмСТії КзТОїкж мСбОТж, сС: 

1) лСйісПкі б йжмкжР ТПджй ПзУлСТмФ, бжлФУзОюмьУя еО йПді йжмкСї мПТжмСТії КзТОїкж 
біглСбігкС гС ФйСб, сС гіяиж кО йСйПкм лСйісПккя ожХ мСбОТіб Ф еОекОпПкжР йжмкжР 
ТПджй; 

2) нОзмжпкС бжлФсПкі еО йПді йжмкСї мПТжмСТії КзТОїкж еО лПТіСгжпкжйж йжмкжйж 
гПзиОТОоіяйж, лігиявОюмь лСйісПккю Ф йжмкжР ТПджй ПзУлСТмФ біглСбігкС гС ФйСб, сС 
гіяиж кО йСйПкм нОзмжпкСвС бжбПеПккя ожХ мСбОТіб. 

ЛмОммя 84. ЖжмкжР УмОмФУ мСбОТіб, лСйісПкжХ Ф ТПджй ПзУлСТмФ 
1. МСбОТж, лСйісПкі Ф йжмкжР ТПджй ПзУлСТмФ, бмТОпОюмь УмОмФУ ФзТОїкУьзжХ мСбОТіб е 

йСйПкмФ їХ нОзмжпкСвС бжбПеПккя еО йПді йжмкСї мПТжмСТії КзТОїкж. 
2. МСбОТж, сС екОХСгямьУя еО йПдОйж йжмкСї мПТжмСТії КзТОїкж, бмТОпОюмь УмОмФУ 

ФзТОїкУьзжХ мСбОТіб е йСйПкмФ лСйісПккя їХ Ф йжмкжР ТПджй ПзУлСТмФ. 

ГиОбО 16. КППзУлСТм 

ЛмОммя 85. ЖжмкжР ТПджй ТППзУлСТмФ 
1. КППзУлСТм - оП йжмкжР ТПджй, біглСбігкС гС язСвС мСбОТж, сС аФиж ТОкірП ббПеПкі 

кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж ОаС кО мПТжмСТію біиькСї йжмкСї еСкж, бжбСеямьУя еО йПді 
йжмкСї мПТжмСТії КзТОїкж аПе УлиОмж бжбіекСвС йжмО мО аПе еОУмСУФбОккя еОХСгіб 
кПмОТжнкСвС ТПвФиюбОккя еСбкіркьСПзСкСйіпкСї гіяиькСУмі. 

ЛмОммя 86. КйСбж лСйісПккя мСбОТіб Ф йжмкжР ТПджй ТППзУлСТмФ 
1. ЖжмкжР ТПджй ТППзУлСТмФ йСдП аФмж еОУмСУСбОкжР гС мСбОТіб, язі лТж ббПеПккі кО 

йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж йОиж УмОмФУ ікСеПйкжХ мО: 
1) ліУия ббПеПккя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж лПТПаФбОиж ліг йжмкжй зСкмТСиПй мО кП 

аФиж лСйісПкі Ф йжмкжР ТПджй (Ф мСйФ пжУиі Ф еб'яезФ е СайПдПккяйж пж еОаСТСкОйж сСгС 
ббПеПккя мОзжХ мСбОТіб кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж); 

2) аФиж лСйісПкі Ф йжмкжР ТПджй мжйпОУСбСвС ббПеПккя мО бжбСеямьУя еО йПді йжмкСї 
мПТжмСТії КзТОїкж Ф мСйФ УОйСйФ УмОкі, б язСйФ бСкж аФиж ббПеПкі кО йжмкФ мПТжмСТію 
КзТОїкж, зТій лТжТСгкжХ ейік їХ язіУкжХ мО/ОаС зіиьзіУкжХ ХОТОзмПТжУмжз еО кСТйОиькжХ 
ФйСб мТОкУлСТмФбОккя мО еаПТівОккя, О мОзСд ейік, сС гСлФУзОюмьУя Ф ТОеі бжзСТжУмОккя 
мОзжХ мСбОТіб Ф йжмкСйФ ТПджйі мжйпОУСбСвС ббПеПккя; 

3) аФиж лСйісПкі Ф йжмкжР ТПджй лПТПТСазж кО йжмкіР мПТжмСТії мО бжбСеямьУя еО йПді 
йжмкСї мПТжмСТії КзТОїкж Ф мСйФ УОйСйФ УмОкі, б язСйФ бСкж аФиж ббПеПкі кО йжмкФ 
мПТжмСТію КзТОїкж, зТій лТжТСгкжХ ейік їХ язіУкжХ мО/ОаС зіиьзіУкжХ ХОТОзмПТжУмжз еО 
кСТйОиькжХ ФйСб мТОкУлСТмФбОккя мО еаПТівОккя, ОаС Ф бжвиягі лТСгФзміб їХ лПТПТСазж; 

4) аФиж лСйісПкі Ф йжмкжР ТПджй йжмкСвС УзиОгФ мО бжбСеямьУя еО йПді йжмкСї 
мПТжмСТії КзТОїкж Ф мСйФ УОйСйФ УмОкі, б язСйФ бСкж аФиж ббПеПкі кО йжмкФ мПТжмСТію 
КзТОїкж, зТій лТжТСгкжХ ейік їХ язіУкжХ мО/ОаС зіиьзіУкжХ ХОТОзмПТжУмжз еО кСТйОиькжХ 
ФйСб мТОкУлСТмФбОккя мО еаПТівОккя; 
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5) аФиж лСйісПкі Ф йжмкжР ТПджй ійлСТмФ і лСбПТмОюмьУя кПТПежгПкмФ - УмСТСкі 
еСбкіркьСПзСкСйіпкСвС гСвСбСТФ, евігкС е язжй оі мСбОТж лСйісФбОижУя Ф оПР ТПджй, Ф 
еб'яезФ е кПбжзСкОккяй (кПкОиПдкжй бжзСкОккяй) ФйСб оьСвС гСвСбСТФ ОаС е ікржХ 
СаУмОбжк, сС лПТПрзСгдОюмь РСвС бжзСкОккю, язсС оі мСбОТж: 

О) бжбСеямьУя лТСмявСй рПУмж йіУяоіб е гОмж лСйісПккя їХ Ф йжмкжР ТПджй ійлСТмФ; 
а) лПТПаФбОюмь Ф мСйФ УОйСйФ УмОкі, б язСйФ бСкж аФиж ббПеПкі кО йжмкФ мПТжмСТію 

КзТОїкж, зТій лТжТСгкжХ ейік їХ язіУкжХ мО/ОаС зіиьзіУкжХ ХОТОзмПТжУмжз еО кСТйОиькжХ 
ФйСб мТОкУлСТмФбОккя, еаПТівОккя мО бжзСТжУмОккя (ПзУлиФОмОоії), бкОУиігСз язСї аФиж 
бжябиПкі кПгСиізж, сС УлТжпжкжиж ТППзУлСТм мСбОТіб; 

6) бжекОкі лСйжизСбС ббПеПкжйж кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж. 
2. МСбОТж, еОекОпПкі Ф пОУмжкі лПТріР оієї УмОммі, йСдФмь аФмж мОзСд лСйісПкі Ф йжмкжР 

ТПджй ТППзУлСТмФ, язсС: 
1) ліг пОУ лПТПаФбОккя мОзжХ мСбОТіб кО йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж бСкж ліггОбОижУя 

СлПТОоіяй, кПСаХігкжй гия їХ еаПТПдПккя, О мОзСд мПХкіпкСйФ СаУиФвСбФбОккю пж ТПйСкмФ, 
кПСаХігкіУмь Ф язжХ бжкжзиО ліг пОУ лПТПаФбОккя кО йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж; 

2) УмОк мОзжХ мСбОТіб ейікжбУя бкОУиігСз ОбОТії ОаС гії СаУмОбжк кПлПТПаСТкСї Ужиж еО 
ФйСбж лігмбПТгдПккя нОзмФ ОбОТії ОаС гії СаУмОбжк кПлПТПаСТкСї Ужиж Ф лСТягзФ, 
бУмОкСбиПкСйФ оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО 
ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ; 

3) Ф йжмкжР ТПджй ТППзУлСТмФ лСйісФємьУя ижрП пОУмжкО мСбОТіб, ТОкірП ббПеПкжХ кО 
йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж. 

3. К йжмкжР ТПджй ТППзУлСТмФ мОзСд лСйісФюмьУя мСбОТж, сС лПТПаФбОиж Ф йжмкСйФ 
ТПджйі біиькСї йжмкСї еСкж, аПейжмкСї мСТвібиі мО бжбСеямьУя еО йПді йжмкСї мПТжмСТії 
КзТОїкж. 

4. Дия лСйісПккя мСбОТіб Ф йжмкжР ТПджй ТППзУлСТмФ СУСаО, кО язФ лСзиОгОємьУя 
гСмТжйОккя бжйСв йжмкСвС ТПджйФ, лСбжккО: 

1) лСгОмж йжмкСйФ СТвОкФ, сС егіРУкює бжлФУз мСбОТіб, гСзФйПкмж кО мОзі мСбОТж; 
2) кОгОмж йжмкСйФ СТвОкФ гСзФйПкмж мО бігСйСУмі, кПСаХігкі гия ігПкмжнізОоії мСбОТіб, 

сС ТППзУлСТмФюмьУя; 
3) Ф бжлОгзОХ, бУмОкСбиПкжХ еОзСкСгОбУмбСй, лСгОмж йжмкСйФ СТвОкФ гСебіи кО 

лТСбПгПккя еСбкіркьСПзСкСйіпкСї СлПТОоії е ТППзУлСТмФ ожХ мСбОТіб. 

ЛмОммя 87. ИзТПйі лСиСдПккя сСгС еОУмСУФбОккя йжмкСвС ТПджйФ ТППзУлСТмФ 
1. ЗОУмСУФбОккя йжмкСвС ТПджйФ ТППзУлСТмФ йСдижбП еО ФйСбж ігПкмжнізОоії йжмкжй 

СТвОкСй мСбОТіб, еОябиПкжХ Ф оПР ТПджй, яз мОзжХ, сС аФиж ТОкірП ббПеПкі кО йжмкФ 
мПТжмСТію КзТОїкж. 

2. Дия мСбОТіб, сС ббСеямьУя е кОйіТСй лСгОиьрСвС ТППзУлСТмФ, еОУСаж еОаПелПпПккя 
ігПкмжнізОоії йСдФмь аФмж еОУмСУСбОкі кО йСйПкм їХ ббПеПккя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж. 

3. Дия еОаПелПпПккя ігПкмжнізОоії мСбОТіб, сС ТППзУлСТмФюмьУя, йСдФмь 
еОУмСУСбФбОмжУя еОУСаж, лПТПгаОпПкі пОУмжкОйж гТФвСю і мТПмьСю УмОммі 326 оьСвС 
КСгПзУФ. 

4. ЗП бжйОвОємьУя еОУмСУФбОккя еОУСаіб еОаПелПпПккя ігПкмжнізОоії гС мОТж, ліггСкіб 
мО ікржХ лСгіакжХ мСбОТіб, сС кП йОюмь ікгжбігФОиькжХ ігПкмжнізОоіРкжХ СекОз. 

5. КППзУлСТм мСбОТіб, лСйісПкжХ Ф йжмкжР ТПджй ійлСТмФ, евігкС е лФкзмСй 5 пОУмжкж 
лПТрСї УмОммі 86 оьСвС КСгПзУФ йСдП аФмж егіРУкПкжР ійлСТмПТСй ожХ мСбОТіб ОаС РСвС 
лТОбСкОУмФлкжзСй. 

6. В ікржХ бжлОгзОХ гСебСияємьУя еОУмСУФбОккя йжмкСвС ТПджйФ ТППзУлСТмФ лТж 
бжбПеПккі еО йПді йжмкСї мПТжмСТії КзТОїкж мСбОТіб ікрСю СУСаСю, кід мО, язО їХ ббСежиО, 
язсС оП бжлТОбгОкС СаУмОбжкОйж. 

7. ДПзиОТФбОккя мСбОТіб Ф йжмкжР ТПджй ТППзУлСТмФ йСдП егіРУкюбОмжУя Ф аФгь-
язСйФ йжмкСйФ СТвОкі, язсС ікрП кП лПТПгаОпПкС ожй КСгПзУСй. 
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8. МСбОТж, сС ТППзУлСТмФюмьУя, йСдФмь бжбСежмжУя еО йПді йжмкСї мПТжмСТії КзТОїкж 
Сгкією пж зіиьзСйО лОТміяйж. ДСлФУзОємьУя бжбПеПккя мСбОТіб, сС ТППзУлСТмФюмьУя, еО 
йПді йжмкСї мПТжмСТії КзТОїкж кП пПТПе мСР йжмкжР СТвОк, пПТПе язжР мСбОТж ббСежижУя кО 
ою мПТжмСТію. 

9. ЗОйіУмь йжмкСї гПзиОТОоії гия гПзиОТФбОккя Ф йжмкжР ТПджй ТППзУлСТмФ ФлОзСбСз, 
зСкмПРкПТіб, ліггСкіб мО мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя 
бжзСТжУмСбФюмьУя гСзФйПкмж, сС лігмбПТгдФюмь лСлПТПгкє ббПеПккя еОекОпПкжХ мСбОТіб 
кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж. 

ЛмОммя 88. ЖжмкжР УмОмФУ мСбОТіб, сС лСйісФюмьУя Ф йжмкжР ТПджй ТППзУлСТмФ 
1. ІкСеПйкі мСбОТж, лСйісПкі Ф йжмкжР ТПджй ТППзУлСТмФ, еаПТівОюмь УмОмФУ ікСеПйкжХ 

мСбОТіб. 
2. МСбОТж, сС кОаФиж УмОмФУФ ФзТОїкУьзжХ бкОУиігСз ійлСТмФ мО ТППзУлСТмФюмьУя 

евігкС е лФкзмСй 5 пОУмжкж лПТрСї УмОммі 86 оьСвС КСгПзУФ, бмТОпОюмь УмОмФУ ФзТОїкУьзжХ 
мСбОТіб е йСйПкмФ їХ нОзмжпкСвС бжбПеПккя еО йПді йжмкСї мПТжмСТії КзТОїкж. 

ЛмОммя 89. ЙСбПТкПккя УФй ббіекСвС йжмО лТж ТППзУлСТмі мСбОТіб 
1. ЙіУия лСйісПккя мСбОТіб Ф йжмкжР ТПджй ТППзУлСТмФ евігкС іе лФкзмСй 5 пОУмжкж 

лПТрСї УмОммі 86 оьСвС КСгПзУФ УФйж ббіекСвС йжмО, УлиОпПкі лТж ійлСТмі ожХ мСбОТіб, 
лСбПТмОюмьУя СУСаОй, язі їХ УлиОпФбОиж, ОаС їХ лТОбСкОУмФлкжзОй біглСбігкС гС оьСвС 
КСгПзУФ. АзожекжР лСгОмСз і лСгОмСз кО гСгОкФ бОТміУмь лТж лСйісПккі мСбОТіб евігкС е 
лФкзмСй 5 пОУмжкж лПТрСї УмОммі 86 оьСвС КСгПзУФ б йжмкжР ТПджй ТППзУлСТмФ 
УлТОбияюмьУя біглСбігкС гС ЙСгОмзСбСвС зСгПзУФ КзТОїкж. 

ГиОбО 17. МТОкежм 

ЛмОммя 90. ЖжмкжР ТПджй мТОкежмФ 
1. МТОкежм - оП йжмкжР ТПджй, біглСбігкС гС язСвС мСбОТж мО/ОаС мТОкУлСТмкі еОУСаж 

зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя лПТПйісФюмьУя ліг йжмкжй зСкмТСиПй йід йжмкжйж СТвОкОйж 
Сгкієї пж зіиьзСХ зТОїк ОаС б йПдОХ еСкж гіяиькСУмі СгкСвС йжмкСвС СТвОкФ аПе аФгь-язСвС 
бжзСТжУмОккя ожХ мСбОТіб, аПе УлиОмж йжмкжХ лиОмПдіб мО аПе еОУмСУФбОккя еОХСгіб 
кПмОТжнкСвС ТПвФиюбОккя еСбкіркьСПзСкСйіпкСї гіяиькСУмі. 

ЛмОммя 91. ЙПТПйісПккя мСбОТіб і мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя 
б ТПджйі мТОкежмФ 

1. ЙПТПйісПккя мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя Ф йжмкСйФ 
ТПджйі мТОкежмФ йжмкСю мПТжмСТією КзТОїкж егіРУкюємьУя яз лТСХігкжР ОаС бкФмТіркіР 
мТОкежм, ОаС зОаСмОд. 

2. ЖжмкжР ТПджй мТОкежмФ еОУмСУСбФємьУя гС мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб 
зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя, язі лПТПйісФюмьУя: 

1) лТСХігкжй мТОкежмСй біг лФкзмФ ббПеПккя (лТСлФУзФ) кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж гС 
лФкзмФ бжбПеПккя (лТСлФУзФ) еО йПді йжмкСї мПТжмСТії КзТОїкж (Ф мСйФ пжУиі б йПдОХ СгкСвС 
лФкзмФ лТСлФУзФ пПТПе гПТдОбкжР зСТгСк КзТОїкж); 

2) бкФмТіркій мТОкежмСй ОаС зОаСмОдПй: 
О) біг лФкзмФ ббПеПккя (лТСлФУзФ) кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж гС йжмкСвС СТвОкФ, 

ТСемОрСбОкСвС кО йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж; 
а) біг йжмкСвС СТвОкФ, ТСемОрСбОкСвС кО йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж, гС лФкзмФ 

бжбПеПккя (лТСлФУзФ) еО йПді йжмкСї мПТжмСТії КзТОїкж; 
б) біг СгкСвС лФкзмФ, ТСемОрСбОкСвС кО йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж, гС ікрСвС лФкзмФ, 

ТСемОрСбОкСвС кО йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж, Ф мСйФ пжУиі язсС пОУмжкО оьСвС лПТПйісПккя 
лТСХСгжмь еО йПдОйж йжмкСї мПТжмСТії КзТОїкж; 
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в) біг рмФпкСвС СУмТСбО, ФУмОкСбзж ОаС УлСТФгж, УмбСТПкжХ Ф бжзиюпкіР (йСТУьзіР) 
ПзСкСйіпкіР еСкі КзТОїкж, кО язі лСржТюємьУя бжзиюпкО юТжУгжзоія КзТОїкж, гС йжмкСвС 
СТвОкФ, ТСемОрСбОкСвС кО мПТжмСТії КзТОїкж, еОРкяміР УФрПю, мО Ф ебСТСмкСйФ кОлТяйзФ. 

ЛмОммя 92. КйСбж лСйісПккя мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб зСйПТоіРкСвС 
лТжекОпПккя Ф йжмкжР ТПджй мТОкежмФ 

1. ЖжмкжР ТПджй мТОкежмФ йСдП аФмж еОУмСУСбОкжР яз гС мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ 
еОУСаіб зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя, сС аПелСУПТПгкьС ббСеямьУя кО йжмкФ мПТжмСТію 
КзТОїкж, мОз і гС мОзжХ, сС лПТПаФбОюмь кО йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж. 

2. К йжмкжР ТПджй мТОкежмФ йСдФмь аФмж лСйісПкі мСбОТж, мТОкУлСТмкі еОУСаж 
зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя кПеОиПдкС біг їХ йжмкСвС УмОмФУФ. 

3. К йжмкжР ТПджй мТОкежмФ йСдФмь аФмж лСйісПкі аФгь-язі мСбОТж, зТій еОаСТСкПкжХ 
еОзСкСгОбУмбСй гия ббПеПккя мО/ОаС мТОкежмФ пПТПе йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж. 

4. Дия лСйісПккя мСбОТіб мО/ОаС мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя Ф 
йжмкжР ТПджй мТОкежмФ СУСаО, кО язФ лСзиОгОємьУя гСмТжйОккя бжйСв йжмкСвС ТПджйФ, 
лСбжккО: 

1) лСгОмж йжмкСйФ СТвОкФ йжмкФ гПзиОТОоію (гСзФйПкм, язжР біглСбігкС гС УмОммі 94 
оьСвС КСгПзУФ бжзСТжУмСбФємьУя еОйіУмь йжмкСї гПзиОТОоії), мСбОТкС-мТОкУлСТмкжР 
гСзФйПкм кО лПТПбПеПккя мО ТОХФкСз-нОзмФТФ (ікбСРУ) ОаС ікржР гСзФйПкм, язжР бжекОпОє 
бОТміУмь мСбОТФ; 

2) Ф бжлОгзОХ, бжекОпПкжХ еОзСкСгОбУмбСй, кОгОмж йжмкСйФ СТвОкФ гСебіиькжР 
гСзФйПкм кО мТОкежм пПТПе йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж, язжР бжгОємьУя біглСбігкжйж 
ФлСбкСбОдПкжйж СТвОкОйж; 

3) Ф бжлОгзОХ, бУмОкСбиПкжХ ожй КСгПзУСй, кОгОмж еОаПелПпПккя УлиОмж йжмкжХ 
лиОмПдіб біглСбігкС гС ТСегіиФ X оьСвС КСгПзУФ; 

4) еОаПелПпжмж бжзСкОккя бжйСв мО еСаСб'яеОкь, бжекОпПкжХ йідкОТСгкжйж 
гСвСбСТОйж КзТОїкж, евСгО кО СаСб'яезСбіУмь язжХ кОгОкО ВПТХСбкСю КОгСю КзТОїкж. 

5. Дия еОаПелПпПккя ігПкмжнізОоії мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб зСйПТоіРкСвС 
лТжекОпПккя, сС лСйірФюмьУя Ф йжмкжР ТПджй мТОкежмФ, йСдФмь еОУмСУСбФбОмжУя еОУСаж, 
лПТПгаОпПкі пОУмжкОйж гТФвСю і мТПмьСю УмОммі 326 оьСвС КСгПзУФ. 

6. ЗП бжйОвОємьУя еОУмСУФбОккя еОУСаіб еОаПелПпПккя ігПкмжнізОоії гС мОТж, ліггСкіб 
мО ікржХ лСгіакжХ мСбОТіб, сС кП йОюмь ікгжбігФОиькжХ ігПкмжнізОоіРкжХ СекОз. 

ЛмОммя 93. ВжйСвж гС лПТПйісПккя мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб зСйПТоіРкСвС 
лТжекОпПккя Ф йжмкСйФ ТПджйі мТОкежмФ 

1. МСбОТж, мТОкУлСТмкі еОУСаж зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя, сС лПТПйісФюмьУя Ф 
йжмкСйФ ТПджйі мТОкежмФ, лСбжккі: 

1) лПТПаФбОмж Ф кПейіккСйФ УмОкі, зТій лТжТСгкжХ ейік їХ язіУкжХ мО/ОаС зіиьзіУкжХ 
ХОТОзмПТжУмжз еО кСТйОиькжХ ФйСб мТОкУлСТмФбОккя і еаПТівОккя; 

2) кП бжзСТжУмСбФбОмжУя е дСгкСю ікрСю йПмСю, зТій мТОкежмФ; 
3) аФмж гСУмОбиПкжйж Ф йжмкжР СТвОк лТжекОпПккя гС еОзікпПккя УмТСзФ, 

бУмОкСбиПкСвС УмОммПю 95 оьСвС КСгПзУФ, ОаС УмТСзФ, бУмОкСбиПкСвС йжмкжй СТвОкСй 
зТОїкж біглТОбиПккя біглСбігкС гС лСиСдПкь КСкбПкоії лТС лТСоПгФТФ УліиькСвС мТОкежмФ; 

4) йОмж кПФрзСгдПкі еОУСаж еОаПелПпПккя ігПкмжнізОоії Ф ТОеі їХ еОУмСУФбОккя. 
2. МТОкУлСТмкі еОУСаж зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя, лСйісПкі Ф йжмкжР ТПджй мТОкежмФ, 

йСдФмь ліггОбОмжУя СлПТОоіяй е мПХкіпкСвС СаУиФвСбФбОккя мО ТПйСкмФ, лСмТПаО б язжХ 
бжкжзиО ліг пОУ лПТПаФбОккя їХ кО йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж. 

3. ЗО ФйСбж еОаПелПпПккя ігПкмжнізОоії мСбОТіб, сС лПТПйісФюмьУя Ф ТПджйі мТОкежмФ, 
мО гСмТжйОккя ікржХ бжйСв, бУмОкСбиПкжХ ожй КСгПзУСй, гСлФУзОємьУя лПТПбПеПккя 
еОекОпПкжХ мСбОТіб мТОкУлСТмкжй еОУСаСй, язжР егіРУкює лПТПбПеПккя б йПдОХ йжмкСї 
мПТжмСТії КзТОїкж мСбОТіб, язі кП лПТПаФбОюмь ліг йжмкжй зСкмТСиПй. 
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ЛмОммя 94. ДСзФйПкмж, сС бжзСТжУмСбФюмьУя гия гПзиОТФбОккя мСбОТіб, 
мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя Ф йжмкжР ТПджй мТОкежмФ 
1. Дия гПзиОТФбОккя Ф йжмкжР ТПджй мТОкежмФ мСбОТіб, сС лПТПйісФюмьУя аФгь-язжй 

бжгСй мТОкУлСТмФ, зТій бжлОгзіб, бжекОпПкжХ оією УмОммПю, бжзСТжУмСбФємьУя йжмкО 
гПзиОТОоія (Ф мСйФ пжУиі лСлПТПгкя йжмкО гПзиОТОоія ОаС йжмкі гПзиОТОоії, лПТПгаОпПкі 
КСкбПкоією лТС лТСоПгФТФ УліиькСвС мТОкежмФ). 

2. К ТОеі мТОкежмФ б йПдОХ СгкСвС лФкзмФ лТСлФУзФ ОаС гия гПзиОТФбОккя мСбОТіб, сС 
кП є лігОзожекжйж, еОиПдкС біг бжгФ мТОкУлСТмФ еОйіУмь йжмкСї гПзиОТОоії йСдП 
бжзСТжУмСбФбОмжУя ОбіОоіРкО бОкмОдкО кОзиОгкО (Air Waybill) ОаС зСкСУОйПкм (Bill of 
Lading). 

3. Дия гПзиОТФбОккя мСбОТіб, сС кП є лігОзожекжйж, еОйіУмь йжмкСї гПзиОТОоії 
еОиПдкС біг бжгФ мТОкУлСТмФ йСдП бжзСТжУмСбФбОмжУя кОзиОгкО КЖВЛ (ЛЖГЛ), кОзиОгкО 
МІЖ (ЛІЖ), кОзиОгкО МІЖ/КЖВЛ (МИЖ/ЛЖГЛ, CIM/SMGS), зкждзО ЖДЙ (Carnet TIR). 

4. ЗПеОиПдкС біг бжгФ мТОкУлСТмФ гия гПзиОТФбОккя Ф йжмкжР ТПджй мТОкежмФ 
мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя йСдП бжзСТжУмСбФбОмжУя зкждзО 
А.М.А. ОаС зкждзО CPD. 

5. К бжлОгзОХ, лПТПгаОпПкжХ йідкОТСгкжйж гСвСбСТОйж КзТОїкж, ФзиОгПкжйж 
біглСбігкС гС еОзСкФ, гия гПзиОТФбОккя Ф йжмкжР ТПджй мТОкежмФ мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ 
еОУСаіб зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя бжзСТжУмСбФюмьУя гСзФйПкмж, лПТПгаОпПкі мОзжйж 
гСвСбСТОйж. 

6. Вийкючемо. 

ЛмОммя 95. ЛмТСзж мТОкежмкжХ лПТПбПеПкь 
1. ВУмОкСбиююмьУя мОзі УмТСзж мТОкежмкжХ лПТПбПеПкь еОиПдкС біг бжгФ мТОкУлСТмФ, 

язсС ікрП кП лПТПгаОпПкС оією УмОммПю: 
1) гия ОбмСйСаіиькСвС мТОкУлСТмФ - 10 гіа (Ф ТОеі лПТПйісПккя б еСкі гіяиькСУмі Сгкієї 

йжмкжоі - 5 гіа); 
2) гия еОиіекжпкСвС мТОкУлСТмФ - 28 гіа; 
3) гия ОбіОоіРкСвС мТОкУлСТмФ - 5 гіа; 
4) гия йСТУьзСвС мО ТіпзСбСвС мТОкУлСТмФ - 20 гіа; 
5) гия мТФаСлТСбігкСвС мТОкУлСТмФ - 31 гСаО; 
6) гия мТФаСлТСбігкСвС мТОкУлСТмФ (е лПТПбОкмОдПккяй кО ікрі бжгж мТОкУлСТмФ) - 90 

гіа. 
2. ДС УмТСзіб, еОекОпПкжХ Ф пОУмжкі лПТріР оієї УмОммі, кП бзиюпОємьУя: 
1) пОУ гії СаУмОбжк, еОекОпПкжХ Ф УмОммі 192 оьСвС КСгПзУФ; 
2) пОУ еаПТівОккя мСбОТіб ліг йжмкжй зСкмТСиПй (еО ФйСбж ікнСТйФбОккя йжмкСвС 

СТвОкФ, язжР зСкмТСиює їХ лПТПйісПккя); 
3) пОУ, кПСаХігкжР гия егіРУкПккя ікржХ СлПТОоіР е мСбОТОйж, Ф бжлОгзОХ, 

лПТПгаОпПкжХ ожй ТСегіиСй (еО ФйСбж ікнСТйФбОккя йжмкСвС СТвОкФ, язжР зСкмТСиює 
лПТПйісПккя ожХ мСбОТіб). 

3. Йіг пОУ лСйісПккя мСбОТіб Ф йжмкжР ТПджй мТОкежмФ кО ФйСбОХ КСкбПкоії лТС 
лТСоПгФТФ УліиькСвС мТОкежмФ УмТСзж мТОкежмкжХ лПТПбПеПкь бУмОкСбиююмьУя йжмкжй 
СТвОкСй зТОїкж біглТОбиПккя біглСбігкС гС лСиСдПкь еОекОпПкСї КСкбПкоії. 

ЛмТСзж мТОкежмкжХ лПТПбПеПкь, бУмОкСбиПкі йжмкжйж СТвОкОйж зТОїкж біглТОбиПккя 
біглСбігкС гС лСиСдПкь КСкбПкоії лТС лТСоПгФТФ УліиькСвС мТОкежмФ, є кПейіккжйж. 

ЛмОммя 96. ЗОУмСУФбОккя йжмкСвС ТПджйФ мТОкежмФ лТж лПТПбОкмОдПккі мСбОТіб 
1. ЙПТПбОкмОдПккя мСбОТіб, сС лПТПйісФюмьУя Ф йжмкСйФ ТПджйі мТОкежмФ, е СгкСвС 

мТОкУлСТмкСвС еОУСаФ кО ікржР гСлФУзОємьУя е гСебСиФ йжмкСвС СТвОкФ, б еСкі гіяиькСУмі 
язСвС лТСбСгжмьУя лПТПбОкмОдПккя. 



ГОеПмО "ВУП лТС аФХвОимПТУьзжР Саиіз" 107 gazeta.vobu.ua 
 

2. ЯзсС лПТПбОкмОдПккя йСдП аФмж егіРУкПкП аПе лСТФрПккя йжмкжХ лиСйа мО ікржХ 
еОУСаіб еОаПелПпПккя ігПкмжнізОоії, мОзП лПТПбОкмОдПккя гСлФУзОємьУя аПе гСебСиФ, ОиП е 
лСлПТПгкій ікнСТйФбОккяй йжмкСвС СТвОкФ. 

3. ЙТСбПгПккя ФвТФлФбОккя лОзФбОиькжХ йіУоь, ейікО ФлОзСбзж, йОТзФбОккя, 
УСТмФбОккя, О мОзСд ТПйСкм мО еОйікО лСрзСгдПкСї ФлОзСбзж егіРУкююмьУя е гСебСиФ 
йжмкСвС СТвОкФ. 

4. Дия СмТжйОккя гСебСиФ йжмкСвС СТвОкФ СУСаСю, біглСбігОиькСю еО гСмТжйОккя 
бжйСв йжмкСвС ТПджйФ, йжмкСйФ СТвОкФ лСгОємьУя міиьзж мСбОТкС-мТОкУлСТмкжР гСзФйПкм 
кО лПТПбПеПккя мСбОТФ. К ТОеі бігйСбж Ф кОгОккі гСебСиФ йжмкжР СТвОк еСаСб'яеОкжР 
кПбігзиОгкС лжУьйСбС ОаС б ПиПзмТСккіР нСТйі лСбігСйжмж СУСаі, язО ебПТкФиОУя е 
лТСХОккяй кОгОмж гСебіи, лТС лТжпжкж і лігУмОбж мОзСї бігйСбж. 

5. Йіг пОУ лПТПйісПккя мСбОТіб Ф йжмкСйФ ТПджйі мТОкежмФ гСебСияємьУя егіРУкПккя 
еОйікж йСмСТкСвС мТОкУлСТмкСвС еОУСаФ е лСлПТПгкій ікнСТйФбОккяй йжмкСвС СТвОкФ 
лТжекОпПккя лТС лТжпжкж мОзСї еОйікж, язсС мОзО еОйікО кП лСмТПаФє лПТПбОкмОдПккя 
мСбОТіб. 

6. ЙТж бжбПеПккі еО йПді йжмкСї мПТжмСТії КзТОїкж мСбОТіб, лСйісПкжХ Ф йжмкі ТПджйж 
ПзУлСТмФ, ТППзУлСТмФ, мжйпОУСбСвС бжбПеПккя, лПТПТСазж еО йПдОйж йжмкСї мПТжмСТії, 
лСиСдПккя оієї виОбж еОУмСУСбФюмьУя е йСйПкмФ лСпОмзФ лПТПйісПккя еОекОпПкжХ мСбОТіб 
е йжмкСвС СТвОкФ біглТОбиПккя і гС йСйПкмФ лТПг'ябиПккя їХ йжмкСйФ СТвОкФ лТжекОпПккя. 

7. ЙПТПбОкмОдПккя мО ікрі СлПТОоії е мСбОТОйж, сС лПТПйісФюмьУя Ф йжмкСйФ ТПджйі 
мТОкежмФ кО ФйСбОХ КСкбПкоії лТС лТСоПгФТФ УліиькСвС мТОкежмФ, егіРУкююмьУя біглСбігкС 
гС лСиСдПкь еОекОпПкСї КСкбПкоії. 

ЛмОммя 97. КОаСмОдкі лПТПбПеПккя 
1. Йіг зОаСмОдПй ТСеФйіємьУя лПТПбПеПккя ФзТОїкУьзжХ мО ікСеПйкжХ мСбОТіб рияХСй 

еОбОкмОдПккя їХ кО йСТУьзП (ТіпзСбП) УФгкС б СгкСйФ лФкзмі кО йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж і 
мТОкУлСТмФбОккя б ікржР лФкзм мПТжмСТії КзТОїкж, гП егіРУкюбОмжйПмьУя їХ бжбОкмОдПккя. 
ЙТж оьСйФ мСбОТж, ббПеПкі кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж йСТУьзжй (ТіпзСбжй) УФгкСй, 
гСлФУзОюмьУя гС зОаСмОдкСвС лПТПбПеПккя йід йжмкжйж СТвОкОйж ОаС б йПдОХ еСкж 
гіяиькСУмі СгкСвС йжмкСвС СТвОкФ ліУия їХ лПТПбОкмОдПккя кО ікрП йСТУьзП (ТіпзСбП) 
УФгкС, сС ХСгжмь ліг лТОлСТСй КзТОїкж, ОаС, еО ФйСбж СмТжйОккя кО оП гСебСиФ 
оПкмТОиькСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ 
лСиімжзФ Ф УнПТі мТОкУлСТмФ, кО ікСеПйкП УФгкС. 

2. ІкСеПйкі мСбОТж лПТПаФбОюмь ліг йжмкжй зСкмТСиПй лТСмявСй ФУьСвС пОУФ 
зОаСмОдФ. 

ЛмОммя 98. КСейісПккя мСбОТіб кО аСТмФ йСТУьзжХ (ТіпзСбжХ) УФгПк гия 
зОаСмОдкСвС лПТПбПеПккя 

1. КОаСмОдкі лПТПбПеПккя ікСеПйкжХ мСбОТіб кО аСТмФ йСТУьзСвС (ТіпзСбСвС) УФгкО 
ТОеСй е ФзТОїкУьзжйж мСбОТОйж егіРУкююмьУя еО ФйСбж їХ кОгіРкСї ігПкмжнізОоії. 

2. ЯзсС еОаПелПпПккя кОгіРкСї ігПкмжнізОоії мСбОТіб кПйСдижбП, ФзТОїкУьзі мСбОТж 
ТСейісФюмьУя кО аСТмФ УФгкО СзТПйС біг ікСеПйкжХ мСбОТіб. 

ЛмОммя 99. ЗОбОкмОдПккя мО бжбОкмОдПккя мСбОТіб, сС лПТПбСеямьУя зОаСмОдПй 
1. ЗОбОкмОдПккя кО УФгкО мСбОТіб, сС лПТПбСеямьУя зОаСмОдПй, мО їХ бжбОкмОдПккя е 

ожХ УФгПк егіРУкююмьУя б йСТУьзжХ (ТіпзСбжХ) лСТмОХ еО йіУоПй ТСемОрФбОккя йжмкжХ 
СТвОкіб. 

2. ДСебСиж кО кОбОкмОдПккя мО/ОаС бжбОкмОдПккя мСбОТіб кОгОюмьУя йжмкжйж 
СТвОкОйж кПбігзиОгкС ліУия СмТжйОккя біглСбігкСвС ебПТкПккя. К ТОеі бігйСбж Ф кОгОккі 
гСебСиФ йжмкі СТвОкж еСаСб'яеОкі кПбігзиОгкС лжУьйСбС ОаС б ПиПзмТСккіР нСТйі 
лСбігСйжмж СУСаі, язО ебПТкФиОУя еО СмТжйОккяй гСебСиФ, лТС лТжпжкж мО лігУмОбж мОзСї 
бігйСбж. 
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3. К ТОеі СгкСпОУкСвС зОаСмОдкСвС лПТПбПеПккя ікСеПйкжХ мО ФзТОїкУьзжХ мСбОТіб 
йжмкжР СТвОк гСебСияє кОбОкмОдПккя ОаС бжбОкмОдПккя ФзТОїкУьзжХ мСбОТіб Ф 
кОРзСТСмржР УмТСз ліУия лТжаФммя УФгкО б йіУоП еОбОкмОдПккя ОаС ТСебОкмОдПккя. 

4. ЗО лжУьйСбжй ебПТкПккяй биОУкжзО мСбОТіб, сС лПТПйісФюмьУя зОаСмОдПй, пж 
ФлСбкСбОдПкСї кжй СУСаж йжмкжР СТвОк гСебСияє егіРУкжмж ліг зСкмТСиПй лСУОгСбжХ СУіа 
оьСвС СТвОкФ мО кО ФйСбОХ, бжекОпПкжХ ожй КСгПзУСй, кОбОкмОдПккя мО/ОаС бжбОкмОдПккя 
еОекОпПкжХ мСбОТіб б ікрСйФ лФкзмі, кід оП аФиС УлСпОмзФ еОлиОкСбОкС, Ф мСйФ пжУиі лСеО 
йіУоПй ТСемОрФбОккя йжмкжХ СТвОкіб, О мОзСд лСеО ТСаСпжй пОУСй, бУмОкСбиПкжй гия 
йжмкжХ СТвОкіб, еі УлТОбияккяй біглСбігкСї лиОмж, лПТПгаОпПкСї ожй КСгПзУСй. 

5. ЯзсС УФгкС, сС егіРУкює зОаСмОдкП лПТПбПеПккя мСбОТіб, бкОУиігСз ОбОТії, 
УмжХіРкСвС ижХО ОаС ікржХ СаУмОбжк, сС йОюмь ХОТОзмПТ кПлПТПаСТкСї Ужиж, кП б ейСеі 
гСУявмж СгкСвС е йіУоь егіРУкПккя йжмкСвС зСкмТСию кО йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж, 
бжбОкмОдПккя е кьСвС мСбОТіб гСлФУзОємьУя б йіУояХ, гП кПйОє йжмкжХ СТвОкіб. К мОзжХ 
бжлОгзОХ зОлімОк УФгкО лСбжкПк бджмж бУіХ кПСаХігкжХ еОХСгіб гия еОаПелПпПккя 
еаПТівОккя ожХ мСбОТіб мО ікнСТйФбОккя йжмкжХ СТвОкіб. ЙТж оьСйФ мСбОТж лТСгСбдФюмь 
лПТПаФбОмж б зОаСмОді. 

ЛмОммя 100. ДСзФйПкмж, кПСаХігкі гия гСлФУзФ мСбОТіб гС зОаСмОдкСвС 
лПТПбПеПккя 

1. Дия зОаСмОдкСвС лПТПбПеПккя мСбОТіб йжмкСйФ СТвОкФ лСгОємьУя гСзФйПкм, сС 
йіУмжмь лПТПиіз мСбОТіб, лТжекОпПкжХ гия мОзСвС лПТПбПеПккя, бігСйСУмі лТС УФгкС, сС 
егіРУкюбОмжйП мОзП лПТПбПеПккя, О мОзСд кОебФ ФзТОїкУьзСвС лСТмФ ОаС лСТміб, гП лСбжккС 
егіРУкюбОмжУя бжбОкмОдПккя еОекОпПкжХ мСбОТіб. МПР гСзФйПкм ліУия бжзСкОккя йжмкжХ 
нСТйОиькСУмПР є лігУмОбСю гия егіРУкПккя СгкСвС зОаСмОдкСвС лПТПбПеПккя еОекОпПкжХ Ф 
кьСйФ мСбОТіб. ЖжмкжР СТвОк, сС бжзСкОб йжмкі нСТйОиькСУмі, лСбігСйияє лТС оП йжмкі 
СТвОкж лТжекОпПккя. ЙТж бжбОкмОдПккі мСбОТіб Ф лФкзмі лТжекОпПккя йжмкСйФ СТвОкФ 
лСгОємьУя лПТПиіз мСбОТіб, сС лігиявОюмь бжбОкмОдПккю б оьСйФ лФкзмі. 

2. ЯзсС УФгкС ТПвФияТкС егіРУкює зОаСмОдкі лПТПбПеПккя ігПкмжпкжХ мСбОТіб йід 
Сгкжйж Р мжйж УОйжйж лФкзмОйж, гСзФйПкм, еОекОпПкжР Ф пОУмжкі лПТріР оієї УмОммі, є 
лігУмОбСю гия егіРУкПккя лПТПбПеПкь лТСмявСй бжекОпПкСвС лПТПбіекжзСй мО лСвСгдПкСвС 
йжмкжй СТвОкСй УмТСзФ. ЖжмкжР СТвОк, сС бжзСкОб йжмкі нСТйОиькСУмі, лСбігСйияє лТС оП 
йжмкі СТвОкж лТжекОпПккя. К мОзСйФ бжлОгзФ лПТПг кОбОкмОдПккяй мСбОТіб кО УФгкС 
йжмкСйФ СТвОкФ лСгОємьУя міиьзж лПТПиіз ожХ мСбОТіб, О лТж бжбОкмОдПккі - міиьзж лПТПиіз 
мСбОТіб, сС бжбОкмОдФюмьУя. 

ЛмОммя 101. ЖжмкжР УмОмФУ мСбОТіб, сС лСйісФюмьУя Ф йжмкжР ТПджй мТОкежмФ 
1. ІкСеПйкі мСбОТж, лСйісПкі Ф йжмкжР ТПджй мТОкежмФ, еаПТівОюмь УмОмФУ ікСеПйкжХ 

мСбОТіб. 
2. КзТОїкУьзі мСбОТж, лСйісПкі Ф йжмкжР ТПджй мТОкежмФ, еаПТівОюмь УмОмФУ 

ФзТОїкУьзжХ мСбОТіб. 

ЛмОммя 102. ЗОбПТрПккя йжмкСвС ТПджйФ мТОкежмФ 
1. ЖжмкжР ТПджй мТОкежмФ еОбПТрФємьУя бжбПеПккяй мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб 

зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя, лСйісПкжХ Ф оПР йжмкжР ТПджй, еО йПді йжмкСї мПТжмСТії 
КзТОїкж. МОзП бжбПеПккя егіРУкюємьУя ліг зСкмТСиПй йжмкСвС СТвОкФ лТжекОпПккя. 

2. ЙТж бжбПеПккі еО йПді йжмкСї мПТжмСТії КзТОїкж мСбОТіб, лСйісПкжХ Ф йжмкжР ТПджй 
мТОкежмФ, СзТПйжйж лОТміяйж йжмкжР ТПджй мТОкежмФ ббОдОємьУя еОбПТрПкжй ліУия 
нОзмжпкСвС бжбПеПккя еО йПді йжмкСї мПТжмСТії КзТОїкж СУмОккьСї е мОзжХ СзТПйжХ лОТміР. 

3. ЙТж ббПеПккі мСбОТіб кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж е йПмСю лСгОиьрСвС їХ лСйісПккя 
Ф біглСбігкжР йжмкжР ТПджй йжмкжР ТПджй мТОкежмФ еОбПТрФємьУя нОзмжпкжй 
гСУмОбиПккяй мСбОТіб гС бжекОпПкСвС йжмкжй СТвОкСй ОаС ФевСгдПкСвС е кжй йіУоя 
гСУмОбзж. 



ГОеПмО "ВУП лТС аФХвОимПТУьзжР Саиіз" 109 gazeta.vobu.ua 
 

4. ЖжмкжР ТПджй мТОкежмФ мОзСд еОбПТрФємьУя лСйісПккяй мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ 
еОУСаіб зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя б ікржР йжмкжР ТПджй лТж гСмТжйОккі бжйСв, 
бУмОкСбиПкжХ ожй КСгПзУСй. 

5. Дия еОбПТрПккя йжмкСвС ТПджйФ мТОкежмФ СУСаСю, біглСбігОиькСю еО гСмТжйОккя 
бжйСв йжмкСвС ТПджйФ, гС еОзікпПккя УмТСзФ, бУмОкСбиПкСвС УмОммПю 95 оьСвС КСгПзУФ, 
йжмкСйФ СТвОкФ лТжекОпПккя лСбжккі аФмж лТПгУмОбиПкі мСбОТж, лСйісПкі Ф йжмкжР ТПджй 
мТОкежмФ, мО йжмкО гПзиОТОоія ОаС ікржР гСзФйПкм, бжекОпПкжР УмОммПю 94 оьСвС КСгПзУФ. 

6. ЖжмкжР СТвОк лТжекОпПккя ліУия лТПгУмОбиПккя мСбОТіб, лСйісПкжХ Ф йжмкжР 
ТПджй мТОкежмФ, мО йжмкСї гПзиОТОоії ОаС ікрСвС гСзФйПкмО, бжекОпПкСвС УмОммПю 94 оьСвС 
КСгПзУФ, лПТПбіТяє гСмТжйОккя бжйСв, бУмОкСбиПкжХ еОзСкСгОбУмбСй КзТОїкж е лжмОкь 
йжмкСї УлТОбж гС лПТПйісПккя мСбОТіб Ф йжмкСйФ ТПджйі мТОкежмФ, мО бжзСкФє йжмкі 
нСТйОиькСУмі, кПСаХігкі гия еОбПТрПккя йжмкСвС ТПджйФ мТОкежмФ. 

7. КзТОїкУьзі мСбОТж, сС лПТПйісФбОижУя Ф йжмкСйФ ТПджйі мТОкежмФ евігкС е 
лСиСдПккяйж ліглФкзміб "б" мО "в" лФкзмФ 2 пОУмжкж гТФвСї УмОммі 91 оьСвС КСгПзУФ, 
бжлФУзОюмьУя е-ліг йжмкСвС зСкмТСию ліУия нОзмжпкСвС гСУмОбиПккя ожХ мСбОТіб гС 
біглСбігкСвС ТСемОрСбОкСвС кО йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж лФкзмФ, бжекОпПкСвС йжмкжй 
СТвОкСй ОаС ФевСгдПкСвС е кжй. 

8. ЖжмкжР ТПджй мТОкежмФ мОзСд лТжлжкяємьУя Ф ТОеі зСкніУзОоії мСбОТіб, їХ лСбкСї 
бмТОмж бкОУиігСз ОбОТії ОаС гії СаУмОбжк кПлПТПаСТкСї Ужиж, еО ФйСбж лігмбПТгдПккя нОзмФ 
ОбОТії ОаС гії СаУмОбжк кПлПТПаСТкСї Ужиж Ф лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ оПкмТОиькжй СТвОкСй 
бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ. 

9. ЖжмкжР ТПджй мТОкежмФ мОзСд лТжлжкяємьУя еО ТірПккяй йжмкСвС СТвОкФ Ф ТОеі 
кОгОккя гПзиОТОкмСй ОаС ФлСбкСбОдПкСю кжй СУСаСю: 

 йжмкСї гПзиОТОоії ОаС гСзФйПкмО, сС її еОйікює, СнСТйиПкжХ Ф зТОїкі, б язіР 
мСбОТж лСйісПкі ліг йжмкФ лТСоПгФТФ; ОаС 

 аФгь-язСвС ікрСвС гСзФйПкмОиькСвС гСзОеФ мСвС, сС мСбОТж, мТОкУлСТмкі еОУСаж 
зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя лПТПаФбОюмь еО йПдОйж йжмкСї мПТжмСТії КзТОїкж, 
еОУбігпПкСвС йжмкжй СТвОкСй ікСеПйкСї гПТдОбж. 

10. К ТОеі лТжлжкПккя йжмкСвС ТПджйФ мТОкежмФ евігкС е пОУмжкСю бСУьйСю оієї УмОммі 
бжбПеПккя мСбОТіб еО йПді йжмкСї мПТжмСТії КзТОїкж кП бжйОвОємьУя. 

К ТОеі лТжлжкПккя йжмкСвС ТПджйФ мТОкежмФ евігкС е пОУмжкОйж бСУьйСю і гПб'ямСю 
оієї УмОммі еОаПелПпПккя УлиОмж йжмкжХ лиОмПдіб, кОгОкП біглСбігкС гС лФкзмФ 3 пОУмжкж 
пПмбПТмСї УмОммі 92 оьСвС КСгПзУФ, лігиявОє лСбПТкПккю (бжбіиькПккю). 

11. ЗОбПТрПккя йжмкСвС ТПджйФ мТОкежмФ мСбОТіб, лСйісПкжХ Ф йжмкжР ТПджй 
мТОкежмФ кО ФйСбОХ КСкбПкоії лТС лТСоПгФТФ УліиькСвС мТОкежмФ, егіРУкюємьУя біглСбігкС 
гС лСиСдПкь еОекОпПкСї КСкбПкоії. 

ЛмОммя 1021. ИУСаижбСУмі еОУмСУФбОккя лТСоПгФТж УліиькСвС мТОкежмФ 
1. ВУмОкСбиПккя нОзмФ мО йіУоя бжкжзкПккя СаСб'яезФ іе УлиОмж йжмкжХ лиОмПдіб сСгС 

мСбОТіб, лСйісПкжХ Ф йжмкжР ТПджй мТОкежмФ кО ФйСбОХ Конвенції про процедуру спільного 

транзиту, бжекОпПккя СУіа, кО язжХ лСзиОгОємьУя СаСб'яеСз іе УлиОмж йжмкжХ лиОмПдіб, 
ТСеТОХФкСз УФйж йжмкжХ лиОмПдіб, лТПг'ябиПккя бжйСв мО зСкмТСиь еО УлиОмСю УФйж 
йжмкжХ лиОмПдіб (Ф мСйФ пжУиі кО зСТжУмь ікржХ зТОїк), егіРУкююмьУя біглСбігкС гС 
лСиСдПкь еОекОпПкСї КСкбПкоії. 

2. Жжмкі СТвОкж лТжРйОюмь мО бжекОюмь бігСйСУмі, гСзФйПкмж мО ікрФ ікнСТйОоію, 
кПеОиПдкС біг нСТйОмФ, СмТжйОкФ біг зСйлПмПкмкжХ СТвОкіб ікржХ зТОїк біглСбігкС 
гС Конвенції про процедуру спільного транзиту. 

ГиОбО 18. МжйпОУСбП ббПеПккя 

ЛмОммя 103. ЖжмкжР ТПджй мжйпОУСбСвС ббПеПккя 
1. МжйпОУСбП ббПеПккя - оП йжмкжР ТПджй, біглСбігкС гС язСвС ікСеПйкі мСбОТж, 

мТОкУлСТмкі еОУСаж зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя ббСеямьУя гия зСкзТПмкжХ оіиПР кО йжмкФ 
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мПТжмСТію КзТОїкж е ФйСбкжй лСбкжй ОаС пОУмзСбжй ебіиькПккяй біг СлСгОмзФбОккя 
йжмкжйж лиОмПдОйж мО аПе еОУмСУФбОккя еОХСгіб кПмОТжнкСвС ТПвФиюбОккя 
еСбкіркьСПзСкСйіпкСї гіяиькСУмі і лігиявОюмь ТППзУлСТмФ гС еОбПТрПккя бУмОкСбиПкСвС 
УмТСзФ аПе аФгь-язжХ ейік, еО бжкямзСй ебжпОРкСвС екСУФ б ТПеФиьмОмі їХ бжзСТжУмОккя. 

ЛмОммя 104. КйСбж лСйісПккя мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб зСйПТоіРкСвС 
лТжекОпПккя Ф йжмкжР ТПджй мжйпОУСбСвС ббПеПккя 

1. ЖжмкжР ТПджй мжйпОУСбСвС ббПеПккя йСдП аФмж еОУмСУСбОкжР гС мСбОТіб, сС 
кОгХСгямь кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж, мО гС мСбОТіб, сС еаПТівОюмьУя ліг йжмкжй 
зСкмТСиПй ОаС лСйісПкі б ікржР йжмкжР ТПджй, язжР лПТПгаОпОє їХ лПТПаФбОккя ліг 
йжмкжй зСкмТСиПй. 

2. ЗОзСкСгОбУмбСй КзТОїкж е лжмОкь йжмкСї УлТОбж йСдФмь аФмж бжекОпПкі гСзФйПкмж, 
язі бжзСТжУмСбФюмьУя гия гПзиОТФбОккя мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб зСйПТоіРкСвС 
лТжекОпПккя б йжмкжР ТПджй мжйпОУСбСвС ббПеПккя еОйіУмь йжмкСї гПзиОТОоії. 

3. ЖжмкжР СТвОк, сС егіРУкює бжлФУз мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб зСйПТоіРкСвС 
лТжекОпПккя Ф йжмкСйФ ТПджйі мжйпОУСбСвС ббПеПккя, лСбжкПк лПТПУбігпжмжУя Ф 
йСдижбСУмі ігПкмжнізОоії ожХ мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб лТж їХ ТППзУлСТмі. 

4. Дия ігПкмжнізОоії мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя, сС 
лСйісФюмьУя Ф йжмкжР ТПджй мжйпОУСбСвС ббПеПккя, йСдФмь еОУмСУСбФбОмжУя еОУСаж, 
лПТПгаОпПкі пОУмжкОйж гТФвСю і мТПмьСю УмОммі 326 оьСвС КСгПзУФ. ЗОекОпПкі еОУСаж 
еОУмСУСбФюмьУя йжмкжйж СТвОкОйж міиьзж Ф мжХ бжлОгзОХ, зСиж зСйПТоіРкі УлСУСаж 
еОаПелПпПккя ігПкмжнізОоії є кПгСУмОмкійж. 

5. ЗП бжйОвОємьУя еОУмСУФбОккя еОУСаіб еОаПелПпПккя ігПкмжнізОоії гС мОТж, ліггСкіб 
мО ікржХ лСгіакжХ мСбОТіб, сС кП йОюмь ікгжбігФОиькжХ ігПкмжнізОоіРкжХ СекОз. 

6. Дия лСйісПккя мСбОТіб Ф йжмкжР ТПджй мжйпОУСбСвС ббПеПккя СУСаО, 
біглСбігОиькО еО гСмТжйОккя йжмкСвС ТПджйФ, лСбжккО: 

1) лСгОмж йжмкСйФ СТвОкФ, сС егіРУкює бжлФУз мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб 
зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя Ф ТПджйі мжйпОУСбСвС ббПеПккя, гСзФйПкмж кО мОзі мСбОТж, 
мТОкУлСТмкі еОУСаж, сС лігмбПТгдФюмь йПмФ їХ мжйпОУСбСвС ббПеПккя; 

2) Ф бжлОгзОХ, лПТПгаОпПкжХ еОзСкСгОбУмбСй, кОгОмж йжмкСйФ СТвОкФ еСаСб'яеОккя 
лТС ТППзУлСТм мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя, язі мжйпОУСбС 
ббСеямьУя, Ф УмТСзж, бУмОкСбиПкі йжмкжй СТвОкСй; 

3) лСгОмж йжмкСйФ СТвОкФ гСебіи біглСбігкСвС зСйлПмПкмкСвС СТвОкФ кО мжйпОУСбП 
ббПеПккя мСбОТіб, язсС СмТжйОккя мОзСвС гСебСиФ лПТПгаОпПкС еОзСкСгОбУмбСй; 

4) УлиОмжмж йжмкі лиОмПді біглСбігкС гС УмОммі 106 оьСвС КСгПзУФ ОаС еОаПелПпжмж 
бжзСкОккя еСаСб'яеОккя іе УлиОмж йжмкжХ лиОмПдіб біглСбігкС гС ТСегіиФ X оьСвС КСгПзУФ. 

ЛмОммя 105. МСбОТж, мТОкУлСТмкі еОУСаж, язі йСдФмь аФмж лСйісПкі Ф йжмкжР ТПджй 
мжйпОУСбСвС ббПеПккя е ФйСбкжй лСбкжй ебіиькПккяй біг СлСгОмзФбОккя йжмкжйж 

лиОмПдОйж 
1. К йжмкжР ТПджй мжйпОУСбСвС ббПеПккя е ФйСбкжй лСбкжй ебіиькПккяй біг 

СлСгОмзФбОккя йжмкжйж лиОмПдОйж лСйісФюмьУя бжзиюпкС мСбОТж, мТОкУлСТмкі еОУСаж 
зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя, еОекОпПкі Ф УмОммі 189 оьСвС КСгПзУФ мО б ДСгОмзОХ B.1 - B.9, C, D 
гС КСкбПкоії лТС мжйпОУСбП ббПеПккя (й. ЛмОйаФи, 1990 Тіз), кО ФйСбОХ, бжекОпПкжХ ожйж 
ДСгОмзОйж, О мОзСд лСбімТякі УФгкО, язі ббСеямьУя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж 
ФзТОїкУьзжйж ОбіОзСйлОкіяйж еО гСвСбСТОйж СлПТОмжбкСвС иіежквФ, зТій иімОзіб йОУСю 
лСТСдкьСвС СаиОгкОкСвС ОлОТОмО лСкОг 10000 зв, ОиП кП аіиьрП 30000 зв мО йОзУжйОиькСю 
лОУОджТСйіУмзіУмю біг 44 гС 110 йіУоь. 

2. К ТОеі лСТФрПккя ФйСб йжмкСвС ТПджйФ мжйпОУСбСвС ббПеПккя СУСаО, біглСбігОиькО 
еО гСмТжйОккя ТПджйФ, еСаСб'яеОкО УлиОмжмж УФйФ лСгОмзСбСвС еСаСб'яеОккя мО лПкю 
біглСбігкС гС ЙСгОмзСбСвС зСгПзУФ КзТОїкж. 
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ЛмОммя 106. МСбОТж, сС йСдФмь лСйісФбОмжУя Ф йжмкжР ТПджй мжйпОУСбСвС 
ббПеПккя е ФйСбкжй пОУмзСбжй ебіиькПккяй біг СлСгОмзФбОккя йжмкжйж 

лиОмПдОйж 
1. К йжмкжР ТПджй мжйпОУСбСвС ббПеПккя е ФйСбкжй пОУмзСбжй ебіиькПккяй біг 

СлСгОмзФбОккя йжмкжйж лиОмПдОйж біглСбігкС гС лСиСдПкь ДСгОмзО Д гС КСкбПкоії лТС 
мжйпОУСбП ббПеПккя (й. ЛмОйаФи, 1990 Тіз) йСдФмь лСйісФбОмжУя мСбОТж (еО бжкямзСй 
лігОзожекжХ), кП еОекОпПкі Ф УмОммяХ 105, 189 оьСвС КСгПзУФ, О мОзСд Ф ДСгОмзОХ B.1 - B.9, C, 
D гС КСкбПкоії лТС мжйпОУСбП ббПеПккя (й. ЛмОйаФи, 1990 Тіз), ОаС мОзі, сС кП біглСбігОюмь 
бжйСвОй еОекОпПкжХ ДСгОмзіб. 

2. К ТОеі мжйпОУСбСвС ббПеПккя мСбОТіб е ФйСбкжй пОУмзСбжй ебіиькПккяй біг 
СлСгОмзФбОккя йжмкжйж лиОмПдОйж еО зСдкжР лСбкжР ОаС кПлСбкжР зОиПкгОТкжР йіУяоь 
еОябиПкСвС УмТСзФ лПТПаФбОккя кО йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж УлиОпФємьУя 3 бігУСмзж УФйж 
йжмкжХ лиОмПдіб, язО лігиявОиО а УлиОмі Ф ТОеі бжлФУзФ ожХ мСбОТіб Ф біиькжР Саів кО йжмкіР 
мПТжмСТії КзТОїкж, ТСеТОХСбОкСї кО гОмФ лСйісПккя їХ Ф йжмкжР ТПджй мжйпОУСбСвС 
ббПеПккя. 

3. ЛФйО йжмкжХ лиОмПдіб УлиОпФємьУя лТж лСйісПккі мСбОТіб Ф йжмкжР ТПджй 
мжйпОУСбСвС ббПеПккя мО ТСеТОХСбФємьУя еО бУмОкСбиПкжР йжмкжй СТвОкСй УмТСз гії оьСвС 
йжмкСвС ТПджйФ. 

4. К мОзСйФ д лСТягзФ УлиОпФюмьУя йжмкі лиОмПді Ф ТОеі лТСгСбдПккя УмТСзФ 
мжйпОУСбСвС ббПеПккя еОекОпПкжХ мСбОТіб біглСбігкС гС УмОммі 108 оьСвС КСгПзУФ. 

5. ЗОвОиькО УФйО йжмкжХ лиОмПдіб, язО лігиявОє УлиОмі еО пОУ лПТПаФбОккя мСбОТіб Ф 
йжмкСйФ ТПджйі мжйпОУСбСвС ббПеПккя е ФйСбкжй пОУмзСбжй ебіиькПккяй біг 
СлСгОмзФбОккя йжмкжйж лиОмПдОйж, кП лСбжккО лПТПбжсФбОмж УФйж, язО лігиявОиО а 
УлиОмі Ф ТОеі бжлФУзФ ожХ мСбОТіб Ф біиькжР Саів кО йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж, ТСеТОХСбОкСї кО 
гОмФ лСйісПккя їХ Ф йжмкжР ТПджй мжйпОУСбСвС ббПеПккя. 

6. ЛФйО йжмкжХ лиОмПдіб, УлиОпПкО кО лігУмОбі ФйСбкСвС пОУмзСбСвС ебіиькПккя біг 
СлСгОмзФбОккя йжмкжйж лиОмПдОйж, лСбПТкПккю кП лігиявОє. 

7. К ТОеі бжлФУзФ мСбОТіб, лСйісПкжХ Ф йжмкжР ТПджй мжйпОУСбСвС ббПеПккя е 
ФйСбкжй пОУмзСбжй ебіиькПккяй біг СлСгОмзФбОккя йжмкжйж лиОмПдОйж, Ф біиькжР Саів кО 
йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж ОаС лПТПгОпі мОзжХ мСбОТіб Ф зСТжУмФбОккя ікріР СУСаі йжмкі 
лиОмПді УлиОпФюмьУя б СаУяеі, лПТПгаОпПкСйФ еОзСкСй гия ббПеПккя ожХ мСбОТіб кО йжмкФ 
мПТжмСТію КзТОїкж Ф йжмкСйФ ТПджйі ійлСТмФ, еО бігТОХФбОккяй УФйж, бдП УлиОпПкСї кО 
лігУмОбі ФйСбкСвС пОУмзСбСвС ебіиькПккя ожХ мСбОТіб біг СлСгОмзФбОккя йжмкжйж 
лиОмПдОйж. ЙТж оьСйФ еО лПТіСг, зСиж еОУмСУСбФбОиСУя мОзП ебіиькПккя, лігиявОюмь УлиОмі 
лТСоПкмж е УФй лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь, сС лігиявОиж а УлиОмі Ф ТОеі, язсС а сСгС мОзжХ 
УФй кОгОбОиСУя ТСеУмТСпПккя лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь біглСбігкС гС ТСегіиФ II 
ЙСгОмзСбСвС зСгПзУФ КзТОїкж. 

8. КОаікПм ЖікіУмТіб КзТОїкж йСдП бУмОкСбиюбОмж лПТПиіз мСбОТіб, язі кП йСдФмь аФмж 
лСйісПкі Ф йжмкжР ТПджй мжйпОУСбСвС ббПеПккя е ФйСбкжй пОУмзСбжй ебіиькПккяй біг 
СлСгОмзФбОккя йжмкжйж лиОмПдОйж. ЗйіУм мОзСвС лПТПиізФ лСбігСйияємьУя ДПлСежмОТію 
КСкбПкоії лТС мжйпОУСбП ббПеПккя (й. ЛмОйаФи, 1990 Тіз). 

ЛмОммя 107. ИлПТОоії е мТОкУлСТмкжйж еОУСаОйж, лСйісПкжйж б йжмкжР ТПджй 
мжйпОУСбСвС ббПеПккя 

1. МТОкУлСТмкі еОУСаж зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя, лСйісПкі б йжмкжР ТПджй 
мжйпОУСбСвС ббПеПккя, йСдФмь ліггОбОмжУя СлПТОоіяй мПХкіпкСвС СаУиФвСбФбОккя мО 
ТПйСкмФ, кПСаХігкіУмь б язжХ бжкжзиО лТСмявСй УмТСзФ лПТПаФбОккя б йжмкСйФ ТПджйі 
мжйпОУСбСвС ббПеПккя. 
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ЛмОммя 108. ЛмТСзж мжйпОУСбСвС ббПеПккя 
1. ЛмТСз мжйпОУСбСвС ббПеПккя мСбОТіб бУмОкСбиюємьУя йжмкжй СТвОкСй Ф зСдкСйФ 

зСкзТПмкСйФ бжлОгзФ, ОиП кП лСбжкПк лПТПбжсФбОмж мТьСХ ТСзіб е гОмж лСйісПккя мСбОТіб 
Ф йжмкжР ТПджй мжйпОУСбСвС ббПеПккя. 

2. ЛмТСз мжйпОУСбСвС ббПеПккя мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя 
бУмОкСбиюємьУя йжмкжй СТвОкСй е ФТОХФбОккяй мСвС, сС оі мТОкУлСТмкі еОУСаж лСбжккі 
аФмж бжбПеПкі еО йПді йжмкСї мПТжмСТії КзТОїкж ліУия еОзікпПккя мТОкУлСТмкжХ СлПТОоіР, 
гия язжХ бСкж аФиж ббПеПкі. 

3. З ФТОХФбОккяй йПмж ббПеПккя мСбОТіб мО/ОаС мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб зСйПТоіРкСвС 
лТжекОпПккя, СУСаижбСУмПР мТОкУлСТмкжХ СлПТОоіР мО ікржХ СаУмОбжк лСлПТПгкьС 
бУмОкСбиПкжР УмТСз мжйпОУСбСвС ббПеПккя мСбОТіб біглСбігкС гС пОУмжкж лПТрСї оієї 
УмОммі мО/ОаС мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя біглСбігкС гС пОУмжкж 
гТФвСї оієї УмОммі еО лжУьйСбСю еОябСю биОУкжзО ожХ мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб 
зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя ОаС ФлСбкСбОдПкСї кжй СУСаж йСдП аФмж лТСгСбдПкжР 
біглСбігкжй йжмкжй СТвОкСй. К ТОеі бігйСбж Ф лТСгСбдПккі УмТСзФ мжйпОУСбСвС ббПеПккя 
йжмкжР СТвОк еСаСб'яеОкжР кПбігзиОгкС лжУьйСбС ОаС б ПиПзмТСккіР нСТйі лСбігСйжмж 
СУСаі, язО ебПТкФиОУя іе еОябСю лТС лТСгСбдПккя УмТСзФ мжйпОУСбСвС ббПеПккя, лТС 
лТжпжкж мО лігУмОбж мОзСї бігйСбж. 

4. ЯзсС мСбОТж, лСйісПкі Ф йжмкжР ТПджй мжйпОУСбСвС ббПеПккя, кП йСдФмь аФмж 
УбСєпОУкС бжбПеПкі еО йПді йжмкСї мПТжмСТії КзТОїкж бкОУиігСз кОзиОгПккя кО кжХ ОТПрмФ 
(еО бжкямзСй ОТПрмФ бкОУиігСз лСеСбіб лТжбОмкжХ СУіа) ОаС бжиФпПккя Ф УлТОбі лТС 
лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи, лПТПаів УмТСзФ мжйпОУСбСвС ббПеПккя еФлжкяємьУя кО пОУ мОзСвС 
ОТПрмФ (бжиФпПккя). 

ЯзсС мТОкУлСТмкі еОУСаж зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя, лСйісПкі Ф йжмкжР ТПджй 
мжйпОУСбСвС ббПеПккя, кП йСдФмь аФмж УбСєпОУкС бжбПеПкі еО йПді йжмкСї мПТжмСТії 
КзТОїкж: бкОУиігСз гії СаУмОбжк, еОекОпПкжХ Ф УмОммі 192 оьСвС КСгПзУФ; Ф ТОеі еаПТівОккя 
мОзжХ мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб ліг йжмкжй зСкмТСиПй (еО ФйСбж ікнСТйФбОккя йжмкСвС 
СТвОкФ, язжР зСкмТСиює їХ лПТПйісПккя); Ф ТОеі егіРУкПккя ікржХ СлПТОоіР е мОзжйж 
мТОкУлСТмкжйж еОУСаОйж Ф бжлОгзОХ, лПТПгаОпПкжХ ожй КСгПзУСй (еО ФйСбж ікнСТйФбОккя 
йжмкСвС СТвОкФ, язжР зСкмТСиює їХ лПТПйісПккя); Ф ТОеі кОзиОгПккя кО кжХ ОТПрмФ (еО 
бжкямзСй ОТПрмФ бкОУиігСз лСеСбіб лТжбОмкжХ СУіа) ОаС бжиФпПккя Ф УлТОбі лТС лСТФрПккя 
йжмкжХ лТОбжи, лПТПаів УмТСзФ мжйпОУСбСвС ббПеПккя еФлжкяємьУя кО пОУ гії мОзжХ 
СаУмОбжк, еаПТівОккя, ОТПрмФ (бжиФпПккя) ОаС егіРУкПккя мОзжХ СлПТОоіР. 

ЛмОммя 109. ЙПТПгОпО лТОбО кО мжйпОУСбП ббПеПккя 
1. ЗО еОябСю СУСаж, біглСбігОиькСї еО гСмТжйОккя йжмкСвС ТПджйФ мжйпОУСбСвС 

ббПеПккя, йжмкжР СТвОк кОгОє гСебіи кО лПТПгОпФ лТОбО бжзСТжУмОккя ТПджйФ 
мжйпОУСбСвС ббПеПккя сСгС мСбОТіб аФгь-язіР ікріР СУСаі еО ФйСбж, сС мОзО ікрО СУСаО: 

1) біглСбігОє бжйСвОй, бУмОкСбиПкжй ожй КСгПзУСй; мО 
2) лТжРйОє кО УПаП еСаСб'яеОккя СУСаж, біглСбігОиькСї еО гСмТжйОккя йжмкСвС 

ТПджйФ мжйпОУСбСвС ббПеПккя. 

ЛмОммя 110. ЗОаПелПпПккя гСмТжйОккя бжйСв йжмкСвС ТПджйФ мжйпОУСбСвС 
ббПеПккя 

1. ЗОаПелПпПккя гСмТжйОккя бжйСв йжмкСвС ТПджйФ мжйпОУСбСвС ббПеПккя 
егіРУкюємьУя рияХСй кОгОккя еОаПелПпПккя УлиОмж йжмкжХ лиОмПдіб біглСбігкС гС 
ТСегіиФ X оьСвС КСгПзУФ; 

2. ЗОаПелПпПккя УлиОмж йжмкжХ лиОмПдіб лСбПТмОємьУя (бжбіиькяємьУя) Ф лСТягзФ мО 
УмТСзж, бжекОпПкі ТСегіиСй X оьСвС КСгПзУФ, ліУия еОбПТрПккя ТПджйФ мжйпОУСбСвС 
ббПеПккя. 

3. ЗОгОккя еОаПелПпПккя УлиОмж йжмкжХ лиОмПдіб гия йжмкСвС ТПджйФ мжйпОУСбСвС 
ббПеПккя кП бжйОвОємьУя сСгС: 
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1) ФУмОмзФбОккя гия лігвСмСбзж ТОгіС- пж мПиПлПТПгОп і ТПлСТмОдіб, О мОзСд 
мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб, УлПоіОиькС лТжУмСУСбОкжХ гия бжзСТжУмОккя гия оіиПР ТОгіС- пж 
мПиПлПТПгОп; 

2) зСкмПРкПТіб, ліггСкіб мО ФлОзСбСз; 
3) кОФзСбСвС і лПгОвСвіпкСвС ФУмОмзФбОккя мО йОмПТіОиіб гия еОаПелПпПккя гСаТСаФмФ 

йСТПлиОбоіб, сС бжзСТжУмСбФюмьУя кО аСТмФ УФгПк; 
4) СУСажУмжХ ТПпПР; 
5) мСбОТіб, ббПеПкжХ гия УлСТмжбкжХ оіиПР; 
6) мСбОТіб, сС ббСеямьУя б ТОйзОХ лТжзСТгСккСвС СаівФ; 
7) йПгжпкСвС, ХіТФТвіпкСвС і иОаСТОмСТкСвС ФУмОмзФбОккя, О мОзСд аФгь-язжХ мСбОТіб, 

мОзжХ яз ОбмСйСаіиі пж ікрі мТОкУлСТмкі еОУСаж, зСбгТж, кОйПмж, еаіТкі аФгжкзж, ікржХ 
мСбОТіб лПТрСї кПСаХігкСУмі, біглТОбиПкжХ яз гСлСйСвО лСмПТліижй біг УмжХіРкСвС ижХО пж 
лСгіакжХ зОмОУмТСн; 

8) мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя; 
9) мявиСбжХ мбОТжк, мбОТжк, ббПеПкжХ гия лПТПвСкФ кО кСбП лОУСбжУьзС пж бжлОУОккя 

кО еПйияХ, ТСемОрСбОкжХ Ф лТжзСТгСккіР УйФеі (зСкмТСиьСбОкСйФ лТжзСТгСккСйФ ТОРСкі); 
10) мСбОТіб, язі мжйпОУСбС ббСеямьУя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж е ФйСбкжй 

пОУмзСбжй ебіиькПккяй біг СлСгОмзФбОккя йжмкжйж лиОмПдОйж; 
11) лСбімТякжХ УФгПк, язі ббСеямьУя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж ФзТОїкУьзжйж 

ОбіОзСйлОкіяйж еО гСвСбСТОйж СлПТОмжбкСвС иіежквФ; 
12) мСбОТіб, язі мжйпОУСбС ббСеямьУя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж УФа'єзмОйж 

иімОзСаФгФбОккя, сС ліглОгОюмь ліг гію УмОммі 2 ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС ТСебжмСз 
иімОзСаФгібкСї лТСйжУиСбСУмі", е йПмСю лТСбПгПккя гСУиігдПкь ОаС бжлТСаФбОкь; 

13) мСбОТіб, язі мжйпОУСбС ббСеямьУя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж УФа'єзмОйж зСУйіпкСї 
гіяиькСУмі, сС ліглОгОюмь ліг гію еОзСкіб КзТОїкж "ЙТС гПТдОбкФ лігмТжйзФ зСУйіпкСї 
гіяиькСУмі" мО "ЙТС зСУйіпкФ гіяиькіУмь", е йПмСю лТСбПгПккя гСУиігдПкь ОаС бжлТСаФбОкь. 

ЛмОммя 111. ЖжмкжР УмОмФУ мСбОТіб, лСйісПкжХ Ф йжмкжР ТПджй мжйпОУСбСвС 
ббПеПккя 

1. ІкСеПйкі мСбОТж, лСйісПкі Ф йжмкжР ТПджй мжйпОУСбСвС ббПеПккя, еаПТівОюмь 
УмОмФУ ікСеПйкжХ мСбОТіб. 

ЛмОммя 112. ЗОбПТрПккя йжмкСвС ТПджйФ мжйпОУСбСвС ббПеПккя 
1. ЖжмкжР ТПджй мжйпОУСбСвС ббПеПккя еОбПТрФємьУя рияХСй ТППзУлСТмФ мСбОТіб, 

мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя, лСйісПкжХ Ф оПР йжмкжР ТПджй, ОаС 
рияХСй лСйісПккя їХ б ікржР йжмкжР ТПджй, сС гСлФУзОємьУя ожй КСгПзУСй, О мОзСд Ф 
бжлОгзОХ, лПТПгаОпПкжХ пОУмжкСю мТПмьСю оієї УмОммі. 

2. ЯзсС еОаСТСкж ОаС СайПдПккя сСгС ійлСТмФ, сС гіяиж кО йСйПкм мжйпОУСбСвС 
ббПеПккя мСбОТіб, УзОУСбОкС лТСмявСй їХ лПТПаФбОккя Ф йжмкСйФ ТПджйі мжйпОУСбСвС 
ббПеПккя, гСебСияємьУя еОбПТрПккя йжмкСвС ТПджйФ мжйпОУСбСвС ббПеПккя рияХСй 
бжлФУзФ мСбОТіб гия біиькСвС СаівФ кО йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж. 

3. ЖжмкжР ТПджй мжйпОУСбСвС ббПеПккя лТжлжкяємьУя йжмкжй СТвОкСй Ф ТОеі 
зСкніУзОоії мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя, їХ лСбкСї бмТОмж 
бкОУиігСз ОбОТії ОаС гії СаУмОбжк кПлПТПаСТкСї Ужиж еО ФйСбж лігмбПТгдПккя нОзмФ ОбОТії 
ОаС гії СаУмОбжк кПлПТПаСТкСї Ужиж Ф лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ оПкмТОиькжй СТвОкСй 
бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ. 

4. К ТОеі лТжлжкПккя йжмкСвС ТПджйФ мжйпОУСбСвС ббПеПккя евігкС е пОУмжкСю 
мТПмьСю оієї УмОммі ТППзУлСТм мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя кП 
бжйОвОємьУя, О еОаПелПпПккя УлиОмж йжмкжХ лиОмПдіб, кОгОкП біглСбігкС гС УмОммі 110 
оьСвС КСгПзУФ, лігиявОє лСбПТкПккю (бжбіиькПккю). 
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ГиОбО 19. МжйпОУСбП бжбПеПккя 

ЛмОммя 113. ЖжмкжР ТПджй мжйпОУСбСвС бжбПеПккя 
1. МжйпОУСбП бжбПеПккя - оП йжмкжР ТПджй, біглСбігкС гС язСвС ФзТОїкУьзі мСбОТж ОаС 

мТОкУлСТмкі еОУСаж зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя бжбСеямьУя еО йПді йжмкСї мПТжмСТії 
КзТОїкж е ФйСбкжй лСбкжй ебіиькПккяй біг СлСгОмзФбОккя йжмкжйж лиОмПдОйж мО аПе 
еОУмСУФбОккя еОХСгіб кПмОТжнкСвС ТПвФиюбОккя еСбкіркьСПзСкСйіпкСї гіяиькСУмі і 
лігиявОюмь ТПійлСТмФ гС еОбПТрПккя бУмОкСбиПкСвС УмТСзФ аПе аФгь-язжХ ейік, еО 
бжкямзСй ебжпОРкСвС екСУФ б ТПеФиьмОмі їХ бжзСТжУмОккя. 

ЛмОммя 114. КйСбж лСйісПккя мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб зСйПТоіРкСвС 
лТжекОпПккя Ф йжмкжР ТПджй мжйпОУСбСвС бжбПеПккя 

1. ЖжмкжР ТПджй мжйпОУСбСвС бжбПеПккя йСдП аФмж еОУмСУСбОкжР гС мСбОТіб, 
мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя, сС аПелСУПТПгкьС бжбСеямьУя еО йПді 
йжмкСї мПТжмСТії КзТОїкж. 

2. ЗОзСкСгОбУмбСй КзТОїкж е лжмОкь йжмкСї УлТОбж йСдФмь аФмж бжекОпПкі гСзФйПкмж, 
язі бжзСТжУмСбФюмьУя гия гПзиОТФбОккя мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб зСйПТоіРкСвС 
лТжекОпПккя Ф йжмкжР ТПджй мжйпОУСбСвС бжбПеПккя еОйіУмь йжмкСї гПзиОТОоії. 

3. ЖжмкжР СТвОк, сС егіРУкює бжлФУз мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб зСйПТоіРкСвС 
лТжекОпПккя Ф йжмкСйФ ТПджйі мжйпОУСбСвС бжбПеПккя, лСбжкПк лПТПУбігпжмжУя Ф 
йСдижбСУмі ігПкмжнізОоії ожХ мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб лТж їХ ТПійлСТмі. 

4. Дия еОаПелПпПккя ігПкмжнізОоії мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб зСйПТоіРкСвС 
лТжекОпПккя, сС лСйісФюмьУя Ф йжмкжР ТПджй мжйпОУСбСвС бжбПеПккя, йСдФмь 
еОУмСУСбФбОмжУя еОУСаж, лПТПгаОпПкі пОУмжкОйж гТФвСю і мТПмьСю УмОммі 326 оьСвС 
КСгПзУФ. Жжмкі СТвОкж еОУмСУСбФюмь еОекОпПкі еОУСаж міиьзж Ф мжХ бжлОгзОХ, зСиж 
зСйПТоіРкі УлСУСаж ігПкмжнізОоії є кПгСУмОмкійж. 

5. ЗП бжйОвОємьУя еОУмСУФбОккя еОУСаіб еОаПелПпПккя ігПкмжнізОоії гС мОТж, ліггСкіб 
мО ікржХ лСгіакжХ мСбОТіб, сС кП йОюмь ікгжбігФОиькжХ ігПкмжнізОоіРкжХ СекОз. 

6. Дия лСйісПккя мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя Ф йжмкжР 
ТПджй мжйпОУСбСвС бжбПеПккя СУСаО, біглСбігОиькО еО гСмТжйОккя йжмкСвС ТПджйФ, 
лСбжккО: 

1) лСгОмж йжмкСйФ СТвОкФ, сС егіРУкює бжлФУз мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб 
зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя Ф ТПджйі мжйпОУСбСвС бжбПеПккя, гСзФйПкмж кО мОзі мСбОТж, 
мТОкУлСТмкі еОУСаж, сС лігмбПТгдФюмь йПмФ їХ мжйпОУСбСвС бжбПеПккя; 

2) Ф бжлОгзОХ, лПТПгаОпПкжХ еОзСкСгОбУмбСй, кОгОмж йжмкСйФ СТвОкФ еСаСб'яеОккя 
лТС ТПійлСТм мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя, язі мжйпОУСбС 
бжбСеямьУя, Ф УмТСзж, бУмОкСбиПкі йжмкжй СТвОкСй; 

3) лСгОмж йжмкСйФ СТвОкФ гСебіи біглСбігкСвС зСйлПмПкмкСвС СТвОкФ кО мжйпОУСбП 
бжбПеПккя мСбОТіб, язсС СмТжйОккя мОзСвС гСебСиФ лПТПгаОпПкС еОзСкСгОбУмбСй. 

ЛмОммя 115. ИлПТОоії е мТОкУлСТмкжйж еОУСаОйж зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя, 
лСйісПкжйж Ф йжмкжР ТПджй мжйпОУСбСвС бжбПеПккя 

1. МТОкУлСТмкі еОУСаж зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя, лСйісПкі Ф йжмкжР ТПджй 
мжйпОУСбСвС бжбПеПккя, йСдФмь ліггОбОмжУя СлПТОоіяй мПХкіпкСвС СаУиФвСбФбОккя мО 
ТПйСкмФ, кПСаХігкіУмь б язжХ бжкжзиО лТСмявСй УмТСзФ лПТПаФбОккя Ф йжмкСйФ ТПджйі 
мжйпОУСбСвС бжбПеПккя. 

ЛмОммя 116. ЛмТСзж мжйпОУСбСвС бжбПеПккя 
1. ЛмТСз мжйпОУСбСвС бжбПеПккя мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб зСйПТоіРкСвС 

лТжекОпПккя бУмОкСбиюємьУя йжмкжй СТвОкСй Ф зСдкСйФ зСкзТПмкСйФ бжлОгзФ, ОиП кП 
лСбжкПк лПТПбжсФбОмж мТьСХ ТСзіб е гОмж лСйісПккя мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб 
зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя Ф еОекОпПкжР йжмкжР ТПджй. 
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2. З ФТОХФбОккяй йПмж мжйпОУСбСвС бжбПеПккя мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб 
зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя мО ікржХ СаУмОбжк УмТСз, еОекОпПкжР Ф пОУмжкі лПТріР оієї 
УмОммі, йСдП аФмж лТСгСбдПкжР біглСбігкжй йжмкжй СТвОкСй. 

3. К ТОеі язсС мСбОТж, мТОкУлСТмкі еОУСаж зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя лСйісПкі Ф 
йжмкжР ТПджй мжйпОУСбСвС бжбПеПккя, кП йСдФмь аФмж УбСєпОУкС ТПійлСТмСбОкі бкОУиігСз 
кОзиОгПккя кО кжХ ОТПрмФ, лПТПаів УмТСзФ мжйпОУСбСвС бжбПеПккя еФлжкяємьУя кО пОУ 
мОзСвС ОТПрмФ. 

ЛмОммя 117. ЙПТПгОпО лТОбО кО мжйпОУСбП бжбПеПккя 
1. ЗО еОябСю СУСаж, біглСбігОиькСї еО гСмТжйОккя йжмкСвС ТПджйФ мжйпОУСбСвС 

бжбПеПккя, йжмкжР СТвОк кОгОє гСебіи кО лПТПгОпФ лТОбО бжзСТжУмОккя ТПджйФ 
мжйпОУСбСвС бжбПеПккя сСгС мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя 
аФгь-язіР ікріР СУСаі еО ФйСбж, сС мОзО ікрО СУСаО: 

1) біглСбігОє бжйСвОй, бУмОкСбиПкжй ожй КСгПзУСй; мО 
2) аПТП кО УПаП еСаСб'яеОккя СУСаж, біглСбігОиькСї еО гСмТжйОккя йжмкСвС ТПджйФ 

мжйпОУСбСвС бжбПеПккя. 

ЛмОммя 118. ЗбіиькПккя біг СлСгОмзФбОккя йжмкжйж лиОмПдОйж б йжмкСйФ ТПджйі 
мжйпОУСбСвС бжбПеПккя 

1. ЙТж лСйісПккі мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя Ф йжмкжР 
ТПджй мжйпОУСбСвС бжбПеПккя мО їХ ТПійлСТмі гС еОзікпПккя УмТСзФ, бУмОкСбиПкСвС йжмкжй 
СТвОкСй, гС ожХ мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб еОУмСУСбФємьУя ФйСбкП лСбкП ебіиькПккя 
біг СлСгОмзФбОккя йжмкжйж лиОмПдОйж. 

ЛмОммя 119. ЖжмкжР УмОмФУ мСбОТіб, лСйісПкжХ Ф йжмкжР ТПджй мжйпОУСбСвС 
бжбПеПккя 

1. КзТОїкУьзі мСбОТж, лСйісПкі б йжмкжР ТПджй мжйпОУСбСвС бжбПеПккя, еаПТівОюмь 
УмОмФУ ФзТОїкУьзжХ мСбОТіб. 

ЛмОммя 120. ЗОбПТрПккя йжмкСвС ТПджйФ мжйпОУСбСвС бжбПеПккя 
1. ЖжмкжР ТПджй мжйпОУСбСвС бжбПеПккя еОбПТрФємьУя рияХСй ТПійлСТмФ мСбОТіб, 

мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя, лСйісПкжХ Ф оПР йжмкжР ТПджй, ОаС 
лСйісПккя їХ б ікржР йжмкжР ТПджй, сС гСлФУзОємьУя ожй КСгПзУСй, О мОзСд Ф бжлОгзОХ, 
лПТПгаОпПкжХ пОУмжкСю мТПмьСю оієї УмОммі. 

2. ЯзсС еОаСТСкж ОаС СайПдПккя сСгС ПзУлСТмФ, сС гіяиж кО йСйПкм мжйпОУСбСвС 
бжбПеПккя мСбОТіб, УзОУСбОкС лТСмявСй їХ лПТПаФбОккя Ф йжмкСйФ ТПджйі мжйпОУСбСвС 
бжбПеПккя, гСебСияємьУя еОбПТрПккя йжмкСвС ТПджйФ мжйпОУСбСвС бжбПеПккя рияХСй 
бжлФУзФ мСбОТіб Ф йжмкСйФ ТПджйі ПзУлСТмФ. 

3. ЖжмкжР ТПджй мжйпОУСбСвС бжбПеПккя лТжлжкяємьУя йжмкжй СТвОкСй Ф ТОеі 
зСкніУзОоії мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя, їХ лСбкСї бмТОмж 
бкОУиігСз ОбОТії ОаС гії СаУмОбжк кПлПТПаСТкСї Ужиж, еО ФйСбж лігмбПТгдПккя нОзмФ ОбОТії 
ОаС гії СаУмОбжк кПлПТПаСТкСї Ужиж Ф лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ оПкмТОиькжй СТвОкСй 
бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ. 

4. К ТОеі лТжлжкПккя йжмкСвС ТПджйФ мжйпОУСбСвС бжбПеПккя мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ 
еОУСаіб зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя евігкС е пОУмжкСю мТПмьСю оієї УмОммі їХ ТПійлСТм кП 
бжйОвОємьУя. 

ГиОбО 20. ЖжмкжР УзиОг 

ЛмОммя 121. ЖжмкжР ТПджй йжмкСвС УзиОгФ 
1. ЖжмкжР УзиОг - оП йжмкжР ТПджй, біглСбігкС гС язСвС ікСеПйкі ОаС ФзТОїкУьзі 

мСбОТж еаПТівОюмьУя ліг йжмкжй зСкмТСиПй іе ФйСбкжй лСбкжй ебіиькПккяй біг 
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СлСгОмзФбОккя йжмкжйж лиОмПдОйж мО аПе еОУмСУФбОккя еОХСгіб кПмОТжнкСвС 
ТПвФиюбОккя еСбкіркьСПзСкСйіпкСї гіяиькСУмі. 

ЛмОммя 122. КйСбж лСйісПккя мСбОТіб Ф йжмкжР ТПджй йжмкСвС УзиОгФ 
1. К йжмкжР ТПджй йжмкСвС УзиОгФ йСдФмь лСйісОмжУя аФгь-язі мСбОТж, еО бжкямзСй: 
1) мСбОТіб, еОаСТСкПкжХ гС ббПеПккя б КзТОїкФ, бжбПеПккя е КзТОїкж мО мТОкежмФ пПТПе 

мПТжмСТію КзТОїкж; 
2) мСбОТіб, УмТСз лТжгОмкСУмі гия УлСджбОккя ОаС бжзСТжУмОккя язжХ еОзікпжбУя; 
3) мСбОТіб, сС кОгХСгямь б КзТОїкФ яз вФйОкімОТкО гСлСйСвО; 
4) джбжХ мбОТжк; 
5) ПиПзмТСПкПТвії, сС лПТПйісФємьУя иікіяйж ПиПзмТСлПТПгОпі. 
2. Дия лСйісПккя мСбОТіб Ф йжмкжР ТПджй йжмкСвС УзиОгФ йжмкСйФ СТвОкФ лСгОюмьУя 

йжмкО гПзиОТОоія, мСбОТкС-мТОкУлСТмкжР гСзФйПкм кО лПТПбПеПккя мО ТОХФкСз (ікбСРУ) ОаС 
ікржР гСзФйПкм, язжР бжекОпОє бОТміУмь мСбОТФ. МСбОТж, сС лСйісФюмьУя Ф йжмкжР ТПджй 
йжмкСвС УзиОгФ, гПзиОТФюмьУя йжмкСйФ СТвОкФ ФмТжйФбОпПй йжмкСвС УзиОгФ. 

3. КСейісПккя кО йжмкСйФ УзиОгі мСбОТіб, лСйісПкжХ б ікрі, кід йжмкжР УзиОг, йжмкі 
ТПджйж (мТОкежмФ, мжйпОУСбСвС ббПеПккя, лПТПТСазж кО йжмкіР мПТжмСТії, ПзУлСТмФ, 
мжйпОУСбСвС бжбПеПккя, лПТПТСазж еО йПдОйж йжмкСї мПТжмСТії) гия їХ еаПТівОккя, 
лПТПбОкмОдПккя ОаС гСеОбОкмОдПккя мТОкУлСТмкСвС еОУСаФ егіРУкюємьУя кО лігУмОбі 
йжмкСї гПзиОТОоії, ТОкірП СнСТйиПкСї біглСбігкС гС мОзжХ ікржХ йжмкжХ ТПджйіб, ОаС 
гСзФйПкмО, сС її еОйікюбОб, - кОзиОгкСї КЖВЛ (ЛЖГЛ), кОзиОгкСї МІЖ (ЛІЖ), кОзиОгкСї 
МІЖ/КЖВЛ (МИЖ/ЛЖГЛ, CIM/SMGS), зкждзж ЖДЙ (Carnet TIR) мСсС. К оьСйФ ТОеі 
лСйісПккя мОзжХ мСбОТіб Ф йжмкжР ТПджй йжмкСвС УзиОгФ кП бігаФбОємьУя. МСбОТж, сС 
бжбОкмОдФюмьУя кО йжмкжР УзиОг і лТжекОпПкі гия еаПТівОккя аіиьрП кід кО 90 гкіб, 
лігиявОюмь лСйісПккю Ф йжмкжР ТПджй йжмкСвС УзиОгФ. 

4. К ТОеі кОгХСгдПккя мСбОТіб Ф УзиОгі зСкУСиігСбОкжХ бОкмОдіб е йПмСю лСгОиьрСї 
гСУмОбзж б йжмкжР СТвОк лТжекОпПккя лТж лПТПбОкмОдПккі мОзжХ мСбОТіб е СгкСвС 
мТОкУлСТмкСвС еОУСаФ кО ікржР їХ ТСейісПккя кО йжмкСйФ УзиОгі ОаС лСйісПккя Ф йжмкжР 
ТПджй йжмкСвС УзиОгФ кП є СаСб'яезСбжй. 

5. Жжмкжй СТвОкОй гия лСйісПккя мСбОТіб Ф йжмкжР ТПджй йжмкСвС УзиОгФ 
еОаСТСкяємьУя бжйОвОмж: 

1) лСгОккя ікржХ, кід лПТПгаОпПкі Ф пОУмжкОХ гТФвіР і мТПміР оієї УмОммі, гСзФйПкміб (Ф 
мСйФ пжУиі гСзФйПкміб, язі бжгОюмьУя гПТдОбкжйж СТвОкОйж гия егіРУкПккя йжмкСвС 
зСкмТСию мО йжмкСвС СнСТйиПккя мСбОТіб); 

2) лТСбПгПккя еОХСгіб СніоіРкСвС зСкмТСию. 

ЛмОммя 123. КйСбж лСйісПккя Ф йжмкжР ТПджй йжмкСвС УзиОгФ мСбОТіб, 
ТСейісПкжХ кО йжмкжХ УзиОгОХ, ТСемОрСбОкжХ кО мПТжмСТіяХ йСТУьзжХ і ТіпзСбжХ 

лСТміб, ОПТСлСТміб, еОиіекжпкжХ УмОкоіР, б йПдОХ язжХ є лФкзмж лТСлФУзФ пПТПе 
гПТдОбкжР зСТгСк КзТОїкж, мО їХ ТППзУлСТмФ 

1. МСбОТж, сС ббСеямьУя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж і ТСейісФюмьУя кО йжмкжХ 
УзиОгОХ, ТСемОрСбОкжХ кО мПТжмСТіяХ йСТУьзжХ і ТіпзСбжХ лСТміб, ОПТСлСТміб, еОиіекжпкжХ 
УмОкоіР, б йПдОХ язжХ є лФкзмж лТСлФУзФ пПТПе гПТдОбкжР зСТгСк КзТОїкж, лСйісФюмьУя Ф 
йжмкжР ТПджй йжмкСвС УзиОгФ кО лігУмОбі ПиПзмТСккСвС лСбігСйиПккя ФмТжйФбОпО 
йжмкСвС УзиОгФ, сС йіУмжмь зіиьзіУмь мО СлжУ мСбОТіб, ліглжУОкСвС ПиПзмТСккжй ліглжУСй. 

2. ДиПзмТСккП лСбігСйиПккя кОгУжиОємьУя йжмкСйФ СТвОкФ лТСмявСй пСмжТьСХ вСгжк е 
йСйПкмФ нОзмжпкСвС ТСейісПккя мСбОТіб кО йжмкСйФ УзиОгі. ЖжмкжР СТвОк кОгУжиОє 
ФмТжйФбОпФ йжмкСвС УзиОгФ лігмбПТгдПккя гОмж мО пОУФ СмТжйОккя ПиПзмТСккСвС 
лСбігСйиПккя. КСейісПккя мСбОТіб кО йжмкСйФ УзиОгі гСебСиФ йжмкСвС СТвОкФ кП 
лСмТПаФє. 

3. ЙСйісПккя Ф йжмкжР ТПджй ТППзУлСТмФ мСбОТіб, ТСейісПкжХ кО йжмкжХ УзиОгОХ, 
еОекОпПкжХ Ф пОУмжкі лПТріР оієї УмОммі, егіРУкюємьУя кО лігУмОбі ПиПзмТСккСвС 
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лСбігСйиПккя ФмТжйФбОпО йжмкСвС УзиОгФ, сС йіУмжмь зіиьзіУмь мО СлжУ мСбОТіб, 
ліглжУОкСвС ПиПзмТСккжй ліглжУСй. 

4. ДиПзмТСккП лСбігСйиПккя кОгУжиОємьУя йжмкСйФ СТвОкФ кП ліекірП, кід еО пСмжТж 
вСгжкж гС йСйПкмФ нОзмжпкСвС бжлФУзФ мСбОТіб е йжмкСвС УзиОгФ. ЖжмкжР СТвОк кОгУжиОє 
ФмТжйФбОпФ йжмкСвС УзиОгФ лігмбПТгдПккя гОмж мО пОУФ СмТжйОккя ПиПзмТСккСвС 
лСбігСйиПккя. 

5. ЯзсС лТСмявСй гбСХ вСгжк е йСйПкмФ СмТжйОккя ПиПзмТСккСвС лСбігСйиПккя лТС 
ТППзУлСТм мСбОТіб йжмкжР СТвОк кП лСбігСйжб ФмТжйФбОпО йжмкСвС УзиОгФ лТС кОйіТ 
егіРУкжмж йжмкжР Свияг мОзжХ мСбОТіб, гСебСияємьУя бжлФУзОмж оі мСбОТж е йжмкСвС УзиОгФ 
е йПмСю їХ ТППзУлСТмФ. 

6. ЛСТйж ПиПзмТСккжХ лСбігСйиПкь, лПТПгаОпПкжХ оією УмОммПю, бУмОкСбиююмьУя 
оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ 
нікОкУСбФ лСиімжзФ, і ґТФкмФюмьУя кО ебжпОРкжХ лТОбжиОХ УзиОгУьзСвС СаиізФ. 

ЛмОммя 124. КйСбж ТСейісПккя мСбОТіб, сС лПТПйісФюмьУя Ф УзиОгі 
зСкУСиігСбОкжХ бОкмОдіб, кО йжмкСйФ УзиОгі мО лСгОиьрСвС ТСелСТягдПккя кжйж 

1. Йіг зСкУСиігСбОкжй бОкмОдПй ТСеФйіємьУя бОкмОд, сС лПТПбСежмьУя Сгкжй 
мТОкУлСТмкжй еОУСаСй і УзиОгОємьУя е гбСХ і аіиьрП лОТміР мСбОТіб гия ТіекжХ СгПТдФбОпіб 
ОаС гия СгкСвС СгПТдФбОпО біг ТіекжХ біглТОбкжзіб. 

2. ЙПТПйісПккя зСкУСиігСбОкжХ бОкмОдіб, сС ббСеямьУя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж, 
біг йжмкСвС СТвОкФ біглТОбиПккя кО зСТгСкі гС йжмкСвС СТвОкФ лТжекОпПккя е лТСйідкжй 
ТСейісПккяй ожХ бОкмОдіб кО йжмкСйФ УзиОгі егіРУкюємьУя кО лігУмОбі гСвСбСТіб кО 
лПТПбПеПккя. 

3. Дия егіРУкПккя зСкмТСию еО лПТПйісПккяй зСкУСиігСбОкжХ бОкмОдіб, сС ббСеямьУя 
кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж, е йжмкСвС СТвОкФ біглТОбиПккя кО зСТгСкі гС йжмкСвС СТвОкФ, 
б еСкі гіяиькСУмі язСвС ТСемОрСбОкжР йжмкжР УзиОг, О мОзСд гия лСйісПккя мСбОТіб, сС 
лПТПйісФюмьУя Ф УзиОгі ожХ бОкмОдіб, Ф йжмкжР ТПджй йжмкСвС УзиОгФ бжзСТжУмСбФємьУя 
лСлПТПгкя йжмкО гПзиОТОоія, сС УзиОгОємьУя кО бПУь СаУяв зСкУСиігСбОкСвС бОкмОдФ. 

4. КСкмТСиь еО лПТПйісПккяй мСбОТіб е йжмкСвС СТвОкФ, б еСкі гіяиькСУмі язСвС 
ТСемОрСбОкжР йжмкжР УзиОг, гС йжмкСвС СТвОкФ лТжекОпПккя гия зікоПбСвС СгПТдФбОпО 
егіРУкюємьУя кО лігУмОбі лСгОкжХ ФмТжйФбОпПй УзиОгФ кСбжХ йжмкжХ гПзиОТОоіР ОаС 
гСзФйПкміб, сС їХ еОйікююмь, гия бкФмТіркьСвС мТОкежмФ мСбОТіб. 

5. КікоПбжР СгПТдФбОп мСбОТФ йОє лТОбС кО лСбмСТкП лСйісПккя оьСвС мСбОТФ Ф 
йжмкжР ТПджй йжмкСвС УзиОгФ. 

ЛмОммя 125. ЛмТСз еаПТівОккя мСбОТіб Ф йжмкСйФ ТПджйі йжмкСвС УзиОгФ 
1. ЛмТСз еаПТівОккя мСбОТіб Ф йжмкСйФ ТПджйі йжмкСвС УзиОгФ кП йСдП лПТПбжсФбОмж 

1095 гкіб біг гкя лСйісПккя ожХ мСбОТіб Ф еОекОпПкжР йжмкжР ТПджй. 
2. ЛмТСз еаПТівОккя б йжмкСйФ ТПджйі йжмкСвС УзиОгФ лігОзожекжХ мСбОТіб, ікСеПйкжХ 

мСбОТіб, язі аФиж лСлПТПгкьС лСйісПкі Ф йжмкі ТПджйж мТОкежмФ, мжйпОУСбСвС ббПеПккя ОаС 
лПТПТСазж кО йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж, О мОзСд лТСгФзміб лПТПТСазж кП йСдП 
лПТПбжсФбОмж 365 гкіб біг гкя лСйісПккя їХ Ф йжмкжР ТПджй йжмкСвС УзиОгФ. 

3. ІкСеПйкі мСбОТж, сС еаПТівОюмьУя б йжмкСйФ ТПджйі йжмкСвС УзиОгФ, гС еОзікпПккя 
УмТСзФ їХ лТжгОмкСУмі ОаС УмТСзіб еаПТівОккя, ФУмОкСбиПкжХ пОУмжкОйж лПТрСю і гТФвСю оієї 
УмОммі, лСбжккі аФмж еОгПзиОТСбОкі гия ббПеПккя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж б ікрСйФ 
йжмкСйФ ТПджйі ОаС ТППзУлСТмСбОкі. ЯзсС ікСеПйкі мСбОТж ліг пОУ еаПТівОккя б йжмкСйФ 
ТПджйі йжмкСвС УзиОгФ аФиж еілУСбОкі ОаС ФрзСгдПкі бкОУиігСз ОбОТії пж гії СаУмОбжк 
кПлПТПаСТкСї Ужиж, мОзі мСбОТж еО ФйСбж кОиПдкСвС лігмбПТгдПккя еОекОпПкжХ нОзміб 
гСебСияємьУя гПзиОТФбОмж гия біиькСвС СаівФ кО йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж мОз, кіаж бСкж 
аФиж ббПеПкі б еілУСбОкСйФ (ФрзСгдПкСйФ) УмОкі. 

4. ЛмТСз еаПТівОккя Ф йжмкСйФ ТПджйі йжмкСвС УзиОгФ мСбОТіб, лТжекОпПкжХ гия 
ПзУлСТмФ, кП йСдП лПТПбжсФбОмж СгкСвС ТСзФ е гОмж лСйісПккя їХ Ф оПР ТПджй. ДС 
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еОзікпПккя еОекОпПкСвС УмТСзФ мОзі мСбОТж лСбжккі аФмж бжбПеПкі еО йПді йжмкСї мПТжмСТії 
КзТОїкж. 

5. К ТОеі кПбжзСкОккя бжйСв пОУмжк лПТрСї - пПмбПТмСї оієї УмОммі сСгС ТСелСТягдПккя 
мСбОТОйж, сС еаПТівОюмьУя б йжмкСйФ ТПджйі йжмкСвС УзиОгФ, ФмТжйФбОп йжмкСвС УзиОгФ 
лСбжкПк лТСмявСй 30 гкіб ліУия еОзікпПккя УмТСзФ еаПТівОккя ожХ мСбОТіб Ф йжмкСйФ 
ТПджйі йжмкСвС УзиОгФ лПТПгОмж їХ кО УзиОг йжмкСвС СТвОкФ, О б ТОеі еОзікпПккя УмТСзФ 
лТжгОмкСУмі еОекОпПкжХ мСбОТіб - еОгПзиОТФбОмж їХ Ф йжмкжР ТПджй екжсПккя ОаС 
ТФРкФбОккя. 

ЛмОммя 126. ЖжмкжР УмОмФУ мСбОТіб, лСйісПкжХ Ф йжмкжР ТПджй йжмкСвС УзиОгФ 
1. ІкСеПйкі мСбОТж, лСйісПкі б йжмкжР ТПджй йжмкСвС УзиОгФ, еаПТівОюмь УмОмФУ 

ікСеПйкжХ мСбОТіб. 
2. КзТОїкУьзі мСбОТж, лСйісПкі б йжмкжР ТПджй йжмкСвС УзиОгФ, бмТОпОюмь УмОмФУ 

ФзТОїкУьзжХ мСбОТіб е йСйПкмФ бігрзСгФбОккя УФй лСгОмзФ кО гСгОкФ бОТміУмь біглСбігкС 
гС лСиСдПкь ЙСгОмзСбСвС зСгПзУФ КзТОїкж. 

ЛмОммя 127. ИлПТОоії е мСбОТОйж, сС еаПТівОюмьУя кО йжмкСйФ УзиОгі 
1. З мСбОТОйж, сС еаПТівОюмьУя кО йжмкСйФ УзиОгі, аПе гСебСиФ йжмкСвС СТвОкФ 

йСдФмь лТСбСгжмжУя лТСУмі УзиОгУьзі СлПТОоії, кПСаХігкі гия еОаПелПпПккя еаПТПдПккя ожХ 
мСбОТіб: 

1) лПТПйісПккя мСбОТіб Ф йПдОХ УзиОгФ е йПмСю ТОоіСкОиькСвС ТСейісПккя; 
2) пжсПккя; 
3) лТСбімТюбОккя; 
4) УмбСТПккя СлмжйОиькСвС мПйлПТОмФТкСвС ТПджйФ еаПТівОккя; 
5) УФріккя (Ф мСйФ пжУиі іе УмбСТПккяй лСмСзФ мПлиО); 
6) еОХжУм біг зСТСеії; 
7) аСТСмьаО іе рзігкжзОйж; 
8) ікбПкмОТжеОоія. 
2. ВиОУкжз мСбОТіб, сС еаПТівОюмьУя б йжмкСйФ ТПджйі йжмкСвС УзиОгФ кО йжмкСйФ 

УзиОгі, ОаС ФлСбкСбОдПкО кжй СУСаО е гСебСиФ йжмкСвС СТвОкФ йСдП лТСбСгжмж лігвСмСбзФ 
мОзжХ мСбОТіб гС лТСгОдФ (бігпФдПккя) мО мТОкУлСТмФбОккя: зСкУСиігОоія мО лСгТіакПккя 
лОТміР, нСТйФбОккя біглТОбиПкь, УСТмФбОккя, лОзФбОккя, лПТПлОзФбОккя, йОТзФбОккя, 
кОбОкмОдПккя, бжбОкмОдПккя, лПТПбОкмОдПккя, беяммя лТСа і еТОезіб мСбОТіб мО ікрі лСгіакі 
СлПТОоії. 

3. ИлПТОоії, сС лТСбСгямьУя е мСбОТОйж, сС еаПТівОюмьУя б йжмкСйФ ТПджйі йжмкСвС 
УзиОгФ кО йжмкСйФ УзиОгі, кП лСбжккі ейікюбОмж ХОТОзмПТжУмжз, еО язжйж оі мСбОТж аФиж 
зиОУжнізСбОкі евігкС е КзТОїкУьзСю зиОУжнізОоією мСбОТіб еСбкіркьСПзСкСйіпкСї 
гіяиькСУмі. 

4. З гСебСиФ йжмкСвС СТвОкФ мО еО ФйСбж кОгОккя еОаПелПпПккя УлиОмж йжмкжХ 
лиОмПдіб біглСбігкС гС ТСегіиФ X оьСвС КСгПзУФ мСбОТж, лСйісПкі Ф йжмкжР ТПджй йжмкСвС 
УзиОгФ, йСдФмь мжйпОУСбС е кОУмФлкжй лСбПТкПккяй бжбСежмжУя е йжмкСвС УзиОгФ кО 
УмТСз, СаФйСбиПкжР йПмСю мОзСвС бжбПеПккя, ОиП кП аіиьржР кід 45 гкіб. ЗП лігиявОюмь 
мжйпОУСбСйФ бжлФУзФ е кОУмФлкжй лСбПТкПккяй мСбОТж, сС бжзСТжУмСбФбОмжйФмьУя гия 
бжТСакжомбО, ФлОзСбзж, ПзУлиФОмОоії лТжТСгкжХ ТПУФТУіб, аФгібкжомбО, ТПйСкмФ пж 
СаУиФвСбФбОккя, бжзСкОккя еПйиякжХ ОаС ікржХ лСгіакжХ ТСаім. 

5. К ТОеі бігйСбж Ф кОгОккі гСебСиФ кО егіРУкПккя е мСбОТОйж, сС еаПТівОюмьУя б 
йжмкСйФ ТПджйі йжмкСвС УзиОгФ кО йжмкСйФ УзиОгі, СлПТОоіР, лПТПгаОпПкжХ пОУмжкОйж 
гТФвСю мО пПмбПТмСю оієї УмОммі, йжмкжР СТвОк еСаСб'яеОкжР кПбігзиОгкС лжУьйСбС ОаС б 
ПиПзмТСккіР нСТйі лСбігСйжмж СУСаі, язО ебПТкФиОУя еО СмТжйОккяй гСебСиФ, лТС лТжпжкж і 
лігУмОбж мОзСї бігйСбж. 
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ЛмОммя 128. ЙПТПгОпО лТОбО биОУкСУмі кО мСбОТж, лСйісПкі Ф йжмкжР ТПджй 
йжмкСвС УзиОгФ 

1. ДСлФУзОємьУя лПТПгОпО лТОбО биОУкСУмі кО ікСеПйкі мСбОТж, лСйісПкі Ф йжмкжР 
ТПджй йжмкСвС УзиОгФ. ІкнСТйОоія лТС биОУкжзО мОзжХ мСбОТіб кОгОємьУя йжмкСйФ СТвОкФ 
ліг пОУ бжлФУзФ еОекОпПкжХ мСбОТіб е йжмкСвС УзиОгФ. ЯзсС ейікО биОУкжзО мСбОТФ 
лПТПгаОпОє бжбПеПккя мСбОТФ е мПТжмСТії КзТОїкж, мОзП бжбПеПккя егіРУкюємьУя кО лігУмОбі 
кСбжХ мСбОТСУФлТСбігкжХ гСзФйПкміб і йжмкСї гПзиОТОоії (гСзФйПкмО, сС її еОйікює). 

ЛмОммя 129. ЗОбПТрПккя йжмкСвС ТПджйФ йжмкСвС УзиОгФ 
1. ЖжмкжР ТПджй йжмкСвС УзиОгФ еОбПТрФємьУя рияХСй лСйісПккя мСбОТіб, 

лСйісПкжХ Ф оПР йжмкжР ТПджй, б ікржР йжмкжР ТПджй, сС гСлФУзОємьУя ожй КСгПзУСй, О 
мОзСд Ф бжлОгзОХ, лПТПгаОпПкжХ пОУмжкСю мТПмьСю оієї УмОммі. 

2. ЯзсС бУмОкСбиПкі еОзСкСй еОаСТСкж ОаС СайПдПккя сСгС ійлСТмФ пж ПзУлСТмФ 
біглСбігкжХ мСбОТіб, сС гіяиж ліг пОУ лПТПаФбОккя ожХ мСбОТіб Ф йжмкСйФ ТПджйі йжмкСвС 
УзиОгФ, УзОУСбОкС, гСебСияємьУя еОбПТрПккя йжмкСвС ТПджйФ йжмкСвС УзиОгФ рияХСй 
ПзУлСТмФ еОекОпПкжХ мСбОТіб ОаС бжлФУзФ їХ гия біиькСвС СаівФ кО йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж. 

3. ЖжмкжР ТПджй йжмкСвС УзиОгФ лТжлжкяємьУя йжмкжй СТвОкСй Ф ТОеі: 
1) лПТПгОпі мСбОТіб кО УзиОг йжмкСвС СТвОкФ Ф еб'яезФ іе еОзікпПккяй УмТСзіб 

еаПТівОккя б ТПджйі йжмкСвС УзиОгФ; 
2) зСкніУзОоії мСбОТіб; 
3) лСбкСї бмТОмж мСбОТіб ФкОУиігСз ОбОТії ОаС гії СаУмОбжк кПлПТПаСТкСї Ужиж, еО ФйСбж 

лігмбПТгдПккя нОзмФ ОбОТії ОаС гії СаУмОбжк кПлПТПаСТкСї Ужиж Ф лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ 
оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ 
нікОкУСбФ лСиімжзФ. 

4. К ТОеі лТжлжкПккя йжмкСвС ТПджйФ йжмкСвС УзиОгФ евігкС е пОУмжкСю мТПмьСю оієї 
УмОммі лСйісПккя ожХ мСбОТіб Ф ікржР йжмкжР ТПджй кП бжйОвОємьУя, О еОаПелПпПккя 
УлиОмж йжмкжХ лиОмПдіб, кОгОкП біглСбігкС гС пОУмжкж пПмбПТмСї УмОммі 127 оьСвС КСгПзУФ, 
лігиявОє лСбПТкПккю (бжбіиькПккю). 

5. ЙіУия лПТПаФбОккя кО йжмкСйФ УзиОгі мСбОТж, СнСТйиПкі Ф йжмкі ТПджйж ПзУлСТмФ, 
ТППзУлСТмФ, мТОкежмФ, мжйпОУСбСвС бжбПеПккя, лПТПТСазж еО йПдОйж йжмкСї мПТжмСТії 
КзТОїкж, лСбжккі аФмж б ФУмОкСбиПкжР біглСбігкС гС оьСвС КСгПзУФ УмТСз бжбПеПкі еО йПді 
йжмкСї мПТжмСТії КзТОїкж ОаС лСйісПкі б ікржР йжмкжР ТПджй, язжР гСебСияємьУя сСгС 
мОзжХ мСбОТіб. 

6. К ТОеі лСйісПккя мСбОТіб, сС еаПТівОюмьУя кО йжмкСйФ УзиОгі б йжмкСйФ ТПджйі 
йжмкСвС УзиОгФ, б ікржР йжмкжР ТПджй мО Ф бжлОгзОХ, бжекОпПкжХ пОУмжкСю л'ямСю оієї 
УмОммі, йжмкжР СТвОк бУмОкСбиює УмТСз гия бжбПеПккя еОекОпПкжХ мСбОТіб е йжмкСвС 
УзиОгФ, бжХСгяпж е кОябкжХ мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб мО кОбОкмОдФбОиькС-ТСебОкмОдФбОиькСї 
мПХкізж, ОиП кП йПкржР, кід л'ямь ТСаСпжХ гкіб. 

ГиОбО 21. ВіиькО йжмкО еСкО 

ЛмОммя 130. ЖжмкжР ТПджй біиькСї йжмкСї еСкж 
1. ВіиькО йжмкО еСкО - оП йжмкжР ТПджй, біглСбігкС гС язСвС ікСеПйкі мСбОТж 

ббСеямьУя кО мПТжмСТію біиькСї йжмкСї еСкж мО бжбСеямьУя е оієї мПТжмСТії еО йПді йжмкСї 
мПТжмСТії КзТОїкж іе ебіиькПккяй біг СлСгОмзФбОккя йжмкжйж лиОмПдОйж мО аПе 
еОУмСУФбОккя еОХСгіб кПмОТжнкСвС ТПвФиюбОккя еСбкіркьСПзСкСйіпкСї гіяиькСУмі, О 
ФзТОїкУьзі мСбОТж ббСеямьУя кО мПТжмСТію біиькСї йжмкСї еСкж іе СлСгОмзФбОккяй йжмкжйж 
лиОмПдОйж мО еОУмСУФбОккяй еОХСгіб кПмОТжнкСвС ТПвФиюбОккя. 

2. МСбОТж, лСйісПкі б йжмкжР ТПджй біиькСї йжмкСї еСкж, лТСмявСй ФУьСвС УмТСзФ 
лПТПаФбОккя Ф оьСйФ ТПджйі лПТПаФбОюмь ліг йжмкжй зСкмТСиПй. 
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ЛмОммя 131. ИлПТОоії е мСбОТОйж, лСйісПкжйж Ф йжмкжР ТПджй біиькСї йжмкСї еСкж 
1. ИлПТОоії е лСйісПкжйж Ф йжмкжР ТПджй біиькСї йжмкСї еСкж мСбОТОйж, сС 

екОХСгямьУя кО мПТжмСТіяХ біиькжХ йжмкжХ еСк зСйПТоіРкСвС мжлФ, СайПдФюмьУя ижрП 
лТСУмжйж УзиОгУьзжйж СлПТОоіяйж, кПСаХігкжйж гия еОаПелПпПккя еаПТПдПккя ожХ 
мСбОТіб: лПТПйісПккя мСбОТіб Ф йПдОХ біиькСї йжмкСї еСкж е йПмСю ТОоіСкОиькСвС 
ТСейісПккя, пжсПккя, лТСбімТюбОккя, УмбСТПккя СлмжйОиькСвС мПйлПТОмФТкСвС ТПджйФ 
еаПТівОккя, УФріккя (Ф мСйФ пжУиі іе УмбСТПккяй лСмСзФ мПлиО), еОХжУм біг зСТСеії, аСТСмьаО 
іе рзігкжзОйж, ікбПкмОТжеОоія. МОзСд гСлФУзОюмьУя лСгТіакПккя лОТміР, нСТйФбОккя 
біглТОбиПкь, УСТмФбОккя, лОзФбОккя, лПТПлОзФбОккя, йОТзФбОккя, кОбОкмОдПккя, 
бжбОкмОдПккя, лПТПбОкмОдПккя мО ікрі лСгіакі СлПТОоії. 

2. З лСйісПкжйж Ф йжмкжР ТПджй біиькСї йжмкСї еСкж мСбОТОйж, сС екОХСгямьУя кО 
мПТжмСТіяХ біиькжХ йжмкжХ еСк УПТбіУкСвС мжлФ, гСебСияємьУя егіРУкПккя СлПТОоіР, 
лСб'яеОкжХ іе ТПйСкмСй, йСгПТкіеОоією, аФгібкжомбСй лСбімТякжХ, йСТУьзжХ і ТіпзСбжХ 
УФгПк, ікржХ лиОбФпжХ еОУСаіб, їХ УзиОгСбжХ пОУмжк, О мОзСд СлПТОоіР, еОекОпПкжХ Ф пОУмжкі 
лПТріР оієї УмОммі, кПСаХігкіУмь Ф язжХ бжкжзиО Ф еб'яезФ е ПзУлиФОмОоією біиькСї йжмкСї 
еСкж оьСвС мжлФ. 

3. ЙПТПиізж бжгіб мСбОТіб, язі йСдФмь аФмж лСйісПкі Ф йжмкжР ТПджй біиькСї йжмкСї 
еСкж е йПмСю ТСейісПккя кО мПТжмСТіяХ біиькжХ йжмкжХ еСк лТСйжУиСбСвС мжлФ, мО 
бжТСакжпжХ СлПТОоіР, язі йСдФмь егіРУкюбОмжУя е мОзжйж мСбОТОйж, бжекОпОюмьУя 
СзТПйжйж еОзСкОйж КзТОїкж гия зСдкСї мОзСї еСкж. 

ЛмОммя 132. КйСбж лСйісПккя мСбОТіб Ф йжмкжР ТПджй біиькСї йжмкСї еСкж 
1. ЙСйісПккя ФзТОїкУьзжХ мСбОТіб Ф йжмкжР ТПджй біиькСї йжмкСї еСкж гия оіиПР 

СлСгОмзФбОккя ббОдОємьУя ПзУлСТмСй ожХ мСбОТіб. 
2. ІкСеПйкі мСбОТж, сС ббСеямьУя кО мПТжмСТію біиькСї йжмкСї еСкж, гСлФУзОюмьУя кО 

еОекОпПкФ мПТжмСТію е ФйСбкжй лСбкжй ебіиькПккяй біг СлСгОмзФбОккя йжмкжйж 
лиОмПдОйж. 

3. ЙСйісПккя мСбОТіб Ф йжмкжР ТПджй біиькСї йжмкСї еСкж, О мОзСд ейікО оьСвС 
йжмкСвС ТПджйФ егіРУкююмьУя йжмкжй СТвОкСй, Ф еСкі гіяиькСУмі язСвС екОХСгжмьУя мОзО 
еСкО. 

4. Дия лСйісПккя ікСеПйкжХ мСбОТіб Ф йжмкжР ТПджй біиькСї йжмкСї еСкж мО 
ТСейісПккя їХ кО мПТжмСТіяХ біиькжХ йжмкжХ еСк зСйПТоіРкСвС мжлФ, сС ТСемОрСбОкі б 
йСТУьзжХ, ТіпзСбжХ лСТмОХ пж ОПТСлСТмОХ, б йПдОХ язжХ є лФкзмж лТСлФУзФ пПТПе 
гПТдОбкжР зСТгСк КзТОїкж, бжзСТжУмСбФюмьУя мТОкУлСТмкі ОаС зСйПТоіРкі гСзФйПкмж, язі 
йіУмямь СлжУ мОзжХ мСбОТіб мО УФлТСбСгдФюмь їХ лТж ббПеПккі. 

5. Дия гСлФУзФ мСбОТіб кО мПТжмСТію біиькСї йжмкСї еСкж еОаПелПпПккя УлиОмж йжмкжХ 
лиОмПдіб, лПТПгаОпПкП ТСегіиСй X оьСвС КСгПзУФ, кП еОУмСУСбФємьУя. ЗОаПелПпПккя УлиОмж 
йжмкжХ лиОмПдіб сСгС лПТПйісПккя ікСеПйкжХ мСбОТіб йід йжмкжйж СТвОкОйж ОаС б йПдОХ 
еСкж гіяиькСУмі СгкСвС йжмкСвС СТвОкФ Ф еб'яезФ е кПСаХігкіУмю їХ ббПеПккя кО мПТжмСТію 
біиькСї йжмкСї еСкж (бжлФУзФ е мОзСї мПТжмСТії) еОУмСУСбФємьУя біглСбігкС гС кСТй оьСвС 
КСгПзУФ. 

ЛмОммя 133. ЛмТСзж лПТПаФбОккя мСбОТіб Ф йжмкСйФ ТПджйі біиькСї йжмкСї еСкж кО 
мПТжмСТії біиькСї йжмкСї еСкж 

1. МСбОТж йСдФмь лПТПаФбОмж б йжмкСйФ ТПджйі біиькСї йжмкСї еСкж кО мПТжмСТії 
біиькСї йжмкСї еСкж лТСмявСй ФУьСвС пОУФ нФкзоіСкФбОккя біглСбігкСї біиькСї йжмкСї еСкж. 

ЛмОммя 134. ЙПТПгОпО лТОбО биОУкСУмі кО мСбОТж, лСйісПкі Ф йжмкжР ТПджй біиькСї 
йжмкСї еСкж 

1. ДСебСияємьУя лПТПгОпО лТОбО биОУкСУмі кО мСбОТж, лСйісПкі Ф йжмкжР ТПджй 
біиькСї йжмкСї еСкж. ІкнСТйОоія лТС биОУкжзО мОзжХ мСбОТіб кОгОємьУя йжмкСйФ СТвОкФ ліг 
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пОУ лСйісПккя еОекОпПкжХ мСбОТіб б ікржР йжмкжР ТПджй біглСбігкС гС пОУмжкж лПТрСї 
УмОммі 137 оьСвС КСгПзУФ. 

ЛмОммя 135. ЙПТПйісПккя мСбОТіб йід мПТжмСТіяйж біиькжХ йжмкжХ еСк 
1. МСбОТж, сС лПТПаФбОюмь кО мПТжмСТії біиькСї йжмкСї еСкж Ф йжмкСйФ ТПджйі біиькСї 

йжмкСї еСкж, ОаС мСбОТж, бжТСаиПкі кО мПТжмСТії оієї еСкж, йСдФмь аФмж бжбПеПкі лСбкіУмю 
ОаС пОУмзСбС кО мПТжмСТію ікрСї біиькСї йжмкСї еСкж, еО ФйСбж бжзСкОккя йжмкжХ 
нСТйОиькСУмПР, лПТПгаОпПкжХ ожй ТСегіиСй гия йжмкжХ ТПджйіб мТОкежмФ мО біиькСї 
йжмкСї еСкж. 

ЛмОммя 136. ЖжмкжР УмОмФУ мСбОТіб, сС лСйісФюмьУя б йжмкжР ТПджй біиькСї 
йжмкСї еСкж 

1. ІкСеПйкі мСбОТж, лСйісПкі Ф йжмкжР ТПджй біиькСї йжмкСї еСкж, еаПТівОюмь УмОмФУ 
ікСеПйкжХ мСбОТіб. 

2. МСбОТж, бжвСмСбиПкі (бжТСаиПкі, СгПТдОкі) Ф біиькіР йжмкіР еСкі, йОюмь УмОмФУ 
ікСеПйкжХ мСбОТіб мО ббОдОюмьУя мОзжйж, сС лСйісПкі Ф йжмкжР ТПджй біиькСї йжмкСї 
еСкж. 

3. КзТОїкУьзі мСбОТж, лСйісПкі Ф йжмкжР ТПджй біиькСї йжмкСї еСкж, СмТжйФюмь УмОмФУ 
ікСеПйкжХ мСбОТіб. 

4. КзТОїкУьзі мСбОТж, сС кП бжзСТжУмСбФюмьУя Ф бжТСакжпжХ мО ікржХ вСУлСгОТУьзжХ 
СлПТОоіяХ і кПСаХігкі гия еОаПелПпПккя нФкзоіСкФбОккя ліглТжєйУмб, ТСемОрСбОкжХ кО 
мПТжмСТії біиькСї йжмкСї еСкж, О мОзСд ФзТОїкУьзі мСбОТж, сС бжзСТжУмСбФюмьУя Ф 
бжТСакжпжХ мО ікржХ вСУлСгОТУьзжХ СлПТОоіяХ і кП бжмТОпОюмьУя лТж оьСйФ, гСлФУзОюмьУя 
кО мОзі мПТжмСТії (бжлФУзОюмьУя е кжХ) е лжУьйСбжй ікнСТйФбОккяй йжмкСвС СТвОкФ аПе 
ейікж їХ йжмкСвС УмОмФУФ мО лСйісПккя Ф йжмкі ТПджйж. 

ЛмОммя 137. ЗОбПТрПккя йжмкСвС ТПджйФ біиькСї йжмкСї еСкж 
1. ЖжмкжР ТПджй біиькСї йжмкСї еСкж еОбПТрФємьУя рияХСй ТППзУлСТмФ мСбОТіб, 

лСйісПкжХ Ф оПР йжмкжР ТПджй, ОаС лСйісПккя їХ Ф ікржР йжмкжР ТПджй, О мОзСд Ф 
бжлОгзОХ, лПТПгаОпПкжХ пОУмжкСю пПмбПТмСю оієї УмОммі. 

2. Дия ТППзУлСТмФ ікСеПйкжХ мСбОТіб, лСйісПкжХ Ф йжмкжР ТПджй біиькСї йжмкСї еСкж 
біглСбігкС гС пОУмжкж пПмбПТмСї УмОммі 132 оьСвС КСгПзУФ, бжзСТжУмСбФюмьУя мТОкУлСТмкі 
ОаС зСйПТоіРкі гСзФйПкмж, язі йіУмямь СлжУ мОзжХ мСбОТіб мО УФлТСбСгдФюмь їХ лТж 
бжбПеПккі. 

3. ЯзсС бУмОкСбиПкі еОзСкСй еОаСТСкж ОаС СайПдПккя сСгС ійлСТмФ біглСбігкжХ 
мСбОТіб, язі гіяиж ліг пОУ лПТПаФбОккя ожХ мСбОТіб Ф йжмкСйФ ТПджйі біиькСї йжмкСї еСкж, 
УзОУСбОкС, гСебСияємьУя еОбПТрПккя йжмкСвС ТПджйФ біиькСї йжмкСї еСкж рияХСй бжлФУзФ 
еОекОпПкжХ мСбОТіб гия біиькСвС СаівФ кО йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж. 

4. ЖжмкжР ТПджй біиькСї йжмкСї еСкж лТжлжкяємьУя йжмкжй СТвОкСй Ф ТОеі: 
1) зСкніУзОоії мСбОТіб; 
2) лСбкСї бмТОмж мСбОТіб ФкОУиігСз ОбОТії ОаС гії СаУмОбжк кПлПТПаСТкСї Ужиж, еО ФйСбж 

лігмбПТгдПккя нОзмФ ОбОТії ОаС гії СаУмОбжк кПлПТПаСТкСї Ужиж Ф лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ 
оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ 
нікОкУСбФ лСиімжзФ. 

5. ВжлФУз Ф біиькжР Саів лТСгФзміб лПТПТСазж мСбОТіб, лСйісПкжХ Ф йжмкжР ТПджй 
біиькСї йжмкСї еСкж, егіРУкюємьУя еі УлиОмСю йжмкжХ лиОмПдіб мО лТСоПкміб, сС лігиявОиж а 
УлиОмі Ф ТОеі лПТПкПУПккя УмТСзіб УлиОмж йжмкжХ лиОмПдіб Ф еб'яезФ е кОгОккяй 
ТСеУмТСпПккя ОаС бігУмТСпПккя їХ УлиОмж біглСбігкС гС УмОммі 100 ЙСгОмзСбСвС зСгПзУФ 
КзТОїкж. 
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ЛмОммя 138. ВігХСгж (еОижрзж), сС ФмбСТжижУя б ТПеФиьмОмі егіРУкПккя СлПТОоіР е 
мСбОТОйж Ф біиькіР йжмкіР еСкі 

1. ВігХСгж (еОижрзж), сС ФмбСТжижУя б ТПеФиьмОмі егіРУкПккя СлПТОоіР е ікСеПйкжйж 
мСбОТОйж Ф біиькіР йжмкіР еСкі і йОюмь вСУлСгОТУьзФ оіккіУмь мО/ОаС йСдФмь аФмж 
ФмжиіеСбОкі, Ф ТОеі бжбПеПккя еО йПді біиькСї йжмкСї еСкж лігиявОюмь лСйісПккю б оьСйФ 
УмОкі Ф біглСбігкжР йжмкжР ТПджй. 

2. ЗО аОдОккяй гПзиОТОкмО бігХСгж (еОижрзж), еОекОпПкі б пОУмжкі лПТріР оієї УмОммі, 
йСдФмь гПзиОТФбОмжУя еО Сгкжй зиОУжнізОоіРкжй зСгСй евігкС е ККМ ЗДД еО ФйСбж, сС 
оьСйФ зСгФ біглСбігОє кОРаіиьрО УмОбзО йжмО. ЯзсС гС СзТПйжХ мСбОТіб, язі бХСгямь гС 
еОекОпПкСї лОТмії, еОУмСУСбФюмьУя лПТПгаОпПкі еОзСкСй еОХСгж кПмОТжнкСвС ТПвФиюбОккя 
еСбкіркьСПзСкСйіпкСї гіяиькСУмі, мОзжР УлСУіа гПзиОТФбОккя кП ебіиькяє гПзиОТОкмО біг 
гСгПТдОккя еОекОпПкжХ еОХСгіб сСгС ожХ мСбОТіб. 

3. Ікрі бігХСгж, кід еОекОпПкі Ф пОУмжкі лПТріР оієї УмОммі, е гСебСиФ йжмкСвС СТвОкФ 
лігиявОюмь бжгОиПккю біглСбігкС гС еОзСкСгОбУмбО КзТОїкж. 

ЛмОммя 139. КСелСТягдПккя мСбОТОйж, сС екОХСгямьУя кО мПТжмСТії біиькСї йжмкСї 
еСкж лТСйжУиСбСвС мжлФ, б ТОеі УзОУФбОккя кО її мПТжмСТії йжмкСвС ТПджйФ біиькСї 

йжмкСї еСкж 
1. ЙТСмявСй 90 гкіб біг гОмж УзОУФбОккя йжмкСвС ТПджйФ біиькСї йжмкСї еСкж кО 

мПТжмСТії біиькСї йжмкСї еСкж лТСйжУиСбСвС мжлФ лСйісПкі б йжмкжР ТПджй біиькСї йжмкСї 
еСкж мСбОТж, сС екОХСгямьУя кО мПТжмСТії оієї еСкж, лСбжккі аФмж лПТПйісПкі биОУкжзСй ОаС 
ФлСбкСбОдПкСю кжй СУСаСю кО мПТжмСТію ікрСї біиькСї йжмкСї еСкж, ТППзУлСТмСбОкі пж 
еОгПзиОТСбОкі гС ікрСвС йжмкСвС ТПджйФ. 

2. ЗОзСкОйж КзТОїкж йСдФмь бжекОпОмжУя аіиьр мТжбОиі УмТСзж ТСелСТягдПккя 
мСбОТОйж, еОекОпПкжйж Ф пОУмжкі лПТріР оієї УмОммі. 

ГиОбО 22. БПейжмкО мСТвібия 

ЛмОммя 140. ЖжмкжР ТПджй аПейжмкСї мСТвібиі 
1. БПейжмкО мСТвібия - оП йжмкжР ТПджй, біглСбігкС гС язСвС мСбОТж, кП лТжекОпПкі 

гия біиькСвС СаівФ кО йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж, екОХСгямьУя мО ТПОиіеФюмьУя гия бжбПеПккя 
еО йПді йжмкСї мПТжмСТії КзТОїкж ліг йжмкжй зСкмТСиПй Ф лФкзмОХ лТСлФУзФ (лФкзмОХ 
зСкмТСию) пПТПе гПТдОбкжР зСТгСк КзТОїкж, бігзТжмжХ гия йідкОТСгкСвС УлСиФпПккя, мО 
кО лСбімТякжХ, бСгкжХ ОаС еОиіекжпкжХ мТОкУлСТмкжХ еОУСаОХ зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя, 
сС бжзСкФюмь йідкОТСгкі ТПРУж, е ФйСбкжй ебіиькПккяй біг СлСгОмзФбОккя йжмкжйж 
лиОмПдОйж, ФУмОкСбиПкжйж кО ійлСТм мО ПзУлСТм мОзжХ мСбОТіб, мО аПе еОУмСУФбОккя гС кжХ 
еОХСгіб кПмОТжнкСвС ТПвФиюбОккя еСбкіркьСПзСкСйіпкСї гіяиькСУмі, О мОзСд аПе 
лТСбПгПккя еОХСгіб СніоіРкСвС зСкмТСию. 

ЛмОммя 141. ЙСйісПккя мСбОТіб Ф йжмкжР ТПджй аПейжмкСї мСТвібиі 
1. К йжмкжР ТПджй аПейжмкСї мСТвібиі лСйісФюмьУя ікСеПйкі мО ФзТОїкУьзі мСбОТж, язі 

ббСеямьУя е-еО йПд йжмкСї мПТжмСТії КзТОїкж ОаС бжбСеямьУя е йжмкСї мПТжмСТії КзТОїкж. 
2. К йжмкжР ТПджй аПейжмкСї мСТвібиі лСйісФюмьУя аФгь-язі мСбОТж, зТій мСбОТіб, 

еОаСТСкПкжХ гС ббПеПккя б КзТОїкФ, бжбПеПккя е КзТОїкж і мТОкежмФ пПТПе мПТжмСТію 
КзТОїкж, мСбОТіб, сС кОгХСгямь б КзТОїкФ яз вФйОкімОТкО гСлСйСвО, джбжХ мбОТжк. 

3. ІкСеПйкі мСбОТж лСйісФюмьУя Ф йжмкжР ТПджй аПейжмкСї мСТвібиі е ФйСбкжй 
ебіиькПккяй біг СлСгОмзФбОккя йжмкжйж лиОмПдОйж. 

4. ЙСйісПккя ФзТОїкУьзжХ мСбОТіб Ф йжмкжР ТПджй аПейжмкСї мСТвібиі гия оіиПР 
СлСгОмзФбОккя ббОдОємьУя ПзУлСТмСй ожХ мСбОТіб. 

5. Дия лСйісПккя мСбОТіб Ф йжмкжР ТПджй аПейжмкСї мСТвібиі еОаПелПпПккя бжзСкОккя 
СаСб'яезФ іе УлиОмж йжмкжХ лиОмПдіб біглСбігкС гС ТСегіиФ X оьСвС КСгПзУФ кП 
бжйОвОємьУя. ЗОаПелПпПккя бжзСкОккя СаСб'яезФ іе УлиОмж йжмкжХ лиОмПдіб лТж 
лПТПйісПккі ікСеПйкжХ мСбОТіб йід йжмкжйж СТвОкОйж ОаС йід Тіекжйж лФкзмОйж лТСлФУзФ 
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б йПдОХ еСкж гіяиькСУмі СгкСвС йжмкСвС СТвОкФ Ф еб'яезФ е кПСаХігкіУмю їХ ббПеПккя Ф 
лТжйісПккя йОвОежкФ аПейжмкСї мСТвібиі ОаС бжлФУзФ е мОзСвС лТжйісПккя егіРУкюємьУя 
біглСбігкС гС ТСегіиФ X оьСвС КСгПзУФ. 

6. ЙСйісПккя мСбОТіб Ф йжмкжР ТПджй аПейжмкСї мСТвібиі, О мОзСд ейікО оьСвС йжмкСвС 
ТПджйФ егіРУкюємьУя йжмкжй СТвОкСй, Ф еСкі гіяиькСУмі язСвС ТСемОрСбОкжР біглСбігкжР 
йОвОежк аПейжмкСї мСТвібиі. 

ЛмОммя 142. КйСбж лПТПаФбОккя мСбОТіб Ф йжмкСйФ ТПджйі аПейжмкСї мСТвібиі 
1. МСбОТж йСдФмь лПТПаФбОмж б йжмкСйФ ТПджйі аПейжмкСї мСТвібиі лТСмявСй бУьСвС 

УмТСзФ їХ лТжгОмкСУмі гия УлСджбОккя мО/ОаС бжзСТжУмОккя. 
2. МСбОТж, лСйісПкі б йжмкжР ТПджй аПейжмкСї мСТвібиі, лТСмявСй бУьСвС УмТСзФ 

лПТПаФбОккя Ф оьСйФ ТПджйі екОХСгямьУя ліг йжмкжй зСкмТСиПй. 

ЛмОммя 143. ИУСаижбСУмі егіРУкПккя йжмкСвС зСкмТСию мСбОТіб, сС лСУмОпОюмьУя 
йОвОежкОйж аПейжмкСї мСТвібиі кО лСбімТякі, бСгкі ОаС еОиіекжпкі мТОкУлСТмкі 

еОУСаж зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя, язі бжзСкФюмь йідкОТСгкі ТПРУж, гия ТПОиіеОоії 
лОУОджТОй ожХ ТПРУіб 

1. ЙСУмОпОккя мСбОТіб йОвОежкОйж аПейжмкСї мСТвібиі кО лСбімТякі, бСгкі ОаС 
еОиіекжпкі мТОкУлСТмкі еОУСаж зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя, сС бжзСкФюмь йідкОТСгкі ТПРУж, 
гия ТПОиіеОоії лОУОджТОй ожХ ТПРУіб егіРУкюємьУя еО лжУьйСбСю еОябСю ФмТжйФбОпО 
йОвОежкФ аПейжмкСї мСТвібиі кО ій'я зПТібкжзО йжмкСвС СТвОкФ, Ф еСкі гіяиькСУмі язСвС 
ТСемОрСбОкжР йОвОежк, ОаС СУСаж, язО бжзСкФє РСвС СаСб'яезж, мО кО лігУмОбі біглСбігкСвС 
гСвСбСТФ йід ФмТжйФбОпПй йОвОежкФ аПейжмкСї мСТвібиі мО ліглТжєйУмбСй - ПзУлиФОмОкмСй 
еОекОпПкжХ мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб ОаС ікржй ліглТжєйУмбСй, ФлСбкСбОдПкжй 
ПзУлиФОмОкмСй кО ФзиОгОккя мОзжХ гСвСбСТіб. КйСбж еОекОпПкСвС гСвСбСТФ кП лСбжккі 
лПТПгаОпОмж лПТПХіг лТОбО биОУкСУмі кО мСбОТж, сС лСУмОпОюмьУя кО мТОкУлСТмкжР еОУіа. 
ЗОУбігпПкО ФмТжйФбОпПй йОвОежкФ аПейжмкСї мСТвібиі зСлія мОзСвС гСвСбСТФ гСгОємьУя гС 
еОябж. 

2. ЙСУмОпОккя мСбОТіб йОвОежкСй аПейжмкСї мСТвібиі кО аСТм лСбімТякСвС (бСгкСвС ОаС 
еОиіекжпкСвС) мТОкУлСТмкСвС еОУСаФ зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя, сС бжзСкФє йідкОТСгкжР 
ТПРУ, егіРУкюємьУя ліг зСкмТСиПй лСУОгСбжХ СУіа йжмкСвС СТвОкФ б зСкмПРкПТОХ ліг 
йжмкжй еОаПелПпПккяй мО/ОаС еОаПелПпПккяй ФмТжйФбОпО йОвОежкФ аПейжмкСї мСТвібиі. 
ЙСУОгСбіР СУСаі йжмкСвС СТвОкФ, язО егіРУкює йжмкжР зСкмТСиь мО йжмкП СнСТйиПккя 
еОекОпПкжХ мСбОТіб, лСгОюмьУя мСбОТСУФлТСбігкі гСзФйПкмж кО оі мСбОТж мО ебім лТС 
мСбОТж, лСУмОбиПкі, ТПОиіеСбОкі мО кП ТПОиіеСбОкі кО лСбімТякСйФ (бСгкСйФ ОаС 
еОиіекжпкСйФ) мТОкУлСТмкСйФ еОУСаі, нСТйО язСвС еОмбПТгдФємьУя оПкмТОиькжй СТвОкСй 
бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ. 

3. ЙСУОгСбО СУСаО йжмкСвС СТвОкФ лПТПбіТяє біглСбігкіУмь кОзиОгПкСвС кО зСкмПРкПТ 
еОаПелПпПккя ФмТжйФбОпО йОвОежкФ аПейжмкСї мСТвібиі мО мСбОТіб Ф зСкмПРкПТі бігСйСУмяй, 
кОбПгПкжй Ф ебімі лТС мСбОТж, мО еО бігУФмкСУмі еОФбОдПкь лСвСгдФє лСУмОпОккя мСбОТіб кО 
лСбімТякжР (бСгкжР ОаС еОиіекжпкжР) мТОкУлСТмкжР еОУіа зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя 
рияХСй лТСУмОбияккя кО ебімі бігажмзО СУСажУмСї кСйПТкСї лПпОмзж. ЙСУОгСбО СУСаО 
йжмкСвС СТвОкФ йОє лТОбС лПТПбіТжмж бйіУм зСкмПРкПТО кО аФгь-язСйФ ПмОлі лСУмОпОккя 
мСбОТіб йОвОежкСй аПейжмкСї мСТвібиі кО лСбімТякжР (бСгкжР ОаС еОиіекжпкжР) 
мТОкУлСТмкжР еОУіа зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя мО лСбПТкПккя ожХ мСбОТіб е мТОкУлСТмкСвС 
еОУСаФ гС еОекОпПкСвС йОвОежкФ. 

4. ЙіУия еОбПТрПккя лСбімТякжй (бСгкжй ОаС еОиіекжпкжй) мТОкУлСТмкжй еОУСаСй 
зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя йідкОТСгкСвС ТПРУФ б лТяйСйФ мО ебСТСмкСйФ кОлТяйзОХ 
мСбОТж, сС кП аФиж ТПОиіеСбОкі, лСбПТмОюмьУя е оьСвС мТОкУлСТмкСвС еОУСаФ б зСкмПРкПТОХ 
ліг зСкмТСиПй лСУОгСбжХ СУіа йжмкСвС СТвОкФ гС йОвОежкФ аПейжмкСї мСТвібиі, язжР 
лСУмОпОб їХ кО еОекОпПкжР мТОкУлСТмкжР еОУіа. ЯзсС йідкОТСгкі ТПРУж бжзСкФюмьУя 
лСбімТякжй мТОкУлСТмкжй еОУСаСй пПТПе кПмТжбОиі лТСйідзж пОУФ, мСбОТж ліУия еОзікпПккя 
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пПТвСбСвС йідкОТСгкСвС ТПРУФ йСдФмь еОижрОмжУя кО мОзСйФ мТОкУлСТмкСйФ еОУСаі ліг 
еОаПелПпПккяй ФмТжйФбОпО йОвОежкФ аПейжмкСї мСТвібиі гС кОУмФлкСвС йідкОТСгкСвС 
ТПРУФ. 

5. Иаиіз мСбОТіб, сС лСУмОпОюмьУя йОвОежкОйж аПейжмкСї мСТвібиі кО лСбімТякі (бСгкі 
ОаС еОиіекжпкі) мТОкУлСТмкі еОУСаж зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя, сС бжзСкФюмь йідкОТСгкі 
ТПРУж, мО лСбПТмОюмьУя е ожХ мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб гС йОвОежкіб, язі лСУмОпОиж оі мСбОТж, 
бПгПмьУя ФмТжйФбОпОйж йОвОежкіб аПейжмкСї мСТвібиі СзТПйС біг СаиізФ ікржХ мСбОТіб, сС 
ТПОиіеФюмьУя еОекОпПкжйж йОвОежкОйж. 

6. ЖжмкжР СТвОк, Ф еСкі гіяиькСУмі язСвС ТСемОрСбОкжР йОвОежк аПейжмкСї мСТвібиі, 
еОмбПТгдФє мПХкСиСвіпкФ УХПйФ лСУмОпОккя мСбОТіб еОекОпПкжй йОвОежкСй кО лСбімТякі 
(бСгкі ОаС еОиіекжпкі) мТОкУлСТмкі еОУСаж зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя, сС бжзСкФюмь 
йідкОТСгкі ТПРУж. 

7. ЙСУмОпОккя мСбОТіб йОвОежкОйж аПейжмкСї мСТвібиі кО аСТм лСбімТякСвС 
мТОкУлСТмкСвС еОУСаФ зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя, сС бжзСкФбОмжйП йідкОТСгкжР ТПРУ е 
ікрСвС лФкзмФ лТСлФУзФ пПТПе гПТдОбкжР зСТгСк КзТОїкж, кід мСР, гП ТСемОрСбОкжР 
йОвОежк аПейжмкСї мСТвібиі, егіРУкюємьУя ліг зСкмТСиПй лСУОгСбжХ СУіа йжмкСвС СТвОкФ еО 
йіУоПй ТСемОрФбОккя йОвОежкФ аПейжмкСї мСТвібиі Ф зСкмПРкПТОХ ліг йжмкжй 
еОаПелПпПккяй мО/ОаС еОаПелПпПккяй ФмТжйФбОпО йОвОежкФ аПейжмкСї мСТвібиі. 

8. ЙСУОгСбіР СУСаі йжмкСвС СТвОкФ, язО егіРУкює йжмкжР зСкмТСиь мО йжмкП 
СнСТйиПккя мСбОТіб, еОекОпПкжХ Ф пОУмжкі УьСйіР оієї УмОммі, лСгОюмьУя мСбОТСУФлТСбігкі 
гСзФйПкмж кО мОзі мСбОТж іе еОекОпПккяй лФкзмФ лТСлФУзФ, е язСвС лиОкФємьУя бжзСкОккя 
йідкОТСгкСвС ТПРУФ, мО ебім лТС мСбОТж, лСУмОбиПкі, ТПОиіеСбОкі мО кП ТПОиіеСбОкі кО 
лСбімТякСйФ мТОкУлСТмкСйФ еОУСаі, нСТйО язСвС еОмбПТгдФємьУя оПкмТОиькжй СТвОкСй 
бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ. 

9. ЙСУОгСбО СУСаО йжмкСвС СТвОкФ лПТПбіТяє біглСбігкіУмь кОзиОгПкСвС кО зСкмПРкПТ 
еОаПелПпПккя ФмТжйФбОпО йОвОежкФ аПейжмкСї мСТвібиі і мСбОТіб Ф зСкмПРкПТі бігСйСУмяй, 
кОбПгПкжй Ф ебімі лТС мСбОТж, мО еО бігУФмкСУмі еОФбОдПкь лСвСгдФє лСУмОпОккя мСбОТіб кО 
лСбімТякжР мТОкУлСТмкжР еОУіа зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя рияХСй лТСУмОбияккя кО ебімі 
рмОйлФ "Йіг йжмкжй зСкмТСиПй" і ТСажмь еОлжУ "кОлТОбиПкС гС...", гП еОекОпОємьУя йжмкжР 
СТвОк, б еСкі гіяиькСУмі язСвС ТСемОрСбОкжР лФкзм лТСлФУзФ пПТПе гПТдОбкжР зСТгСк 
КзТОїкж гия ОбіОоіРкСвС УлСиФпПккя, е язСвС бжзСкФбОмжйПмьУя йідкОТСгкжР ТПРУ. 

10. ЙіУия лТжаФммя лСбімТякСвС мТОкУлСТмкСвС еОУСаФ гС лФкзмФ лТСлФУзФ пПТПе 
гПТдОбкжР зСТгСк КзТОїкж гия ОбіОоіРкСвС УлСиФпПккя, е язСвС бжзСкФбОмжйПмьУя 
йідкОТСгкжР ТПРУ, зСйОкгжТ лСбімТякСвС мТОкУлСТмкСвС еОУСаФ лСбігСйияє йжмкжР СТвОк, 
б еСкі гіяиькСУмі язСвС ТСемОрСбОкжР еОекОпПкжР лФкзм лТСлФУзФ, лТС ТСейісПккя кО аСТмФ 
лСбімТякСвС мТОкУлСТмкСвС еОУСаФ зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя мСбОТіб йОвОежкФ аПейжмкСї 
мСТвібиі, лТжекОпПкжХ гия ТПОиіеОоії лОУОджТОй кО аСТмФ УФгкО ліг пОУ бжзСкОккя 
йідкОТСгкСвС ТПРУФ. 

11. ЙСУОгСбО СУСаО йжмкСвС СТвОкФ, язО егіРУкює йжмкжР зСкмТСиь мО йжмкП 
СнСТйиПккя лСбімТякСвС мТОкУлСТмкСвС еОУСаФ зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя, сС бжзСкФє 
йідкОТСгкжР ТПРУ, лПТПбіТяє мСбОТСУФлТСбігкі гСзФйПкмж кО еОекОпПкі мСбОТж, ебім, йжмкП 
еОаПелПпПккя мО/ОаС еОаПелПпПккя ФмТжйФбОпО йОвОежкФ аПейжмкСї мСТвібиі, кОзиОгПкП кО 
зСкмПРкПТ е мСбОТОйж, мО еО бігУФмкСУмі еОФбОдПкь лСвСгдФє лСУмОпОккя мСбОТіб кО 
лСбімТякжР мТОкУлСТмкжР еОУіа зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя рияХСй лТСУмОбияккя кО ебімі 
бігажмзО СУСажУмСї кСйПТкСї лПпОмзж. 

12. ЙСУОгСбО СУСаО йжмкСвС СТвОкФ йОє лТОбС лПТПбіТжмж бйіУм зСкмПРкПТО кО аФгь-
язСйФ ПмОлі лСУмОпОккя мСбОТіб йОвОежкСй аПейжмкСї мСТвібиі кО лСбімТякжР мТОкУлСТмкжР 
еОУіа зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя мО лСбПТкФмж мОзі мСбОТж е мТОкУлСТмкСвС еОУСаФ гС 
еОекОпПкСвС йОвОежкФ. 

13. ЙіУия еОбПТрПккя бжзСкОккя лСбімТякжй мТОкУлСТмкжй еОУСаСй зСйПТоіРкСвС 
лТжекОпПккя йідкОТСгкСвС ТПРУФ Ф лТяйСйФ мО ебСТСмкСйФ кОлТяйзОХ кПТПОиіеСбОкі 
мСбОТж лСбПТмОюмьУя іе еОекОпПкСвС мТОкУлСТмкСвС еОУСаФ б зСкмПРкПТОХ ліг зСкмТСиПй 
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лСУОгСбжХ СУіа йжмкСвС СТвОкФ гС йОвОежкФ аПейжмкСї мСТвібиі, язжР егіРУкжб їХ лСУмОбзФ 
кО еОекОпПкжР мТОкУлСТмкжР еОУіа. 

14. К ТОеі лТжаФммя лСбімТякСвС мТОкУлСТмкСвС еОУСаФ ліУия еОбПТрПккя бжзСкОккя 
йідкОТСгкСвС ТПРУФ гС ікрСвС лФкзмФ лТСлФУзФ пПТПе гПТдОбкжР зСТгСк КзТОїкж гия 
ОбіОоіРкСвС УлСиФпПккя, кід мСР, гП ТСемОрСбОкжР йОвОежк аПейжмкСї мСТвібиі, лСУОгСбО 
СУСаО йжмкСвС СТвОкФ, язО егіРУкює йжмкжР зСкмТСиь мО йжмкП СнСТйиПккя лСбімТякСвС 
мТОкУлСТмкСвС еОУСаФ зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя, сС бжзСкОб йідкОТСгкжР ТПРУ, 
лПТПбіТяє ебім, б язСйФ еОекОпОюмьУя зіиьзіУмь ТПОиіеСбОкжХ мСбОТіб, бжТФпзО мО нОзмжпкО 
зіиьзіУмь кПТПОиіеСбОкжХ мСбОТіб, і кОгОє гСебіи кО кОлТОбиПккя е йПмСю лСбПТкПккя мОзжХ 
мСбОТіб гС лФкзмФ лТСлФУзФ пПТПе гПТдОбкжР зСТгСк КзТОїкж гия ОбіОоіРкСвС УлСиФпПккя, 
гП ТСемОрСбОкжР йОвОежк аПейжмкСї мСТвібиі, рияХСй лТСУмОбияккя кО ебімі рмОйлФ "Йіг 
йжмкжй зСкмТСиПй", ТСажмь еОлжУ "кОлТОбиПкС гС...", гП еОекОпОємьУя йжмкжР СТвОк, б еСкі 
гіяиькСУмі язСвС ТСемОрСбОкжР еОекОпПкжР лФкзм лТСлФУзФ, мО кОзиОгОє кО зСкмПРкПТ е 
мСбОТОйж йжмкП еОаПелПпПккя мО/ОаС еОаПелПпПккя ФмТжйФбОпО йОвОежкФ аПейжмкСї 
мСТвібиі. 

15. ЙіУия лТжаФммя лСбімТякСвС мТОкУлСТмкСвС еОУСаФ зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя гС 
лФкзмФ лТСлФУзФ пПТПе гПТдОбкжР зСТгСк КзТОїкж гия ОбіОоіРкСвС УлСиФпПккя, гП 
ТСемОрСбОкжР йОвОежк аПейжмкСї мСТвібиі, зСйОкгжТ лСбімТякСвС мТОкУлСТмкСвС еОУСаФ 
лСбігСйияє йжмкжР СТвОк, б еСкі гіяиькСУмі язСвС ТСемОрСбОкжР еОекОпПкжР йОвОежк, лТС 
ТСейісПккя кО аСТмФ лСбімТякСвС мТОкУлСТмкСвС еОУСаФ мСбОТіб йОвОежкФ аПейжмкСї 
мСТвібиі, сС лСбПТмОюмьУя гС еОекОпПкСвС йОвОежкФ. 

16. ЙСУОгСбО СУСаО йжмкСвС СТвОкФ, язО егіРУкює йжмкжР зСкмТСиь мО йжмкП 
СнСТйиПккя еОекОпПкжХ мСбОТіб, лПТПбіТяє біглСбігкіУмь кОзиОгПкСвС кО зСкмПРкПТ 
йжмкСвС еОаПелПпПккя мО/ОаС еОаПелПпПккя ФмТжйФбОпО йОвОежкФ аПейжмкСї мСТвібиі і 
мСбОТіб Ф зСкмПРкПТі бігСйСУмяй, кОбПгПкжй Ф ебімі лТС мСбОТж, мО еО бігУФмкСУмі еОФбОдПкь 
лСвСгдФє лСбПТкПккя мСбОТіб гС йОвОежкФ аПейжмкСї мСТвібиі рияХСй лТСУмОбияккя кО 
ебімі бігажмзО СУСажУмСї кСйПТкСї лПпОмзж. 

17. К ТОеі лСУмОпОккя мСбОТіб йОвОежкСй аПейжмкСї мСТвібиі кО аСТм лСбімТякСвС 
мТОкУлСТмкСвС еОУСаФ зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя, сС бжзСкФбОмжйП йідкОТСгкжР ТПРУ е 
ікрСвС лФкзмФ лТСлФУзФ пПТПе гПТдОбкжР зСТгСк КзТОїкж гия ОбіОоіРкСвС УлСиФпПккя, кід 
мСР, гП ТСемОрСбОкжР йОвОежк аПейжмкСї мСТвібиі, мО Ф ТОеі лСбПТкПккя мОзжХ мСбОТіб Ф 
ебСТСмкСйФ кОлТяйзФ еОаПелПпПккя бжзСкОккя СаСб'яезФ іе УлиОмж йжмкжХ лиОмПдіб гия 
лПТПйісПккя мОзжХ мСбОТіб кО аСТмФ лСбімТякСвС мТОкУлСТмкСвС еОУСаФ зСйПТоіРкСвС 
лТжекОпПккя йід еОекОпПкжйж лФкзмОйж лТСлФУзФ біглСбігкС гС ТСегіиФ X оьСвС КСгПзУФ 
кП бжйОвОємьУя. 

18. Дия гПзиОТФбОккя мОзжХ мСбОТіб Ф йжмкжР ТПджй мТОкежмФ бжзСТжУмСбФємьУя ебім 
лТС мСбОТж, лСУмОбиПкі, ТПОиіеСбОкі мО кП ТПОиіеСбОкі кО лСбімТякСйФ мТОкУлСТмкСйФ 
еОУСаі. 

19. ЙСУмОпОккя мСбОТіб йОвОежкОйж аПейжмкСї мСТвібиі кО еОиіекжпкі мТОкУлСТмкі 
еОУСаж зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя, сС бжзСкФюмь йідкОТСгкі ТПРУж, гия ТПОиіеОоії 
лОУОджТОй еОекОпПкжХ ТПРУіб егіРУкюємьУя еО ФйСбж, сС мОзі мТОкУлСТмкі еОУСаж кП 
ТСажмжйФмь ліг пОУ егіРУкПккя ТПРУФ еФлжкСз кО еОиіекжпкжХ УмОкоіяХ, ТСемОрСбОкжХ кО 
йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж. 

ЛмОммя 144. ЙПТПйісПккя мСбОТіб йід йОвОежкОйж аПейжмкСї мСТвібиі 
1. МСбОТж, лСйісПкі Ф йжмкжР ТПджй аПейжмкСї мСТвібиі, йСдФмь аФмж бжбПеПкі 

лСбкіУмю ОаС пОУмзСбС б ікржР йОвОежк аПейжмкСї мСТвібиі еО ФйСбж бжзСкОккя йжмкжХ 
нСТйОиькСУмПР, лПТПгаОпПкжХ ожй ТСегіиСй гия йжмкжХ ТПджйіб мТОкежмФ мО аПейжмкСї 
мСТвібиі. 
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ЛмОммя 145. ЖжмкжР УмОмФУ мСбОТіб, сС лСйісФюмьУя Ф йжмкжР ТПджй аПейжмкСї 
мСТвібиі 

1. ІкСеПйкі мСбОТж, лСйісПкі Ф йжмкжР ТПджй аПейжмкСї мСТвібиі, еаПТівОюмь УмОмФУ 
ікСеПйкжХ мСбОТіб. 

2. КзТОїкУьзі мСбОТж, лСйісПкі Ф йжмкжР ТПджй аПейжмкСї мСТвібиі, СмТжйФюмь УмОмФУ 
ікСеПйкжХ мСбОТіб. 

3. КзТОїкУьзі мСбОТж, сС кП лТжекОпПкі гия ТПОиіеОоії б йОвОежкі аПейжмкСї мСТвібиі мО 
кПСаХігкі гия еОаПелПпПккя РСвС нФкзоіСкФбОккя, гСлФУзОюмьУя Ф лТжйісПккя мОзСвС 
йОвОежкФ (бжлФУзОюмьУя е кьСвС) е лжУьйСбжй ікнСТйФбОккяй йжмкСвС СТвОкФ аПе ейікж їХ 
йжмкСвС УмОмФУФ мО лСйісПккя Ф йжмкі ТПджйж. 

4. КзТОїкУьзі мО ікСеПйкі мСбОТж, язі бжзСТжУмСбФюмьУя йОвОежкСй аПейжмкСї мСТвібиі 
б ТПзиОйкжХ мО/ОаС лТПеПкмОоіРкжХ оіияХ і кП лТжекОпПкі гия ТПОиіеОоії еОекОпПкжй 
йОвОежкСй, ТСейісФюмьУя Ф йОвОежкі аПейжмкСї мСТвібиі Ф мСйФ д лСТягзФ мО кО мжХ дП 
ФйСбОХ, сС Р мСбОТж, лТжекОпПкі гия ТПОиіеОоії. 

ЛмОммя 146. ЗОбПТрПккя йжмкСвС ТПджйФ аПейжмкСї мСТвібиі 
1. ЖжмкжР ТПджй аПейжмкСї мСТвібиі еОбПТрФємьУя рияХСй ТППзУлСТмФ мСбОТіб, 

лСйісПкжХ Ф оПР йжмкжР ТПджй, ОаС лСйісПккя їХ Ф ікржР йжмкжР ТПджй, сС гСлФУзОємьУя 
ожй КСгПзУСй, О мОзСд Ф бжлОгзОХ, лПТПгаОпПкжХ пОУмжкСю пПмбПТмСю оієї УмОммі. 

2. К ТОеі лУФбОккя мСбОТіб, лСйісПкжХ Ф йжмкжР ТПджй аПейжмкСї мСТвібиі, оі мСбОТж 
лігиявОюмь лСйісПккю Ф йжмкжР ТПджй екжсПккя ОаС ТФРкФбОккя ФмТжйФбОпПй йОвОежкФ 
аПейжмкСї мСТвібиі. 

3. ЯзсС бУмОкСбиПкі еОзСкСй еОаСТСкж ОаС СайПдПккя сСгС ійлСТмФ біглСбігкжХ 
мСбОТіб, язі гіяиж ліг пОУ лПТПаФбОккя ожХ мСбОТіб Ф ТПджйі аПейжмкСї мСТвібиі, УзОУСбОкС, 
гСебСияємьУя еОбПТрПккя ТПджйФ аПейжмкСї мСТвібиі рияХСй бжлФУзФ еОекОпПкжХ мСбОТіб 
гия біиькСвС СаівФ кО йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж. 

4. ЖжмкжР ТПджй аПейжмкСї мСТвібиі лТжлжкяємьУя йжмкжй СТвОкСй Ф ТОеі: 
1) зСкніУзОоії мСбОТіб; 
2) лСбкСї бмТОмж мСбОТіб ФкОУиігСз ОбОТії ОаС гії СаУмОбжк кПлПТПаСТкСї Ужиж, еО ФйСбж 

лігмбПТгдПккя нОзмФ ОбОТії ОаС гії СаУмОбжк кПлПТПаСТкСї Ужиж Ф лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ 
оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ 
нікОкУСбФ лСиімжзФ; 

3) УлжУОккя мСбОТіб (зТій лігОзожекжХ), сС бжзСТжУмСбФюмьУя йОвОежкСй аПейжмкСї 
мСТвібиі бжзиюпкС б ТПзиОйкжХ мО/ОаС лТПеПкмОоіРкжХ оіияХ і кП лТжекОпПкі гия ТПОиіеОоії, 
кО лігУмОбі гСзФйПкміб аФХвОимПТУьзСвС СаиізФ. ГТОкжпкі СаУявж мСбОТіб, сСгС язжХ йжмкжР 
ТПджй аПейжмкСї мСТвібиі йСдП аФмж лТжлжкПкжР йжмкжй СТвОкСй, бУмОкСбиююмьУя 
оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ 
нікОкУСбФ лСиімжзФ. 

ГиОбО 23. ЙПТПТСазО кО йжмкіР мПТжмСТії 

ЛмОммя 147. ЖжмкжР ТПджй лПТПТСазж кО йжмкіР мПТжмСТії 
1. ЙПТПТСазО кО йжмкіР мПТжмСТії - оП йжмкжР ТПджй, біглСбігкС гС язСвС ікСеПйкі 

мСбОТж ліггОюмьУя Ф бУмОкСбиПкСйФ еОзСкСгОбУмбСй лСТягзФ лПТПТСаоі аПе еОУмСУФбОккя 
гС кжХ еОХСгіб кПмОТжнкСвС ТПвФиюбОккя еСбкіркьСПзСкСйіпкСї гіяиькСУмі, еО ФйСбж 
лСгОиьрСвС ТППзУлСТмФ лТСгФзміб лПТПТСазж. 

ЛмОммя 148. ЗОаПелПпПккя гСмТжйОккя ФйСб лПТПаФбОккя мСбОТіб Ф йжмкСйФ 
ТПджйі лПТПТСазж кО йжмкіР мПТжмСТії мО СайПдПккя сСгС лСйісПккя СзТПйжХ 

мСбОТіб Ф оПР йжмкжР ТПджй 
1. ЙСйісПккя мСбОТіб Ф йжмкжР ТПджй лПТПТСазж кО йжмкіР мПТжмСТії егіРУкюємьУя е 

ФйСбкжй лСбкжй ебіиькПккяй біг СлСгОмзФбОккя йжмкжйж лиОмПдОйж. ЗОаПелПпПккя 
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УлиОмж йжмкжХ лиОмПдіб біглСбігкС гС ТСегіиФ X оьСвС КСгПзУФ кОгОємьУя сСгС мСбОТіб, 
бжекОпПкжХ КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж біглСбігкС гС лФкзмФ 1 пОУмжкж мТПмьСї оієї УмОммі. 

2. К лТСоПУі лПТПТСазж ікСеПйкжХ мСбОТіб кП гСлФУзОємьУя бжзСТжУмОккя ФзТОїкУьзжХ 
мСбОТіб (зТій лОижбО мО ПкПТвії), кО язі еОзСкСй бУмОкСбиПкС бжбіекП йжмС. 

3. ИайПдПккя ОаС еОаСТСкж сСгС ббПеПккя СзТПйжХ бжгіб мСбОТіб кО йжмкФ мПТжмСТію 
КзТОїкж е йПмСю лПТПТСазж бУмОкСбиююмьУя еОзСкСй. ЗО СаґТФкмСбОкСї кПСаХігкСУмі 
КОаікПм ЖікіУмТіб КзТОїкж йОє лТОбС бжекОпОмж: 

1) мСбОТж, лТж лСйісПккі язжХ Ф йжмкжР ТПджй лПТПТСазж кО йжмкіР мПТжмСТії 
кОгОємьУя еОаПелПпПккя УлиОмж йжмкжХ лиОмПдіб біглСбігкС гС ТСегіиФ X оьСвС КСгПзУФ; 

2) лТСгФзмж лПТПТСазж мО/ОаС мСбОТж, лТСгФзмж лПТПТСазж язжХ лігиявОюмь 
СаСб'яезСбСйФ ТППзУлСТмФ еО йПді йжмкСї мПТжмСТії КзТОїкж; 

3) йікійОиькП УліббігкСрПккя бОТмСУмі ікСеПйкжХ мО ФзТОїкУьзжХ мСбОТіб гия СзТПйжХ 
зОмПвСТіР мСбОТіб, сС ліггОюмьУя СлПТОоіяй е лПТПТСазж; 

4) лПТПиіз мСбОТіб, язі кП йСдФмь аФмж гСлФсПкі гС лПТПТСазж гия біиькСвС СаівФ кО 
йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж; 

5) мСбОТж, лСйісПккя язжХ Ф йжмкжР ТПджй лПТПТСазж кО йжмкіР мПТжмСТії 
еОаСТСкяємьУя. 

4. К ТОеі бУмОкСбиПккя біглСбігкС гС пОУмжкж мТПмьСї оієї УмОммі еОаСТСк пж СайПдПкь 
сСгС лПТПТСазж біглСбігкжХ мСбОТіб кО йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж лПТПТСазО мОзжХ мСбОТіб, 
лСйісПкжХ Ф йжмкжР ТПджй лПТПТСазж кО йжмкіР мПТжмСТії, еОбПТрФємьУя кО ФйСбОХ, сС 
гіяиж кО йСйПкм лСйісПккя ожХ мСбОТіб Ф еОекОпПкжР йжмкжР ТПджй. 

ЛмОммя 149. ДСебіи кО лПТПТСазФ мСбОТіб кО йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж 
1. ЙСйісПккя мСбОТіб Ф йжмкжР ТПджй лПТПТСазж кО йжмкіР мПТжмСТії гСлФУзОємьУя е 

лжУьйСбСвС гСебСиФ йжмкСвС СТвОкФ еО еОябСю биОУкжзО ожХ мСбОТіб ОаС ФлСбкСбОдПкСї 
кжй СУСаж. 

2. КОеСй іе еОябСю биОУкжз мСбОТіб ОаС ФлСбкСбОдПкО кжй СУСаО лСгОє йжмкСйФ 
СТвОкФ мОзі гСзФйПкмж: 

1) еСбкіркьСПзСкСйіпкі гСвСбСТж ОаС гСзФйПкмж, сС їХ еОйікююмь, кО лігУмОбі язжХ 
еОекОпПкі б еОябі мСбОТж аФиж пж аФгФмь ббПеПкі кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж, і язі лСбжккі 
йіУмжмж, еСзТПйО, бігСйСУмі лТС СаСб'яезСбжР СаУяв бжХСгФ лТСгФзміб лПТПТСазж, 
зСкзТПмкжР СаУяв ТСаім і УмТСз їХ бжзСкОккя. ЯзсС еСбкіркьСПзСкСйіпкжР гСвСбіТ ОаС 
гСзФйПкм, сС РСвС еОйікює, кП йіУмжмь еОекОпПкжХ бігСйСУмПР, мОзі бігСйСУмі лСгОюмьУя 
СзТПйжй гСзФйПкмСй; 

2) мПХкСиСвіпкі УХПйж лПТПТСазж (зТій бжлОгзіб ббПеПккя мСбОТіб е йПмСю ТПйСкмФ, Ф 
мСйФ пжУиі йСгПТкіеОоії, бігкСбиПккя мО ТПвФиюбОккя), б язжХ лСбжккі аФмж еОекОпПкі 
бігСйСУмі лТС бУі ПмОлж лПТПТСазж мО лТСоПУФ лПТПмбСТПккя мСбОТіб, лСйісПкжХ Ф йжмкжР 
ТПджй лПТПТСазж кО йжмкіР мПТжмСТії, кО лТСгФзмж лПТПТСазж, зіиьзіУкі лСзОекжзж мСбОТіб, 
лСйісПкжХ Ф йжмкжР ТПджй лПТПТСазж кО йжмкіР мПТжмСТії, мО ікржХ мСбОТіб, сС 
бжмТОпОюмьУя ліглТжєйУмбСй кО егіРУкПккя СлПТОоіР е лПТПТСазж, е СаґТФкмФбОккяй 
бжТСакжпжХ бмТОм мСбОТіб кО зСдкСйФ ПмОлі, О мОзСд бігСйСУмі лТС кОРйПкФбОккя мО 
зіиьзіУмь бігХСгіб лПТПТСазж; 

3) гСвСбСТж кО лПТПТСазФ мСбОТіб е ікржйж ліглТжєйУмбОйж, язсС СзТПйі СлПТОоії 
(ОаС лСбкжР ожзи) е лПТПТСазж мСбОТіб егіРУкюбОмжйФмьУя мОзжйж ікржйж 
ліглТжєйУмбОйж; 

4) ікрі гСзФйПкмж еО аОдОккяй биОУкжзО мСбОТіб ОаС ФлСбкСбОдПкСї кжй СУСаж - 
бжУкСбзж гПТдОбкжХ СТвОкіб, ПзУлПТмкжХ ФУмОкСб, СТвОкіеОоіР, гПТдОбкі УмОкгОТмж Р 
УмОкгОТмж ліглТжєйУмбО, мПХкіпкі ФйСбж, СлжУж пж зТПУиПккя еТОезіб, біглСбігкС гС язжХ 
егіРУкюбОмжйПмьУя лПТПТСазО, мСсС. 

3. ДСебіи кО лПТПТСазФ мСбОТіб кО йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж бжгОємьУя йжмкжй СТвОкСй 
ліглТжєйУмбФ аПеСлиОмкС лТСмявСй л'ямж ТСаСпжХ гкіб біг гОмж ТПєУмТОоії біглСбігкСї 
еОябж. 
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4. ЯзсС еСбкіркьСПзСкСйіпкжР гСвСбіТ ОаС гСзФйПкм, сС РСвС еОйікює, кО лігУмОбі 
язСвС еОекОпПкі б еОябі мСбОТж аФгФмь ббПеПкі кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж, лПТПгаОпОє 
ббПеПккя мСбОТіб е йПмСю лПТПТСазж СзТПйжйж лОТміяйж лТСмявСй лПбкСвС лПТіСгФ пОУФ кО 
СгкОзСбжХ ФйСбОХ, гСебіи бжгОємьУя кО СаУяв мСбОТіб і УмТСз, бжекОпПкі 
еСбкіркьСПзСкСйіпкжй гСвСбСТСй, ОиП кП аіиьрП кід кО УмТСз, лПТПгаОпПкжР УмОммПю 151 
оьСвС КСгПзУФ. 

5. ВжкжзкПккя ОаС бжябиПккя йжмкжй СТвОкСй СаУмОбжк, язі кП бігСаТОдПкі Ф 
гСзФйПкмОХ ліглТжєйУмбО і язі ближбОюмь кО кОРйПкФбОккя мО СаУявж бжХСгФ лТСгФзміб 
лПТПТСазж, О мОзСд бУмОкСбиПккя еОзСкСгОбУмбСй КзТОїкж еОаСТСк пж СайПдПкь сСгС 
лПТПТСазж біглСбігкжХ мСбОТіб кО йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж є лігУмОбСю гия кОгОккя 
бігйСбж б йжмкСйФ СнСТйиПккі кОУмФлкжХ лОТміР мСбОТіб, сС ббСеямьУя кО йжмкФ мПТжмСТію 
КзТОїкж е йПмСю лПТПТСазж. ЯзсС мОзі СаУмОбжкж кП йОюмь ближбФ кО кОРйПкФбОккя мО 
СаУявж бжХСгФ лТСгФзміб лПТПТСазж, мС бігСйСУмі лТС мОзі СаУмОбжкж бкСУямьУя гС ТОкірП 
бжгОкСвС гСебСиФ. 

6. К гСебСиі кО лПТПТСазФ мСбОТіб кО йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж еОекОпОємьУя лПТПиіз 
СлПТОоіР е лПТПТСазж мО УлСУіа їХ егіРУкПккя. 

7. К бжгОпі гСебСиФ кО лПТПТСазФ мСбОТіб кО йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж кП йСдП аФмж 
бігйСбиПкС е СвиягФ кО: 

1) зТОїкФ лСХСгдПккя, зТОїкФ біглТОбиПккя ОаС зТОїкФ лТжекОпПккя ожХ мСбОТіб; 
2) кОябкіУмь кО йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж мСбОТіб, ігПкмжпкжХ еО СлжУСй, язіУмю мО 

мПХкіпкжйж ХОТОзмПТжУмжзОйж мСбОТОй, сС ббСеямьУя гия лПТПТСазж; 
3) бжг еСбкіркьСПзСкСйіпкСвС гСвСбСТФ, кО лігУмОбі язСвС оі мСбОТж аФиж пж аФгФмь 

ббПеПкі кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж, еО бжкямзСй гСвСбСТіб, язі еОаСТСкПкі еОзСкОйж 
КзТОїкж; 

4) нСТйФ ТСеТОХФкзФ еО еСбкіркьСПзСкСйіпкжй гСвСбСТСй, кО лігУмОбі язСвС оі мСбОТж 
аФиж пж аФгФмь ббПеПкі кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж, зТій нСТй ТСеТОХФкзФ, еОаСТСкПкжХ 
еОзСкСгОбУмбСй КзТОїкж. 

8. КірПккя лТС бігйСбФ Ф бжгОпі гСебСиФ кО лПТПТСазФ мСбОТіб кО йжмкіР мПТжмСТії 
КзТОїкж лТжРйОємьУя, язсС: 

1) бігСйСУмПР, еОекОпПкжХ Ф лСгОкжХ еОябкжзСй гСзФйПкмОХ, кПгСУмОмкьС гия 
бжекОпПккя СаСб'яезСбСвС СаУявФ бжХСгФ лТСгФзміб лПТПТСазж, сС ФмбСТююмьУя б 
ТПеФиьмОмі лПТПТСазж мСбОТіб; 

2) йжмкжР СТвОк бжябжб кПбіглСбігкСУмі Ф бігСйСУмяХ, сС йіУмямьУя Ф лСгОкжХ 
еОябкжзСй гСзФйПкмОХ, ОаС кПгСУмСбіТкіУмь ожХ бігСйСУмПР; 

3) йжмкжй СТвОкСй бУмОкСбиПкС бігУФмкіУмь кОиПдкСвС мПХкСиСвіпкСвС СаиОгкОккя, 
лТжйісПкь, ФйСб гия СаиізФ і еаПТівОккя мСбОТіб, сС ббСеямьУя е йПмСю лПТПТСазж; 

4) ліглТжєйУмбСй кП гСмТжйОкС бУмОкСбиПкжХ еОзСкСгОбУмбСй КзТОїкж еОаСТСк пж 
СайПдПкь сСгС лПТПТСазж мСбОТіб кО йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж. 

9. ДСебіи кО лПТПТСазФ мСбОТіб кО йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж йСдП аФмж ейікПкС ОаС 
бігзижзОкС йжмкжй СТвОкСй, язсС РСвС бжгОкС кО лігУмОбі кПгСУмСбіТкжХ гОкжХ, сС йОиж 
іУмСмкП екОпПккя гия лТжРкяммя ТірПккя лТС РСвС бжгОпФ, ОаС язсС ліглТжєйУмбС, язСйФ 
бжгОкС мОзжР гСебіи, кП гСмТжйФємьУя лСиСдПкь оьСвС КСгПзУФ мО ікржХ Озміб 
еОзСкСгОбУмбО КзТОїкж е лжмОкь йжмкСї УлТОбж. 

10. Вийкючема. 
11. ВжйСвж гС ігПкмжнізОоії СзТПйжХ мСбОТіб, сС ббСеямьУя кО йжмкФ мПТжмСТію 

КзТОїкж е йПмСю лПТПТСазж, йСдФмь бУмОкСбиюбОмжУя оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї 
биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ, е ФТОХФбОккяй 
ХОТОзмПТФ СлПТОоіР е лПТПТСазж мО СУСаижбСУмПР мПХкСиСвіпкСвС лТСоПУФ. 

12. ЯзсС йжмкі СТвОкж кП йСдФмь еОаПелПпжмж ігПкмжнізОоію мСбОТіб, сС ббСеямьУя кО 
йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж е йПмСю лПТПТСазж, біглСбігкС гС УмОммі 326 оьСвС КСгПзУФ 
йСдФмь аФмж еОУмСУСбОкі ікрі УлСУСаж еОаПелПпПккя ігПкмжнізОоії е ФТОХФбОккяй ХОТОзмПТФ 
СлПТОоіР е лПТПТСазж мО СУСаижбСУмПР мПХкСиСвіпкСвС лТСоПУФ, кОлТжзиОг, мОзі яз: 
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1) лСУжиОккя кО СлжУ УлПоіОиькСвС бжТСакжпСвС йОТзФбОккя ОаС кСйПТіб; 
2) лиСйаж, лПпОмзж, рмОйлж ОаС ікрП ікгжбігФОиькП йОТзФбОккя; 
3) еТОезж, іиюУмТОоії пж мПХкіпкжР СлжУ; 
4) лТСаж; 
5) гСзФйПкмОиькП лігмбПТгдПккя, язП УмСУФємьУя лПТПгаОпПкжХ СлПТОоіР (мОзі яз 

зСкмТОзмж, ТОХФкзж-лТСнСТйж, зСйПТоіРкО лПТПлжУзО), язі УбігпОмь лТС мП, сС лТСгФзмж 
лПТПТСазж бжТСаиПкі е мСбОТіб, язі ббСеямьУя гия лПТПТСазж. 

13. ЖСдижбіУмь бУмОкСбиПккя кОябкСУмі ббПеПкжХ мСбОТіб Ф лТСгФзмОХ лПТПТСазж кП є 
СаСб'яезСбСю гия гСлФУзФ мСбОТіб гия лПТПТСазж кО йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж Ф бжлОгзОХ, 
язсС: 

1) мОзі мСбОТж йСдФмь аФмж ігПкмжнізСбОкі рияХСй лТПгУмОбиПккя гСзиОгкжХ гОкжХ 
лТС бжмТОпПкі ТПУФТУж мО мПХкСиСвії бжТСакжомбО лТСгФзміб лПТПТСазж пж рияХСй 
егіРУкПккя йжмкСвС зСкмТСию ліг пОУ лТСбПгПккя СлПТОоіР е лПТПТСазж; ОаС 

2) йжмкжР ТПджй лПТПТСазж кО йжмкіР мПТжмСТії еОбПТрФємьУя ТППзУлСТмСй лТСгФзміб 
лПТПТСазж мСбОТіб, ігПкмжпкжХ еО СлжУСй, язіУмю мО мПХкіпкжйж ХОТОзмПТжУмжзОйж мСбОТОй, 
гСлФсПкжй гия лПТПТСазж кО йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж. 

ЛмОммя 150. ИлПТОоії е лПТПТСазж мСбОТіб 
1. КіиьзіУмь СлПТОоіР е лПТПТСазж мСбОТіб Ф йжмкСйФ ТПджйі лПТПТСазж кО йжмкіР 

мПТжмСТії кП СайПдФємьУя. 
2. ИлПТОоії е лПТПТСазж мСбОТіб йСдФмь бзиюпОмж: 
1) биОУкП лПТПТСазФ мСбОТіб, Ф мСйФ пжУиі: СаТСазФ, йСкмОд, гПйСкмОд, бжзСТжУмОккя 

СзТПйжХ мСбОТіб, язі УлТжяюмь пж лСиПврФюмь лТСоПУ бжвСмСбиПккя лТСгФзміб лПТПТСазж; 
2) ТПйСкм мСбОТіб, Ф мСйФ пжУиі йСгПТкіеОоію, бігкСбиПккя мО ТПвФиюбОккя, 

зОиіаТФбОккя. 
3. ИзТПйі СлПТОоії е лПТПТСазж мСбОТіб ОаС лСбкжР ожзи лПТПТСазж еО гСТФпПккяй 

ліглТжєйУмбО, язСйФ бжгОкС гСебіи кО лПТПТСазФ мСбОТіб кО йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж, мО е 
гСебСиФ йжмкСвС СТвОкФ йСдФмь егіРУкюбОмжУя ікржйж ліглТжєйУмбОйж. ЙТж оьСйФ 
біглСбігОиькіУмь лПТПг йжмкжйж СТвОкОйж еО лСТФрПккя бжекОпПкСвС лСТягзФ лПТПТСазж 
мСбОТіб кПУП ліглТжєйУмбС, язСйФ бжгОкС гСебіи кО лТСбПгПккя СлПТОоіР е лПТПТСазж 
мСбОТіб кО йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж. ДСебСиж кО бжзСкОккя СзТПйжХ СлПТОоіР е лПТПТСазж 
ОаС лСбкСвС ожзиФ лПТПТСазж кОгОюмьУя СгкСпОУкС е гСебСиСй кО лПТПТСазФ мСбОТіб кО 
йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж ОаС, еО кПСаХігкСУмі, - кО лігУмОбі еОябж біглСбігкСї СУСаж ліУия 
кОгОккя оьСвС гСебСиФ мО бігСаТОдОюмьУя Ф кьСйФ. 

ЛмОммя 151. ЛмТСзж лПТПТСазж мСбОТіб кО йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж 
1. ЛмТСз лПТПТСазж мСбОТіб кО йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж бУмОкСбиюємьУя йжмкжй 

СТвОкСй Ф зСдкСйФ бжлОгзФ ліг пОУ бжгОпі гСебСиФ ліглТжєйУмбФ, бжХСгяпж е мТжбОиСУмі 
лТСоПУФ лПТПТСазж мСбОТіб мО ТСелСТягдПккя лТСгФзмОйж їХ лПТПТСазж. ЗОекОпПкжР УмТСз 
СапжУиюємьУя, лСпжкОюпж е гкя еОбПТрПккя йжмкСвС СнСТйиПккя йжмкжй СТвОкСй 
ікСеПйкжХ мСбОТіб гия лПТПТСазж. ЗО еОябСю ліглТжєйУмбО, язСйФ бжгОкС гСебіи кО 
лПТПТСазФ мСбОТіб, е лТжпжк, лігмбПТгдПкжХ гСзФйПкмОиькС, УмТСз лПТПТСазж мСбОТіб кО 
йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж лТСгСбдФємьУя еОекОпПкжй СТвОкСй, ОиП еОвОиькжР УмТСз 
лПТПТСазж кП йСдП лПТПбжсФбОмж 365 гкіб, зТій бжлОгзіб, лПТПгаОпПкжХ пОУмжкОйж гТФвСю 
і мТПмьСю оієї УмОммі. 

2. ЗОзСкОйж КзТОїкж йСдП бжекОпОмжУя аіиьржР УмТСз лПТПТСазж мСбОТіб, О гия 
ліглТжєйУмб УФгкСаФгібкСї лТСйжУиСбСУмі (б йПдОХ зиОУФ 30.11 вТФлж 30.1 ТСегіиФ 30, 
зиОУФ 33.15 вТФлж 33.1 ТСегіиФ 33 КВДД ДК 009:2010) еОвОиькжР УмТСз лПТПТСазж кП йСдП 
лПТПбжсФбОмж 730 гкіб. 

3. ВжХСгяпж е мПХкСиСвіпкжХ СУСаижбСУмПР лПТПТСазж СзТПйжХ мСбОТіб, лСлПТПгкьС 
бУмОкСбиПкжР УмТСз їХ лПТПТСазж еО лжУьйСбСю еОябСю ліглТжєйУмбО, язСйФ бжгОкС 
гСебіи кО лПТПТСазФ, йСдП аФмж лТСгСбдПкжР йжмкжй СТвОкСй, язжй бжгОкС біглСбігкжР 
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гСебіи кО лПТПТСазФ, Ф мСйФ пжУиі лСкОг УмТСз, лПТПгаОпПкжР пОУмжкСю лПТрСю оієї УмОммі. 
К ТОеі бігйСбж Ф лТСгСбдПккі мОзСвС УмТСзФ йжмкжР СТвОк еСаСб'яеОкжР кПбігзиОгкС 
лжУьйСбС ОаС б ПиПзмТСккіР нСТйі лСбігСйжмж СУСаі, язО ебПТкФиОУя іе еОябСю лТС РСвС 
лТСгСбдПккя, лТС лТжпжкж мО лігУмОбж мОзСї бігйСбж. 

4. ЯзсС мСбОТж, лСйісПкі Ф йжмкжР ТПджй лПТПТСазж кО йжмкіР мПТжмСТії, кП йСдФмь 
аФмж УбСєпОУкС ТППзУлСТмСбОкі бкОУиігСз кОзиОгПккя кО кжХ ОТПрмФ (зТій ОТПрмФ 
бкОУиігСз лСеСбіб лТжбОмкжХ СУіа), бжиФпПккя Ф УлТОбі лТС лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи, 
ОбОТії ОаС гії СаУмОбжк кПлПТПаСТкСї Ужиж, еО ФйСбж лігмбПТгдПккя нОзмФ мОзСї ОбОТії ОаС 
гії СаУмОбжк Ф лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС 
еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ, УмТСз лПТПТСазж кО 
йжмкіР мПТжмСТії еФлжкяємьУя кО пОУ мОзСвС ОТПрмФ (бжиФпПккя, ОбОТії, гії СаУмОбжк 
кПлПТПаСТкСї Ужиж). 

ЛмОммя 152. ЙПТПбіТзО йжмкжйж СТвОкОйж гСмТжйОккя йжмкСвС ТПджйФ лПТПТСазж 
кО йжмкіР мПТжмСТії 

1. МСбОТж, лСйісПкі б йжмкжР ТПджй лПТПТСазж кО йжмкіР мПТжмСТії, О мОзСд лТСгФзмж 
їХ лПТПТСазж лТСмявСй бУьСвС УмТСзФ лПТПаФбОккя б оьСйФ ТПджйі екОХСгямьУя ліг йжмкжй 
зСкмТСиПй. 

2. Жжмкі СТвОкж йСдФмь лТСбСгжмж лПТПбіТзФ мСбОТіб, ббПеПкжХ гия лПТПТСазж кО 
йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж, О мОзСд лТСгФзміб їХ лПТПТСазж Ф аФгь-язСї СУСаж, язО егіРУкює 
СлПТОоії е лПТПТСазж мОзжХ мСбОТіб. 

ЛмОммя 153. ИаУяв бжХСгФ лТСгФзміб лПТПТСазж 
1. Жжмкі СТвОкж егіРУкююмь зСкмТСиь еО СаСб'яезСбжй СаУявСй бжХСгФ лТСгФзміб 

лПТПТСазж, сС ФмбСТююмьУя б ТПеФиьмОмі лПТПТСазж мСбОТіб кО йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж. 
ДОкі лТС СаСб'яезСбжР СаУяв бжХСгФ лТСгФзміб лПТПТСазж еОекОпОюмьУя б 
еСбкіркьСПзСкСйіпкСйФ гСвСбСТі (зСкмТОзмі) кО лПТПТСазФ мСбОТіб ОаС б СзТПйСйФ 
гСзФйПкмі, сС лСгОємьУя йжмкСйФ СТвОкФ ліглТжєйУмбСй гия СмТжйОккя гСебСиФ кО 
лПТПТСазФ мСбОТіб кО йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж. 

2. Дия лігмбПТгдПккя гОкжХ лТС СаУяв бжХСгФ лТСгФзміб лПТПТСазж оПкмТОиькжР СТвОк 
бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ йжмкФ лСиімжзФ, йСдП ебПТмОмжУя гС ікржХ 
оПкмТОиькжХ СТвОкіб бжзСкОбпСї биОгж ОаС ПзУлПТмкжХ ФУмОкСб. МОзі ебПТкПккя кП є 
лігУмОбСю гия бігйСбж Ф бжгОпі гСебСиФ кО лПТПТСазФ мСбОТіб кО йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж 
ОаС гия еФлжкПккя гії ТОкірП бжгОкжХ гСебСиіб лТСмявСй бУьСвС лПТіСгФ їХ ТСевиягФ. 

3. МПкмТОиькжР СТвОк бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє 
гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ, йСдП бУмОкСбиюбОмж СаСб'яезСбі кСТйж бжХСгФ лТСгФзміб 
лПТПТСазж Ф бжлОгзОХ, зСиж СлПТОоії е лПТПТСазж кО йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж егіРУкююмьУя 
еО мжлСбжйж (СгкОзСбжйж) мПХкіпкжйж ФйСбОйж, О мСбОТж мО лТСгФзмж їХ лПТПТСазж йОюмь 
лСУміРкі ХОТОзмПТжУмжзж. 

ЛмОммя 154. ЙСТягСз йжмкСвС СнСТйиПккя лТСгФзміб лПТПТСазж 
1. Йіг пОУ ТППзУлСТмФ лТСгФзміб лПТПТСазж бСкж лігиявОюмь гПзиОТФбОккю йжмкжй 

СТвОкОй е лСгОккяй лПТПиізФ ФзТОїкУьзжХ мСбОТіб, бжмТОпПкжХ ліг пОУ егіРУкПккя СлПТОоіР 
е лПТПТСазж ікСеПйкжХ мСбОТіб, іе еОекОпПккяй їХ зіиьзСУмі мО бОТмСУмі. 

2. ДПзиОТОкм йОє лТОбС еОябжмж ФзТОїкУьзі мСбОТж (зТій лОижбО мО ПкПТвії), сС 
лСбкіУмю бжзСТжУмОкі ліг пОУ лПТПТСазж ікСеПйкжХ мСбОТіб, Ф йжмкжР ТПджй ПзУлСТмФ. 
ЖжмкП СнСТйиПккя б мОзСйФ бжлОгзФ егіРУкюємьУя Ф лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ ожй 
КСгПзУСй мО ікржйж еОзСкОйж КзТОїкж гия йжмкСвС СнСТйиПккя ПзУлСТмФ ФзТОїкУьзжХ 
мСбОТіб. 

3. ЙТСгФзмж лПТПТСазж йСдФмь ТППзУлСТмФбОмжУя Сгкією пж зіиьзСйО лОТміяйж. 
ДСлФУзОємьУя бжбПеПккя лТСгФзміб лПТПТСазж еО йПді йжмкСї мПТжмСТії КзТОїкж кП пПТПе 
мСР йжмкжР СТвОк, пПТПе язжР мСбОТж ббСежижУя кО ою мПТжмСТію гия лПТПТСазж. 
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ЛмОммя 155. КйСбж ТПОиіеОоії лТСгФзміб лПТПТСазж кО йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж 
1. ЯзсС ФйСбОйж лПТПТСазж ікСеПйкжХ мСбОТіб кО йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж 

лПТПгаОпПкС лТСбПгПккя ТСеТОХФкзіб пОУмжкСю лТСгФзміб їХ лПТПТСазж, мОзі лТСгФзмж 
лігиявОюмь йжмкСйФ СнСТйиПккю біглСбігкС гС йжмкСвС ТПджйФ ійлСТмФ е 
СлСгОмзФбОккяй йжмкжйж лиОмПдОйж мО еОУмСУФбОккяй еОХСгіб кПмОТжнкСвС ТПвФиюбОккя 
еСбкіркьСПзСкСйіпкСї гіяиькСУмі, лПТПгаОпПкжХ еОзСкСй. 

2. КПОиіеОоія кО йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж лТСгФзміб лПТПТСазж, биОУкжзСй язжХ є 
кПТПежгПкм, егіРУкюємьУя пПТПе еОТПєУмТСбОкП б КзТОїкі РСвС лТПгУмОбкжомбС, кО язП 
лСзиОгОємьУя СаСб'яеСз е гПзиОТФбОккя ожХ лТСгФзміб лПТПТСазж гия біиькСвС СаівФ. 

3. ЙТСгФзмж лПТПТСазж мОзСд йСдФмь аФмж ТПОиіеСбОкі ліглТжєйУмбФ, язП їХ 
бжвСмСбжиС. 

4. КПОиіеОоія кО йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж лТСгФзміб лПТПТСазж, бжвСмСбиПкжХ е мСбОТіб, 
биОУкжзСй язжХ є ліглТжєйУмбС-ТПежгПкм, язСйФ йжмкжй СТвОкСй кОгОкС гСебіи кО їХ 
лПТПТСазФ, егіРУкюємьУя ліУия лСйісПккя еОекОпПкжй ліглТжєйУмбСй мОзжХ лТСгФзміб 
лПТПТСазж б йжмкжР ТПджй ійлСТмФ еі УлиОмСю йжмкжХ лиОмПдіб, язжйж біглСбігкС гС 
еОзСкіб КзТОїкж СлСгОмзСбФюмьУя мСбОТж ліг пОУ ббПеПккя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж б 
ТПджйі ійлСТмФ, мО іе еОУмСУФбОккяй гС мОзжХ лТСгФзміб лПТПТСазж бУмОкСбиПкжХ 
біглСбігкС гС еОзСкФ еОХСгіб кПмОТжнкСвС ТПвФиюбОккя еСбкіркьСПзСкСйіпкСї гіяиькСУмі. 

ЛмОммя 156. ЙПТПТСазО мСбОТіб гия біиькСвС СаівФ кО йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж 
1. ДСебСияємьУя ббПеПккя мСбОТіб гия лПТПТСазж кО йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж е йПмСю 

лСгОиьрСвС йжмкСвС СнСТйиПккя лТСгФзміб лПТПТСазж гия біиькСвС СаівФ кО оіР мПТжмСТії. 
2. МСбОТж йСдФмь аФмж гСлФсПкі гС лПТПТСазж гия біиькСвС СаівФ кО йжмкіР мПТжмСТії 

КзТОїкж еО ФйСбж, сС: 
1) йжмкжР СТвОк йСдП блПбкжмжУя б мСйФ, сС лТСгФзмж лПТПТСазж аФиж СмТжйОкі УОйП 

е ожХ мСбОТіб; мО 
2) мСбОТж ліУия лПТПТСазж кП йСдФмь аФмж ПзСкСйіпкС бжвігкС бігкСбиПкі Ф 

лПТбжккСйФ УмОкі. 
3. ЙПТПТСазО мСбОТіб гия біиькСвС СаівФ кО йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж еОбПТрФємьУя 

рияХСй лСйісПккя лТСгФзміб їХ лПТПТСазж Ф йжмкжР ТПджй ійлСТмФ. ЗО ТірПккяй 
гПзиОТОкмО ОаС ФлСбкСбОдПкСї кжй СУСаж гСлФУзОємьУя лСйісПккя еОекОпПкжХ лТСгФзміб б 
ікрі йжмкі ТПджйж. 

ЛмОммя 157. ЗОижрзж і бігХСгж, сС ФмбСТжижУя б ТПеФиьмОмі лПТПТСазж мСбОТіб 
1. ЗОижрзж ОаС бігХСгж, сС ФмбСТжижУя б ТПеФиьмОмі егіРУкПккя СлПТОоіР е лПТПТСазж 

ікСеПйкжХ мСбОТіб і йОюмь вСУлСгОТУьзФ оіккіУмь мО/ОаС йСдФмь аФмж ФмжиіеСбОкі, 
лігиявОюмь лСйісПккю б оьСйФ УмОкі Ф біглСбігкжР йжмкжР ТПджй гС еОзікпПккя УмТСзФ 
лПТПТСазж мСбОТіб. 

2. ЗО аОдОккяй гПзиОТОкмО ОаС ФлСбкСбОдПкСї кжй СУСаж еОижрзж ОаС бігХСгж, 
еОекОпПкі б пОУмжкі лПТріР оієї УмОммі, йСдФмь гПзиОТФбОмжУя еО Сгкжй зиОУжнізОоіРкжй 
зСгСй евігкС е ККМ ЗДД, еО ФйСбж, сС оьСйФ зСгФ біглСбігОє кОРаіиьрО УмОбзО йжмО. ЯзсС 
гС СзТПйжХ мСбОТіб, язі бХСгямь гС еОекОпПкСї лОТмії, еОУмСУСбФюмьУя лПТПгаОпПкі еОзСкСй 
еОХСгж кПмОТжнкСвС ТПвФиюбОккя еСбкіркьСПзСкСйіпкСї гіяиькСУмі, мОзжР УлСУіа 
гПзиОТФбОккя кП ебіиькяє гПзиОТОкмО біг гСгПТдОккя еОекОпПкжХ еОХСгіб сСгС ожХ 
мСбОТіб. 

3. Ікрі бігХСгж, кід еОекОпПкі б пОУмжкі лПТріР оієї УмОммі, е гСебСиФ йжмкСвС СТвОкФ 
лігиявОюмь бжгОиПккю біглСбігкС гС еОзСкСгОбУмбО КзТОїкж гС еОзікпПккя УмТСзФ 
лПТПТСазж мСбОТіб. 

ЛмОммя 158. ДзбібОиПкмкО зСйлПкУОоія 
1. ЙТСгФзмж, СмТжйОкі б ТПеФиьмОмі лПТПТСазж ПзбібОиПкмкжХ мСбОТіб, гия оіиПР 

еОУмСУФбОккя оієї виОбж ббОдОюмьУя лТСгФзмОйж лПТПТСазж ікСеПйкжХ мСбОТіб. 
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2. Йіг ПзбібОиПкмкжйж мСбОТОйж ТСеФйіюмьУя ФзТОїкУьзі мО ікСеПйкі мСбОТж, язі є 
ігПкмжпкжйж еО СлжУСбжйж, зіиьзіУкжйж і мПХкіпкжйж ХОТОзмПТжУмжзОйж ікСеПйкжй 
мСбОТОй, язі бСкж еОйікююмь, ббПеПкжй гия СлПТОоіР е лПТПТСазж кО йжмкіР мПТжмСТії 
КзТОїкж. 

3. ДСебСияємьУя егіРУкПккя ТППзУлСТмФ лТСгФзміб лПТПТСазж, СгПТдОкжХ е 
бжзСТжУмОккяй ПзбібОиПкмкжХ мСбОТіб, гС ббПеПккя мСбОТіб гия лПТПТСазж кО йжмкіР 
мПТжмСТії КзТОїкж ОаС гС еОбПТрПккя СлПТОоіР е їХ лПТПТСазж. 

ЛмОммя 159. ЖжмкжР УмОмФУ мСбОТіб, сС лСйісФюмьУя Ф йжмкжР ТПджй лПТПТСазж кО 
йжмкіР мПТжмСТії 

1. ІкСеПйкі мСбОТж, лСйісПкі Ф йжмкжР ТПджй лПТПТСазж кО йжмкіР мПТжмСТії, 
еаПТівОюмь УмОмФУ ікСеПйкжХ мСбОТіб. 

2. ЙТСгФзмж лПТПТСазж, еОижрзж (бігХСгж), бжвСмСбиПкі (СгПТдОкі) б лТСоПУі 
егіРУкПккя СлПТОоіР е лПТПТСазж ікСеПйкжХ мСбОТіб, йОюмь УмОмФУ ікСеПйкжХ мСбОТіб мО 
ббОдОюмьУя мОзжйж, сС лСйісПкі Ф йжмкжР ТПджй лПТПТСазж кО йжмкіР мПТжмСТії. 

3. КзТОїкУьзі мСбОТж, сС бжзСТжУмСбФбОижУя б лТСоПУі лПТПТСазж ікСеПйкжХ мСбОТіб кО 
йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж, СмТжйФюмь УмОмФУ ікСеПйкжХ мСбОТіб Ф йСйПкм бжбПеПккя 
лТСгФзміб лПТПТСазж еО йПді йжмкСї мПТжмСТії КзТОїкж. 

ЛмОммя 160. ЗОбПТрПккя йжмкСвС ТПджйФ лПТПТСазж кО йжмкіР мПТжмСТії 
1. ЖжмкжР ТПджй лПТПТСазж кО йжмкіР мПТжмСТії еОбПТрФємьУя рияХСй ТППзУлСТмФ 

лТСгФзміб лПТПТСазж пж лСйісПккя їХ б ікржР йжмкжР ТПджй, О мОзСд Ф бжлОгзОХ, 
лПТПгаОпПкжХ пОУмжкСю гТФвСю оієї УмОммі. 

2. ЖжмкжР ТПджй лПТПТСазж кО йжмкіР мПТжмСТії лТжлжкяємьУя йжмкжй СТвОкСй Ф ТОеі: 
1) зСкніУзОоії мСбОТіб; 
2) лСбкСї бмТОмж мСбОТіб ФкОУиігСз ОбОТії ОаС гії СаУмОбжк кПлПТПаСТкСї Ужиж, еО ФйСбж 

лігмбПТгдПккя нОзмФ мОзСї ОбОТії ОаС гії СаУмОбжк Ф лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ оПкмТОиькжй 
СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ 
лСиімжзФ. 

3. К ТОеі лТжлжкПккя йжмкСвС ТПджйФ лПТПТСазж кО йжмкіР мПТжмСТії евігкС е пОУмжкСю 
гТФвСю оієї УмОммі ТППзУлСТм мСбОТіб мО лТСгФзміб їХ лПТПТСазж кП бжйОвОємьУя, О 
еОаПелПпПккя УлиОмж йжмкжХ лиОмПдіб, кОгОкП біглСбігкС гС УмОммі 148 оьСвС КСгПзУФ, 
лігиявОє лСбПТкПккю (бжбіиькПккю). 

ЛмОммя 161. КСелСТягдПккя мСбОТОйж, сС лСйісПкі Ф йжмкжР ТПджй лПТПТСазж кО 
йжмкіР мПТжмСТії, Ф ТОеі бігзижзОккя гСебСиФ кО лПТПТСазФ 

1. ЙТСмявСй 20 гкіб біг гОмж бігзижзОккя гСебСиФ кО лПТПТСазФ мСбОТіб кО йжмкіР 
мПТжмСТії КзТОїкж ліглТжєйУмбС лСбжккС еОбПТржмж ТСелСпОмі СлПТОоії е лПТПТСазж, О 
мСбОТж, лСйісПкі б йжмкжР ТПджй лПТПТСазж кО йжмкіР мПТжмСТії, Ф УмТСз гС 30 гкіб е гОмж 
бігзижзОккя гСебСиФ кО лПТПТСазФ мСбОТіб лСбжккі аФмж бжбПеПкі еО йПді йжмкСї мПТжмСТії 
КзТОїкж ОаС еОябиПкі б ікржР йжмкжР ТПджй б лСТягзФ, бжекОпПкСйФ ожй КСгПзУСй. ЯзсС 
еОбПТрПккя ТСелСпОмжХ СлПТОоіР е лПТПТСазж лТСмявСй 20 гкіб є кПйСдижбжй аПе 
УлТжпжкПккя аПелСбСТСмкСї рзСгж мСбОТОй ОаС мПХкСиСвіпкСйФ СаиОгкОккю, лПТПТСазО 
еОекОпПкжХ мСбОТіб еОбПТрФємьУя біглСбігкС гС мПХкСиСвіпкСї УХПйж лПТПТСазж. К мОзСйФ 
ТОеі мСбОТж лТСмявСй 10 гкіб е гОмж нОзмжпкСвС еОбПТрПккя їХ лПТПТСазж лігиявОюмь 
бжбПеПккю еО йПді йжмкСї мПТжмСТії КзТОїкж ОаС лСйісПккю б ікржР йжмкжР ТПджй. 

2. К ТОеі кПбжзСкОккя ліглТжєйУмбСй бжйСв пОУмжкж лПТрСї оієї УмОммі еОаПелПпПккя 
УлиОмж йжмкжХ лиОмПдіб, кОгОкП біглСбігкС гС пОУмжкж мТПмьСї УмОммі 148 оьСвС КСгПзУФ, 
бжзСТжУмСбФємьУя гия УлиОмж біглСбігкжХ йжмкжХ лиОмПдіб Ф лСТягзФ мО УмТСзж, бжекОпПкі 
ожй КСгПзУСй. 
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ГиОбО 24. ЙПТПТСазО еО йПдОйж йжмкСї мПТжмСТії 

ЛмОммя 162. ЖжмкжР ТПджй лПТПТСазж еО йПдОйж йжмкСї мПТжмСТії 
1. ЙПТПТСазО еО йПдОйж йжмкСї мПТжмСТії - оП йжмкжР ТПджй, біглСбігкС гС язСвС 

ФзТОїкУьзі мСбОТж ліггОюмьУя Ф бУмОкСбиПкСйФ еОзСкСгОбУмбСй лСТягзФ лПТПТСаоі еО 
йПдОйж йжмкСї мПТжмСТії КзТОїкж аПе еОУмСУФбОккя еОХСгіб кПмОТжнкСвС ТПвФиюбОккя 
еСбкіркьСПзСкСйіпкСї гіяиькСУмі, еО ФйСбж лСбПТкПккя ожХ мСбОТіб ОаС лТСгФзміб їХ 
лПТПТСазж кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж Ф йжмкСйФ ТПджйі ійлСТмФ. 

ЛмОммя 163. ИлПТОоії сСгС лПТПТСазж мСбОТіб еО йПдОйж йжмкСї мПТжмСТії 
1. Йіг пОУ лПТПТСазж мСбОТіб еО йПдОйж йжмкСї мПТжмСТії КзТОїкж йСдФмь 

егіРУкюбОмжУя СлПТОоії, еОекОпПкі Ф пОУмжкі гТФвіР УмОммі 150 оьСвС КСгПзУФ. 

ЛмОммя 164. ЗОаПелПпПккя гСмТжйОккя ФйСб лПТПаФбОккя мСбОТіб Ф йжмкСйФ 
ТПджйі лПТПТСазж еО йПдОйж йжмкСї мПТжмСТії мО СайПдПккя сСгС лСйісПккя 

СзТПйжХ мСбОТіб Ф оПР йжмкжР ТПджй 
1. МСбОТж, лСйісПкі б йжмкжР ТПджй лПТПТСазж еО йПдОйж йжмкСї мПТжмСТії, лТСмявСй 

бУьСвС УмТСзФ лПТПаФбОккя Ф оьСйФ ТПджйі лПТПаФбОюмь ліг йжмкжй зСкмТСиПй. 
2. ЙСйісПккя мСбОТіб Ф йжмкжР ТПджй лПТПТСазж еО йПдОйж йжмкСї мПТжмСТії б 

ФУмОкСбиПкжХ еОзСкСй бжлОгзОХ егіРУкюємьУя еі УлиОмСю бжбіекСвС йжмО. 
3. ЗП лігиявОюмь лСйісПккю Ф йжмкжР ТПджй лПТПТСазж еО йПдОйж йжмкСї мПТжмСТії 

мСбОТж (зТій мжХ, сС бжбСеямьУя е йПмСю ТПйСкмФ), язі лТж ійлСТмі аФиж ебіиькПкі біг 
СлСгОмзФбОккя йжмкжйж лиОмПдОйж біглСбігкС гС оьСвС КСгПзУФ мО ЙСгОмзСбСвС зСгПзУФ 
КзТОїкж. 

4. ЗО СаґТФкмСбОкСї кПСаХігкСУмі КОаікПм ЖікіУмТіб КзТОїкж йОє лТОбС бжекОпОмж: 
1) лТСгФзмж лПТПТСазж, еОижрзж лПТПТСазж, О мОзСд мСбОТж, лТСгФзмж лПТПТСазж пж 

еОижрзж лПТПТСазж язжХ лігиявОюмь СаСб'яезСбСйФ лСбПТкПккю кО йжмкФ мПТжмСТію 
КзТОїкж і бжлФУзФ Ф біиькжР Саів; 

2) йікійОиькП УліббігкСрПккя бОТмСУмі ФзТОїкУьзжХ мО ікСеПйкжХ мСбОТіб гия СзТПйжХ 
зОмПвСТіР мСбОТіб, сС ліггОюмьУя СлПТОоіяй е лПТПТСазж еО йПдОйж йжмкСї мПТжмСТії 
КзТОїкж. 

5. МСбОТж, лТСгФзмж лПТПТСазж язжХ бжекОпПкі КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж яз 
СаСб'яезСбі гС лСбПТкПккя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж, бжбСеямьУя Ф йжмкСйФ ТПджйі 
лПТПТСазж еО йПдОйж йжмкСї мПТжмСТії іе кОгОккяй еОаПелПпПккя кО УФйФ їХ бОТмСУмі б 
лСТягзФ, бжекОпПкСйФ КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж. 

6. К ТОеі бУмОкСбиПккя еОзСкОйж КзТОїкж еОаСТСк пж СайПдПкь сСгС лПТПТСазж 
біглСбігкжХ мСбОТіб еО йПдОйж йжмкСї мПТжмСТії КзТОїкж лПТПТСазО мОзжХ мСбОТіб, 
лСйісПкжХ Ф ТПджй лПТПТСазж еО йПдОйж йжмкСї мПТжмСТії, еОбПТрФємьУя кО ФйСбОХ, язі 
гіяиж кО йСйПкм лСйісПккя ожХ мСбОТіб Ф еОекОпПкжР йжмкжР ТПджй. 

7. ЯзсС ФйСбОйж лПТПТСазж мСбОТіб еО йПдОйж йжмкСї мПТжмСТії КзТОїкж лПТПгаОпПкС 
лТСбПгПккя ТСеТОХФкзіб пОУмжкСю мСбОТіб, лТжекОпПкжХ гия лПТПТСазж, мОзО пОУмжкО 
мСбОТіб лТж бжбПеПккі еО йПді йжмкСї мПТжмСТії КзТОїкж гПзиОТФємьУя Ф йжмкСйФ ТПджйі 
ПзУлСТмФ. 

ЛмОммя 165. ДСебіи кО бжбПеПккя мСбОТіб гия лПТПТСазж еО йПдОйж йжмкСї 
мПТжмСТії КзТОїкж 

1. ЙСйісПккя мСбОТіб Ф йжмкжР ТПджй лПТПТСазж еО йПдОйж йжмкСї мПТжмСТії 
гСлФУзОємьУя е лжУьйСбСвС гСебСиФ йжмкСвС СТвОкФ еО еОябСю биОУкжзО ожХ мСбОТіб ОаС 
ФлСбкСбОдПкСї кжй СУСаж. 

2. КОеСй іе еОябСю биОУкжз мСбОТіб ОаС ФлСбкСбОдПкО кжй СУСаО лСгОє йжмкСйФ 
СТвОкФ мОзі гСзФйПкмж: 

1) еСбкіркьСПзСкСйіпкі гСвСбСТж ОаС гСзФйПкмж, сС їХ еОйікююмь, кО лігУмОбі язжХ 
егіРУкюбОмжйПмьУя лПТПТСазО мСбОТіб і язі лСбжккі йіУмжмж, еСзТПйО, бігСйСУмі лТС 
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СаСб'яезСбжР СаУяв бжХСгФ лТСгФзміб лПТПТСазж, зСкзТПмкжР СаУяв ТСаім і УмТСз їХ 
бжзСкОккя. ЯзсС еСбкіркьСПзСкСйіпкжР гСвСбіТ ОаС гСзФйПкм, сС РСвС еОйікює, кП 
йіУмжмь еОекОпПкжХ бігСйСУмПР, мОзі бігСйСУмі лСгОюмьУя СзТПйжй гСзФйПкмСй; 

2) мПХкСиСвіпкі УХПйж лПТПТСазж (зТій бжлОгзіб бжбПеПккя мСбОТіб е йПмСю ТПйСкмФ, Ф 
мСйФ пжУиі йСгПТкіеОоії, бігкСбиПккя мО ТПвФиюбОккя), б язжХ лСбжккі аФмж еОекОпПкі 
бігСйСУмі лТС бУі ПмОлж лПТПТСазж і лТСоПУФ лПТПмбСТПккя мСбОТіб, лСйісПкжХ Ф йжмкжР 
ТПджй лПТПТСазж еО йПдОйж йжмкСї мПТжмСТії, кО лТСгФзмж лПТПТСазж, зіиьзіУкі лСзОекжзж 
мСбОТіб, лСйісПкжХ Ф йжмкжР ТПджй лПТПТСазж еО йПдОйж йжмкСї мПТжмСТії, мО ікржХ 
мСбОТіб, сС бжмТОпОюмьУя кО егіРУкПккя СлПТОоіР е лПТПТСазж, е СаґТФкмФбОккяй 
бжТСакжпжХ бмТОм мСбОТіб кО зСдкСйФ ПмОлі, О мОзСд бігСйСУмі лТС кОРйПкФбОккя мО 
зіиьзіУмь бігХСгіб лПТПТСазж; 

3) ікрі гСзФйПкмж еО аОдОккяй биОУкжзО мСбОТіб ОаС ФлСбкСбОдПкСї кжй СУСаж, мОзі 
яз бжУкСбзж гПТдОбкжХ СТвОкіб, ПзУлПТмкжХ ФУмОкСб, СТвОкіеОоіР, гПТдОбкі УмОкгОТмж і 
УмОкгОТмж ліглТжєйУмбО, мПХкіпкі ФйСбж, СлжУж пж зТПУиПккя еТОезіб, біглСбігкС гС язжХ 
егіРУкюбОмжйПмьУя лПТПТСазО, мСсС. 

3. ДСебіи кО лПТПТСазФ мСбОТіб еО йПдОйж йжмкСї мПТжмСТії КзТОїкж бжгОємьУя 
ліглТжєйУмбФ йжмкжй СТвОкСй аПеСлиОмкС лТСмявСй л'ямж ТСаСпжХ гкіб е гОмж ТПєУмТОоії 
біглСбігкСї еОябж. 

4. ЯзсС еСбкіркьСПзСкСйіпкжР гСвСбіТ, кО лігУмОбі язСвС егіРУкюбОмжйПмьУя 
лПТПТСазО, лПТПгаОпОє бжбПеПккя мСбОТіб е йПмСю лПТПТСазж СзТПйжйж лОТміяйж 
лТСмявСй лПбкСвС лПТіСгФ пОУФ кО СгкОзСбжХ ФйСбОХ, гСебіи бжгОємьУя кО СаУяв мСбОТіб і 
УмТСз, бжекОпПкі еСбкіркьСПзСкСйіпкжй гСвСбСТСй, ОиП кП аіиьр яз кО Сгжк Тіз. 

5. ВжкжзкПккя ОаС бжябиПккя йжмкжй СТвОкСй СаУмОбжк, язі кП бігСаТОдПкі Ф 
гСзФйПкмОХ ліглТжєйУмбО, ОиП язі ближбОюмь кО кОРйПкФбОккя мО СаУяв бжХСгФ лТСгФзміб 
лПТПТСазж, О мОзСд бУмОкСбиПккя еОзСкСгОбУмбСй КзТОїкж еОаСТСк пж СайПдПкь сСгС 
лПТПТСазж біглСбігкжХ мСбОТіб еО йПдОйж йжмкСї мПТжмСТії КзТОїкж є лігУмОбСю гия 
кОгОккя бігйСбж Ф йжмкСйФ СнСТйиПккі кОУмФлкжХ лОТміР мСбОТіб, сС бжбСеямьУя еО йПді 
йжмкСї мПТжмСТії КзТОїкж е йПмСю лПТПТСазж. ЯзсС мОзі СаУмОбжкж кП йОюмь ближбФ кО 
кОРйПкФбОккя мО СаУяв бжХСгФ лТСгФзміб лПТПТСазж, бігСйСУмі лТС кжХ бкСУямьУя гС ТОкірП 
бжгОкСвС гСебСиФ. 

6. К гСебСиі кО лПТПТСазФ мСбОТіб еО йПдОйж йжмкСї мПТжмСТії КзТОїкж еОекОпОємьУя 
лПТПиіз СлПТОоіР е лПТПТСазж мО УлСУіа їХ егіРУкПккя. 

7. К бжгОпі гСебСиФ кО лПТПТСазФ мСбОТіб еО йПдОйж йжмкСї мПТжмСТії КзТОїкж кП йСдП 
аФмж бігйСбиПкС міиьзж кО міР лігУмОбі, сС лПТПТСазО ожХ мСбОТіб егіРУкюбОмжйПмьУя Ф 
лПбкіР зТОїкі. 

8. КірПккя лТС бігйСбФ Ф бжгОпі гСебСиФ кО лПТПТСазФ мСбОТіб еО йПдОйж йжмкСї 
мПТжмСТії КзТОїкж лТжРйОємьУя, язсС: 

1) бігСйСУмПР, еОекОпПкжХ Ф лСгОкжХ еОябкжзСй гСзФйПкмОХ, кПгСУмОмкьС гия 
бжекОпПккя СаСб'яезСбСвС СаУявФ бжХСгФ лТСгФзміб лПТПТСазж, сС ФмбСТююмьУя б 
ТПеФиьмОмі лПТПТСазж мСбОТіб; 

2) йжмкжР СТвОк бжябжб кПбіглСбігкСУмі Ф бігСйСУмяХ, сС йіУмямьУя Ф лСгОкжХ 
еОябкжзСй гСзФйПкмОХ, ОаС кПгСУмСбіТкіУмь ожХ бігСйСУмПР; 

3) ліглТжєйУмбСй кП гСмТжйОкС бУмОкСбиПкжХ еОзСкСгОбУмбСй КзТОїкж еОаСТСк пж 
СайПдПкь сСгС лПТПТСазж мСбОТіб еО йПдОйж йжмкСї мПТжмСТії КзТОїкж. 

9. ДСебіи кО лПТПТСазФ мСбОТіб еО йПдОйж йжмкСї мПТжмСТії КзТОїкж йСдП аФмж ейікПкС 
ОаС бігзижзОкС йжмкжй СТвОкСй, язсС РСвС бжгОкС кО лігУмОбі кПгСУмСбіТкжХ гОкжХ, сС 
йОиж іУмСмкП екОпПккя гия лТжРкяммя ТірПккя лТС РСвС бжгОпФ, ОаС язсС ліглТжєйУмбС, 
язСйФ бжгОкС мОзжР гСебіи, кП гСмТжйФємьУя лСиСдПкь оьСвС КСгПзУФ мО ікржХ 
еОзСкСгОбпжХ Озміб КзТОїкж. 

10. Вийкючемо. 
11. ВжйСвж гС ігПкмжнізОоії СзТПйжХ мСбОТіб, сС бжбСеямьУя еО йПді йжмкСї мПТжмСТії 

КзТОїкж е йПмСю лПТПТСазж, йСдФмь бУмОкСбиюбОмжУя оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї 
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биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ, е ФТОХФбОккяй 
ХОТОзмПТФ СлПТОоіР е лПТПТСазж мО СУСаижбСУмПР мПХкСиСвіпкСвС лТСоПУФ. 

12. ЯзсС йжмкі СТвОкж кП йСдФмь еОаПелПпжмж ігПкмжнізОоію мСбОТіб, сС бжбСеямьУя 
еО йПді йжмкСї мПТжмСТії КзТОїкж е йПмСю лПТПТСазж, біглСбігкС гС УмОммі 326 оьСвС 
КСгПзУФ, йСдФмь аФмж еОУмСУСбОкі ікрі УлСУСаж еОаПелПпПккя ігПкмжнізОоії е ФТОХФбОккяй 
ХОТОзмПТФ СлПТОоіР е лПТПТСазж мО СУСаижбСУмПР мПХкСиСвіпкСвС лТСоПУФ, еСзТПйО: 

1) лСУжиОккя кО СлжУ УлПоіОиькСвС бжТСакжпСвС йОТзФбОккя ОаС кСйПТіб; 
2) лиСйаж, лПпОмзж, рмОйлж ОаС ікрП ікгжбігФОиькП йОТзФбОккя; 
3) еТОезж, іиюУмТОоії пж мПХкіпкжР СлжУ; 
4) лТСаж; 
5) гСзФйПкмОиькП лігмбПТгдПккя, язП УмСУФємьУя лПТПгаОпПкжХ СлПТОоіР (мОзі, яз 

зСкмТОзмж, ТОХФкзж-лТСнСТйж, зСйПТоіРкО лПТПлжУзО), язі УбігпОмь лТС мП, сС лТСгФзмж 
лПТПТСазж бжТСаиПкі е мСбОТіб, сС бжбСеямьУя гия лПТПТСазж. 

ЛмОммя 166. ЛмТСзж лПТПТСазж мСбОТіб еО йПдОйж йжмкСї мПТжмСТії КзТОїкж 
1. ЛмТСз лПТПТСазж мСбОТіб еО йПдОйж йжмкСї мПТжмСТії КзТОїкж бУмОкСбиюємьУя 

йжмкжй СТвОкСй Ф зСдкСйФ бжлОгзФ ліг пОУ кОгОккя гСебСиФ ліглТжєйУмбФ-ТПежгПкмФ, 
бжХСгяпж е мТжбОиСУмі лТСоПУФ лПТПТСазж мСбОТіб мО ТСелСТягдПккя лТСгФзмОйж їХ 
лПТПТСазж. ЗОекОпПкжР УмТСз СапжУиюємьУя, лСпжкОюпж е гкя еОбПТрПккя йжмкСвС 
СнСТйиПккя йжмкжй СТвОкСй ФзТОїкУьзжХ мСбОТіб гия лПТПТСазж. ЗО еОябСю ліглТжєйУмбО, 
язСйФ бжгОкС гСебіи кО лПТПТСазФ мСбОТіб, е лТжпжк, лігмбПТгдПкжХ гСзФйПкмОиькС, УмТСз 
лПТПТСазж мСбОТіб еО йПдОйж йжмкСї мПТжмСТії КзТОїкж лТСгСбдФємьУя еОекОпПкжй 
СТвОкСй, ОиП еОвОиькжР УмТСз лПТПТСазж кП йСдП лПТПбжсФбОмж 365 гкіб, зТій бжлОгзіб, 
лПТПгаОпПкжХ пОУмжкОйж гТФвСю і мТПмьСю оієї УмОммі. 

2. ЗОзСкОйж КзТОїкж йСдП бжекОпОмжУя ікржР УмТСз лПТПТСазж мСбОТіб. 
3. ВжХСгяпж е мПХкСиСвіпкжХ СУСаижбСУмПР лПТПТСазж СзТПйжХ мСбОТіб, лСлПТПгкьС 

бУмОкСбиПкжР УмТСз їХ лПТПТСазж еО лжУьйСбСю еОябСю ліглТжєйУмбО, язСйФ бжгОкС 
гСебіи кО лПТПТСазФ, йСдП аФмж лТСгСбдПкжР йжмкжй СТвОкСй, язжй бжгОкС біглСбігкжР 
гСебіи кО лПТПТСазФ, Ф мСйФ пжУиі лСкОг УмТСз, лПТПгаОпПкжР пОУмжкСю лПТрСю оієї УмОммі. 
К ТОеі бігйСбж Ф лТСгСбдПккі мОзСвС УмТСзФ йжмкжР СТвОк еСаСб'яеОкжР кПбігзиОгкС 
лжУьйСбС ОаС б ПиПзмТСккіР нСТйі лСбігСйжмж СУСаі, язО ебПТкФиОУя іе еОябСю лТС РСвС 
лТСгСбдПккя, лТС лТжпжкж мО лігУмОбж мОзСї бігйСбж. 

4. ЯзсС мСбОТж, лСйісПкі Ф йжмкжР ТПджй лПТПТСазж еО йПдОйж йжмкСї мПТжмСТії, кП 
йСдФмь аФмж УбСєпОУкС ТПійлСТмСбОкі бкОУиігСз кОзиОгПккя кО кжХ ОТПрмФ, ОбОТії ОаС гії 
СаУмОбжк кПлПТПаСТкСї Ужиж, еО ФйСбж лігмбПТгдПккя нОзмФ мОзСї ОбОТії ОаС гії СаУмОбжк Ф 
лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє 
нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ, УмТСз лПТПТСазж еО йПдОйж йжмкСї 
мПТжмСТії еФлжкяємьУя кО пОУ мОзСвС ОТПрмФ (ОбОТії, гії СаУмОбжк кПлПТПаСТкСї Ужиж). 

ЛмОммя 167. ИаУяв бжХСгФ лТСгФзміб лПТПТСазж 
1. Жжмкі СТвОкж егіРУкююмь зСкмТСиь еО СаСб'яезСбжй СаУявСй бжХСгФ лТСгФзміб 

лПТПТСазж, сС ФмбСТююмьУя б ТПеФиьмОмі лПТПТСазж мСбОТіб еО йПдОйж йжмкСї мПТжмСТії 
КзТОїкж. ДОкі лТС СаСб'яезСбжР СаУяв бжХСгФ лТСгФзміб лПТПТСазж еОекОпОюмьУя б гСвСбСТі 
(зСкмТОзмі) кО лПТПТСазФ мСбОТіб ОаС б СзТПйСйФ гСзФйПкмі, сС лСгОюмьУя йжмкСйФ СТвОкФ 
ліглТжєйУмбСй гия СмТжйОккя гСебСиФ кО лПТПТСазФ мСбОТіб еО йПдОйж йжмкСї мПТжмСТії 
КзТОїкж. 

2. Дия лігмбПТгдПккя гОкжХ лТС СаУяв бжХСгФ лТСгФзміб лПТПТСазж оПкмТОиькжР СТвОк 
бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ йжмкФ лСиімжзФ, йСдП ебПТмОмжУя гС ікржХ 
оПкмТОиькжХ СТвОкіб бжзСкОбпСї биОгж ОаС ПзУлПТмкжХ ФУмОкСб пж б лСТягзФ, 
бУмОкСбиПкСйФ йідкОТСгкжйж гСвСбСТОйж, ФзиОгПкжйж біглСбігкС гС еОзСкФ, гС йжмкжХ 
СТвОкіб ікСеПйкжХ зТОїк. МОзі ебПТкПккя кП є лігУмОбСю гия бігйСбж Ф бжгОпі гСебСиФ кО 
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лПТПТСазФ мСбОТіб еО йПдОйж йжмкСї мПТжмСТії КзТОїкж ОаС гия еФлжкПккя гії ТОкірП 
бжгОкжХ гСебСиіб лТСмявСй бУьСвС лПТіСгФ їХ ТСевиягФ. 

3. Жжмкі СТвОкж йСдФмь бУмОкСбиюбОмж СаСб'яезСбі кСТйж бжХСгФ лТСгФзміб 
лПТПТСазж, язсС СлПТОоії е лПТПТСазж еО йПдОйж йжмкСї мПТжмСТії КзТОїкж егіРУкююмьУя 
еО мжлСбжйж (СгкОзСбжйж) мПХкіпкжйж ФйСбОйж, О мСбОТж і лТСгФзмж їХ лПТПТСазж йОюмь 
лСУміРкі ХОТОзмПТжУмжзж. 

ЛмОммя 168. ЙСТягСз йжмкСвС СнСТйиПккя мО СлСгОмзФбОккя лТСгФзміб лПТПТСазж 
1. Йіг пОУ ббПеПккя лТСгФзміб лПТПТСазж ікСеПйкі мСбОТж, язі аФиж бжмТОпПкі Ф лТСоПУі 

лПТПТСазж мСбОТіб, сС бжбСежижУя, гПзиОТФбОккю кП лігиявОюмь. 
2. ЙСбкП ебіиькПккя біг СлСгОмзФбОккя йжмкжйж лиОмПдОйж еОУмСУСбФємьУя гС 

мСбОТіб, язі аФиж лСйісПкі Ф йжмкжР ТПджй лПТПТСазж еО йПдОйж йжмкСї мПТжмСТії мО б 
йПдОХ бжекОпПкСвС УмТСзФ лСбПТмОюмьУя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж: 

1) Ф мСйФ УОйСйФ УмОкі, б язСйФ бСкж аФиж бжбПеПкі еО йПді йжмкСї мПТжмСТії КзТОїкж, е 
гСмТжйОккяй ФйСб, еОекОпПкжХ Ф УмОммі 78 оьСвС КСгПзУФ; 

2) Ф бігТПйСкмСбОкСйФ бжвиягі, язсС ТПйСкм лТСбПгПкС б ТОйзОХ вОТОкміРкжХ 
еСаСб'яеОкь. 

3. ДС лТСгФзміб лПТПТСазж (зТій еОекОпПкжХ Ф пОУмжкі гТФвіР оієї УмОммі) 
еОУмСУСбФємьУя пОУмзСбП ебіиькПккя біг СлСгОмзФбОккя йжмкжйж лиОмПдОйж, біглСбігкС 
гС язСвС УлиОмі лігиявОє лСежмжбкО Тіекжоя йід УФйСю йжмкжХ лиОмПдіб, кОТОХСбОкСю кО 
лТСгФзмж лПТПТСазж, мО УФйСю йжмкжХ лиОмПдіб, язО лігиявОиО а УлиОмі Ф ТОеі ійлСТмФ 
біглСбігкжХ мСбОТіб, язі аФиж бжбПеПкі еО йПді йжмкСї мПТжмСТії КзТОїкж гия лПТПТСазж. 

4. ЙТСгФзмж лПТПТСазж йСдФмь ббСежмжУя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж Сгкією пж 
зіиьзСйО лОТміяйж. ДСлФУзОємьУя ббПеПккя лТСгФзміб лПТПТСазж кО йжмкФ мПТжмСТію 
КзТОїкж пПТПе ікржР йжмкжР СТвОк, кід мСР, пПТПе язжР мСбОТж бжбСежижУя гия лПТПТСазж. 

ЛмОммя 169. КйСбж ТПОиіеОоії лТСгФзміб лПТПТСазж еО йПдОйж йжмкСї мПТжмСТії 
КзТОїкж 

1. МСбОТж, лСйісПкі Ф йжмкжР ТПджй лПТПТСазж еО йПдОйж йжмкСї мПТжмСТії, мО/ОаС 
лТСгФзмж їХ лПТПТСазж йСдФмь аФмж ТПОиіеСбОкі еО йПдОйж йжмкСї мПТжмСТії КзТОїкж еО 
ФйСбж йжмкСвС СнСТйиПккя мСбОТіб, лСйісПкжХ Ф йжмкжР ТПджй лПТПТСазж еО йПдОйж 
йжмкСї мПТжмСТії, Ф йжмкжР ТПджй ПзУлСТмФ е гСмТжйОккяй бжйСв оьСвС КСгПзУФ мО ікржХ 
еОзСкСгОбпжХ Озміб КзТОїкж. 

ЛмОммя 170. ЗОижрзж і бігХСгж, сС ФмбСТжижУя б ТПеФиьмОмі лПТПТСазж мСбОТіб 
1. ЗОижрзж і бігХСгж, сС ФмбСТжижУя б ТПеФиьмОмі егіРУкПккя СлПТОоіР е лПТПТСазж 

ФзТОїкУьзжХ мСбОТіб еО йПдОйж йжмкСї мПТжмСТії КзТОїкж і еОижрОюмьУя еО йПдОйж оієї 
мПТжмСТії, йжмкСйФ зСкмТСию мО йжмкСйФ СнСТйиПккю кП лігиявОюмь. 

ЛмОммя 171. ДзбібОиПкмкО зСйлПкУОоія 
1. ЙТСгФзмж, СмТжйОкі б ТПеФиьмОмі лПТПТСазж ПзбібОиПкмкжХ мСбОТіб, гия оіиПР 

еОУмСУФбОккя оієї виОбж ббОдОюмьУя лТСгФзмОйж лПТПТСазж ФзТОїкУьзжХ мСбОТіб. 
2. Йіг ПзбібОиПкмкжйж мСбОТОйж ТСеФйіюмьУя ікСеПйкі мСбОТж, язі є ігПкмжпкжйж еО 

СлжУСбжйж, зіиьзіУкжйж і мПХкіпкжйж ХОТОзмПТжУмжзОйж ФзТОїкУьзжй мСбОТОй, бжбПеПкжй 
гия лПТПТСазж еО йПдОйж йжмкСї мПТжмСТії КзТОїкж. 

3. ДСебСияємьУя ббПеПккя лТСгФзміб лПТПТСазж ПзбібОиПкмкжХ мСбОТіб кО йжмкФ 
мПТжмСТію КзТОїкж гС бжбПеПккя ФзТОїкУьзжХ мСбОТіб гия лПТПТСазж еО йПдОйж йжмкСї 
мПТжмСТії КзТОїкж ОаС гС еОбПТрПккя СлПТОоіР е їХ лПТПТСазж. 
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ЛмОммя 172. ЖжмкжР УмОмФУ мСбОТіб, сС лСйісФюмьУя Ф йжмкжР ТПджй лПТПТСазж еО 
йПдОйж йжмкСї мПТжмСТії 

1. КзТОїкУьзі мСбОТж, лСйісПкі Ф йжмкжР ТПджй лПТПТСазж еО йПдОйж йжмкСї мПТжмСТії, 
СмТжйФюмь УмОмФУ ікСеПйкжХ мСбОТіб е йСйПкмФ їХ нОзмжпкСвС бжбПеПккя еО йПді йжмкСї 
мПТжмСТії КзТОїкж. 

2. ЙТСгФзмж лПТПТСазж, бжвСмСбиПкі (СгПТдОкі) Ф лТСоПУі егіРУкПккя СлПТОоіР е 
лПТПТСазж мСбОТіб, йОюмь УмОмФУ ікСеПйкжХ мСбОТіб мО ббОдОюмьУя мОзжйж, сС лСйісПкі Ф 
йжмкжР ТПджй лПТПТСазж еО йПдОйж йжмкСї мПТжмСТії. 

ЛмОммя 173. ЗОбПТрПккя ТПджйФ лПТПТСазж еО йПдОйж йжмкСї мПТжмСТії 
1. ЖжмкжР ТПджй лПТПТСазж еО йПдОйж йжмкСї мПТжмСТії еОбПТрФємьУя: 
1) рияХСй ійлСТмФ лТСгФзміб лПТПТСазж; ОаС 
2) рияХСй ТПійлСТмФ біглСбігкС гС УмОммі 78 оьСвС КСгПзУФ мСбОТіб, сС бжбСежижУя б 

ТПджйі лПТПТСазж еО йПдОйж йжмкСї мПТжмСТії; ОаС 
3) рияХСй ПзУлСТмФ лТСгФзміб лПТПТСазж пж мСбОТіб, сС бжбСежижУя б ТПджйі 

лПТПТСазж еО йПдОйж йжмкСї мПТжмСТії; ОаС 
4) Ф бжлОгзОХ, лПТПгаОпПкжХ пОУмжкСю гТФвСю оієї УмОммі. 
2. ЖжмкжР ТПджй лПТПТСазж еО йПдОйж йжмкСї мПТжмСТії лТжлжкяємьУя йжмкжй 

СТвОкСй Ф ТОеі: 
1) зСкніУзОоії мСбОТіб; 
2) лСбкСї бмТОмж мСбОТіб ФкОУиігСз ОбОТії ОаС гії СаУмОбжк кПлПТПаСТкСї Ужиж, еО ФйСбж 

лігмбПТгдПккя нОзмФ мОзСї ОбОТії ОаС гії СаУмОбжк Ф лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ оПкмТОиькжй 
СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ 
лСиімжзФ. 

3. К ТОеі лТжлжкПккя йжмкСвС ТПджйФ лПТПТСазж еО йПдОйж йжмкСї мПТжмСТії евігкС е 
пОУмжкСю гТФвСю оієї УмОммі лСбПТкПккя мСбОТіб мО лТСгФзміб їХ лПТПТСазж кО йжмкФ 
мПТжмСТію КзТОїкж кП бжйОвОємьУя, О еОаПелПпПккя, кОгОкП біглСбігкС гС УмОммі 164 оьСвС 
КСгПзУФ, лСбПТмОємьУя (бжбіиькяємьУя) міиьзж Ф ТОеі лСбкСї бмТОмж мСбОТіб ФкОУиігСз ОбОТії 
ОаС гії СаУмОбжк кПлПТПаСТкСї Ужиж. 

ЛмОммя 174. КСелСТягдПккя мСбОТОйж, лСйісПкжйж Ф йжмкжР ТПджй лПТПТСазж еО 
йПдОйж йжмкСї мПТжмСТії, б ТОеі бігзижзОккя гСебСиФ кО лПТПТСазФ 

1. ЙТСмявСй 20 гкіб біг гОмж бігзижзОккя гСебСиФ кО лПТПТСазФ мСбОТіб еО йПдОйж 
йжмкСї мПТжмСТії КзТОїкж мСбОТж, лСйісПкі б йжмкжР ТПджй лПТПТСазж еО йПдОйж йжмкСї 
мПТжмСТії, лСбжккі аФмж еОябиПкі гС ікрСвС йжмкСвС ТПджйФ б лСТягзФ, бжекОпПкСйФ ожй 
КСгПзУСй. 

2. К ТОеі кПбжзСкОккя ліглТжєйУмбСй бжйСв пОУмжкж лПТрСї оієї УмОммі еОаПелПпПккя, 
кОгОкП біглСбігкС гС пОУмжкж л'ямСї УмОммі 164 оьСвС КСгПзУФ, лігиявОє бжзСТжУмОккю гия 
УлиОмж еОаПелПпПкСї УФйж. 

ГиОбО 25. ЗкжсПккя ОаС ТФРкФбОккя 

ЛмОммя 175. ЖжмкжР ТПджй екжсПккя ОаС ТФРкФбОккя 
1. ЗкжсПккя ОаС ТФРкФбОккя - оП йжмкжР ТПджй, біглСбігкС гС язСвС ікСеПйкі мСбОТж 

ліг йжмкжй зСкмТСиПй екжсФюмьУя ОаС лТжбСгямьУя Ф УмОк, язжР бжзиюпОє йСдижбіУмь їХ 
бжзСТжУмОккя, е ФйСбкжй лСбкжй ебіиькПккяй біг СлСгОмзФбОккя йжмкжйж лиОмПдОйж, 
ФУмОкСбиПкжйж кО ійлСТм ожХ мСбОТіб, мО аПе еОУмСУФбОккя еОХСгіб кПмОТжнкСвС 
ТПвФиюбОккя еСбкіркьСПзСкСйіпкСї гіяиькСУмі. 

ЛмОммя 176. КйСбж лСйісПккя мСбОТіб Ф йжмкжР ТПджй екжсПккя ОаС ТФРкФбОккя 
1. ЗкжсПккя ОаС ТФРкФбОккя мСбОТіб гСлФУзОємьУя е лжУьйСбСвС гСебСиФ йжмкСвС 

СТвОкФ еО еОябСю биОУкжзО мСбОТіб пж ФлСбкСбОдПкСї кжй СУСаж. 
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2. ДСебіи кО лСйісПккя мСбОТіб Ф йжмкжР ТПджй екжсПккя ОаС ТФРкФбОккя бжгОємьУя 
йжмкжй СТвОкСй, язсС биОУкжзСй пж ФлСбкСбОдПкСю кжй СУСаСю: 

1) ФзиОгПкС гСвСбіТ кО екжсПккя (ТФРкФбОккя) мСбОТіб е ліглТжєйУмбСй, 
ФлСбкСбОдПкжй біглСбігкС гС еОзСкСгОбУмбО КзТОїкж кО екжсПккя (ТФРкФбОккя) 
біглСбігкжХ зОмПвСТіР мСбОТіб; 

2) СмТжйОкС гСебСиж кО екжсПккя (ТФРкФбОккя) мСбОТіб біг гПТдОбкжХ СТвОкіб, гС 
лСбкСбОдПкь язжХ кОиПджмь зСкмТСиь еО лПТПйісПккяй мОзжХ мСбОТіб. 

3. ДСебіи кО лСйісПккя мСбОТіб Ф йжмкжР ТПджй екжсПккя ОаС ТФРкФбОккя бжгОємьУя 
йжмкжй СТвОкСй аПеСлиОмкС лТСмявСй мТьСХ ТСаСпжХ гкіб е гОмж ТПєУмТОоії біглСбігкСї 
еОябж. К ТОеі бігйСбж Ф бжгОпі гСебСиФ йжмкжР СТвОк еСаСб'яеОкжР Ф еОекОпПкжР УмТСз 
лжУьйСбС ОаС б ПиПзмТСккіР нСТйі лСбігСйжмж СУСаФ, язО ебПТкФиОУя еО СмТжйОккяй 
гСебСиФ, лТС лігУмОбж бігйСбж. 

4. ЗП ббОдОюмьУя СлПТОоіяйж еі екжсПккя ОаС ТФРкФбОккя мСбОТіб: 
1) бжзСТжУмОккя гия УлСджбОккя мбОТжкОйж мСбОТіб, лСлПТПгкьС лТжекОпПкжХ гия 

УлСджбОккя июгжкСю; 
2) лТСбПгПккя е мСбОТОйж СлПТОоіР е лПТПТСазж; 
3) СмТжйОккя лТСгФзміб лПТПТСазж, бзиюпОюпж йСкмОд, гПйСкмОд, лПТПТСазФ ОаС 

СаТСазФ мСбОТіб; 
4) ТПйСкм мСбОТіб, бзиюпОюпж їХ бігкСбиПккя; 
5) бжзСТжУмОккя мСбОТіб яз мОзжХ, сС лСиПврФюмь лТСоПУ бжвСмСбиПккя лТСгФзміб 

лПТПТСазж, язсС УОйі бСкж лТж оьСйФ лСбкіУмю бжмТОпОюмьУя. 
5. ЯзсС мСбОТж, язі лПТПгаОпОємьУя екжсжмж ОаС еТФРкФбОмж, йСдФмь аФмж лСйісПкі Ф 

йжмкжР ТПджй бігйСбж кО зСТжУмь гПТдОбж, йжмкжР СТвОк лжУьйСбС лТСлСкФє 
гПзиОТОкмСбі СаТОмж оПР йжмкжР ТПджй. ЗО евСгж биОУкжзО мСбОТіб е лТСлСежоією йжмкСвС 
СТвОкФ оі мСбОТж лСйісФюмьУя б йжмкжР ТПджй бігйСбж кО зСТжУмь гПТдОбж. 

6. ЙСйісПккя мСбОТіб Ф йжмкжР ТПджй екжсПккя ОаС ТФРкФбОккя егіРУкюємьУя 
йжмкжй СТвОкСй, Ф еСкі гіяиькСУмі язСвС лТСбСгямьУя СлПТОоії еі екжсПккя ОаС ТФРкФбОккя. 

ЛмОммя 177. КйСбж екжсПккя ОаС ТФРкФбОккя СзТПйжХ зОмПвСТіР мСбОТіб 
1. ВіглСбігкС гС лСиСдПкь оьСвС КСгПзУФ мО бжйСв, бУмОкСбиПкжХ КОаікПмСй ЖікіУмТіб 

КзТОїкж пж оПкмТОиькжйж СТвОкОйж бжзСкОбпСї биОгж біглСбігкС гС їХ лСбкСбОдПкь, 
егіРУкюємьУя екжсПккя ОаС ТФРкФбОккя СзТПйжХ зОмПвСТіР мСбОТіб, еСзТПйО: 

1) иізОТУьзжХ і кОТзСмжпкжХ еОУСаіб, лУжХСмТСлкжХ ТПпСбжк, їХ ОкОиСвіб мО лТПзФТУСТіб; 
2) кПязіУкСї мО кПаПелПпкСї лТСгФзоії; 
3) біРУьзСбСї, йжУижбУьзСї, УлСТмжбкСї бСвкПлОиькСї еаТСї мО аСєлТжлОУіб гС кПї; 
4) ХСиСгкСї і лкПбйОмжпкСї еаТСї; 
5) бжаФХСбжХ ТПпСбжк; 
6) УлПоіОиькжХ еОУСаіб, еОТягдПкжХ ТПпСбжкОйж УиьСеСвіккСї мО гТОмібкСї гії, еОУСаіб 

ікгжбігФОиькСвС еОХжУмФ, еОУСаіб ОзмжбкСї СаСТСкж мО еОУСаіб гия бжзСкОккя УлПоіОиькжХ 
СлПТОоіР і СлПТОмжбкС-ТСерФзСбжХ еОХСгіб. 

ЛмОммя 178. ВжмТОмж кО екжсПккя ОаС ТФРкФбОккя мСбОТіб 
1. ЗкжсПккя ОаС ТФРкФбОккя мСбОТіб егіРУкюємьУя еО ТОХФкСз їХ биОУкжзО, 

ФлСбкСбОдПкСї кжй СУСаж пж ікржХ еОікмПТПУСбОкжХ СУіа. 
2. ЯзсС мСбОТж СлжкжижУя Ф УмОкі, сС бжзиюпОє йСдижбіУмь їХ гПзиОТФбОккя Ф аФгь-

язжР ікржР йжмкжР ТПджй, кід екжсПккя ОаС ТФРкФбОккя, Ф ТОеі кПевСгж биОУкжзО ОаС 
ФлСбкСбОдПкСї кжй СУСаж УОйСУміРкС СТвОкіеФбОмж мО СлиОмжмж лТСоПгФТФ екжсПккя ОаС 
ТФРкФбОккя мОзжХ мСбОТіб мО еО бігУФмкСУмі ікржХ СУіа, язі лжУьйСбС еОябжиж йжмкСйФ 
СТвОкФ лТС мОзП аОдОккя, бОТміУмь кОбОкмОдФбОиькС-ТСебОкмОдФбОиькжХ ТСаім, еаПТівОккя, 
лПТПбПеПккя, екжсПккя (ТФРкФбОккя), СнСТйиПккя гСзФйПкміб мО ікрі бжмТОмж, лСб'яеОкі е 
гСмТжйОккяй йжмкСвС ТПджйФ екжсПккя ОаС ТФРкФбОккя, О мОзСд лПкя УлжУФюмьУя 
(УмявФюмьУя) е мОзСвС биОУкжзО ОаС ФлСбкСбОдПкСї кжй СУСаж Ф аПеОзоПлмкСйФ лСТягзФ, О б 
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ТОеі кПйСдижбСУмі мОзСвС УлжУОккя (УмявкПккя) - бігрзСгСбФюмьУя еО ТОХФкСз зСрміб 
гПТдОбкСвС аюгдПмФ. 

ЛмОммя 179. ВігХСгж (еОижрзж), сС ФмбСТжижУя б ТПеФиьмОмі екжсПккя ОаС 
ТФРкФбОккя мСбОТіб, мО їХ йжмкжР УмОмФУ 

1. ЗОижрзж, сС ФмбСТжижУя б ТПеФиьмОмі екжсПккя ОаС ТФРкФбОккя мСбОТіб, Ф мСйФ 
пжУиі УзиОгСбі мСбОТФ, язі кП аФиж екжсПкі ОаС еТФРкСбОкі, мО СмТжйОкі б ТПеФиьмОмі 
екжсПккя ОаС ТФРкФбОккя мСбОТіб бігХСгж, язі йОюмь вСУлСгОТУьзФ оіккіУмь, лігиявОюмь 
лСйісПккю лТСмявСй 10 гкіб біг гОмж екжсПккя мСбОТіб Ф біглСбігкжР йжмкжР ТПджй яз 
ікСеПйкі мСбОТж, язі лПТПаФбОюмь ліг йжмкжй зСкмТСиПй. 

2. ВігХСгж, сС ФмбСТжижУя б ТПеФиьмОмі екжсПккя ОаС ТФРкФбОккя мСбОТіб і кП йОюмь 
вСУлСгОТУьзСї оіккСУмі мО кП йСдФмь аФмж ФмжиіеСбОкі, лігиявОюмь бжгОиПккю біглСбігкС гС 
еОзСкСгОбУмбО КзТОїкж яз ФзТОїкУьзі мСбОТж ліглТжєйУмбСй, язП егіРУкжиС СлПТОоії еі 
екжсПккя (ТФРкФбОккя) мСбОТіб. 

ЛмОммя 180. ЖжмкжР зСкмТСиь мСбОТіб, сС лСйісФюмьУя Ф йжмкжР ТПджй екжсПккя 
ОаС ТФРкФбОккя 

1. МСбОТж, лСйісПкі Ф йжмкжР ТПджй екжсПккя ОаС ТФРкФбОккя, О мОзСд еОижрзж мО 
бігХСгж, сС ФмбСТжижУя б ТПеФиьмОмі егіРУкПккя СлПТОоіР іе екжсПккя (ТФРкФбОккя), 
лПТПаФбОюмь ліг йжмкжй зСкмТСиПй. 

2. ЖжмкжР СТвОк йОє лТОбС егіРУкюбОмж Ф аФгь-язжР пОУ лПТПбіТзФ мСбОТіб, лСйісПкжХ 
Ф йжмкжР ТПджй екжсПккя ОаС ТФРкФбОккя (гС йСйПкмФ їХ нОзмжпкСвС екжсПккя), О мОзСд 
еОижрзіб і бігХСгіб, СгПТдОкжХ Ф ТПеФиьмОмі егіРУкПккя СлПТОоіР іе екжсПккя ОаС 
ТФРкФбОккя (гС йСйПкмФ їХ гПзиОТФбОккя Ф біглСбігкжР йжмкжР ТПджй пж бжгОиПккя 
біглСбігкС гС еОзСкСгОбУмбО КзТОїкж). 

3. ВіглСбігкі лСУОгСбі СУСаж йжмкжХ СТвОкіб мО ікржХ гПТдОбкжХ СТвОкіб, гС 
лСбкСбОдПкь язжХ кОиПджмь зСкмТСиь еО лПТПйісПккяй мСбОТіб, сС екжсФюмьУя, йОюмь 
лТОбС аФмж лТжУФмкійж ліг пОУ егіРУкПккя СлПТОоіР іе екжсПккя (ТФРкФбОккя) мОзжХ мСбОТіб. 

ЛмОммя 181. ЗОбПТрПккя йжмкСвС ТПджйФ екжсПккя ОаС ТФРкФбОккя 
1. ЖжмкжР ТПджй екжсПккя ОаС ТФРкФбОккя еОбПТрФємьУя ліУия бжзСкОккя СлПТОоіР іе 

екжсПккя ОаС ТФРкФбОккя мСбОТіб мО гПзиОТФбОккя Ф біглСбігкжР йжмкжР ТПджй їХ 
еОижрзіб. 

ЛмОммя 182. ВіглСбігОиькіУмь СУіа еО кПгСмТжйОккя йжмкСвС ТПджйФ екжсПккя ОаС 
ТФРкФбОккя 

1. ВіглСбігОиькіУмь, лПТПгаОпПкФ ожй КСгПзУСй мО ікржйж еОзСкСгОбпжйж ОзмОйж 
КзТОїкж еО кПгСмТжйОккя ФйСб йжмкСвС ТПджйФ екжсПккя ОаС ТФРкФбОккя, кПУФмь: 

1) биОУкжз мСбОТіб (ФлСбкСбОдПкО СУСаО) е йСйПкмФ еОябиПккя мСбОТіб Ф оПР йжмкжР 
ТПджй гС йСйПкмФ їХ лПТПгОккя ліглТжєйУмбФ, ФлСбкСбОдПкСйФ біглСбігкС гС 
еОзСкСгОбУмбО КзТОїкж кО екжсПккя (ТФРкФбОккя) біглСбігкжХ зОмПвСТіР мСбОТіб і язП 
нОзмжпкС егіРУкює мОзП екжсПккя (ТФРкФбОккя), О мОзСд е йСйПкмФ СмТжйОккя біг 
еОекОпПкСвС ліглТжєйУмбО еОижрзіб (бігХСгіб) екжсПккя (ТФРкФбОккя), язсС мОзі еОижрзж 
ФмбСТююмьУя, гС йСйПкмФ еОбПТрПккя йжмкСвС СнСТйиПккя ожХ еОижрзіб мО бжгОиПккя 
бігХСгіб біглСбігкС гС еОзСкСгОбУмбО КзТОїкж; 

2) ліглТжєйУмбС, ФлСбкСбОдПкП біглСбігкС гС еОзСкСгОбУмбО КзТОїкж кО екжсПккя 
(ТФРкФбОккя) біглСбігкжХ зОмПвСТіР мСбОТіб, е йСйПкмФ лТжРкяммя гия екжсПккя 
(ТФРкФбОккя) мСбОТіб, лСйісПкжХ Ф йжмкжР ТПджй екжсПккя ОаС ТФРкФбОккя, гС йСйПкмФ 
лПТПгОккя биОУкжзФ мСбОТіб (ФлСбкСбОдПкіР СУСаі) еОижрзіб, язсС бСкж ФмбСТжижУя б 
ТПеФиьмОмі егіРУкПккя мОзжХ СлПТОоіР, О б ТОеі язсС еОижрзж еО гСвСбСТСй лПТПгОюмьУя Ф 
биОУкіУмь оьСйФ ліглТжєйУмбФ, - гС йСйПкмФ еОбПТрПккя йжмкСвС СнСТйиПккя ожХ 
еОижрзіб Ф біглСбігкжР йжмкжР ТПджй. 
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ГиОбО 26. ВігйСбО кО зСТжУмь гПТдОбж 

ЛмОммя 183. ЖжмкжР ТПджй бігйСбж кО зСТжУмь гПТдОбж 
1. ВігйСбО кО зСТжУмь гПТдОбж - оП йжмкжР ТПджй, біглСбігкС гС язСвС биОУкжз 

бігйСбияємьУя біг ікСеПйкжХ мСбОТіб кО зСТжУмь гПТдОбж аПе аФгь-язжХ ФйСб кО УбСю 
зСТжУмь. 

ЛмОммя 184. ЙСйісПккя мСбОТіб Ф йжмкжР ТПджй бігйСбж кО зСТжУмь гПТдОбж 
1. К йжмкжР ТПджй бігйСбж кО зСТжУмь гПТдОбж лСйісФюмьУя ікСеПйкі мСбОТж. 
2. ВігйСбО біг мСбОТіб кО зСТжУмь гПТдОбж егіРУкюємьУя еО біглСбігкСю лжУьйСбСю 

еОябСю биОУкжзО ожХ мСбОТіб мО е гСебСиФ йжмкСвС СТвОкФ. 
3. КОаікПм ЖікіУмТіб КзТОїкж бжекОпОє лПТПиіз мСбОТіб, язі кП йСдФмь аФмж лСйісПкі Ф 

йжмкжР ТПджй бігйСбж кО зСТжУмь гПТдОбж. 
4. ІкСеПйкі мСбОТж лСйісФюмьУя Ф йжмкжР ТПджй бігйСбж кО зСТжУмь гПТдОбж іе 

ебіиькПккяй біг СлСгОмзФбОккя йжмкжйж лиОмПдОйж мО аПе еОУмСУФбОккя еОХСгіб 
кПмОТжнкСвС ТПвФиюбОккя еСбкіркьСПзСкСйіпкСї гіяиькСУмі. 

ЛмОммя 185. ЗОбПТрПккя йжмкСвС ТПджйФ бігйСбж кО зСТжУмь гПТдОбж 
1. ЖжмкжР ТПджй бігйСбж кО зСТжУмь гПТдОбж еОбПТрФємьУя ліУия ТСейісПккя 

мСбОТіб кО УзиОгі йжмкСвС СТвОкФ. 
2. ВіглСбігОиькіУмь еО кПлТОбСйіТкП ТСелСТягдПккя мСбОТОйж рияХСй їХ лСйісПккя б 

йжмкжР ТПджй бігйСбж кО зСТжУмь гПТдОбж кПУП гПзиОТОкм. Жжмкі СТвОкж кП 
бігрзСгСбФюмь аФгь-язі йОРкСбі лТПмПкеії СУіа, язі йОюмь лСбкСбОдПккя сСгС мСбОТіб, біг 
язжХ гПзиОТОкм бігйСбжбУя кО зСТжУмь гПТдОбж. 
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КСегіи VI 
ЙДКДЖІПДЗЗЯ І ЙКИЙКЛК МИВАКІВ, МКАЗЛЙИКМЗИН ЗАЛИБІВ 

КИЖДКМІЕЗИГИ ЙКИЗЗАНДЗЗЯ НДКДЗ ЖИМЗИЕ КИКДИЗ КККАЇЗИ. 
ЖИМЗІ ЛИКЖАЙЬЗИЛМІ ЙКИ ЙДКДЖІПДЗЗІ МИВАКІВ НДКДЗ 

ЖИМЗИЕ КИКДИЗ КККАЇЗИ КІЗЗИЖИ ВИДАЖИ МКАЗЛЙИКМК 

ГиОбО 27. ЗОвОиькі лСиСдПккя сСгС ФйСб мО лСТягзФ лПТПйісПккя і лТСлФУзФ 
мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя пПТПе йжмкжР 

зСТгСк КзТОїкж 

ЛмОммя 186. ЗОУСаж мО УлСУСаж лПТПйісПккя мСбОТіб 
1. ЙПТПйісПккя мСбОТіб пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж егіРУкюємьУя еОУСаОйж 

ОбіОоіРкСвС, бСгкСвС, ОбмСйСаіиькСвС, еОиіекжпкСвС, мТФаСлТСбігкСвС мТОкУлСТмФ мО иікіяйж 
ПиПзмТСлПТПгОпі, О мОзСд ейірОкжйж лПТПбПеПккяйж. Йіг ейірОкжй (зСйаікСбОкжй) 
лПТПбПеПккяй ТСеФйіємьУя йідкОТСгкП лПТПбПеПккя бОкмОдіб сСкОРйПкр гбСйО Тіекжйж 
бжгОйж мТОкУлСТмФ біглСбігкС гС гСвСбСТФ ейірОкСвС (зСйаікСбОкСвС) лПТПбПеПккя е 
йіУоя б СгкіР зТОїкі, гП бОкмОді лПТПХСгямь Ф бігОккя СлПТОмСТО мОзСвС лПТПбПеПккя, гС 
бжекОпПкСвС йіУоя гСУмОбзж б ікріР зТОїкі. 

2. ЗОиПдкС біг кОябкСУмі лПТПбіекжзО, біглТОбкжзО, СгПТдФбОпО, О мОзСд гСвСбСТФ кО 
лПТПбПеПккя мСбОТж лПТПйісФюмьУя Ф: 

1) бОкмОдкжХ біглТОбиПккяХ; 
2) УФлТСбСгдФбОкСйФ аОвОді; 
3) кПУФлТСбСгдФбОкСйФ аОвОді; 
4) ТФпкіР лСзиОді; 
5) йідкОТСгкжХ лСрмСбжХ біглТОбиПккяХ; 
6) йідкОТСгкжХ ПзУлТПУ-біглТОбиПккяХ. 

ЛмОммя 187. Жжмкі нСТйОиькСУмі кО мТОкУлСТмі 
1. МТОкУлСТмкі еОУСаж зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя, язжйж лПТПйісФюмьУя лОУОджТж 

мО/ОаС мСбОТж пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж, лігиявОюмь йжмкСйФ зСкмТСию мО йжмкСйФ 
СнСТйиПккю. 

2. Жжмкі нСТйОиькСУмі, сС егіРУкююмьУя ліг пОУ йжмкСвС зСкмТСию мО йжмкСвС 
СнСТйиПккя мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя, язжйж лПТПйісФюмьУя 
лОУОджТж мО/ОаС мСбОТж пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж, йОюмь ФкінізСбОкжР ХОТОзмПТ і кП 
еОиПдОмь біг зТОїкж ТПєУмТОоії ОаС зТОїкж - биОУкжзО мТОкУлСТмкСвС еОУСаФ, зТОїкж, е язСї 
лТжаФб оПР мТОкУлСТмкжР еОУіа, ОаС зТОїкж, зФгж бік лТяйФє, зТій бжлОгзіб, лПТПгаОпПкжХ 
йідкОТСгкжйж гСвСбСТОйж КзТОїкж, ФзиОгПкжйж біглСбігкС гС еОзСкФ, мО біглСбігкжйж 
йідкОТСгкжйж ОзмОйж, б пОУмжкі еОУмСУФбОккя УОкзоіР мО СайПдПкь Ф мСТвібиі е СзТПйжйж 
зТОїкОйж. 

3. Жжмкі СТвОкж бжзСкФюмь йжмкі нСТйОиькСУмі б еСкОХ йжмкСвС зСкмТСию, УмбСТПкжХ 
біглСбігкС гС лСиСдПкь виОбж 48 оьСвС КСгПзУФ, язсС ікрП кП лПТПгаОпПкС ожй КСгПзУСй. 

ЛмОммя 188. ЛлТжяккя лСУОгСбжй СУСаОй йжмкжХ СТвОкіб Ф бжзСкОккі йжмкжХ 
нСТйОиькСУмПР 

1. З йПмСю лТжУзСТПккя бжзСкОккя йжмкжХ нСТйОиькСУмПР ліг пОУ лПТПйісПккя 
мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж лТОоібкжзж 
бСгкСвС, лСбімТякСвС, ОбмСйСаіиькСвС мО еОиіекжпкСвС мТОкУлСТмФ УлТжяюмь лСУОгСбжй 
СУСаОй йжмкжХ СТвОкіб Ф бжзСкОккі кжйж УбСїХ УиФдаСбжХ СаСб'яезіб. 

2. АгйікіУмТОоія ОбмСйСаіиькжХ, йСТУьзжХ і ТіпзСбжХ лСТміб, йідкОТСгкжХ ОПТСлСТміб, 
лТжзСТгСккжХ еОиіекжпкжХ УмОкоіР ОаС ікржХ СаиОгкОкжХ йіУоь, Ф йПдОХ язжХ гіюмь лФкзмж 
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лТСлФУзФ пПТПе гПТдОбкжР зСТгСк КзТОїкж, кО аПеСлиОмкіР СУкСбі еОаПелПпФє йжмкі СТвОкж 
кПСаХігкжйж УиФдаСбжйж лТжйісПккяйж, СаиОгкОккяй, еОУСаОйж еб'яезФ мО УмбСТює їй 
кОиПдкі ФйСбж гия ТСаСмж. 

3. ЙПТПиіз лТжйісПкь, еОекОпПкжХ Ф пОУмжкі гТФвіР оієї УмОммі, мО бжйСвж гС кжХ 
бжекОпОюмьУя оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО 
ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ, мО оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС 
еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСиімжзФ Ф УнПТі мТОкУлСТмФ, біглСбігкС гС 
СаУявФ мО ХОТОзмПТФ йідкОТСгкжХ лПТПбПеПкь. 

4. ЖіУоя ТСебОкмОдПккя мО еОбОкмОдПккя мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб зСйПТоіРкСвС 
лТжекОпПккя, лСУОгзж мО бжУОгзж лОУОджТіб, О мОзСд йіУоя УмСякзж гия егіРУкПккя 
йжмкСвС зСкмТСию бжекОпОюмьУя ОгйікіУмТОоією ОбмСйСаіиькжХ, йСТУьзжХ і ТіпзСбжХ 
лСТміб, йідкОТСгкжХ ОПТСлСТміб, лТжзСТгСккжХ еОиіекжпкжХ УмОкоіР ОаС ікржХ СаиОгкОкжХ 
йіУоь, Ф йПдОХ язжХ гіюмь лФкзмж лТСлФУзФ пПТПе гПТдОбкжР зСТгСк КзТОїкж, е 
ФТОХФбОккяй СУСаижбСУмПР їХ нФкзоіСкОиькСї і мПХкСиСвіпкСї гіяиькСУмі мО еО лСгОккяй 
біглСбігкСвС йжмкСвС СТвОкФ, лСвСгдПкжй е біглСбігкжй СТвОкСй СХСТСкж гПТдОбкСвС 
зСТгСкФ. 

5. ЗйікО йіУоя УмСякзж УФгПк бжекОпОємьУя ОгйікіУмТОоією лСТмФ е СаСб'яезСбжй 
ікнСТйФбОккяй біглСбігкСвС йжмкСвС СТвОкФ мО СТвОкФ СХСТСкж гПТдОбкСвС зСТгСкФ 
КзТОїкж. 

ЛмОммя 189. МжйпОУСбжР лТСлФУз мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя 
кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж 

1. МТОкУлСТмкі еОУСаж зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя, сС бжзСТжУмСбФюмьУя гия 
лПТПйісПккя мСбОТіб мО/ОаС лОУОджТіб пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж, йСдФмь мжйпОУСбС 
ббСежмжУя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж аПе УлТОбияккя йжмкжХ лиОмПдіб мО аПе 
еОУмСУФбОккя еОХСгіб кПмОТжнкСвС ТПвФиюбОккя еСбкіркьСПзСкСйіпкСї гіяиькСУмі. 

2. МжйпОУСбС ббПеПкі кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж мТОкУлСТмкі еОУСаж зСйПТоіРкСвС 
лТжекОпПккя лігиявОюмь бжбПеПккю аПе бкПУПккя б їХ зСкУмТФзоію аФгь-язжХ ейік (аПе 
ФТОХФбОккя лТжТСгкСвС екСрПккя, бжмТОмж лОиькС-йОУмжиькжХ йОмПТіОиіб мО кПСаХігкСвС 
ТПйСкмФ). 

3. МжйпОУСбП ббПеПккя мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя кО йжмкФ 
мПТжмСТію КзТОїкж гСлФУзОємьУя еО ФйСбж, сС мОзі мТОкУлСТмкі еОУСаж кП 
бжзСТжУмСбФбОмжйФмьУя гия бкФмТіркіХ лПТПбПеПкь кО йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж. 

4. ЛлПоіОиькП СаиОгкОккя, лТжекОпПкП гия кОбОкмОдПккя, бжбОкмОдПккя, еОХжУмФ і 
еаПТівОккя бОкмОдФ, язП лПТПйісФємьУя ТОеСй е мТОкУлСТмкжй еОУСаСй зСйПТоіРкСвС 
лТжекОпПккя пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж, лігиявОє лТСлФУзФ б мСйФ УОйСйФ лСТягзФ, сС і 
мТОкУлСТмкжР еОУіа, еО ФйСбж бжзСТжУмОккя мОзСвС СаиОгкОккя еО лТжекОпПккяй мО 
ебСТСмкСвС бжбПеПккя (ббПеПккя) ТОеСй е ожй мТОкУлСТмкжй еОУСаСй. ВбПеПккя 
УлПоіОиькСвС СаиОгкОккя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж мО бжбПеПккя РСвС еО йПді оієї 
мПТжмСТії СзТПйС біг мТОкУлСТмкСвС еОУСаФ зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя йСдижбП кО мжХ 
УОйжХ ФйСбОХ, еО ФйСбж лігмбПТгдПккя, сС гОкП СаиОгкОккя лТжекОпПкС гия зСкзТПмкСвС 
мТОкУлСТмкСвС еОУСаФ зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя, ббПеПкСвС кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж 
(бжбПеПкСвС еО йПді оієї мПТжмСТії) ТОкірП. 

5. ЗОлОУкі пОУмжкж мО СаиОгкОккя, лТжекОпПкі гия бжзСТжУмОккя Ф лТСоПУі ТПйСкмФ пж 
мПХкіпкСвС СаУиФвСбФбОккя мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя, мжйпОУСбС 
ббПеПкжХ кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж ОаС мжйпОУСбС бжбПеПкжХ е кПї, йСдФмь ббСежмжУя 
(бжбСежмжУя) ліг еСаСб'яеОккя лТС їХ ебСТСмкП бжбПеПккя (ббПеПккя) аПе УлТОбияккя 
йжмкжХ лиОмПдіб мО аПе еОУмСУФбОккя гС кжХ еОХСгіб кПмОТжнкСвС ТПвФиюбОккя 
еСбкіркьСПзСкСйіпкСї гіяиькСУмі. ЖжмкжР СТвОк, сС егіРУкює лТСлФУз мОзжХ еОлОУкжХ 
пОУмжк мО СаиОгкОккя, йСдП бжйОвОмж кОгОккя еОаПелПпПккя УлиОмж йжмкжХ лиОмПдіб 
біглСбігкС гС ТСегіиФ X оьСвС КСгПзУФ. 
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6. ЗОйікПкі еОлОУкі пОУмжкж мО СаиОгкОккя йСдФмь кП бжбСежмжУя еО йПді йжмкСї 
мПТжмСТії КзТОїкж (кП ббСежмжУя кО кПї), О е гСебСиФ йжмкСвС СТвОкФ: 

1) аФмж лТПг'ябиПкі йжмкСйФ СТвОкФ мО СнСТйиПкі гия біиькСвС СаівФ кО йжмкіР 
мПТжмСТії КзТОїкж (еО її йПдОйж); ОаС 

2) аФмж екжсПкі ліг зСкмТСиПй йжмкСвС СТвОкФ. 

ЛмОммя 190. МСбОТж, лСйжизСбС ббПеПкі кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж 
1. МСбОТж йСдФмь ббОдОмжУя лСйжизСбС ббПеПкжйж кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж, язсС 

йжмкжР СТвОк лПТПзСкОємьУя б мСйФ, сС ббПеПккя ожХ мСбОТіб кП є ТПеФиьмОмСй ФйжУкжХ 
гіР. ЙСйжизСбП ббПеПккя мСбОТіб кП йСдП ббОдОмжУя лСТФрПккяй йжмкжХ лТОбжи. 

2. ЙСйжизСбС ббПеПкжйж кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж кП йСдФмь ббОдОмжУя мСбОТж, 
ФйСбж мО лігУмОбж ббПеПккя язжХ аФиж ейікПкі ліУия лПТПмжкОккя кжйж йжмкСвС зСТгСкФ 
КзТОїкж. 

3. ЙСйжизСбС ббПеПкі кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж мСбОТж бжбСеямьУя еО йПді оієї 
мПТжмСТії кО лігУмОбі мСбОТСУФлТСбігкжХ гСзФйПкміб, язсС мОзі мСбОТж кП лТСлФсПкі кО 
йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж. 

4. ЙСйжизСбС ббПеПкі кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж мСбОТж, язі аФиж лТСлФсПкі кО йжмкФ 
мПТжмСТію КзТОїкж і язі еаПТівОюмь УмОмФУ ікСеПйкжХ мСбОТіб, бжбСеямьУя еО йПді оієї 
мПТжмСТії Ф йжмкСйФ ТПджйі ТППзУлСТмФ кО лігУмОбі мСбОТСУФлТСбігкжХ гСзФйПкміб, евігкС е 
язжйж оі мСбОТж аФиж ббПеПкі. 

ЛмОммя 191. ЙТОбО мО СаСб'яезж лПТПбіекжзО 
1. ЙПТПбіекжзж йОюмь лТОбС: 
1) кП лТжРйОмж гия лПТПбПеПккя йід йжмкжйж СТвОкОйж мСбОТж Ф ТОеі СнСТйиПккя 

йжмкжХ мО/ОаС мТОкУлСТмкжХ гСзФйПкміб е лСТФрПккяй лСТягзФ, бУмОкСбиПкСвС 
еОзСкСгОбУмбСй КзТОїкж; 

2) еОйікюбОмж йСмСТкжР мТОкУлСТмкжР еОУіа, лСлПТПгкьС лСбігСйжбрж йжмкжР СТвОк 
лТжекОпПккя лТС лТжпжкж мОзСї еОйікж (мПХкіпкжР УмОк, ПзСиСвіпкі бжйСвж, ПзСкСйіпкО 
гСоіиькіУмь); 

3) еОйікюбОмж ФлСбкСбОдПкФ лПТПбіекжзСй СУСаФ (бСгія), біглСбігОиькФ еО гСУмОбзФ 
мСбОТіб гС йжмкСвС СТвОкФ лТжекОпПккя, лСлПТПгкьС лСбігСйжбрж оПР СТвОк лТС лТжпжкж 
мОзСї еОйікж (УмОк егСТСб'я, біеСбі лжмОккя, бжйСвж ЄбТСлПРУьзСї ФвСгж сСгС ТСаСмж 
ПзілОдіб мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб, язі бжзСкФюмь йідкОТСгкі ОбмСйСаіиькі лПТПбПеПккя); 

4) е гСебСиФ йжмкСвС СТвОкФ лТжекОпПккя бжбОкмОдФбОмж мСбОТ кО УзиОг оьСвС СТвОкФ, 
язсС гСУмОбиПкі лПТПбіекжзСй мСбОТж, сС лПТПаФбОюмь ліг йжмкжй зСкмТСиПй, лТСмявСй 
мТьСХ гіа кП аФгФмь еОябиПкі біглСбігОиькСю еО оП СУСаСю гС дСгкСвС йжмкСвС ТПджйФ. К 
мОзСйФ ТОеі бжмТОмж кО бжбОкмОдПккя мО еаПТівОккя мСбОТФ бігрзСгСбФюмьУя РСвС 
биОУкжзСй; 

5) СмТжйФбОмж ТСе'яУкПккя лТжпжк бігйСбж Ф йжмкСйФ СнСТйиПккі пж лТСлФУзФ 
мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж мО 
лПТПиіз еОХСгіб, язжХ кПСаХігкС бджмж гия їХ ФУФкПккя. 

2. ЙПТПбіекжзж еСаСб'яеОкі: 
1) ліг пОУ лТжРкяммя мСбОТіб гС лПТПбПеПккя лПТПбіТямж мСпкіУмь бігСйСУмПР сСгС 

зіиьзСУмі бОкмОдкжХ йіУоь, їХ йОТзФбОккя, кСйПТж, еСбкіркіР УмОк мСбОТіб мО їХ лОзФбОккя. К 
ТОеі кПйСдижбСУмі мОзСї лПТПбіТзж бкСУжмж біглСбігкжР еОлжУ гС йідкОТСгкСї 
ОбмСйСаіиькСї кОзиОгкСї (CMR); 

2) Ф УмТСз, бУмОкСбиПкжР УмОммПю 95 оьСвС КСгПзУФ ОаС бУмОкСбиПкжР йжмкжй СТвОкСй 
зТОїкж біглТОбиПккя біглСбігкС гС лСиСдПкь КСкбПкоії лТС лТСоПгФТФ УліиькСвС мТОкежмФ, 
гСУмОбиямж мСбОТж гС йжмкСвС СТвОкФ лТжекОпПккя, О мОзСд лСгОбОмж лПТПгаОпПкі 
еОзСкСгОбУмбСй гСзФйПкмж кО кжХ; 

3) кП ТСелСпжкОмж бжбОкмОдПккя пж лПТПбОкмОдПккя мСбОТіб аПе гСебСиФ йжмкСвС 
СТвОкФ; 
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4) Ф ТОеі лТжаФммя гС йжмкСвС СТвОкФ лТжекОпПккя Ф кПТСаСпжР пОУ еОаПелПпФбОмж 
УХСТСккіУмь мСбОТіб і бджбОмж бжекОпПкжХ йжмкжй СТвОкСй еОХСгіб гия кПгСлФсПккя їХ 
кПУОкзоіСкСбОкСвС бжиФпПккя е-ліг йжмкСвС зСкмТСию; 

5) Ф УмТСзж, бУмОкСбиПкі УмОммПю 1942 оьСвС КСгПзУФ, лСгОбОмж б ФУмОкСбиПкСйФ ожй 
КСгПзУСй лСТягзФ гС СТвОкФ гСХСгіб і еаСТіб еОвОиькФ гПзиОТОоію лТжаФммя. 

3. К ТОеі лСйісПккя мСбОТіб Ф йжмкжР ТПджй мТОкежмФ кО ФйСбОХ КСкбПкоії лТС 
лТСоПгФТФ УліиькСвС мТОкежмФ лПТПбіекжзж еСаСб'яеОкі бжзСкФбОмж СаСб'яезж, бжекОпПкі 
еОекОпПкСю КСкбПкоією. 

ЛмОммя 192. ЗОХСгж, сС бджбОюмьУя Ф ТОеі ОбОТії пж гії СаУмОбжк кПлПТПаСТкСї Ужиж 
ліг пОУ лПТПбПеПккя мСбОТіб 

1. ЯзсС ліг пОУ лПТПбПеПккя мСбОТіб мТОкУлСТмкжР еОУіа бкОУиігСз ОбОТії ОаС гії 
СаУмОбжк кПлПТПаСТкСї Ужиж кП ейів лТжаФмж гС йжмкСвС СТвОкФ лТжекОпПккя, гСлФУзОємьУя 
бжбОкмОдПккя мСбОТіб б ікрСйФ йіУоі. ЙТж оьСйФ лПТПбіекжз еСаСб'яеОкжР: 

1) бджмж бУіХ кПСаХігкжХ еОХСгіб гия еОаПелПпПккя еаПТПдПккя мСбОТіб мО 
кПгСлФсПккя аФгь-язСвС їХ бжзСТжУмОккя; 

2) мПТйікСбС лСбігСйжмж кОРаиждпжР йжмкжР СТвОк лТС СаУмОбжкж лСгії, 
йіУоПекОХСгдПккя мСбОТіб і мТОкУлСТмкСвС еОУСаФ. 

2. Жжмкі СТвОкж кП бігрзСгСбФюмь лПТПбіекжзФ бжмТОмж, лСкПУПкі Ф еб'яезФ іе бджммяй 
еОХСгіб, лПТПгаОпПкжХ оією УмОммПю. 

ЛмОммя 193. ВіглСбігОиькіУмь еО лСТФрПккя бУмОкСбиПкСвС лСТягзФ лПТПйісПккя 
мСбОТіб мТОкежмСй 

1. ЗО лСТФрПккя бУмОкСбиПкСвС лСТягзФ лПТПйісПккя мСбОТіб мТОкежмСй лПТПбіекжз 
лТжмявФємьУя гС ОгйікіУмТОмжбкСї біглСбігОиькСУмі, лПТПгаОпПкСї ожй КСгПзУСй. 

2. К ТОеі бмТОмж ОаС бжгОпі аПе гСебСиФ йжмкСвС СТвОкФ мСбОТіб, сС лПТПаФбОюмь ліг 
йжмкжй зСкмТСиПй і лПТПйісФюмьУя мТОкежмСй, лПТПбіекжз еСаСб'яеОкжР УлиОмжмж йжмкі 
лиОмПді, бУмОкСбиПкі еОзСкСй кО ійлСТм еОекОпПкжХ мСбОТіб. ЙСТФрПккя лПТПбіекжзСй 
УмТСзФ мТОкежмкжХ лПТПбПеПкь (гСУмОбзж) мСбОТіб, бУмОкСбиПкСвС УмОммПю 95 оьСвС 
КСгПзУФ ОаС бУмОкСбиПкСвС йжмкжй СТвОкСй зТОїкж біглТОбиПккя біглСбігкС гС лСиСдПкь 
КСкбПкоії лТС лТСоПгФТФ УліиькСвС мТОкежмФ, язсС бжзСкОкС бУі ікрі бжйСвж, кП УмбСТює 
гия кьСвС еСаСб'яеОккя сСгС УлиОмж йжмкжХ лиОмПдіб. 

3. ЙПТПбіекжз ебіиькяємьУя біг еСаСб'яеОккя сСгС УлиОмж йжмкжХ лиОмПдіб ижрП Ф 
ТОеі, язсС мСбОТж, сС лПТПаФбОюмь ліг йжмкжй зСкмТСиПй і лПТПйісФюмьУя мТОкежмСй, 
аФиС екжсПкС ОаС аПелСбСТСмкС лСрзСгдПкС бкОУиігСз ОбОТії, гії СаУмОбжк кПлПТПаСТкСї 
Ужиж ОаС лТжТСгкжХ бмТОм еО кСТйОиькжХ ФйСб мТОкУлСТмФбОккя, еО ФйСбж лігмбПТгдПккя 
нОзмФ ОбОТії ОаС гії СаУмОбжк кПлПТПаСТкСї Ужиж. 

ГиОбО 28. ЙПТПйісПккя мСбОТіб пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж 

ЛмОммя 194. ЙСлПТПгкє лСбігСйиПккя йжмкжХ СТвОкіб лТС кОйіТ ббПемж мСбОТж кО 
йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж 

1. К ТОеі ббПеПккя мСбОТіб кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж гПзиОТОкм ОаС ФлСбкСбОдПкО 
кжй СУСаО лСлПТПгкьС лСбігСйияюмь йжмкжР СТвОк, Ф еСкі гіяиькСУмі язСвС мСбОТж аФгФмь 
лТПг'ябиПкі гия йжмкСвС СнСТйиПккя, лТС кОйіТ ббПемж оі мСбОТж. 

2. ЙСлПТПгкє лСбігСйиПккя лТС кОйіТ ббПемж мСбОТж кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж 
егіРУкюємьУя рияХСй кОгОккя йжмкСйФ СТвОкФ, б еСкі гіяиькСУмі язСвС мСбОТж аФгФмь 
лТПг'ябиПкі гия йжмкСвС СнСТйиПккя, лСлПТПгкьСї йжмкСї гПзиОТОоії ОаС ікрСвС 
гСзФйПкмО, сС йСдП бжзСТжУмСбФбОмжУя еОйіУмь йжмкСї гПзиОТОоії біглСбігкС гС УмОммі 94 
оьСвС КСгПзУФ. 

3. ЙСлПТПгкє лСбігСйиПккя йСдП егіРУкюбОмжУя Ф нСТйі ПиПзмТСккжХ гСзФйПкміб. 
ЛСТйОм мОзжХ гСзФйПкміб, зСгФбОккя УжйбСиіб, еОУСаж лПТПУжиОккя бжекОпОюмьУя 
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оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ 
нікОкУСбФ лСиімжзФ. 

4. Йіг пОУ кОгОккя йжмкСйФ СТвОкФ лСлПТПгкьСвС лСбігСйиПккя лТС кОйіТ егіРУкжмж 
лПТПйісПккя мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя пПТПе йжмкжР 
зСТгСк КзТОїкж оьСйФ йжмкСйФ СТвОкФ кОгОюмьУя гСзФйПкмж мО/ОаС бігСйСУмі, Ф мСйФ пжУиі 
еОУСаОйж ікнСТйОоіРкжХ мПХкСиСвіР, лПТПгаОпПкі пОУмжкСю пПмбПТмСю УмОммі 335 оьСвС 
КСгПзУФ. 

5. ЙСиСдПккя оієї УмОммі кП еОУмСУСбФюмьУя: 
1) гС йСТУьзжХ, ТіпзСбжХ мО лСбімТякжХ УФгПк, язі ліг пОУ лПТПаФбОккя кО йжмкіР 

мПТжмСТії КзТОїкж кП ТСаиямь еФлжкСз Ф лСТмОХ пж ОПТСлСТмОХ, ТСемОрСбОкжХ кО оіР 
мПТжмСТії; 

2) гС мСбОТіб, сС лПТПйісФюмьУя мТОкежмСй кО ФйСбОХ КСкбПкоії лТС лТСоПгФТФ 
УліиькСвС мТОкежмФ. 

ЛмОммя 1941. ЗОвОиькО гПзиОТОоія лТжаФммя 
1. ЗОвОиькО гПзиОТОоія лТжаФммя лСгОємьУя гС СТвОкФ гСХСгіб і еаСТіб, Ф еСкі 

гіяиькСУмі язСвС ТСемОрСбОкС лФкзм лТСлФУзФ пПТПе гПТдОбкжР зСТгСк КзТОїкж, гП мСбОТж 
блПТрП лПТПмкФмь йжмкжР зСТгСк КзТОїкж, гС лТжаФммя мОзжХ мСбОТіб кО йжмкФ мПТжмСТію 
КзТОїкж, Ф мСйФ пжУиі б йжмкСйФ ТПджйі мТОкежмФ, е гСмТжйОккяй УмТСзіб, бУмОкСбиПкжХ 
УмОммПю 1942 оьСвС КСгПзУФ. 

ЯзсС еОвОиькО гПзиОТОоія лТжаФммя аФиО лСгОкО гС ікрСвС йжмкСвС СТвОкФ, УжУмПйж, 
сС еОаПелПпФюмь нФкзоіСкФбОккя ПиПзмТСккжХ ікнСТйОоіРкжХ ТПУФТУіб йжмкжХ СТвОкіб, 
кПбігзиОгкС кОгОюмь гСУмФл гС бігСйСУмПР еОвОиькСї гПзиОТОоії лТжаФммя йжмкСйФ СТвОкФ, 
Ф еСкі гіяиькСУмі язСвС ТСемОрСбОкС лФкзм лТСлФУзФ пПТПе гПТдОбкжР зСТгСк КзТОїкж, б 
язСйФ мСбОТж блПТрП лПТПмкФмь йжмкжР зСТгСк КзТОїкж. 

ЗОвОиькО гПзиОТОоія лТжаФммя кП лСгОємьУя гС йжмкСвС СТвОкФ, еОекОпПкСвС б ОаеОоі 
лПТрСйФ оієї пОУмжкж, кО мСбОТж, язсС кО мОзі мСбОТж гС еОбПТрПккя УмТСзіб, бУмОкСбиПкжХ 
УмОммПю 1942 оьСвС КСгПзУФ, бдП аФиС лСгОкС йжмкФ гПзиОТОоію (Ф мСйФ пжУиі йжмкФ 
гПзиОТОоію біглСбігкС гС лСиСдПкь КСкбПкоії лТС лТСоПгФТФ УліиькСвС мТОкежмФ), еО ФйСбж 
сС мОзО йжмкО гПзиОТОоія йіУмжмь бігСйСУмі, бжекОпПкі гия еОвОиькСї гПзиОТОоії лТжаФммя. 
МОзО йжмкО гПзиОТОоія бжзСТжУмСбФємьУя яз еОвОиькО гПзиОТОоія лТжаФммя. 

2. ЗОвОиькО гПзиОТОоія лТжаФммя кП лСгОємьУя Ф ТОеі ббПеПккя: 
1) мСбОТіб, сС лПТПйісФюмьУя йСТУьзжйж, ТіпзСбжйж мО лСбімТякжйж УФгкОйж, язі ліг 

пОУ лПТПаФбОккя кО йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж кП ТСаиямь еФлжкСз Ф лСТмОХ пж ОПТСлСТмОХ, 
ТСемОрСбОкжХ кО оіР мПТжмСТії; 

2) мСбОТіб, сС лПТПйісФюмьУя мТФаСлТСбігкжй мТОкУлСТмСй мО иікіяйж 
ПиПзмТСлПТПгОпі; 

3) ижУміб, лСрмСбжХ зОТмСз мО УПзСвТОй; 
4) мСбОТіб, сС лПТПйісФюмьУя біглСбігкС гС бжйСв Озміб ВУПУбімкьСвС лСрмСбСвС 

УСюеФ; 
5) біРУьзСбСї мПХкізж мО ікржХ мСбОТіб, лПТПгаОпПкжХ УмОммПю 252 оьСвС КСгПзУФ; 
6) мСбОТіб, сС ббСеямьУя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж СУСаОйж, язжй кОгОкС йжмкі 

ліиьвж, лПТПгаОпПкі УмОммяйж 382 - 386, 388, 389, 391 і 392 оьСвС КСгПзУФ, мО язі ббСеямьУя кО 
йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж Ф еб'яезФ е кОгОккяй мОзжХ ліиьв; 

7) мСбОТіб, сС лПТПйісФюмьУя іе еОУмСУФбОккяй зкждзж (зОТкПмО) А.М.А., зкждзж 
(зОТкПмО) CPD; 

8) мСбОТіб, сС лПТПйісФюмьУя вТСйОгякОйж гия СУСажУмжХ, УійПРкжХ мО ікржХ лСмТПа, 
кП лСб'яеОкжХ іе лТСбОгдПккяй ліглТжєйкжоьзСї гіяиькСУмі, Ф ТФпкіР лСзиОді ОаС б 
УФлТСбСгдФбОкСйФ аОвОді; 

9) мСбОТіб, сС ббСеямьУя гия УлСТмжбкжХ оіиПР ФпОУкжзОйж СніоіРкжХ УлСТмжбкжХ 
ейОвОкь; 
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10) лТжлОУіб, язі екОХСгямьУя кО аСТмФ мТОкУлСТмкСвС еОУСаФ, сС лТжаФбОє кО йжмкФ 
мПТжмСТію КзТОїкж; 

11) мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб СУСажУмСвС зСТжУмФбОккя; 
12) мСбОТіб, кПСаХігкжХ гия лСгСиОккя кОУиігзіб УмжХіРкСвС ижХО, ОбОТіР, зОмОУмТСн, 

ПлігПйіР; 
13) СТвОкіб мО ікржХ ОкОмСйіпкжХ йОмПТіОиіб июгжкж гия лСмТПа мТОкУлиОкмОоії. 
3. ЗОвОиькО гПзиОТОоія лТжаФммя лСгОємьУя гС йжмкСвС СТвОкФ лПТПбіекжзСй ОаС біг 

РСвС ійПкі ікрСю СУСаСю - ійлСТмПТСй, СгПТдФбОпПй мСбОТіб ОаС ікрСю СУСаСю, 
ФлСбкСбОдПкСю гСУмОбжмж мСбОТж гС йжмкСвС СТвОкФ, еОекОпПкСвС б ОаеОоі лПТрСйФ 
пОУмжкж лПТрСї оієї УмОммі. 

К бжлОгзФ ейірОкСвС (зСйаікСбОкСвС) лПТПбПеПккя еОвОиькО гПзиОТОоія лТжаФммя 
лСгОємьУя гС йжмкСвС СТвОкФ СУСаСю, ФлСбкСбОдПкСю гСУмОбжмж мСбОТж гС йжмкСвС 
СТвОкФ кО мТОкУлСТмкСйФ еОУСаі, ТСейісПкСйФ кО ОзмжбкСйФ мТОкУлСТмкСйФ еОУСаі, ОаС біг 
її ійПкі ікрСю СУСаСю. 

4. ЗОвОиькО гПзиОТОоія лТжаФммя лСгОємьУя гС СТвОкФ гСХСгіб і еаСТіб Ф бжвиягі 
ПиПзмТСккСвС лСбігСйиПккя, еОУбігпПкСвС ПиПзмТСккжй ліглжУСй, ОаС пПТПе ікмПТнПРУ гия 
лСгОккя мОзСї гПзиОТОоії е бжзСТжУмОккяй еОУСаіб ікмПвТСбОкСї УжУмПйж ПиПзмТСккСї 
ігПкмжнізОоії, ТСейісПкжР кО СніоіРкСйФ бПа-УОРмі оПкмТОиькСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, 
сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ йжмкФ лСиімжзФ. 

К бжлОгзОХ, бжекОпПкжХ КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж, гия лСгОккя еОвОиькСї 
гПзиОТОоії лТжаФммя йСдФмь бжзСТжУмСбФбОмжУя зСйПТоіРкі, лСТмСбі ОаС мТОкУлСТмкі 
ікнСТйОоіРкі УжУмПйж, еО ФйСбж сС мОзі УжУмПйж еОаПелПпФюмь лПТПгОпФ бігСйСУмПР 
еОвОиькжХ гПзиОТОоіР лТжаФммя гС СТвОкіб гСХСгіб і еаСТіб Ф УмТСзж, бУмОкСбиПкі УмОммПю 
1942 оьСвС КСгПзУФ. 

5. ЗОвОиькО гПзиОТОоія лТжаФммя ТПєУмТФємьУя ОбмСйОмжеСбОкСю УжУмПйСю йжмкСвС 
СнСТйиПккя б ОбмСйОмжпкСйФ ТПджйі ліУия її СмТжйОккя. ЙТжУбСєкжР еОвОиькіР гПзиОТОоії 
лТжаФммя ТПєУмТОоіРкжР кСйПТ кОгУжиОємьУя СУСаі, язО лСгОбОиО мОзФ гПзиОТОоію, 
ОбмСйОмжеСбОкСю УжУмПйСю йжмкСвС СнСТйиПккя б ОбмСйОмжпкСйФ ТПджйі. 

6. ЙПТПиіз бігСйСУмПР мО їХ нСТйОм, кПСаХігкжХ гия лТСбПгПккя ОкОиіеФ Тжежзіб е 
йПмСю Соікзж аПелПзж мО кОгіРкСУмі, сС бкСУямьУя гС еОвОиькСї гПзиОТОоії лТжаФммя 
еОиПдкС біг еОУСаФ мО УлСУСаФ лПТПйісПккя мСбОТіб пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж, 
кОябкСУмі ОбмСТжеОоії АДИ, еОмбПТгдФємьУя оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС 
еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ, е ФТОХФбОккяй бжйСв 
йжмкСвС еОзСкСгОбУмбО ЄбТСлПРУьзСвС ЛСюеФ. 

7. З йСйПкмФ лТПг'ябиПккя СТвОкФ гСХСгіб і еаСТіб мСбОТіб, сС ббСеямьУя кО йжмкФ 
мПТжмСТію КзТОїкж кО лігУмОбі еОвОиькСї гПзиОТОоії лТжаФммя, мОзО гПзиОТОоія є 
гСзФйПкмСй, сС еОУбігпФє нОзмж, язі йОюмь юТжгжпкП екОпПккя, О лПТПбіекжз кПУП 
ОгйікіУмТОмжбкФ біглСбігОиькіУмь біглСбігкС гС оьСвС КСгПзУФ. ВігСйСУмі, еОекОпПкі Ф 
еОвОиькіР гПзиОТОоії лТжаФммя, йСдФмь аФмж ейікПкі СУСаСю, язО лСгОиО мОзФ гПзиОТОоію, 
зТій бжлОгзіб, язсС: 

1) СТвОкСй гСХСгіб і еаСТіб лСбігСйиПкС лТС кОйіТж лТСбПгПккя йжмкжХ 
нСТйОиькСУмПР, лСб'яеОкжХ іе ніежпкСю лПТПбіТзСю мСбОТіб; 

2) СТвОкСй гСХСгіб і еаСТіб бжябиПкС лСйжизж Ф бігСйСУмяХ, еОекОпПкжХ Ф еОвОиькіР 
гПзиОТОоії лТжаФммя; 

3) мСбОТж бдП аФиж лТПг'ябиПкі СТвОкФ гСХСгіб і еаСТіб. 
8. ИТвОк гСХСгіб і еаСТіб, еОекОпПкжР Ф пОУмжкі лПТріР оієї УмОммі, егіРУкює ОкОиіе 

Тжежзіб еО еОвОиькСю гПзиОТОоією лТжаФммя лТСмявСй Сгкієї вСгжкж е йСйПкмФ її 
СмТжйОккя мО бжзСкФє йжмкі нСТйОиькСУмі, бжекОпПкі еО ТПеФиьмОмОйж мОзСвС ОкОиіеФ, ліУия 
лТжаФммя мСбОТіб Ф лПТржР лФкзм лТСлФУзФ (лФкзм зСкмТСию) пПТПе гПТдОбкжР зСТгСк 
КзТОїкж. 

9. К ТОеі бжекОпПккя еО ТПеФиьмОмОйж ОкОиіеФ Тжежзіб кПСаХігкСУмі бжзСкОккя йжмкжХ 
нСТйОиькСУмПР СТвОк гСХСгіб і еаСТіб кПбігзиОгкС, ОиП кП ТОкірП кід ліУия лТжаФммя 
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мСбОТіб Ф лПТржР лФкзм лТСлФУзФ (лФкзм зСкмТСию) пПТПе гПТдОбкжР зСТгСк КзТОїкж, 
лСбігСйияє лТС мОзі йжмкі нСТйОиькСУмі лПТПбіекжзО. 

10. ЯзсС мСбОТж, еОекОпПкі Ф еОвОиькіР гПзиОТОоії лТжаФммя, кП аФиж ббПеПкі кО йжмкФ 
мПТжмСТію КзТОїкж, еОвОиькФ гПзиОТОоію лТжаФммя йСдП аФмж ОкФиьСбОкС еО лжУьйСбжй 
ебПТкПккяй СУСаж, еОекОпПкСї б пОУмжкі мТПміР оієї УмОммі. 

ЯзсС лТСмявСй 200 гкіб е гкя ТПєУмТОоії еОвОиькСї гПзиОТОоії лТжаФммя мСбОТж кП аФиж 
ббПеПкі, О лжУьйСбП ебПТкПккя лТС ОкФиюбОккя еОвОиькСї гПзиОТОоії лТжаФммя кП аФиС 
лСгОкС, мОзО гПзиОТОоія ОкФиюємьУя ОбмСйОмжеСбОкСю УжУмПйСю йжмкСвС СнСТйиПккя б 
ОбмСйОмжпкСйФ ТПджйі. 

11. ВігУФмкіУмь кО йСйПкм егіРУкПккя йжмкжХ нСТйОиькСУмПР Ф лФкзмі лТСлФУзФ пПТПе 
гПТдОбкжР зСТгСк КзТОїкж еОвОиькСї гПзиОТОоії лТжаФммя кО мСбОТж ОаС йжмкСї гПзиОТОоії, 
язО йіУмжмь кПСаХігкі бігСйСУмі гия лТСбПгПккя ОкОиіеФ Тжежзіб е йПмСю Соікзж аПелПзж мО 
кОгіРкСУмі, є лігУмОбСю гия бігйСбж Ф лТСлФУзФ пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж мСбОТіб і 
мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя, сС їХ лПТПбСеямь. 

ЙТСлФУз пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж мСбОТіб мО мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб зСйПТоіРкСвС 
лТжекОпПккя, сС їХ лПТПбСеямь, егіРУкюємьУя ліУия лСгОккя еОвОиькСї гПзиОТОоії лТжаФммя 
ОаС йжмкСї гПзиОТОоії, язО йіУмжмь кПСаХігкі бігСйСУмі гия лТСбПгПккя ОкОиіеФ Тжежзіб е 
йПмСю Соікзж аПелПзж мО кОгіРкСУмі, мО бжзСкОккя кПСаХігкжХ йжмкжХ нСТйОиькСУмПР. 
ВжзСкОккя йжмкжХ нСТйОиькСУмПР, бжекОпПкжХ еО ТПеФиьмОмОйж ОкОиіеФ Тжежзіб еО 
еОвОиькСю гПзиОТОоією лТжаФммя ОаС йжмкСю гПзиОТОоією, язО йіУмжмь кПСаХігкі бігСйСУмі 
гия лТСбПгПккя ОкОиіеФ Тжежзіб е йПмСю Соікзж аПелПзж мО кОгіРкСУмі, є Сгкією е лігУмОб 
кОгОккя гСебСиФ кО лТСлФУз пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж мСбОТіб мО мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб 
зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя, сС їХ лПТПбСеямь. 

ВжйСвж ОаеОоіб лПТрСвС і гТФвСвС оієї пОУмжкж кП еОУмСУСбФюмьУя гС бжлОгзіб, 
бжекОпПкжХ пОУмжкСю гТФвСю оієї УмОммі. 

ЛмОммя 1942. ЛмТСзж лСгОккя еОвОиькСї гПзиОТОоії лТжаФммя 
1. ЗОиПдкС біг еОУСаіб мО УлСУСаіб лПТПйісПккя мСбОТіб пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж 

еОвОиькО гПзиОТОоія лТжаФммя лСгОємьУя е гСмТжйОккяй мОзжХ УмТСзіб: 
1) гия лПТПбПеПккя мСбОТіб йСТУьзжй мО/ОаС ТіпзСбжй мТОкУлСТмкжй еОУСаСй: 
О) Ф зСкмПРкПТі - кП йПкр яз еО 24 вСгжкж гС ТСейісПккя зСкмПРкПТО кО УФгкі, язП аФгП 

егіРУкюбОмж лПТПбПеПккя мСбОТіб гС лПТрСвС лСТмФ лТжаФммя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж; 
а) ТСейісПкжХ б ікржР УлСУіа кО УФгкі - кП йПкр яз еО 4 вСгжкж гС лТжаФммя мСбОТіб Ф 

лПТржР лСТм кО йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж; 
б) мТжбОиіУмю йПкрП 24 вСгжк - кП йПкр яз еО 2 вСгжкж гС лТжаФммя мСбОТіб Ф лПТржР 

лСТм кО йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж; 
2) гия лПТПбПеПккя мСбОТіб лСбімТякжй мТОкУлСТмкжй еОУСаСй: 
О) мТжбОиіУмю 4 вСгжкж і аіиьрП - кП йПкр яз еО 4 вСгжкж гС лТжаФммя мСбОТіб Ф лПТржР 

ОПТСлСТм кО йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж; 
а) мТжбОиіУмю йПкрП 4 вСгжк - кП ліекірП йСйПкмФ нОзмжпкСвС бжиьСмФ лСбімТякСвС 

УФгкО; 
3) гия лПТПбПеПккя мСбОТіб еОиіекжпкжй мТОкУлСТмкжй еОУСаСй: 
О) мТжбОиіУмю 2 вСгжкж і аіиьрП йід лТжзСТгСккжйж УмОкоіяйж - кП йПкр яз еО 2 

вСгжкж гС лТжаФммя мСбОТіб Ф лПТржР лФкзм лТСлФУзФ кО йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж; 
а) мТжбОиіУмю йПкрП 2 вСгжк йід лТжзСТгСккжйж УмОкоіяйж - кП йПкр яз еО 1 вСгжкФ 

гС лТжаФммя мСбОТіб Ф лПТржР лФкзм лТСлФУзФ кО йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж; 
4) гия лПТПбПеПккя мСбОТіб ОбмСйСаіиькжй мТОкУлСТмкжй еОУСаСй - кП йПкр яз еО 1 

вСгжкФ гС лТжаФммя мСбОТіб Ф лПТржР лФкзм лТСлФУзФ кО йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж; 
5) Ф бжлОгзФ ейірОкСвС (зСйаікСбОкСвС) лПТПбПеПккя - Ф УмТСз, бУмОкСбиПкжР гия 

біглСбігкСвС ОзмжбкСвС мТОкУлСТмкСвС еОУСаФ. 
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ЛмОммя 195. ЙФкзмж лТСлФУзФ пПТПе гПТдОбкжР зСТгСк КзТОїкж, б язжХ мСбОТж 
лПТПйісФюмьУя пПТПе йжмкжР зСТгСк 

1. ЙПТПйісПккя мСбОТіб пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж егіРУкюємьУя Ф лФкзмОХ 
лТСлФУзФ пПТПе гПТдОбкжР зСТгСк КзТОїкж, лПТПиіз язжХ бжекОпОємьУя КОаікПмСй ЖікіУмТіб 
КзТОїкж біглСбігкС гС йідкОТСгкжХ гСвСбСТіб КзТОїкж, ФзиОгПкжХ б ФУмОкСбиПкСйФ 
еОзСкСй лСТягзФ. 

2. ЙПТПйісПккя СзТПйжХ бжгіб мСбОТіб пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж йСдП 
егіРУкюбОмжУя Ф УлПоіОиькС бжекОпПкжХ лФкзмОХ лТСлФУзФ пПТПе гПТдОбкжР зСТгСк 
КзТОїкж. ЙПТПиізж мОзжХ мСбОТіб мО лФкзміб лТСлФУзФ еОмбПТгдФюмьУя КОаікПмСй ЖікіУмТіб 
КзТОїкж. 

ЛмОммя 196. ЗОаСТСкО сСгС лПТПйісПккя СзТПйжХ мСбОТіб пПТПе йжмкжР зСТгСк 
КзТОїкж 

1. ЗП йСдФмь аФмж лТСлФсПкі пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж: 
1) мСбОТж, лПТПйісПккя язжХ пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж еОаСТСкПкС еОзСкСй ОаС 

йідкОТСгкжй гСвСбСТСй КзТОїкж, евСгО кО СаСб'яезСбіУмь язСвС кОгОкО ВПТХСбкСю КОгСю 
КзТОїкж, ОаС біглСбігкС гС еОзСкФ пж йідкОТСгкСвС гСвСбСТФ КзТОїкж, евСгО кО 
СаСб'яезСбіУмь язСвС кОгОкО ВПТХСбкСю КОгСю КзТОїкж; 

2) мСбОТж (зТій мСбОТіб гия биОУкСвС УлСджбОккя, сС ббСеямьУя вТСйОгякОйж б СаУяеі 
мО лСТягзФ, бУмОкСбиПкжХ УмОммяйж 376 і 378 оьСвС КСгПзУФ), кО лТСлФУз язжХ біглСбігкС гС 
еОзСкФ лСмТіакі гСзФйПкмж гПТдОбкжХ СТвОкіб, ФУмОкСб мО СТвОкіеОоіР, ФлСбкСбОдПкжХ кО їХ 
бжгОпФ, - б ТОеі бігУФмкСУмі мОзжХ гСзФйПкміб; 

3) мСбОТж, сС лПТПйісФюмьУя пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж е лСТФрПккяй бжйСв 
оьСвС КСгПзУФ мО ікржХ еОзСкіб КзТОїкж. 

2. ЙПТПбіекжз еСаСб'яеОкжР егіРУкжмж ебСТСмкП бжбПеПккя мСбОТіб, ббПеПккя і мТОкежм 
язжХ кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж еОаСТСкПкжР. 

3. МПкмТОиькжР СТвОк бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ йжмкФ лСиімжзФ, 
бжекОпОє зСгж мСбОТіб евігкС е ККМ ЗДД, кО лПТПйісПккя язжХ пПТПе йжмкжР зСТгСк 
КзТОїкж Ф біглСбігкСйФ кОлТяйзФ бУмОкСбиПкС еОаСТСкФ еОзСкСй ОаС йідкОТСгкжй 
гСвСбСТСй КзТОїкж, евСгО кО СаСб'яезСбіУмь язСвС кОгОкО ВПТХСбкСю КОгСю КзТОїкж, ОаС 
біглСбігкС гС еОзСкФ пж йідкОТСгкСвС гСвСбСТФ КзТОїкж, евСгО кО СаСб'яезСбіУмь язСвС 
кОгОкО ВПТХСбкСю КОгСю КзТОїкж, і ТСейісФє біглСбігкФ ікнСТйОоію кО УбСєйФ СніоіРкСйФ 
бПа-УОРмі мО б єгжкСйФ гПТдОбкСйФ ікнСТйОоіРкСйФ бПа-лСТмОиі "ЄгжкП бізкС гия 
йідкОТСгкСї мСТвібиі". 

ЛмОммя 197. ИайПдПккя сСгС лПТПйісПккя СзТПйжХ мСбОТіб пПТПе йжмкжР зСТгСк 
КзТОїкж 

1. К бжлОгзОХ, лПТПгаОпПкжХ еОзСкСй, кО СзТПйі мСбОТж бУмОкСбиююмьУя СайПдПккя 
сСгС їХ лПТПйісПккя пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж. ЙТСлФУз мОзжХ мСбОТіб пПТПе йжмкжР 
зСТгСк КзТОїкж мО/ОаС їХ бжлФУз еОиПдкС біг бжйСв біглСбігкСвС еОзСкФ егіРУкююмьУя 
йжмкжйж СТвОкОйж кО лігУмОбі СмТжйОкжХ біг гПТдОбкжХ СТвОкіб, ікржХ ФУмОкСб мО 
СТвОкіеОоіР, ФлСбкСбОдПкжХ кО егіРУкПккя гСебіиькжХ ОаС зСкмТСиькжХ нФкзоіР сСгС 
лПТПйісПккя мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя пПТПе йжмкжР 
зСТгСк КзТОїкж, е бжзСТжУмОккяй йПХОкіейФ "єгжкСвС бізкО" біглСбігкжХ гСебіиькжХ 
гСзФйПкміб мО/ОаС бігСйСУмПР лТС бзиюпПккя (бжзиюпПккя) мСбОТФ гС (е) біглСбігкСвС 
ТПєУмТФ Ф нСТйі ПиПзмТСккжХ гСзФйПкміб, еОУбігпПкжХ ПиПзмТСккжй ліглжУСй, язі 
лігмбПТгдФюмь гСмТжйОккя бУмОкСбиПкжХ СайПдПкь сСгС лПТПйісПккя мОзжХ мСбОТіб 
пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж, язсС бжзСТжУмОккя мОзжХ гСебіиькжХ гСзФйПкміб мО/ОаС 
бігСйСУмПР гия егіРУкПккя йжмкжХ нСТйОиькСУмПР лПТПгаОпПкС еОзСкОйж КзТОїкж. К 
бжлОгзОХ, лПТПгаОпПкжХ ожй КСгПзУСй, гия егіРУкПккя йжмкжХ нСТйОиькСУмПР йСдФмь 
бжзСТжУмСбФбОмжУя лОлПТСбі лТжйіТкжзж мОзжХ гСзФйПкміб, кОгОкі гПзиОТОкмСй ОаС 
ФлСбкСбОдПкСю кжй СУСаСю. 
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2. МПкмТОиькжР СТвОк бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ йжмкФ лСиімжзФ, 
бжекОпОє зСгж мСбОТіб евігкС е ККМ ЗДД, кО лПТПйісПккя язжХ пПТПе йжмкжР зСТгСк 
КзТОїкж Ф біглСбігкСйФ кОлТяйзФ бУмОкСбиПкС СайПдПккя, мО ТСейісФє біглСбігкФ 
ікнСТйОоію кО УбСєйФ СніоіРкСйФ бПа-УОРмі мО кО єгжкСйФ гПТдОбкСйФ ікнСТйОоіРкСйФ 
бПа-лСТмОиі "ЄгжкП бізкС гия йідкОТСгкСї мСТвібиі". 

3. ЙПТПйісПккя бОиюмж КзТОїкж, ікСеПйкСї бОиюмж, аОкзібУьзжХ йПмОиіб пПТПе йжмкжР 
зСТгСк КзТОїкж егіРУкюємьУя е ФТОХФбОккяй бжйСв ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС бОиюмФ і бОиюмкі 
СлПТОоії". 

4. ЙТСлФУз кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж мО/ОаС бжлФУз біглСбігкС гС еОябиПкСї йПмж кО 
йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж мСбОТіб, язі еО зСгСй евігкС е ККМЗДД мО СлжУСй йСдФмь 
кОиПдОмж, ОиП еО УбСїйж ХОТОзмПТжУмжзОйж мО ніежзС-Хійіпкжйж биОУмжбСУмяйж кП 
кОиПдОмь гС: зФиьмФТкжХ оіккСУмПР; кОТзСмжпкжХ еОУСаіб, лУжХСмТСлкжХ ТПпСбжк і 
лТПзФТУСТіб; ТОгіСПиПзмТСккжХ еОУСаіб мО бжлТСйікюбОиькжХ лТжУмТСїб, еОаСТСкПкжХ гС 
ббПеПккя мО еОУмСУФбОккя кО мПТжмСТії КзТОїкж; мСбОТіб біРУьзСбСвС лТжекОпПккя пж 
мСбОТіб лСгбіРкСвС бжзСТжУмОккя; кПаПелПпкжХ бігХСгіб; ОвТСХійізОміб мО лПУмжожгіб, сС 
лігиявОюмь гПТдОбкіР ТПєУмТОоії; Са'єзміб, мСТвібия язжйж ліглОгОє ліг ТПвФиюбОккя 
КСкбПкоії лТС йідкОТСгкФ мСТвібию бжгОйж гжзСї нОФкж і ниСТж, сС лПТПаФбОюмь ліг 
еОвТСеСю екжзкПккя; вПкПмжпкС йСгжнізСбОкжХ СТвОкіейіб ОаС лТСгФзоії, бжТСаиПкСї іе 
еОУмСУФбОккяй вПкПмжпкС йСгжнізСбОкжХ СТвОкіейіб; мОзжХ, сС йіУмямь СеСкСТФРкібкі 
ТПпСбжкж, егіРУкююмьУя йжмкжйж СТвОкОйж кО лігУмОбі еОябж гПзиОТОкмО ОаС 
ФлСбкСбОдПкСї кжй СУСаж лТС кПеОУмСУФбОккя гС мОзжХ мСбОТіб бУмОкСбиПкжХ 
біглСбігкжйж еОзСкОйж еОаСТСк мО/ОаС СайПдПкь. 

ЗОекОпПкО б ОаеОоі лПТрСйФ оієї пОУмжкж еОябО бкСУжмьУя гПзиОТОкмСй ОаС 
ФлСбкСбОдПкСю кжй СУСаСю гС йжмкСї гПзиОТОоії Ф бжвиягі зСгФ, бжекОпПкСвС 
оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ 
нікОкУСбФ лСиімжзФ, мО еОУбігпФє нОзмж, язі йОюмь юТжгжпкП екОпПккя. 

ЛмОммя 198. ЙСгОккя гСзФйПкміб мО бігСйСУмПР йжмкжй СТвОкОй Ф лФкзмОХ лТСлФУзФ 
пПТПе гПТдОбкжР зСТгСк КзТОїкж 

1. ЖжмкСйФ СТвОкФ б лФкзмі лТСлФУзФ пПТПе гПТдОбкжР зСТгСк КзТОїкж евігкС іе 
УмОммПю 335 оьСвС КСгПзУФ лСгОюмьУя гСзФйПкмж, сС йіУмямь бігСйСУмі лТС мСбОТж, 
гСУмОмкі гия їХ ігПкмжнізОоії мО кПСаХігкі гия лТжРкяммя ТірПккя лТС лТСлФУз їХ пПТПе 
йжмкжР зСТгСк КзТОїкж. 

2. МСбОТж, сС лПТПйісФюмьУя пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж б ТПджйі мТОкежмФ, Ф ТОеі 
кПСаХігкСУмі гСбОкмОдПккя мТОкУлСТмкСвС еОУСаФ ОаС лПТПбОкмОдПккя е йПмСю мТОкежмФ 
пПТПе йжмкжР УзиОг йСдФмь кОлТОбиямжУя гия йжмкСвС СнСТйиПккя б йжмкжР СТвОк, Ф еСкі 
гіяиькСУмі язСвС аФгП егіРУкПкС мОзП лПТПбОкмОдПккя (гСбОкмОдПккя). ЖжмкСйФ СТвОкФ б 
мОзСйФ ТОеі лСгОюмьУя ижрП еОябО лПТПбіекжзО і зСлія гСвСбСТФ, язжР є лігУмОбСю гия 
лПТПбОкмОдПккя (гСбОкмОдПккя). 

3. ЯзсС еО ФйСбОйж лПТПбПеПккя йжмкП СнСТйиПккя мСбОТіб Ф лСбкСйФ СаУяеі 
егіРУкюємьУя кП б йіУоі лПТПмжкФ йжмкСвС зСТгСкФ, О лПТПбПеПккя егіРУкюємьУя іе ейікСю 
мТОкУлСТмкСвС еОУСаФ Ф лФкзмі лТСлФУзФ пПТПе гПТдОбкжР зСТгСк КзТОїкж, йжмкСйФ СТвОкФ 
Ф лФкзмі лТСлФУзФ пПТПе гПТдОбкжР зСТгСк КзТОїкж лСгОюмьУя мТОкУлСТмкі, зСйПТоіРкі мО 
ікрі УФлТСбігкі гСзФйПкмж, сС йіУмямь бігСйСУмі лТС мСбОТж, гСУмОмкі гия їХ ігПкмжнізОоії мО 
кПСаХігкі гия лТжРкяммя ТірПккя лТС йСдижбіУмь їХ лТСлФУзФ пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж. 

ЛмОммя 199. ГТОкжпкжР УмТСз лПТПаФбОккя мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб 
зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя Ф лФкзмОХ лТСлФУзФ пПТПе гПТдОбкжР зСТгСк КзТОїкж 

1. ГТОкжпкжР УмТСз лПТПаФбОккя мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб зСйПТоіРкСвС 
лТжекОпПккя Ф лФкзмОХ лТСлФУзФ пПТПе гПТдОбкжР зСТгСк КзТОїкж кП йСдП лПТПбжсФбОмж 
30 гкіб, О гия ОбмСйСаіиькСвС мТОкУлСТмФ - л'ямь гкіб е йСйПкмФ лТжаФммя Ф лФкзм лТСлФУзФ 
пПТПе гПТдОбкжР зСТгСк КзТОїкж гия егіРУкПккя йжмкжХ лТСоПгФТ. 
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2. ГТОкжпкжР УмТСз лПТПаФбОккя мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб зСйПТоіРкСвС 
лТжекОпПккя Ф лФкзмОХ лТСлФУзФ пПТПе гПТдОбкжР зСТгСк КзТОїкж, бУмОкСбиПкжР пОУмжкСю 
лПТрСю оієї УмОммі, кП еОУмСУСбФємьУя гС СлПТОоіР е кОзСлжпПккя б лФкзмОХ лТСлФУзФ пПТПе 
гПТдОбкжР зСТгСк КзТОїкж УФгкСбжХ лОТміР мСбОТіб, сС бжбСеямьУя еО йПді йжмкСї 
мПТжмСТії КзТОїкж, Ф мСйФ пжУиі б йжмкСйФ ТПджйі мТОкежмФ. 

ЛмОммя 200. ДСУмОбзО мСбОТіб мО гСзФйПкміб Ф йіУоП, бжекОпПкП йжмкжй СТвОкСй 
1. ЙіУия кОгОккя йжмкжй СТвОкСй гСебСиФ кО лТСлФУз мСбОТіб пПТПе йжмкжР зСТгСк 

КзТОїкж биОУкжз мСбОТіб ОаС ФлСбкСбОдПкО кжй СУСаО еСаСб'яеОкі гСУмОбжмж мСбОТж мО 
гСзФйПкмж кО кжХ аПе аФгь-язСї ейікж їХ УмОкФ Ф бжекОпПкП йжмкжй СТвОкСй йіУоП і 
еОаПелПпжмж лПТПаФбОккя їХ Ф оьСйФ йіУоі гС лТжаФммя лСУОгСбжХ СУіа йжмкСвС СТвОкФ, язсС 
ікрП кП лПТПгаОпПкС ожй КСгПзУСй. 

2. ДСУмОбзО мСбОТіб мО гСзФйПкміб кО кжХ лСбжккО аФмж егіРУкПкО Ф УмТСз, 
бУмОкСбиПкжР УмОммПю 95 оьСвС КСгПзУФ ОаС бУмОкСбиПкжР йжмкжй СТвОкСй зТОїкж 
біглТОбиПккя біглСбігкС гС лСиСдПкь КСкбПкоії лТС лТСоПгФТФ УліиькСвС мТОкежмФ. 

3. МСбОТж і мТОкУлСТмкі еОУСаж, язжйж бСкж лПТПбСеямьУя, ліУия лТжаФммя Ф йіУоП 
гСУмОбзж ТСейісФюмьУя Ф еСкОХ йжмкСвС зСкмТСию. 

4. К йіУоі гСУмОбзж мСбОТж і мТОкУлСТмкі еОУСаж лТПг'ябияюмьУя, О гСзФйПкмж кО кжХ 
лПТПгОюмьУя йжмкСйФ СТвОкФ Ф йікійОиькС йСдижбжР УмТСз ліУия їХ лТжаФммя, О б ТОеі 
лТжаФммя лСеО ТСаСпжй пОУСй, бУмОкСбиПкжй гия йжмкСвС СТвОкФ, - Ф йікійОиькС йСдижбжР 
УмТСз ліУия лСпОмзФ ТСаСмж оьСвС СТвОкФ. К ТОеі язсС гСУмОбзО мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ 
еОУСаіб зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя б йПдОХ УлТСсПкь, кОгОкжХ ліглТжєйУмбФ, 
егіРУкюємьУя гС Са'єзміб ліглТжєйУмбО (аФгібПиь, УлСТФг, бігзТжмжХ ОаС еОзТжмжХ 
йОРгОкпжзіб ліглТжєйУмб мСсС), бжекОпПкжХ гия еОУмСУФбОккя УлТСсПкь, лСгОиьрі йжмкі 
нСТйОиькСУмі егіРУкююмьУя Ф лСТягзФ, бжекОпПкСйФ гия біглСбігкжХ УлТСсПкь. 

5. ЗйікО йіУоя УмСякзж (лТжаФммя) мТОкУлСТмкСвС еОУСаФ, бжбОкмОдПккя, 
лПТПбОкмОдПккя мСбОТіб, ТСелОзФбОккя, лОзФбОккя пж лПТПлОзФбОккя мСбОТіб, ейікО, 
бжиФпПккя пж лСрзСгдПккя еОУСаіб еОаПелПпПккя ігПкмжнізОоії гСлФУзОюмьУя ижрП е 
гСебСиФ йжмкСвС СТвОкФ, зТій бжлОгзіб, лПТПгаОпПкжХ виОбСю 2 оьСвС КСгПзУФ. К ТОеі 
бігйСбж Ф кОгОккі гСебСиФ йжмкі СТвОкж еСаСб'яеОкі кПбігзиОгкС, лжУьйСбС ОаС б 
ПиПзмТСккіР нСТйі, лСбігСйжмж биОУкжзО мСбОТФ ОаС ФлСбкСбОдПкФ кжй СУСаФ лТС лТжпжкж 
і лігУмОбж мОзСї бігйСбж. 

ГиОбО 29. МжйпОУСбП еаПТівОккя 

ЛмОммя 201. МжйпОУСбП еаПТівОккя мСбОТіб ліг йжмкжй зСкмТСиПй 
1. МСбОТж е йСйПкмФ лТПг'ябиПккя їХ йжмкСйФ СТвОкФ гС лСйісПккя їХ Ф біглСбігкжР 

йжмкжР ТПджй йСдФмь лПТПаФбОмж кО мжйпОУСбСйФ еаПТівОккі ліг йжмкжй зСкмТСиПй. 
МСбОТж, ббПеПкі кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж б йжмкСйФ ТПджйі мТОкежмФ кО ФйСбОХ 

КСкбПкоії лТС лТСоПгФТФ УліиькСвС мТОкежмФ, ліУия їХ лТПг'ябиПккя кО мПТжмСТії Са'єзмО 
ліглТжєйУмбО, еОекОпПкСвС б ОбмСТжеОоії кО еОУмСУФбОккя УлТСсПккя, лПТПаФбОюмь кО 
мжйпОУСбСйФ еаПТівОккі кО мПТжмСТії оьСвС Са'єзмО. 

МжйпОУСбП еаПТівОккя мСбОТіб ліг йжмкжй зСкмТСиПй егіРУкюємьУя кО УзиОгОХ 
мжйпОУСбСвС еаПТівОккя ОаС кО мПТжмСТії Са'єзміб ліглТжєйУмб (аФгібПиь, УлСТФг, бігзТжмжХ 
ОаС еОзТжмжХ йОРгОкпжзіб мСсС), бжекОпПкжХ гия еОУмСУФбОккя УлТСсПкь, язсС ікрП кП 
лПТПгаОпПкС ожй КСгПзУСй. 

2. МСбОТж вФйОкімОТкСї гСлСйСвж гия їХ мжйпОУСбСвС еаПТівОккя е гСебСиФ 
біглСбігкСвС йжмкСвС СТвОкФ йСдФмь ТСейісФбОмжУя кО УзиОгОХ СТвОкіеОоіР - СмТжйФбОпіб 
вФйОкімОТкСї гСлСйСвж. ЙТж оьСйФ зПТібкжз СТвОкіеОоії - СмТжйФбОпО вФйОкімОТкСї гСлСйСвж 
еОаПелПпФє бПгПккя СаиізФ мСбОТіб, сС ТСейісФюмьУя кО УзиОгі оієї СТвОкіеОоії мО 
бжлФУзОюмьУя е кьСвС, б лСТягзФ, лПТПгаОпПкСйФ гия УзиОгіб мжйпОУСбСвС еаПТівОккя, мО 
сСзбОТмОиькП лСгОккя йжмкСйФ СТвОкФ ебімФ лТС ТФХ мСбОТіб кО УзиОгі еО нСТйСю, сС 
бУмОкСбиюємьУя оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО 
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ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ. ЖжмкжР СТвОк йОє лТОбС бжйОвОмж лСгОккя 
лСеОпПТвСбСвС ебімФ. 

3. ЗО УзиОгОХ мжйпОУСбСвС еаПТівОккя ФмбСТююмьУя лСУміРкі, О кО УзиОгОХ СТвОкіеОоіР 
- СмТжйФбОпіб вФйОкімОТкСї гСлСйСвж - мжйпОУСбі (кО пОУ мжйпОУСбСвС еаПТівОккя кО кжХ ліг 
йжмкжй зСкмТСиПй мСбОТіб вФйОкімОТкСї гСлСйСвж) еСкж йжмкСвС зСкмТСию. 

МжйпОУСбП еаПТівОккя мСбОТіб кО мПТжмСТії Са'єзміб ліглТжєйУмб, еОекОпПкжХ б 
ОбмСТжеОоіяХ кО еОУмСУФбОккя УлТСсПкь, язі кП є УзиОгОйж мжйпОУСбСвС еаПТівОккя, 
егіРУкюємьУя аПе УмбСТПккя еСкж йжмкСвС зСкмТСию, еО ФйСбж сС ФмТжйФбОп Са'єзмО є 
ліглТжєйУмбСй, язП йОє гіюпФ ОбмСТжеОоію кО еОУмСУФбОккя біглСбігкСвС УлТСсПккя. 

4. ЗО мжйпОУСбП еаПТівОккя ліг йжмкжй зСкмТСиПй іе еОУмСУФбОккяй лСиСдПкь оієї 
виОбж мСбОТж мОзСд йСдФмь ТСейісФбОмжУя кО йжмкжХ УзиОгОХ ОаС кО УзиОгОХ йжмкжХ 
СТвОкіб. 

5. К ТОеі бмТОмж мСбОТіб, сС лПТПаФбОюмь кО мжйпОУСбСйФ еаПТівОккі ліг йжмкжй 
зСкмТСиПй, ОаС бжгОпі їХ аПе гСебСиФ йжмкжХ СТвОкіб ФмТжйФбОп УзиОгФ мжйпОУСбСвС 
еаПТівОккя, ФмТжйФбОп йжмкСвС УзиОгФ, зПТібкжз СТвОкіеОоії - СмТжйФбОпО вФйОкімОТкСї 
гСлСйСвж, ФмТжйФбОп Са'єзмО, еОекОпПкСвС б ОбмСТжеОоії кО еОУмСУФбОккя УлТСсПккя, 
кПУФмь ОгйікіУмТОмжбкФ біглСбігОиькіУмь, лПТПгаОпПкФ ожй КСгПзУСй. КТій мСвС, Ф мОзжХ 
бжлОгзОХ кО ожХ СУіа лСзиОгОємьУя СаСб'яеСз сСгС УлиОмж йжмкжХ лиОмПдіб, ФУмОкСбиПкжХ 
еОзСкСй кО ійлСТм еОекОпПкжХ мСбОТіб. 

6. КмТжйФбОп УзиОгФ мжйпОУСбСвС еаПТівОккя, ФмТжйФбОп йжмкСвС УзиОгФ, зПТібкжз 
СТвОкіеОоії - СмТжйФбОпО вФйОкімОТкСї гСлСйСвж, ФмТжйФбОп Са'єзмО, еОекОпПкСвС б 
ОбмСТжеОоії кО еОУмСУФбОккя УлТСсПккя, ебіиькяюмьУя біг біглСбігОиькСУмі еО бмТОмФ 
мСбОТіб, сС лПТПаФбОюмь кО мжйпОУСбСйФ еаПТівОккі ліг йжмкжй зСкмТСиПй, мО 
еСаСб'яеОккя сСгС УлиОмж йжмкжХ лиОмПдіб, ФУмОкСбиПкжХ еОзСкСй кО ійлСТм ожХ мСбОТіб, 
ижрП Ф ТОеі, язсС оі мСбОТж аФиж екжсПкі ОаС аПелСбСТСмкС лСрзСгдПкі бкОУиігСз ОбОТії, 
гії СаУмОбжк кПлПТПаСТкСї Ужиж ОаС лТжТСгкжХ бмТОм еО кСТйОиькжХ ФйСб еаПТівОккя. 

7. КмТжйФбОп Са'єзмО, еОекОпПкСвС б ОбмСТжеОоії кО еОУмСУФбОккя УлТСсПккя, кОгОє 
йжмкжй СТвОкОй еОаПелПпПккя УлиОмж йжмкжХ лиОмПдіб біглСбігкС гС ТСегіиФ X оьСвС 
КСгПзУФ сСгС мСбОТіб, язі лПТПаФбОюмь кО мжйпОУСбСйФ еаПТівОккі, кО пОУ мОзСвС 
еаПТівОккя кО оьСйФ Са'єзмі. 

ЛмОммя 202. ДСзФйПкмж, кПСаХігкі гия ТСейісПккя мСбОТіб кО УзиОгі мжйпОУСбСвС 
еаПТівОккя 

1. Єгжкжй гСзФйПкмСй, кПСаХігкжй гия ТСейісПккя мСбОТіб кО мжйпОУСбП еаПТівОккя 
ліг йжмкжй зСкмТСиПй, є ФкінізСбОкжР гСзФйПкм еО нСТйСю, бУмОкСбиПкСю оПкмТОиькжй 
СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ 
лСиімжзФ, сС йіУмжмь СлжУ ожХ мСбОТіб кО лігУмОбі мСбОТСУФлТСбігкжХ гСзФйПкміб. 

2. К ТОеі ббПеПккя мСбОТіб кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж Ф йжмкСйФ ТПджйі мТОкежмФ кО 
ФйСбОХ КСкбПкоії лТС лТСоПгФТФ УліиькСвС мТОкежмФ мО ТСейісПккя мОзжХ мСбОТіб кО 
мжйпОУСбП еаПТівОккя кО мПТжмСТії Са'єзміб ліглТжєйУмб, еОекОпПкжХ б ОбмСТжеОоіяХ кО 
еОУмСУФбОккя УлТСсПкь, еОйіУмь ФкінізСбОкСвС гСзФйПкмО бжзСТжУмСбФємьУя йжмкО 
гПзиОТОоія, еО язСю оі мСбОТж аФиж ббПеПкі кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж. 

ЛмОммя 203. ИлПТОоії е мСбОТОйж, сС лПТПаФбОюмь кО мжйпОУСбСйФ еаПТівОккі ліг 
йжмкжй зСкмТСиПй 

1. ВиОУкжз мСбОТіб, сС лПТПаФбОюмь кО мжйпОУСбСйФ еаПТівОккі ліг йжмкжй 
зСкмТСиПй, ОаС ФлСбкСбОдПкО кжй СУСаО е гСебСиФ йжмкСвС СТвОкФ йСдФмь лТСбСгжмж е 
ожйж мСбОТОйж мОзі СлПТОоії: 

1) лТСУмі УзиОгУьзі СлПТОоії, кПСаХігкі гия еОаПелПпПккя еаПТПдПккя ожХ мСбОТіб: 
лПТПйісПккя мСбОТіб Ф йПдОХ УзиОгФ е йПмСю ТОоіСкОиькСвС ТСейісПккя, пжсПккя, 
лТСбімТюбОккя, УмбСТПккя СлмжйОиькСвС мПйлПТОмФТкСвС ТПджйФ еаПТівОккя, УФріккя (Ф 
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мСйФ пжУиі іе УмбСТПккяй лСмСзФ мПлиО), еОХжУм біг зСТСеії, аСТСмьаО іе рзігкжзОйж, 
ікбПкмОТжеОоія; 

2) Свияг мО бжйіТюбОккя; 
3) ФУФкПккя лСрзСгдПккя ФлОзСбзж; 
4) беяммя лТСа мО еТОезіб; 
5) лігвСмСбзО мСбОТіб гС лТСгОдФ (бігпФдПккя) і мТОкУлСТмФбОккя: УСТмФбОккя, 

лОзФбОккя, лПТПлОзФбОккя, йОТзФбОккя, кОбОкмОдПккя, бжбОкмОдПккя, лПТПбОкмОдПккя мО 
ікрі лСгіакі СлПТОоії. 

2. К ТОеі бігйСбж Ф кОгОккі гСебСиФ кО лТСбПгПккя СлПТОоіР, еОекОпПкжХ Ф пОУмжкі 
лПТріР оієї УмОммі, йжмкі СТвОкж еСаСб'яеОкі кПбігзиОгкС, лжУьйСбС ОаС б ПиПзмТСккіР 
нСТйі, лСбігСйжмж биОУкжзО мСбОТФ ОаС ФлСбкСбОдПкФ кжй СУСаФ лТС лТжпжкж мО лігУмОбж 
мОзСї бігйСбж. 

ЛмОммя 204. ЛмТСз мжйпОУСбСвС еаПТівОккя мСбОТіб 
1. ЗОвОиькжР УмТСз мжйпОУСбСвС еаПТівОккя мСбОТіб ліг йжмкжй зСкмТСиПй УмОкСбжмь 

90 зОиПкгОТкжХ гкіб. 
2. МСбОТж, язі рбжгзС лУФюмьУя ОаС йОюмь СайПдПкжР УмТСз еаПТівОккя, йСдФмь 

лПТПаФбОмж кО мжйпОУСбСйФ еаПТівОккі ліг йжмкжй зСкмТСиПй Ф йПдОХ УмТСзФ еаПТПдПккя 
їХ язСУмПР, язі гОюмь йСдижбіУмь бжзСТжУмСбФбОмж мОзі мСбОТж еО лТжекОпПккяй, ОиП кП 
аіиьрП УмТСзФ, бУмОкСбиПкСвС пОУмжкСю лПТрСю оієї УмОммі. 

3. ЛмТСз мжйпОУСбСвС еаПТівОккя мСбОТіб, еОекОпПкжР Ф пОУмжкі лПТріР оієї УмОммі, еО 
еОябСю биОУкжзО ОаС ФлСбкСбОдПкСї кжй СУСаж, ОаС ФмТжйФбОпО Са'єзмО, еОекОпПкСвС б 
ОбмСТжеОоії кО еОУмСУФбОккя УлТСсПккя, йСдП аФмж лТСгСбдПкжР, ОиП кП аіиьр яз кО 30 
гкіб. ЯзсС СУСаО, язО еаПТівОє мСбОТж кО УзиОгі мжйпОУСбСвС еаПТівОккя бігзТжмСвС мжлФ 
ОаС йжмкСйФ УзиОгі бігзТжмСвС мжлФ, кП є ФмТжйФбОпПй оьСвС УзиОгФ, її еОябО лТС 
лТСгСбдПккя УмТСзФ мжйпОУСбСвС еаПТівОккя еОекОпПкжХ мСбОТіб лСлПТПгкьС 
лСвСгдФємьУя е ФмТжйФбОпПй УзиОгФ. К ТОеі бігйСбж Ф лТСгСбдПккі УмТСзФ мжйпОУСбСвС 
еаПТівОккя йжмкжР СТвОк еСаСб'яеОкжР кПбігзиОгкС, лжУьйСбС ОаС б ПиПзмТСккіР нСТйі, 
лСбігСйжмж биОУкжзО мСбОТФ ОаС ФлСбкСбОдПкФ кжй СУСаФ лТС лТжпжкж і лігУмОбж мОзСї 
бігйСбж. 

4. ДС еОзікпПккя УмТСзіб еаПТівОккя, еОекОпПкжХ Ф пОУмжкОХ лПТріР - мТПміР оієї УмОммі, 
мСбОТж, сС лПТПаФбОюмь кО мжйпОУСбСйФ еаПТівОккі ліг йжмкжй зСкмТСиПй, лСбжккі аФмж: 

1) еОгПзиОТСбОкі гС біглСбігкСвС йжмкСвС ТПджйФ; ОаС 
2) лПТПгОкі біглСбігкСйФ йжмкСйФ СТвОкФ гия еаПТівОккя мО/ОаС ТСелСТягдПккя 

біглСбігкС гС оьСвС КСгПзУФ; ОаС 
3) біглТОбиПкі ліг йжмкжй зСкмТСиПй гС ікржХ йжмкжХ СТвОкіб гия їХ лСгОиьрСвС 

йжмкСвС СнСТйиПккя; ОаС 
4) бжбПеПкі еО йПді йжмкСї мПТжмСТії КзТОїкж. 
5. ЯзсС мСбОТж, сС лПТПаФбОюмь кО мжйпОУСбСйФ еаПТівОккі ліг йжмкжй зСкмТСиПй, 

гПзиОТФбОижУя йжмкСйФ СТвОкФ, ОиП сСгС кжХ ліУия еОзікпПккя УмТСзіб еаПТівОккя, 
еОекОпПкжХ Ф пОУмжкОХ лПТріР - мТПміР оієї УмОммі, гбіпі кОгОбОиОУя бігйСбО Ф йжмкСйФ 
СнСТйиПккі б лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ ожй КСгПзУСй, мОзі мСбОТж лігиявОюмь СаСб'яезСбіР 
лПТПгОпі биОУкжзСй ОаС ФлСбкСбОдПкСю кжй СУСаСю, ФмТжйФбОпПй УзиОгФ мжйпОУСбСвС 
еаПТівОккя, йжмкСвС УзиОгФ, СТвОкіеОоією - СмТжйФбОпПй вФйОкімОТкСї гСлСйСвж кО УзиОг 
йжмкСвС СТвОкФ. 

6. ЖжмкжР СТвОк бУмОкСбиює УмТСз гия бжбПеПккя мСбОТіб іе УзиОгФ, бжХСгяпж е 
йСдижбСУмПР кОябкжХ еОУСаіб гия мТОкУлСТмФбОккя ожХ мСбОТіб мО кОбОкмОдФбОиькС-
ТСебОкмОдФбОиькСї мПХкізж. 
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ЛмОммя 205. ЖжмкП СнСТйиПккя мСбОТіб, язі лТСмявСй УмТСзФ мжйпОУСбСвС 
еаПТівОккя ліг йжмкжй зСкмТСиПй УмОиж кПлТжгОмкжйж, аФиж еілУСбОкі пж 

лСрзСгдПкі бкОУиігСз ОбОТії ОаС гії СаУмОбжк кПлПТПаСТкСї Ужиж 
1. МСбОТж, язі лТСмявСй УмТСзФ мжйпОУСбСвС еаПТівОккя ліг йжмкжй зСкмТСиПй УмОиж 

кПлТжгОмкжйж, аФиж еілУСбОкі пж лСрзСгдПкі бкОУиігСз ОбОТії ОаС гії СаУмОбжк 
кПлПТПаСТкСї Ужиж, сС лігмбПТгдФємьУя біглСбігкжйж гСзФйПкмОйж, лігиявОюмь йжмкСйФ 
СнСТйиПккю яз мОзі, сС кОгіРриж кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж Ф кПлТжгОмкСйФ, 
еілУСбОкСйФ ОаС лСрзСгдПкСйФ УмОкі. 

ЛмОммя 206. МжйпОУСбП еаПТівОккя мСбОТіб кО УзиОгОХ, ТСемОрСбОкжХ лСеО йПдОйж 
лФкзміб лТСлФУзФ пПТПе гПТдОбкжР зСТгСк КзТОїкж кО мПТжмСТіяХ ОПТСлСТміб, 

йСТУьзжХ мО/ОаС ТіпзСбжХ лСТміб 
1. К бжлОгзОХ, зСиж гСУмОбзО мСбОТіб зікоПбСйФ СгПТдФбОпФ пПТПе ФйСбж лПТПбПеПккя 

(ОаС е аФгь-язжХ ікржХ лТжпжк) лПТПТжбОємьУя, мСбОТж йСдФмь ТСейісФбОмжУя кО УзиОгОХ 
мжйпОУСбСвС еаПТівОккя, язі ТСемОрСбОкі лСеО йПдОйж лФкзміб лТСлФУзФ пПТПе гПТдОбкжР 
зСТгСк КзТОїкж кО мПТжмСТіяХ ОПТСлСТміб, йСТУьзжХ мО/ОаС ТіпзСбжХ лСТміб мО Ф язжХ 
егіРУкююмьУя лТжРкяммя, кОбОкмОдПккя, лПТПбОкмОдПккя, бжбОкмОдПккя мО бжгОпО 
мСбОТіб, сС лПТПйісФюмьУя пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж. ДСебСиСй гия ТСейісПккя 
мСбОТіб кО мОзСйФ УзиОгі мжйпОУСбСвС еаПТівОккя є гСебіи йжмкСвС СТвОкФ кО 
бжбОкмОдПккя мСбОТФ е мТОкУлСТмкСвС еОУСаФ. 

2. МСбОТж, ТСейісПкі кО УзиОгОХ мжйпОУСбСвС еаПТівОккя, ТСемОрСбОкжХ лСеО йПдОйж 
лФкзміб лТСлФУзФ пПТПе гПТдОбкжР зСТгСк КзТОїкж кО мПТжмСТіяХ ОПТСлСТміб, йСТУьзжХ 
мО/ОаС ТіпзСбжХ лСТміб, гС їХ бжлФУзФ іе УзиОгФ ббОдОюмьУя мОзжйж, сС кП лТСлФсПкі кО 
йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж. 

3. ВжбПеПккя мСбОТіб іе УзиОгіб мжйпОУСбСвС еаПТівОккя, ТСемОрСбОкжХ кО мПТжмСТіяХ 
ОПТСлСТміб, йСТУьзжХ мО/ОаС ТіпзСбжХ лСТміб, Ф йПдОХ язжХ є лФкзмж лТСлФУзФ пПТПе 
гПТдОбкжР зСТгСк КзТОїкж, егіРУкюємьУя кО лігУмОбі ТірПккя йжмкСвС СТвОкФ лТС лТСлФУз 
ожХ мСбОТіб кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж ОаС лТС бігйСбФ б мОзСйФ лТСлФУзФ, зТій бжлОгзіб, 
еОекОпПкжХ Ф пОУмжкі л'яміР оієї УмОммі. 

4. К ТОеі лТжРкяммя йжмкжй СТвОкСй ТірПккя лТС лТСлФУз мСбОТіб, ТСейісПкжХ кО 
УзиОгі мжйпОУСбСвС еаПТівОккя, ТСемОрСбОкСйФ лСеО йПдОйж лФкзміб лТСлФУзФ пПТПе 
гПТдОбкжР зСТгСк КзТОїкж кО мПТжмСТіяХ ОПТСлСТміб, йСТУьзжХ мО/ОаС ТіпзСбжХ лСТміб, кО 
йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж оьСйФ СТвОкФ е йПмСю еОаПелПпПккя зСкмТСию еО гСУмОбзСю 
еОекОпПкжХ мСбОТіб гС йжмкСвС СТвОкФ лТжекОпПккя лСгОюмьУя мТОкУлСТмкі гСзФйПкмж, сС 
йіУмямь бігСйСУмі лТС оі мСбОТж, мО зСйПТоіРкі гСзФйПкмж (еО їХ кОябкСУмі). 

5. ВжбПеПккя еО йПді йжмкСї мПТжмСТії КзТОїкж мСбОТіб, ТСейісПкжХ кО УзиОгі 
мжйпОУСбСвС еаПТівОккя, ТСемОрСбОкСйФ лСеО йПдОйж лФкзміб лТСлФУзФ пПТПе гПТдОбкжР 
зСТгСк КзТОїкж кО мПТжмСТіяХ ОПТСлСТміб, йСТУьзжХ мО/ОаС ТіпзСбжХ лСТміб, Ф ТОеі язсС 
йжмкжй СТвОкСй лТжРкямС ТірПккя лТС бігйСбФ б лТСлФУзФ мОзжХ мСбОТіб кО йжмкФ 
мПТжмСТію КзТОїкж, егіРУкюємьУя лПТПбіекжзСй, язжР егіРУкюбОб ббПеПккя еОекОпПкжХ 
мСбОТіб. ВжлФУз мСбОТіб еі УзиОгФ мжйпОУСбСвС еаПТівОккя еО йПді йжмкСї мПТжмСТії КзТОїкж 
егіРУкюємьУя кО лігУмОбі мСбОТСУФлТСбігкжХ гСзФйПкміб мО гСебСиФ, язжР кОгОбОб йжмкжР 
СТвОк кО бжбОкмОдПккя мСбОТФ е мТОкУлСТмкСвС еОУСаФ. 

6. З гСебСиФ йжмкСвС СТвОкФ е мСбОТОйж, ТСейісПкжйж кО УзиОгОХ мжйпОУСбСвС 
еаПТівОккя, ТСемОрСбОкжХ лСеО йПдОйж лФкзміб лТСлФУзФ пПТПе гПТдОбкжР зСТгСк КзТОїкж 
кО мПТжмСТіяХ ОПТСлСТміб, йСТУьзжХ мО/ОаС ТіпзСбжХ лСТміб, гСебСияємьУя егіРУкюбОмж 
міиьзж лТСУмі УзиОгУьзі СлПТОоії, кПСаХігкі гия еОаПелПпПккя еаПТПдПккя ожХ мСбОТіб: 
лПТПйісПккя мСбОТіб Ф йПдОХ УзиОгФ е йПмСю ТОоіСкОиькСвС ТСейісПккя, пжсПккя, 
лТСбімТюбОккя, УмбСТПккя СлмжйОиькСвС мПйлПТОмФТкСвС ТПджйФ еаПТівОккя, УФріккя (Ф 
мСйФ пжУиі іе УмбСТПккяй лСмСзФ мПлиО), еОХжУм біг зСТСеії, аСТСмьаО іе рзігкжзОйж, 
ікбПкмОТжеОоія. 
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7. ЙПТПйісПккя мСбОТіб, ТСейісПкжХ кО УзиОгОХ мжйпОУСбСвС еаПТівОккя, 
ТСемОрСбОкжХ лСеО йПдОйж лФкзміб лТСлФУзФ пПТПе гПТдОбкжР зСТгСк КзТОїкж кО 
мПТжмСТіяХ ОПТСлСТміб, йСТУьзжХ мО/ОаС ТіпзСбжХ лСТміб, йід УзиОгОйж мжйпОУСбСвС 
еаПТівОккя б йПдОХ Сгкієї еСкж йжмкСвС зСкмТСию егіРУкюємьУя е лСбігСйиПккяй мО ліг 
зСкмТСиПй йжмкСвС СТвОкФ. 

ГиОбО 30. Жжмкі нСТйОиькСУмі кО йСТУьзСйФ і ТіпзСбСйФ мТОкУлСТмі 

ЛмОммя 207. МТжбОиіУмь лПТПаФбОккя УФгПк еОзСТгСккСвС лиОбОккя ліг йжмкжй 
зСкмТСиПй 

1. ЛФгкС еОзСТгСккСвС лиОбОккя лТСмявСй ФУьСвС пОУФ УмСякзж б лСТмФ лПТПаФбОє ліг 
йжмкжй зСкмТСиПй. ЖжмкжР СТвОк йОє лТОбС б оПР лПТіСг егіРУкюбОмж Свияг і лПТПСвияг 
УФгкО, лиСйаФбОккя мО СлПпОмФбОккя РСвС СзТПйжХ мТюйіб і лТжйісПкь, гП ТСейісПкі 
мСбОТж, лігУмОбж гия ббПеПккя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж, бжбПеПккя еО йПді йжмкСї 
мПТжмСТії КзТОїкж пж мТОкежм пПТПе мПТжмСТію КзТОїкж язжХ бігУФмкі. 

ЛмОммя 208. ЛмТСз мО пПТвСбіУмь йжмкСвС СнСТйиПккя УФгПк еОзСТгСккСвС 
лиОбОккя 

1. ЗОиПдкС біг бСгСмСккОдкСУмі і лТжекОпПккя УФгПк еОзСТгСккСвС лиОбОккя їХ йжмкП 
СнСТйиПккя лТСбСгжмьУя Ф УмТСз, язжР бжекОпОємьУя зПТібкжзСй йжмкСвС СТвОкФ еО 
лСвСгдПккяй е зПТібкжзСй біглСбігкСвС СТвОкФ СХСТСкж гПТдОбкСвС зСТгСкФ КзТОїкж мО 
ікржйж зСкмТСиькжйж УиФдаОйж. 

2. ЖжмкП СнСТйиПккя УФгПк еОзСТгСккСвС лиОбОккя егіРУкюємьУя оіиСгСаСбС Ф мОзіР 
пПТвСбСУмі: 

1) ОбОТіРкі УФгкО; 
2) лОУОджТУьзі УФгкО; 
3) бОкмОдкС-лОУОджТУьзі УФгкО; 
4) иікіРкі УФгкО; 
5) мОкзПТкі УФгкО; 
6) ікрі УФгкО Ф лСТягзФ їХ лТжаФммя. 

ЛмОммя 209. ЖіУоя егіРУкПккя йжмкСвС зСкмТСию кО йСТУьзСйФ мО ТіпзСбСйФ 
мТОкУлСТмі 

1. Жжмкі СТвОкж егіРУкююмь йжмкжР зСкмТСиь кО йСТУьзСйФ мО ТіпзСбСйФ мТОкУлСТмі б 
еСкОХ йжмкСвС зСкмТСию кО мПТжмСТіяХ йСТУьзжХ мО ТіпзСбжХ лСТміб, О мОзСд б ОзбОмСТіяХ 
лСТміб, бігзТжмжХ гия йідкОТСгкжХ лПТПбПеПкь. 

2. ЯзсС УФгкС еОзСТгСккСвС лиОбОккя бкОУиігСз ОбОТії, УмжХіРкСвС ижХО ОаС ікржХ 
СаУмОбжк, сС йОюмь ХОТОзмПТ кПлПТПаСТкСї Ужиж, кП б ейСеі гСУявмж СгкСвС е йіУоь 
егіРУкПккя йжмкСвС зСкмТСию кО йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж, бжбОкмОдПккя е кьСвС мСбОТіб 
гСлФУзОємьУя Ф йіУояХ, гП кПйОє йжмкжХ СТвОкіб. К мОзжХ бжлОгзОХ зОлімОк УФгкО лСбжкПк 
бджмж бУіХ кПСаХігкжХ еОХСгіб гия еОаПелПпПккя еаПТівОккя ожХ мСбОТіб мО лТПг'ябиПккя їХ 
кОРаиждпСйФ йжмкСйФ СТвОкФ. 

ЛмОммя 210. ЖжмкжР зСкмТСиь еО бОкмОдкжйж СлПТОоіяйж Ф бСгкСйФ УлСиФпПккі 
1. ВжбОкмОдПккя мСбОТіб іе УФгПк еОзСТгСккСвС лиОбОккя мО кОбОкмОдПккя мСбОТіб кО 

еОекОпПкі УФгкО егіРУкююмьУя е гСебСиФ йжмкСвС СТвОкФ мО ліг РСвС зСкмТСиПй евігкС е 
гСзФйПкмОйж, лПТПгаОпПкжйж УмОммПю 335 оьСвС КСгПзУФ. ДСебіи кОгОємьУя кПбігзиОгкС 
ліУия лПТПбіТзж лСгОкжХ гСзФйПкміб мО бУмОкСбиПккя їХ біглСбігкСУмі бжйСвОй оьСвС 
КСгПзУФ. К ТОеі бігйСбж Ф кОгОккі гСебСиФ йжмкжР СТвОк еСаСб'яеОкжР кПбігзиОгкС, 
лжУьйСбС ОаС б ПиПзмТСккіР нСТйі, лСбігСйжмж биОУкжзО мСбОТіб ОаС ФлСбкСбОдПкФ кжй 
СУСаФ лТС лТжпжкж і лігУмОбж мОзСї бігйСбж. 
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2. МСбОТж, бжбОкмОдПкі е УФгкО б еСкФ йжмкСвС зСкмТСию кО мПТжмСТії йСТУьзСвС, 
ТіпзСбСвС лСТмФ, гия йжмкжХ оіиПР ббОдОюмьУя мОзжйж, сС лПТПаФбОюмь кО УзиОгі 
мжйпОУСбСвС еаПТівОккя. ЙТж оьСйФ гСвСбіТ кО еаПТівОккя мСбОТіб кП бжйОвОємьУя. 

3. К ТОеі бмТОмж мСбОТіб, сС лПТПаФбОюмь Ф еСкі йжмкСвС зСкмТСию кО мПТжмСТії 
йСТУьзСвС, ТіпзСбСвС лСТмФ (зТій лТжТСгкжХ бмТОм еО кСТйОиькжХ ФйСб еаПТівОккя), ОаС 
бжгОпі їХ аПе гСебСиФ йжмкСвС СТвОкФ СаСб'яеСз іе УлиОмж йжмкжХ лиОмПдіб, ФУмОкСбиПкжХ 
еОзСкСй кО ійлСТм ожХ мСбОТіб, лСзиОгОємьУя кО ОгйікіУмТОоію лСТмФ. 

4. ВжбПеПккя еО йПді йжмкСї мПТжмСТії КзТОїкж мСбОТіб, бжбОкмОдПкжХ іе УФгкО 
еОзСТгСккСвС лиОбОккя кО мжйпОУСбП еаПТівОккя Ф ТОеі мТОкежмФ б йПдОХ СгкСвС лФкзмФ 
лТСлФУзФ, О мОзСд Ф ТОеі бігйСбж Ф лТСлФУзФ мСбОТіб пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж пж Ф ТОеі 
бжекОккя мСбОТіб мОзжйж, сС ббПеПкі лСйжизСбС, егіРУкюємьУя лПТПбіекжзСй і СзТПйСвС 
гСебСиФ йжмкСвС СТвОкФ кП лСмТПаФє. ЗгіРУкюбОмж аФгь-язі ікрі СлПТОоії е мОзжйж мСбОТОйж 
аПе гСебСиФ йжмкСвС СТвОкФ еОаСТСкяємьУя. 

5. З йПмСю кОгОккя йжмкжй СТвОкОй йСдижбСУмі Соікжмж Тжежзж лТж ббПеПккі мСбОТіб 
кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж йСТУьзжйж (ТіпзСбжйж) УФгкОйж лПТПбіекжз йСдП кОгОбОмж 
йжмкСйФ СТвОкФ бігСйСУмі сСгС ожХ мСбОТіб б ПиПзмТСккСйФ бжвиягі Ф нСТйОмі 
йідкОТСгкжХ УмОкгОТміб СайікФ ПиПзмТСккСю ікнСТйОоією. 

ЛмОммя 211. ЖжмкжР зСкмТСиь УФгПк еОзСТгСккСвС лиОбОккя, сС лТжаФбОюмь кО 
йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж кО кПмТжбОижР пОУ 

1. ЛФгкС еОзСТгСккСвС лиОбОккя, язП еОХСгжмь Ф бігзТжмжР гия йідкОТСгкжХ бСгкжХ 
лПТПбПеПкь лСТм гия лСлСбкПккя еОлОУіб бСгж, лОижбО, лТСгСбСиьУмбО, лТСбПгПккя 
мПТйікСбжХ ТПйСкмкжХ ТСаім кО УмТСз гС л'ямж гіа, йжмкСйФ СнСТйиПккю кП лігиявОє, ОиП 
лПТПаФбОє ліг йжмкжй зСкмТСиПй гС РСвС біглТОбиПккя. 

2. МСбОТж (зТій лТжлОУіб), язі кОбОкмОдФюмьУя кО оП УФгкС, лігиявОюмь йжмкСйФ 
СнСТйиПккю кО еОвОиькжХ лігУмОбОХ. 

ЛмОммя 212. ЖжмкП СнСТйиПккя ТжакСї лТСгФзоії, бжТСаиПкСї ФзТОїкУьзжйж УФгкОйж 
б йПдОХ АеСбС-НСТкСйСТУьзСвС аОУПРкФ 

1. ЖжмкП СнСТйиПккя ТжакСї лТСгФзоії, бжТСаиПкСї ФзТОїкУьзжйж УФгкОйж б йПдОХ 
АеСбС-НСТкСйСТУьзСвС аОУПРкФ, егіРУкюємьУя аПе СнСТйиПккя йжмкСї гПзиОТОоії. 
ИлСгОмзФбОккя еОекОпПкСї лТСгФзоії егіРУкюємьУя біглСбігкС гС ЙСгОмзСбСвС зСгПзУФ 
КзТОїкж мО оьСвС КСгПзУФ. 

ЛмОммя 213. ЖжмкП СнСТйиПккя УФгПк, лСаФгСбОкжХ пж лТжгаОкжХ еО зСТгСкСй ОаС 
лТСгОкжХ еО зСТгСк 

1. ЖжмкП СнСТйиПккя лТжгаОкСвС ОаС лСаФгСбОкСвС ТПежгПкмСй еО йПдОйж йжмкСї 
мПТжмСТії КзТОїкж УФгкО егіРУкюємьУя б ТПджйі ійлСТмФ ліг пОУ РСвС лПТрСвС еОХСгФ б Сгжк 
е ФзТОїкУьзжХ лСТміб ліУия кОаФммя ТПежгПкмСй лТОбО биОУкСУмі кО мОзП УФгкС. 

2. ЖжмкП СнСТйиПккя лТжгаОкСвС кПТПежгПкмСй кО йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж УФгкО 
егіРУкюємьУя б ТПджйі ПзУлСТмФ, язсС мОзП УФгкС бжбСежмьУя еО йПді йжмкСї мПТжмСТії 
КзТОїкж. 

ЛмОммя 214. ДСебіи йжмкСвС СТвОкФ кО біглТОбиПккя УФгкО еОзСТгСккСвС лиОбОккя 
1. ИТвОкж ФлТОбиіккя лСТмСй кП гСебСияюмь зОлімОкСбі УФгкО еОзСТгСккСвС лиОбОккя 

бжХСгжмж е ОзбОмСТії лСТмФ аПе бігйімзж йжмкСвС СТвОкФ кО біглСбігкСйФ УФгкСбСйФ 
гСзФйПкмі. 

2. Дия мжйпОУСбСвС бігХСгФ УФгкО е лСТмФ Ф еб'яезФ е гією СаУмОбжк кПлПТПаСТкСї Ужиж, 
УмжХіРкжй ижХСй, О мОзСд е йПмСю ТямФбОккя июгПР гСебіи йжмкСвС СТвОкФ кП 
СаСб'яезСбжР. 
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ГиОбО 31. Жжмкі нСТйОиькСУмі кО ОбіОмТОкУлСТмі 

ЛмОммя 215. ДСзФйПкмж гия зСкмТСию еО лСбімТякжй УФгкСй 
1. КСйОкгжТ лСбімТякСвС УФгкО еСаСб'яеОкжР лСгОмж йжмкСйФ СТвОкФ гия егіРУкПккя 

йжмкСвС зСкмТСию гСзФйПкмж, лПТПгаОпПкі УмОммПю 335 оьСвС КСгПзУФ. 
2. ДСебіи йжмкСвС СТвОкФ кО бжбОкмОдПккя мСбОТіб е лСбімТякСвС УФгкО ОаС 

еОбОкмОдПккя мСбОТіб кО кьСвС кОгОємьУя ліУия лПТПбіТзж лСгОкжХ гСзФйПкміб мО 
бУмОкСбиПккя їХ біглСбігкСУмі бжйСвОй оьСвС КСгПзУФ. 

ЛмОммя 216. ВжйФрПкО лСУОгзО 
1. КСйОкгжТ лСбімТякСвС УФгкО, язжР егіРУкжб бжйФрПкФ лСУОгзФ еО йПдОйж 

йідкОТСгкСвС ОПТСлСТмФ, еСаСб'яеОкжР бджмж кПСаХігкжХ еОХСгіб гия еОаПелПпПккя 
еаПТПдПккя мСбОТіб, язі лігиявОюмь йжмкСйФ зСкмТСию, мО лТСмявСй гСаж лСбігСйжмж 
кОРаиждпжР йідкОТСгкжР ОПТСлСТм лТС йіУоП лСУОгзж УФгкО. 

2. АгйікіУмТОоія йідкОТСгкСвС ОПТСлСТмФ ліУия СгПТдОккя мОзСвС лСбігСйиПккя 
еСаСб'яеОкО еОаПелПпжмж лПТПбПеПккя лСУОгСбжХ СУіа йжмкСвС СТвОкФ гС йіУоя лСУОгзж 
УФгкО ОаС гСУмОбжмж лОУОджТіб, ПзілОд і мСбОТж, сС лігиявОюмь йжмкСйФ зСкмТСию, гС 
йжмкСвС СТвОкФ. 

ЛмОммя 217. МСбОТж, сС лПТПбСеямьУя мТОкежмкжйж ОбіОлОУОджТОйж 
1. МСбОТж, сС лПТПбСеямьУя мТОкежмкжйж ОбіОлОУОджТОйж (зТій мСбОТіб, еОаСТСкПкжХ 

гС мТОкежмФ), кП лігиявОюмь СлСгОмзФбОккю йжмкжйж лиОмПдОйж мО аПелПТПрзСгкС 
лПТПйісФюмьУя б йПдОХ еСкж йжмкСвС зСкмТСию йідкОТСгкСвС ОПТСлСТмФ. 

ГиОбО 32. Жжмкі нСТйОиькСУмі кО еОиіекжпкСйФ мТОкУлСТмі 

ЛмОммя 218. ЗгіРУкПккя йжмкСвС зСкмТСию кО еОиіекжпкСйФ мТОкУлСТмі 
1. ЛмТСзж егіРУкПккя йжмкжХ нСТйОиькСУмПР сСгС еОиіекжпкСвС ТФХСйСвС УзиОгФ 

бжекОпОюмьУя зПТібкжзСй йжмкСвС СТвОкФ еО лСвСгдПккяй е ікржйж зСкмТСиююпжйж 
СТвОкОйж мО ОгйікіУмТОоією еОиіекжоі, О б лФкзмі лТСлФУзФ (лФкзмі зСкмТСию) пПТПе 
гПТдОбкжР зСТгСк КзТОїкж - зТій мСвС, е зПТібкжзСй біглСбігкСвС СТвОкФ СХСТСкж 
гПТдОбкСвС зСТгСкФ КзТОїкж. 

2. КСебОкмОдФбОиькі, кОбОкмОдФбОиькі, лПТПбОкмОдФбОиькі мО ікрі СлПТОоії, кПСаХігкі 
гия егіРУкПккя йжмкСвС зСкмТСию мО йжмкСвС СнСТйиПккя мСбОТіб, лТСбСгямьУя 
ліглТжєйУмбОйж еОиіекжоі еО ТОХФкСз биОУкжзіб мСбОТіб ОаС ФлСбкСбОдПкжХ кжйж СУіа. 

ЛмОммя 219. ВіглСбігОиькіУмь еО бмТОмФ пж кПкОиПдкФ гСУмОбзФ мСбОТіб гС йжмкСвС 
СТвОкФ лТжекОпПккя 

1. ЗОиіекжоя кПУП лПТПгаОпПкФ ожй КСгПзУСй мО ікржйж еОзСкСгОбпжйж ОзмОйж 
КзТОїкж біглСбігОиькіУмь еО бмТОмФ пж кПкОиПдкФ гСУмОбзФ мСбОТіб, сС лПТПаФбОюмь ліг 
йжмкжй зСкмТСиПй, гС йжмкСвС СТвОкФ лТжекОпПккя. 

ЛмОммя 220. ЖіУоП егіРУкПккя йжмкжХ нСТйОиькСУмПР Ф йідкОТСгкСйФ 
еОиіекжпкСйФ УлСиФпПккі 

1. ЖжмкжР зСкмТСиь мСбОТіб Ф йідкОТСгкСйФ еОиіекжпкСйФ УлСиФпПккі егіРУкюємьУя б 
еСкОХ йжмкСвС зСкмТСию. ЙОУОджТж лСїегіб йідкОТСгкСвС УлСиФпПккя йСдФмь лТСХСгжмж 
йжмкжР зСкмТСиь мОзСд б ікржХ йіУояХ, бжекОпПкжХ ФегСбд йОТрТФмФ ТФХФ лСїегО еО 
лСвСгдПккяй йід оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО 
ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ, оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС 
еОаПелПпФє ТПОиіеОоію гПТдОбкСї лСиімжзж Ф УнПТі еОХжУмФ гПТдОбкСвС зСТгСкФ, мО 
оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ 
лСиімжзФ Ф УнПТі мТОкУлСТмФ. 
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2. З йПмСю еОлСаівОккя лСТФрПккю ТСезиОгФ ТФХФ лСїегіб йжмкжР зСкмТСиь йСдП 
егіРУкюбОмжУя лСеО лФкзмОйж лТСлФУзФ пПТПе гПТдОбкжР зСТгСк ОаС б йіУояХ, бжекОпПкжХ 
зПТібкжзСй йжмкСвС СТвОкФ еО лСвСгдПккяй е зПТібкжзОйж еОиіекжпкСї УмОкоії мО СТвОкФ 
СХСТСкж гПТдОбкСвС зСТгСкФ КзТОїкж. 

3. К бжкямзСбжХ бжлОгзОХ, лПТПиіз язжХ бжекОпОємьУя оПкмТОиькжй СТвОкСй 
бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ, кО 
бжйСвФ йжмкСвС СТвОкФ СзТПйі бОвСкж, иСзСйСмжбж, ікрі ПиПйПкмж ТФХСйСвС УзиОгФ гия 
егіРУкПккя йжмкСвС зСкмТСию йСдФмь аФмж бжзиюпПкі еі УзиОгФ лСїегО, язсС лТСбПгПккя 
мОзСвС зСкмТСию Ф УзиОгі лСїегО кПйСдижбП. 

4. ВіглТОбиПккя еОиіекжпкжХ мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб е йіУоь УмСякзж егіРУкюємьУя е 
гСебСиФ йжмкСвС СТвОкФ мО СТвОкФ СХСТСкж гПТдОбкСвС зСТгСкФ КзТОїкж. 

ГиОбО 33. Жжмкі нСТйОиькСУмі кО ОбмСйСаіиькСйФ мТОкУлСТмі 

ЛмОммя 221. ЙСТягСз гПзиОТФбОккя ОбмСмТОкУлСТмкжХ еОУСаіб зСйПТоіРкСвС 
лТжекОпПккя, язі лПТПбСеямь мСбОТж пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж 

1. АбмСмТОкУлСТмкжР еОУіа зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя, сС бжзСТжУмСбФємьУя гия 
лПТПйісПккя мСбОТіб пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж, кП лСмТПаФє СзТПйСї йжмкСї гПзиОТОоії, 
язсС ліг пОУ мОзСвС лПТПйісПккя гПзиОТФюмьУя мСбОТж, язі лПТПбСеямьУя ожй 
ОбмСмТОкУлСТмкжй еОУСаСй. 

2. ВігСйСУмі лТС ОбмСмТОкУлСТмкжР еОУіа зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя, сС лПТПбСежмь 
мСбОТж, бкСУямьУя гС йжмкСї гПзиОТОоії, еО язСю СнСТйиПкС оі бОкмОді, зкждзж ЖДЙ, 
лПТПгаОпПкСї ЖжмкСю зСкбПкоією лТС йідкОТСгкП лПТПбПеПккя бОкмОдіб іе еОУмСУФбОккяй 
зкждзж ЖДЙ 1975 ТСзФ, мСбОТкС-мТОкУлСТмкжХ кОзиОгкжХ, гСТСдкьСвС ижУмО, лТСбіекжХ мО 
ікржХ УФлТСбігкжХ гСзФйПкміб, лПТПгаОпПкжХ еОзСкСгОбУмбСй. 

ЛмОммя 222. ЙСТягСз гПзиОТФбОккя лСТСдкіХ ОбмСмТОкУлСТмкжХ еОУСаіб 
зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя мО ОбмСмТОкУлСТмкжХ еОУСаіб зСйПТоіРкСвС 
лТжекОпПккя, язі лПТПбСеямь лОУОджТіб пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж 

1. ЙСТСдкі ОбмСмТОкУлСТмкі еОУСаж зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя мО ОбмСмТОкУлСТмкі 
еОУСаж, язі лПТПбСеямь лОУОджТіб пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж, гПзиОТФюмьУя рияХСй 
лСгОккя кОоіСкОиькжХ ТПєУмТОоіРкжХ гСзФйПкміб. 

ЛмОммя 2221. ДСзФйПкмОиькжР зСкмТСиь Ф УнПТі йідкОТСгкжХ ОбмСйСаіиькжХ 
лПТПбПеПкь 

1. К лФкзмОХ лТСлФУзФ пПТПе гПТдОбкжР зСТгСк КзТОїкж мО б йФиьмжйСгОиькжХ 
мПТйікОиОХ йжмкі СТвОкж егіРУкююмь зСкмТСиь еО гСмТжйОккяй ОбмСйСаіиькжйж 
лПТПбіекжзОйж еОзСкСгОбУмбО КзТОїкж сСгС йідкОТСгкжХ ОбмСйСаіиькжХ лПТПбПеПкь 
евігкС іе ЗОзСкСй КзТОїкж "ЙТС ОбмСйСаіиькжР мТОкУлСТм". ЙСТягСз лТСбПгПккя мОзСвС 
зСкмТСию еОмбПТгдФємьУя КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж. 

ГиОбО 34. Жжмкі нСТйОиькСУмі сСгС лТжлОУіб 

ЛмОммя 223. ЗОвОиькі лСиСдПккя сСгС лСТягзФ лПТПйісПккя лТжлОУіб пПТПе 
йжмкжР зСТгСк КзТОїкж 

1. ЙТжлОУж лТж гСмТжйОккі ФйСб, ФУмОкСбиПкжХ ожй КСгПзУСй, лПТПйісФюмьУя пПТПе 
йжмкжР зСТгСк КзТОїкж іе ебіиькПккяй біг СлСгОмзФбОккя йжмкжйж лиОмПдОйж мО аПе 
еОУмСУФбОккя гС кжХ еОХСгіб кПмОТжнкСвС ТПвФиюбОккя еСбкіркьСПзСкСйіпкСї гіяиькСУмі. 

2. ЙПТПгаОпПкі оією виОбСю гСебСиж кО бжгОпФ лТжлОУіб ОаС кО егіРУкПккя ікржХ 
СлПТОоіР е лТжлОУОйж кОгОюмьУя йжмкжйж СТвОкОйж лТСмявСй Сгкієї вСгжкж е йСйПкмФ 
СмТжйОккя біглСбігкСвС ебПТкПккя. К ТОеі бігйСбж Ф кОгОккі гСебСиФ йжмкі СТвОкж 
еСаСб'яеОкі кПбігзиОгкС, лжУьйСбС ОаС б ПиПзмТСккіР нСТйі, лСбігСйжмж СУСаФ, язО 
ебПТкФиОУя еО СмТжйОккяй гСебСиФ, лТС лТжпжкж і лігУмОбж мОзСї бігйСбж. 
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ЛмОммя 224. КйСбж ебіиькПккя біг СлСгОмзФбОккя йжмкжйж лиОмПдОйж лТжлОУіб, язі 
ббСеямьУя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж 

1. ЙТжлОУж, язі ббСеямьУя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж йСТУьзжйж, ТіпзСбжйж мО 
лСбімТякжйж УФгкОйж, ебіиькяюмьУя біг СлСгОмзФбОккя йжмкжйж лиОмПдОйж еО ФйСбж, сС 
бСкж еОижрОюмьУя кО аСТмФ ожХ УФгПк. 

2. ЙТжлОУж, язі ббСеямьУя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж еОУСаОйж еОиіекжпкСвС мО 
ОбмСйСаіиькСвС мТОкУлСТмФ, сС егіРУкююмь йідкОТСгкі лПТПбПеПккя мСбОТіб мО/ОаС 
лОУОджТіб, і лТжекОпПкі гия УлСджбОккя СУСаОйж, язі лПТПаФбОюмь кО аСТмФ ожХ 
мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб, ебіиькяюмьУя біг СлСгОмзФбОккя йжмкжйж лиОмПдОйж еО ФйСбж, сС: 

1) бСкж лТжгаОкі міиьзж б зТОїкОХ, мПТжмСТію язжХ лПТПмжкОб біглСбігкжР 
мТОкУлСТмкжР еОУіа; 

2) бУі кОиПдкі йжмкі лиОмПді сСгС кжХ УлиОпПкС б зТОїкОХ, гП бСкж аФиж лТжгаОкі. 
3. ЙТжлОУж, кПСаХігкі гия ПзУлиФОмОоії і мПХкіпкСвС СаУиФвСбФбОккя мТОкУлСТмкжХ 

еОУСаіб, язі лТжаФбОюмь кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж, ебіиькяюмьУя біг СлСгОмзФбОккя 
йжмкжйж лиОмПдОйж еО ФйСбж, сС бСкж еОижрОюмьУя кО аСТмФ ожХ мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб 
ліг пОУ їХ лПТПаФбОккя кО оіР мПТжмСТії. 

ЛмОммя 225. ДПзиОТФбОккя лТжлОУіб, язі ббСеямьУя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж 
1. ІкнСТйОоія, сС еОекОпОємьУя Ф йжмкіР гПзиОТОоії кО лТжлОУж, язі ббСеямьУя кО йжмкФ 

мПТжмСТію КзТОїкж, СайПдФємьУя йікійФйСй бігСйСУмПР, кПСаХігкжХ гия егіРУкПккя їХ 
йжмкСвС зСкмТСию. ДСлФУзОємьУя бжзСТжУмОккя еОйіУмь йжмкСї гПзиОТОоії кО лТжлОУж 
СаиізСбжХ гСзФйПкміб лТС ТФХ мСбОТіб Ф бОвСкОХ-ТПУмСТОкОХ, зОнП-аОТОХ мСсС. 

2. К йжмкіР гПзиОТОоії кО лТжлОУж ОаС б гСзФйПкмі, сС її еОйікює, язі лСгОюмьУя ліг пОУ 
лТжаФммя мТОкУлСТмкСвС еОУСаФ кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж, лСбжккО бТОХСбФбОмжУя 
зіиьзіУмь лТжлОУіб, язі бжгОюмьУя е гСебСиФ йжмкСвС СТвОкФ е пжУиО лТжлОУіб, сС 
екОХСгямьУя кО аСТмФ оьСвС еОУСаФ, лТж оьСйФ кО еОекОпПкФ зіиьзіУмь лТжлОУіб СзТПйО 
йжмкО гПзиОТОоія ОаС гСзФйПкм, сС її еОйікює, кП лСгОюмьУя. 

3. К йжмкіР гПзиОТОоії кО лТжлОУж ОаС б гСзФйПкмі, сС її еОйікює, еОекОпОємьУя 
зіиьзіУмь лТжлОУіб, гСУмОбиПкжХ кО мТОкУлСТмкжР еОУіа ліг пОУ РСвС лПТПаФбОккя кО йжмкіР 
мПТжмСТії КзТОїкж. 

4. ИзТПйО йжмкО гПзиОТОоія ОаС гСзФйПкм, сС її еОйікює, кО лТжлОУж, язі еОижрОюмьУя 
кО аСТмФ мТОкУлСТмкСвС еОУСаФ, кП лСгОємьУя. 

ЛмОммя 226. ВжгОпО лТжлОУіб 
1. Жжмкі СТвОкж лСбжккі гСебСиямж бжгОпФ лТжлОУіб, ббПеПкжХ кО йжмкФ мПТжмСТію 

КзТОїкж йСТУьзжй (ТіпзСбжй) УФгкСй ОаС гСУмОбиПкжХ кО оП УФгкС ліг пОУ РСвС 
лПТПаФбОккя кО йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж, гия УлСджбОккя лОУОджТОйж мО пиПкОйж ПзілОдФ 
ліг пОУ лПТПаФбОккя еОекОпПкСвС УФгкО кО йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж, е ФТОХФбОккяй 
зіиьзСУмі лОУОджТіб і пиПкіб ПзілОдФ мО мТжбОиСУмі лПТПаФбОккя УФгкО кО оіР мПТжмСТії. 

2. Жжмкі СТвОкж лСбжккі гСебСиямж бжгОпФ лТжлОУіб, ббПеПкжХ кО йжмкФ мПТжмСТію 
КзТОїкж йСТУьзжй (ТіпзСбжй) УФгкСй ОаС гСУмОбиПкжХ кО аСТм оьСвС УФгкО ліг пОУ РСвС 
лПТПаФбОккя кО йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж, гия УлСджбОккя пиПкОйж ПзілОдФ еОекОпПкСвС 
УФгкО ліг пОУ РСвС ТПйСкмФ Ф гСоі ОаС кО бПТні еО ФйСбж, сС мТжбОиіУмь лПТПаФбОккя оьСвС 
УФгкО Ф гСоі ОаС кО бПТні бжекОкО СаґТФкмСбОкСю. 

3. К ТОеі язсС лСбімТякП УФгкС йОє еТСажмж лСУОгзФ б СгкСйФ пж зіиьзСХ ОПТСлСТмОХ 
кО йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж, йжмкі СТвОкж лСбжккі гСебСиямж бжгОпФ лТжлОУіб, язі 
екОХСгямьУя кО аСТмФ ОаС гСУмОбиПкі кО аСТм ліг пОУ лПТПаФбОккя оьСвС УФгкО кО йжмкіР 
мПТжмСТії КзТОїкж, гия УлСджбОккя ліг пОУ УмСякзж лСбімТякСвС УФгкО б мОзжХ лТСйідкжХ 
ОПТСлСТмОХ мО ліг пОУ лПТПиьСмФ йід кжйж. 

ЛмОммя 227. Ікрі СлПТОоії е лТжлОУОйж 
1. ЙТжлОУж, ббПеПкі кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж еОУСаОйж бСгкСвС, ОбіОоіРкСвС мО 

еОиіекжпкСвС мТОкУлСТмФ, гСебСияємьУя: 
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1) бжлФУзОмж гия біиькСвС СаівФ кО йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж ОаС лСйісОмж б ікржР 
йжмкжР ТПджй, еО ФйСбж гСмТжйОккя бжйСв оьСвС КСгПзУФ мО ікржХ еОзСкСгОбпжХ Озміб 
КзТОїкж; 

2) лПТПбОкмОдФбОмж е лСлПТПгкьСвС гСебСиФ йжмкСвС СТвОкФ кО ікрі еОУСаж біглСбігкС 
бСгкСвС, ОбіОоіРкСвС пж еОиіекжпкСвС мТОкУлСТмФ, сС бжзСкФюмь йідкОТСгкі ТПРУж. 

ЛмОммя 228. ЗОаПелПпПккя УХСТСккСУмі лТжлОУіб 
1. ЙПТПбіекжзж еСаСб'яеОкі бджбОмж кПСаХігкжХ еОХСгіб гия еОлСаівОккя аФгь-язСйФ 

кПгСебСиПкСйФ бжзСТжУмОккю лТжлОУіб. 
2. Жжмкі СТвОкж е йПмСю еОаПелПпПккя УХСТСккСУмі лТжлОУіб йСдФмь Ф ТОеі лСмТПаж 

кОзиОгОмж кО кжХ йжмкП еОаПелПпПккя. 
3. К бжлОгзОХ, бжекОпПкжХ оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє 

нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ, йжмкі СТвОкж блТОбі бжйОвОмж 
бжиФпПккя лТжлОУіб е мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб, язі егіРУкююмь йідкОТСгкі лПТПбПеПккя, гия 
еаПТівОккя їХ б ікрСйФ йіУоі ліг пОУ лПТПаФбОккя ожХ мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб кО йжмкіР 
мПТжмСТії КзТОїкж. 

ЛмОммя 229. ДПзиОТФбОккя лТжлОУіб, сС бжбСеямьУя еО йПді йжмкСї мПТжмСТії 
КзТОїкж 

1. ЖжмкП СнСТйиПккя мО зСкмТСиь еО лПТПйісПккяй лТжлОУіб кО мТОкУлСТмкі еОУСаж 
зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя егіРУкююмьУя б лСТягзФ, сС бУмОкСбиюємьУя оПкмТОиькжй 
СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ 
лСиімжзФ. ЙТСлФУз лТжлОУіб кО мТОкУлСТмкі еОУСаж зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя егіРУкюємьУя 
кО лігУмОбі СнСТйиПкжХ мСбОТСУФлТСбігкжХ гСзФйПкміб. ДПзиОТФбОккя ПзУлСТмФ лТжлОУіб 
егіРУкюємьУя кО лігУмОбі мСбОТСУФлТСбігкжХ гСзФйПкміб е кОзиОгПкжй йжмкжй 
еОаПелПпПккяй мО бігйімзСю ОгйікіУмТОоії мТОкУлСТмкСвС еОУСаФ зСйПТоіРкСвС 
лТжекОпПккя лТС СгПТдОккя лТжлОУіб лТСмявСй кП аіиьрП 30 зОиПкгОТкжХ гкіб біг гОмж 
кОзиОгПккя йжмкСвС еОаПелПпПккя. 

2. Йіг пОУ бігаФммя мТОкУлСТмкСвС еОУСаФ зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя еО йПді йжмкСї 
мПТжмСТії КзТОїкж СзТПйО йжмкО гПзиОТОоія ОаС гСзФйПкм, сС її еОйікює, кО лТжлОУж, сС 
екОХСгжижУя кО мОзСйФ мТОкУлСТмкСйФ еОУСаі кО йСйПкм РСвС лТжаФммя кО йжмкФ мПТжмСТію 
КзТОїкж, кП бжйОвОюмьУя. 

3. К ТОеі язсС йжмкжР СТвОк бжйОвОє йжмкФ гПзиОТОоію ОаС гСзФйПкм, сС її еОйікює, 
кО лТжлОУж, еОбОкмОдПкі кО мТОкУлСТмкжР еОУіа, язжР бігаФбОє еО йПді йжмкСї мПТжмСТії 
КзТОїкж, ікнСТйОоія, сС еОекОпОємьУя Ф мОзіР гПзиОТОоії (мОзСйФ гСзФйПкмі), СайПдФємьУя 
йікійФйСй бігСйСУмПР, кПСаХігкжХ гия егіРУкПккя йжмкСвС зСкмТСию еОекОпПкжХ лТжлОУіб. 

ЛмОммя 230. ИайПдПккя сСгС лТСлФУзФ ОизСвСиькжХ кОлСїб і мюмюкСбжХ бжТСаіб 
пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж кО аСТмФ мТОкУлСТмкСвС еОУСаФ 

1. ЗО аСТмФ мТОкУлСТмкСвС еОУСаФ, сС егіРУкює йідкОТСгкжР ТПРУ і лТжаФбОє кО йжмкФ 
мПТжмСТію КзТОїкж ОаС бігаФбОє е кПї, гСебСияємьУя ббСежмж мО бжбСежмж гия УлСджбОккя 
СУСаОйж, язі лПТПаФбОюмь кО РСвС аСТмФ, ОизСвСиькі кОлСї і мюмюкСбі бжТСаж е ТСеТОХФкзФ 
УлСджбОккя Сгкією СУСаСю кО гСаФ еО кСТйОйж, сС бУмОкСбиююмьУя оПкмТОиькжй 
СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ 
лСиімжзФ. 

ГиОбО 35. Жжмкі нСТйОиькСУмі кО мТФаСлТСбігкСйФ мТОкУлСТмі мО иікіяХ 
ПиПзмТСлПТПгОпі 

ЛмОммя 231. ЖіУоя егіРУкПккя йжмкСвС зСкмТСию мСбОТіб, сС лПТПйісФюмьУя 
мТФаСлТСбігкжй мТОкУлСТмСй мО иікіяйж ПиПзмТСлПТПгОпі 

1. ЖжмкжР зСкмТСиь мСбОТіб, сС лПТПйісФюмьУя пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж 
мТФаСлТСбігкжй мТОкУлСТмСй мО иікіяйж ПиПзмТСлПТПгОпі, Ф мСйФ пжУиі е йПмСю мТОкежмФ 
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пПТПе йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж, егіРУкюємьУя б йіУояХ йжмкСвС зСкмТСию, язі 
бжекОпОюмьУя оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО 
ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ. 

ЛмОммя 232. ЙСТягСз і УмТСзж йжмкСвС зСкмТСию мО йжмкСвС СнСТйиПккя мСбОТіб, 
сС лПТПйісФюмьУя мТФаСлТСбігкжй мТОкУлСТмСй мО иікіяйж ПиПзмТСлПТПгОпі 

1. ЙСТягСз і УмТСзж йжмкСвС зСкмТСию мО йжмкСвС СнСТйиПккя мСбОТіб, сС 
лПТПйісФюмьУя мТФаСлТСбігкжй мТОкУлСТмСй мО иікіяйж ПиПзмТСлПТПгОпі, УмТСзж УлиОмж 
йжмкжХ лиОмПдіб бжекОпОюмьУя оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє 
нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ, бжХСгяпж е СУСаижбСУмПР 
лПТПйісПккя еОекОпПкжХ мСбОТіб пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж. 

2. ЖжмкжР зСкмТСиь мО йжмкП СнСТйиПккя СаУявіб лТжТСгкСвС вОеФ еО СлПТОоіяйж іе 
еОйісПккя лТжТСгкСвС вОеФ (аПзХСи) егіРУкюємьУя біглСбігкС гС еОябиПкСвС йжмкСвС 
ТПджйФ кО лігУмОбі гСзФйПкміб, лПТПгаОпПкжХ лФкзмСй 5 пОУмжкж лПТрСї УмОммі 335 оьСвС 
КСгПзУФ, О мОзСд ОзмО лТжРйОккя-лПТПгОпі лТжТСгкСвС вОеФ йід лПТПбіекжзОйж - 
СлПТОмСТОйж вОеСмТОкУлСТмкжХ УжУмПй КзТОїкж мО УФйідкСї ікСеПйкСї гПТдОбж (СзТПйС еО 
зСдкжй лФкзмСй лТжРйОккя-лПТПгОпі вОеФ) мО/ОаС лПТПбіекжзСй - СлПТОмСТСй 
вОеСмТОкУлСТмкСї УжУмПйж КзТОїкж мО СлПТОмСТСй вОеСУХСбжсО, сС йіУмжмь ікнСТйОоію лТС 
СаУявж лТжТСгкСвС вОеФ еО СлПТОоіяйж аПзХСиФ. 

ЙСТягСз егіРУкПккя йжмкСвС зСкмТСию еО СаУявОйж лТжТСгкСвС вОеФ еО СлПТОоіяйж 
аПзХСиФ бжекОпОємьУя оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя 
мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ. 

Йіг СлПТОоією аПзХСиФ ТСеФйіємьУя СлПТОоія, ліг пОУ язСї егіРУкюємьУя лТжРйОккя-
лПТПгОпО лТжТСгкСвС вОеФ рияХСй гСзФйПкмОиькСвС СнСТйиПккя еФУмТіпкжХ лСмСзіб: 

 лТжТСгкСвС вОеФ, сС екОХСгжмьУя б УФйідкжХ вОеСмТОкУлСТмкжХ УжУмПйОХ, - 
лПТПбіекжзОйж - СлПТОмСТОйж вОеСмТОкУлСТмкжХ УжУмПй КзТОїкж мО УФйідкСї 
ікСеПйкСї гПТдОбж еО зСдкжй лФкзмСй лТжРйОккя-лПТПгОпі вОеФ СзТПйС аПе 
РСвС лПТПйісПккя мТФаСлТСбігкжй мТОкУлСТмСй пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж; 

 лТжТСгкСвС вОеФ, сС екОХСгжмьУя б вОеСмТОкУлСТмкіР УжУмПйі мО/ОаС Ф 
вОеСУХСбжсОХ КзТОїкж ліг йжмкжй зСкмТСиПй, - лПТПбіекжзСй - СлПТОмСТСй 
вОеСмТОкУлСТмкСї УжУмПйж КзТОїкж мО СлПТОмСТСй вОеСУХСбжсО аПе РСвС 
ніежпкСвС еОзОпФбОккя/бігаСТФ б/е вОеСУХСбжсО. 

ВіглСбігОиькіУмь еО гПзиОТФбОккя СаУявіб лТжТСгкСвС вОеФ еО СлПТОоіяйж аПзХСиФ 
кПУП гПзиОТОкм. Жжмкі СТвОкж кП бігрзСгСбФюмь аФгь-язі йОРкСбі лТПмПкеії СУіа, язі йОюмь 
лСбкСбОдПккя УмСУСбкС біглСбігкжХ СаУявіб лТжТСгкСвС вОеФ. 

3. ЖжмкП СнСТйиПккя лТжТСгкСвС вОеФ, лПТПйісПкСвС мТФаСлТСбігкжй мТОкУлСТмСй 
пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж еО еСбкіркьСПзСкСйіпкжйж гСвСбСТОйж (зСкмТОзмОйж), 
егіРУкюємьУя кО лігУмОбі гОкжХ Озміб лТжРйОккя-лПТПгОпі лТжТСгкСвС вОеФ йід УмСТСкОйж 
еСбкіркьСПзСкСйіпкжХ гСвСбСТіб (зСкмТОзміб) мО СлПТОмжбкСвС аОиОкУСбСвС ТОХФкзФ еО 
ебімкжР лПТіСг (йіУяоь), йід лПТПбіекжзОйж - СлПТОмСТОйж вОеСмТОкУлСТмкжХ УжУмПй 
КзТОїкж мО УФйідкСї ікСеПйкСї гПТдОбж. 

Йіг СлПТОмжбкжй аОиОкУСбжй ТОХФкзСй (ИБК) ТСеФйіємьУя гСзФйПкм, Ф язСйФ 
СлПТОмСТж вОеСмТОкУлСТмкжХ УжУмПй КзТОїкж мО УФйідкСї ікСеПйкСї гПТдОбж еОекОпОюмь 
СаУявж аОиОкУФбОккя лТжТСгкСвС вОеФ еО ебімкжР лПТіСг еО зСдкжй лФкзмСй лТжРйОккя-
лПТПгОпі вОеФ. 

ИаУявж аОиОкУФбОккя лТжТСгкСвС вОеФ, лПТПйісПкСвС мТФаСлТСбігкжй мТОкУлСТмСй 
пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж, Саиіз язжХ бПгПмьУя біглСбігкС гС ИБК, лігиявОюмь йжмкСйФ 
СнСТйиПккю Ф біглСбігкжР йжмкжР ТПджй лТСмявСй 30 гкіб ліУия еОзікпПккя гії ФвСгж 
(гСвСбСТФ) йід лПТПбіекжзОйж - СлПТОмСТОйж вОеСмТОкУлСТмкжХ УжУмПй КзТОїкж мО УФйідкСї 
ікСеПйкСї гПТдОбж. 

Йіг СаУявСй аОиОкУФбОккя лТжТСгкСвС вОеФ (гия оіиПР ИБК) ТСеФйіємьУя лСежмжбкО 
ОаС кПвОмжбкО бПижпжкО, сС УмОкСбжмь Тіекжою йід СаУявОйж лТжТСгкСвС вОеФ, сС аФиж 
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еОябиПкі гС лПТПбПеПккя мО лігмбПТгдПкі лПТПбіекжзОйж - СлПТОмСТОйж вОеСмТОкУлСТмкжХ 
УжУмПй (лігмбПТгдПкО кСйікОоія), мО СаУявОйж лТжТСгкСвС вОеФ, сС аФиж лПТПйісПкі 
мТФаСлТСбігкжй мТОкУлСТмСй пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж, язО ТСеТОХСбФємьУя 
СлПТОмСТОйж вОеСмТОкУлСТмкжХ УжУмПй КзТОїкж мО УФйідкСї ікСеПйкСї гПТдОбж. 

4. ЖжмкП СнСТйиПккя Ф біглСбігкжР йжмкжР ТПджй аОиОкУФюпжХ СаУявіб лТжТСгкСвС 
вОеФ егіРУкюємьУя лТСмявСй 30 гкіб ліУия еОзікпПккя гії ФвСгж (гСвСбСТФ) йід УмСТСкОйж 
еСбкіркьСПзСкСйіпкжХ гСвСбСТіб (зСкмТОзміб). 

Йіг аОиОкУФюпжй СаУявСй лТжТСгкСвС вОеФ Ф ебімкСйФ лПТіСгі ТСеФйіємьУя лСежмжбкО 
ОаС кПвОмжбкО бПижпжкО, сС УмОкСбжмь Тіекжою йід СаУявОйж лТжТСгкСвС вОеФ б мСпзОХ 
бХСгФ мО б мСпзОХ бжХСгФ, сС ТСемОрСбОкі кО йжмкСйФ зСТгСкі КзТОїкж, язО бігСаТОдОємьУя 
Ф еОвОиькСйФ Озмі лТжРйОккя-лПТПгОпі лТжТСгкСвС вОеФ йід УмСТСкОйж 
еСбкіркьСПзСкСйіпкСвС гСвСбСТФ (зСкмТОзмФ) еО ТПеФиьмОмОйж лПТПйісПккя 
мТФаСлТСбігкжй мТОкУлСТмСй лТжТСгкСвС вОеФ пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж. 

ГиОбО 36. ЙПТПйісПккя (лПТПУжиОккя) мСбОТіб пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж Ф 
йідкОТСгкжХ лСрмСбжХ мО ПзУлТПУ-біглТОбиПккяХ 

ЛмОммя 233. ЗОвОиькі лТОбжиО лПТПйісПккя (лПТПУжиОккя) йідкОТСгкжХ лСрмСбжХ 
мО ПзУлТПУ-біглТОбиПкь пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж 

1. Вийкючемо. 
2. ВбПеПккя ПзУлТПУ-лПТПбіекжзСй йідкОТСгкжХ ПзУлТПУ-біглТОбиПкь кО йжмкФ 

мПТжмСТію КзТОїкж ОаС їХ бжбПеПккя еО йПді оієї мПТжмСТії пПТПе лФкзмж лТСлФУзФ, 
ТСемОрСбОкі Ф йідкОТСгкжХ ОПТСлСТмОХ, О мОзСд їХ лПТПбОкмОдПккя егіРУкююмьУя 
аПелСУПТПгкьС ліг аСТмСй лСбімТякСвС УФгкО ОаС е еСкж йжмкСвС зСкмТСию лФкзмФ 
лТСлФУзФ. ЙПТПбОкмОдПккя егіРУкюємьУя б лТжУФмкСУмі лСУОгСбСї СУСаж йжмкСвС СТвОкФ мО 
біглСбігкжХ УиФдаСбжХ СУіа ОПТСлСТмФ мО лПТПбіекжзО. 

3. ЖжмкжР СТвОк, Ф еСкі гіяиькСУмі язСвС ТСемОрСбОкжР лФкзм лТСлФУзФ пПТПе 
гПТдОбкжР зСТгСк КзТОїкж, егіРУкює лТСлФУз бОкмОдФ ПзУлТПУ-лПТПбіекжзО кО йжмкФ 
мПТжмСТію КзТОїкж кО лігУмОбі лСгОкСвС ПзУлТПУ-лПТПбіекжзСй єгжкСвС мТОкУлСТмкСвС 
гСзФйПкмО, язжР СгкСпОУкС є гСзФйПкмСй зСкмТСию гСУмОбзж е лФкзмФ лТСлФУзФ пПТПе 
гПТдОбкжР зСТгСк КзТОїкж гС оПкмТОиькСї УСТмФбОиькСї УмОкоії, мО кОлТОбияє РСвС ліг 
йжмкжй зСкмТСиПй гС йжмкСвС СТвОкФ лТжекОпПккя. 

4. К лФкзмі лТСлФУзФ (лФкзмі зСкмТСию) пПТПе гПТдОбкжР зСТгСк КзТОїкж гС мСбОТіб, язі 
лПТПйісФюмьУя (лПТПУжиОюмьУя) Ф йідкОТСгкжХ лСрмСбжХ мО ПзУлТПУ-біглТОбиПккяХ, 
зСкмТСиь еО гСмТжйОккяй еОХСгіб кПмОТжнкСвС ТПвФиюбОккя еСбкіркьСПзСкСйіпкСї 
гіяиькСУмі кП егіРУкюємьУя, О еОХСгж СніоіРкСвС зСкмТСию кП лТСбСгямьУя. Жжмкі 
нСТйОиькСУмі сСгС мОзжХ мСбОТіб лТСбСгямьУя б кОРзСТСмржР УмТСз. 

5. ИлПТОоії е йідкОТСгкжйж лСрмСбжйж мО ПзУлТПУ-біглТОбиПккяйж (ТСелОзФбОккя, 
лПТПлОзФбОккя, лТПг'ябиПккя гия СвиягФ, Ф мСйФ пжУиі лТж егіРУкПккі еОХСгіб СніоіРкСвС 
зСкмТСию мСсС) мО їХ еаПТівОккя гС бжлФУзФ Ф біиькжР Саів пж лСбПТкПккя біглТОбкжзОй 
егіРУкююмьУя ліг йжмкжй зСкмТСиПй Ф йіУояХ йідкОТСгкСвС лСрмСбСвС СайікФ мО кО 
оПкмТОиькжХ (ТПвіСкОиькжХ) УСТмФбОиькжХ УмОкоіяХ. 

ЙСТягСз бжекОпПккя мО СаиОгкОккя йіУоь йідкОТСгкСвС лСрмСбСвС СайікФ 
бУмОкСбиюємьУя оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя і 
ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСиімжзФ Ф УнПТі кОгОккя лСУиФв лСрмСбСвС еб'яезФ, еО лСвСгдПккяй е 
оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ 
нікОкУСбФ лСиімжзФ. 

ЙСТягСз бжекОпПккя мО СаиОгкОккя оПкмТОиькжХ (ТПвіСкОиькжХ) УСТмФбОиькжХ УмОкоіР 
бУмОкСбиюємьУя оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО 
ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ. 

6. ЛмТСз еаПТівОккя йідкОТСгкжХ ПзУлТПУ-біглТОбиПкь ліг йжмкжй зСкмТСиПй кП йСдП 
лПТПбжсФбОмж 30 гкіб. МПР УмТСз еО лжУьйСбСю еОябСю гПзиОТОкмО (лСбіТПкСвС) йСдП аФмж 
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лТСгСбдПкжР (ОиП кП аіиьрП кід кО 15 гкіб) йжмкжй СТвОкСй, Ф еСкі гіяиькСУмі язСвС 
ТСемОрСбОкі йіУоя еаПТівОккя йідкОТСгкжХ ПзУлТПУ-біглТОбиПкь, ОаС йжмкжй СТвОкСй, сС 
егіРУкює йжмкП СнСТйиПккя біглТОбиПккя еО йіУоПй ТСемОрФбОккя СгПТдФбОпО. К ТОеі 
бігйСбж Ф лТСгСбдПккі УмТСзФ еаПТівОккя йжмкжР СТвОк еСаСб'яеОкжР кПбігзиОгкС, 
лжУьйСбС ОаС б ПиПзмТСккіР нСТйі, лСбігСйжмж гПзиОТОкмО (лСбіТПкСвС) лТС лТжпжкж і 
лігУмОбж мОзСї бігйСбж. 

7. ЖідкОТСгкі лСрмСбі (зТій мжХ, сС лПТПйісФюмьУя пПТПе мПТжмСТію КзТОїкж 
мТОкежмСй) мО ПзУлТПУ-біглТОбиПккя лПТПйісФюмьУя пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж ліУия 
егіРУкПккя йжмкСвС зСкмТСию і йжмкСвС СнСТйиПккя мСбОТіб, сС екОХСгямьУя б ожХ 
біглТОбиПккяХ. 

8. ИлПТОмСТж лСрмСбСвС еб'яезФ мО ПзУлТПУ-лПТПбіекжзж кО бжйСвФ йжмкСвС СТвОкФ 
лТПг'ябияюмь біглТОбиПккя гия егіРУкПккя йжмкСвС СвиягФ. ЛлСУСаж мОзСвС лТПг'ябиПккя 
бжекОпОюмьУя оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО 
ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ. Яз лТОбжиС, лТж лТСбПгПккі йжмкСвС СвиягФ мСбОТіб, 
сС лПТПйісФюмьУя (лПТПУжиОюмьУя) б йідкОТСгкжХ лСрмСбжХ мО ПзУлТПУ-біглТОбиПккяХ, 
йжмкі СТвОкж бжзСТжУмСбФюмь мПХкіпкі еОУСаж йжмкСвС зСкмТСию. 

9. Жжмкі СТвОкж кП бжйОвОюмь лТПг'ябиПккя гия йжмкСвС зСкмТСию ижУміб, лСрмСбжХ 
зОТмСз мО УПзСвТОй. ЗО кОябкСУмі гСУмОмкіХ лігУмОб ббОдОмж, сС б еОекОпПкжХ 
біглТОбиПккяХ йіУмямьУя мСбОТж, сСгС язжХ еОзСкСгОбУмбСй бУмОкСбиПкС еОаСТСкж мО/ОаС 
СайПдПккя сСгС лПТПйісПккя пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж, О мОзСд еО ТПеФиьмОмОйж 
лТСбПгПккя йжмкСвС СвиягФ кО лігУмОбі бжаіТзСбжХ ОаС бжлОгзСбжХ лПТПбіТСз йжмкі СТвОкж 
йОюмь лТОбС бжйОвОмж лТПг'ябиПккя еОекОпПкжХ біглТОбиПкь. ВжпПТлкжР лПТПиіз 
біглСбігкжХ лігУмОб бжекОпОємьУя КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж. 

10. К ТОеі лжУьйСбСї бігйСбж СгПТдФбОпО біг СмТжйОккя йідкОТСгкСвС ПзУлТПУ-
біглТОбиПккя ПзУлТПУ-лПТПбіекжз ліУия еОзікпПккя УмТСзФ еаПТівОккя, еОекОпПкСвС б 
пОУмжкі рСУміР оієї УмОммі, лСбПТмОє мОзП йідкОТСгкП ПзУлТПУ-біглТОбиПккя біглТОбкжзСбі 
ОаС лПТПгОє РСвС кО УзиОг йжмкСвС СТвОкФ. 

11. ЙТж кОгХСгдПккі йідкОТСгкСвС ПзУлТПУ-біглТОбиПккя гС йжмкжоі лТжекОпПккя 
лСУОгСбО СУСаО оієї йжмкжоі егіРУкює лігмбПТгдПккя е бігйімзСю кО УФлТСбігкжХ 
гСзФйПкмОХ, сС ПзУлТПУ-лПТПбіекжз бжзСкОб Феямі кО УПаП еСаСб'яеОккя сСгС гСУмОбзж мО 
лТПг'ябиПккя оьСвС ПзУлТПУ-біглТОбиПккя. ДСлФУзОємьУя е гСебСиФ йжмкСвС СТвОкФ мО ліг 
РСвС зСкмТСиПй еаПТівОккя ПзУлТПУ-лПТПбіекжзСй ОаС РСвС лСбіТПкжй ПзУлТПУ-біглТОбиПкь 
гС еОбПТрПккя їХ йжмкСвС СнСТйиПккя. 

12. ИлПТОмСТж лСрмСбСвС еб'яезФ, ПзУлТПУ-лПТПбіекжзж пж їХ лСбіТПкі еСаСб'яеОкі еО 
УбіР ТОХФкСз лТПг'ябиямж йжмкжй СТвОкОй гия егіРУкПккя йжмкСвС зСкмТСию йідкОТСгкі 
лСрмСбі мО ПзУлТПУ-біглТОбиПккя, сС лПТПйісФюмьУя пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж. 

13. ЖжмкжР зСкмТСиь і йжмкП СнСТйиПккя мСбОТіб, сС лПТПйісФюмьУя 
(лПТПУжиОюмьУя) пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж б йідкОТСгкжХ лСрмСбжХ біглТОбиПккяХ, 
егіРУкююмьУя б йіУояХ йідкОТСгкСвС лСрмСбСвС СайікФ, язі бжекОпОюмьУя СлПТОмСТОйж 
лСрмСбСвС еб'яезФ еО лСвСгдПккяй е оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС 
еОаПелПпФє нСТйФбОккя і ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСиімжзФ Ф УнПТі кОгОккя лСУиФв лСрмСбСвС 
еб'яезФ, мО оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ йжмкФ лСиімжзФ, 
ОаС еО йіУоПй ТСемОрФбОккя (лТСджбОккя) СгПТдФбОпО ОаС біглТОбкжзО. 

14. ЖжмкжР зСкмТСиь і йжмкП СнСТйиПккя мСбОТіб, сС лПТПйісФюмьУя 
(лПТПУжиОюмьУя) пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж б йідкОТСгкжХ ПзУлТПУ-біглТОбиПккяХ, 
егіРУкююмьУя б оПкмТОиькжХ (ТПвіСкОиькжХ) УСТмФбОиькжХ УмОкоіяХ ОаС еО йіУоПй 
ТСемОрФбОккя (лТСджбОккя) СгПТдФбОпО (біглТОбкжзО). 

ЛмОммя 234. ИлСгОмзФбОккя йжмкжйж лиОмПдОйж мСбОТіб, сС лПТПйісФюмьУя 
(лПТПУжиОюмьУя) Ф йідкОТСгкжХ лСрмСбжХ мО ПзУлТПУ-біглТОбиПккяХ 

1. МСбОТж (еО бжкямзСй лігОзожекжХ), сС лПТПйісФюмьУя (лПТПУжиОюмьУя) кО ОгТПУФ 
СгкСвС СгПТдФбОпО (юТжгжпкСї ОаС ніежпкСї СУСаж) б СгкіР гПлПрі біг СгкСвС біглТОбкжзО 
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Ф йідкОТСгкжХ лСрмСбжХ біглТОбиПккяХ, кО ОгТПУФ СгкСвС СгПТдФбОпО (юТжгжпкСї ОаС 
ніежпкСї СУСаж) б СгкСйФ бОкмОді ПзУлТПУ-лПТПбіекжзО біг СгкСвС біглТОбкжзО Ф 
йідкОТСгкжХ ПзУлТПУ-біглТОбиПккяХ, язсС їХ УФйОТкО нОзмФТкО бОТміУмь кП лПТПбжсФє 
ПзбібОиПкм 150 єбТС, кП є Са'єзмСй СлСгОмзФбОккя йжмкжйж лиОмПдОйж. 

2. МСбОТж (еО бжкямзСй лігОзожекжХ), сС лПТПйісФюмьУя (лПТПУжиОюмьУя) кО ОгТПУФ 
СгкСвС СгПТдФбОпО (юТжгжпкСї ОаС ніежпкСї СУСаж) б СгкіР гПлПрі біг СгкСвС біглТОбкжзО 
Ф йідкОТСгкжХ лСрмСбжХ біглТОбиПккяХ, кО ОгТПУФ СгкСвС СгПТдФбОпО (юТжгжпкСї ОаС 
ніежпкСї СУСаж) б СгкСйФ бОкмОді ПзУлТПУ-лПТПбіекжзО біг СгкСвС біглТОбкжзО Ф 
йідкОТСгкжХ ПзУлТПУ-біглТОбиПккяХ, язсС їХ УФйОТкО нОзмФТкО бОТміУмь лПТПбжсФє 
ПзбібОиПкм 150 єбТС, СлСгОмзСбФюмьУя йжмСй біглСбігкС гС оьСвС КСгПзУФ мО лСгОмзСй кО 
гСгОкФ бОТміУмь біглСбігкС гС ЙСгОмзСбСвС зСгПзУФ КзТОїкж. 

3. ЙігОзожекі мСбОТж, лПТПйісПккя (лПТПУжиОккя) язжХ пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж 
кП еОаСТСкПкС еОзСкСй, кПеОиПдкС біг бОТмСУмі СлСгОмзСбФюмьУя йжмСй біглСбігкС гС 
оьСвС КСгПзУФ, О мОзСд ікржйж лСгОмзОйж біглСбігкС гС ЙСгОмзСбСвС зСгПзУФ КзТОїкж. 

ЛмОммя 235. ЗОаСТСкж мО СайПдПккя сСгС лПТПйісПккя (лПТПУжиОккя) СзТПйжХ 
бжгіб мСбОТіб Ф йідкОТСгкжХ лСрмСбжХ мО ПзУлТПУ-біглТОбиПккяХ 

1. ЗОаСТСкяємьУя лПТПйісПккя (лПТПУжиОккя) б йідкОТСгкжХ лСрмСбжХ мО ПзУлТПУ-
біглТОбиПккяХ: 

1) мСбОТіб, еОаСТСкПкжХ ожй КСгПзУСй мО ікржйж еОзСкСгОбпжйж ОзмОйж КзТОїкж 
біглСбігкС гС ббПеПккя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж ОаС бжбПеПккя е оієї мПТжмСТії; 

2) мСбОТіб, біглТОбиПкжХ е лСТФрПккяй йжмкжХ лТОбжи; 
3) мСбОТіб, сСгС язжХ бігУФмкі біглСбігкі гСебіиькі гСзФйПкмж, Ф ТОеі еОУмСУФбОккя 

еОХСгіб кПмОТжнкСвС ТПвФиюбОккя еСбкіркьСПзСкСйіпкСї гіяиькСУмі; 
4) мСбОТіб, язі еО ТПеФиьмОмОйж лТСбПгПккя еОХСгіб СніоіРкСвС зСкмТСию кП йСдФмь 

аФмж бжлФсПкі Ф еОябиПкжР йжмкжР ТПджй біглСбігкС гС йПмж їХ ббПеПккя б КзТОїкФ; 
5) мСбОТіб (Сгяв, беФммя мСсС), сС аФиж Ф бжзСТжУмОккі мО лПТПаФбОюмь Ф аТФгкСйФ 

УмОкі, язі еО УбСїйж СекОзОйж йСдФмь УмОкСбжмж кПаПелПзФ гия лТОоібкжзіб лСрмСбСвС 
еб'яезФ, аПе гСзФйПкміб лТС лТСбПгПкФ нФйівОоію; 

6) мСбОТіб, сС зиОУжнізФюмьУя б 1 - 24 вТФлОХ евігкС е ККМ ЗДД, сС лПТПйісФюмьУя 
(лПТПУжиОюмьУя) кО ОгТПУФ вТСйОгяк ОаС біглТОбияюмьУя вТСйОгякОйж, зТій ХОТпСбжХ 
лТСгФзміб еОвОиькСю бОвСю кП аіиьрП 10 зіиСвТОйіб б ФлОзСбоі бжТСакжзО; 

7) ОизСвСиькжХ кОлСїб мО/ОаС мюмюкСбжХ бжТСаіб, сС лПТПйісФюмьУя (лПТПУжиОюмьУя) 
кО ОгТПУФ вТСйОгяк ОаС біглТОбияюмьУя вТСйОгякОйж, кПеОиПдкС біг бОТмСУмі. 

2. ЗОаСТСкяємьУя лПТПйісПккя (лПТПУжиОккя) б йідкОТСгкжХ лСрмСбжХ біглТОбиПккяХ 
мСбОТіб, еОаСТСкПкжХ гС лПТПУжиОккя біглСбігкС гС еОзСкСгОбУмбО КзТОїкж мО Озміб 
ВУПУбімкьСвС лСрмСбСвС УСюеФ, О мОзСд мСбОТіб, біглТОбиПкжХ е лСТФрПккяй бжйСв 
кСТйОмжбкС-лТОбСбжХ Озміб е лжмОкь кОгОккя лСУиФв лСрмСбСвС еб'яезФ. 

3. КСелСТягдПккя мСбОТОйж, кО лПТПУжиОккя язжХ Ф йідкОТСгкжХ лСрмСбжХ 
біглТОбиПккяХ бУмОкСбиПкС еОаСТСкж мО/ОаС СайПдПккя, егіРУкюємьУя біглСбігкС гС 
еОзСкСгОбУмбО КзТОїкж. 

ЛмОммя 236. ДПзиОТФбОккя мСбОТіб, сС лПТПйісФюмьУя (лПТПУжиОюмьУя) пПТПе 
йжмкжР зСТгСк КзТОїкж Ф йідкОТСгкжХ лСрмСбжХ мО ПзУлТПУ-біглТОбиПккяХ 
1. ДПзиОТФбОккя мСбОТіб, сС лПТПйісФюмьУя (лПТПУжиОюмьУя) пПТПе йжмкжР зСТгСк 

КзТОїкж Ф йідкОТСгкжХ лСрмСбжХ мО ПзУлТПУ-біглТОбиПккяХ, егіРУкюємьУя СлПТОмСТСй 
лСрмСбСвС еб'яезФ, ПзУлТПУ-лПТПбіекжзСй пж гПзиОТОкмСй ОаС ФлСбкСбОдПкСю кжй 
СУСаСю. ЙТж оьСйФ мСбОТж, язі кП є Са'єзмСй СлСгОмзФбОккя йжмкжйж лиОмПдОйж, О мОзСд 
зСТПУлСкгПкоія, лСрмСбі ижУмж мО ижУмібзж, иімПТОмФТО гия УиілжХ, гТФзСбОкі йОмПТіОиж, 
йідкОТСгкі ПзУлТПУ-біглТОбиПккя гСзФйПкмОТкСвС ХОТОзмПТФ гПзиОТФюмьУя б ФУкіР нСТйі 
кО лігУмОбі мСбОТСУФлТСбігкжХ гСзФйПкміб. Ікрі мСбОТж, сС лПТПйісФюмьУя 
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(лПТПУжиОюмьУя) пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж Ф йідкОТСгкжХ лСрмСбжХ мО ПзУлТПУ-
біглТОбиПккяХ, лігиявОюмь лжУьйСбСйФ гПзиОТФбОккю. 

ЛмОммя 237. ЙСТягСз мО ФйСбж егіРУкПккя йжмкСвС мО ікржХ бжгіб зСкмТСию 
мСбОТіб, сС лПТПйісФюмьУя (лПТПУжиОюмьУя) Ф йідкОТСгкжХ лСрмСбжХ мО ПзУлТПУ-

біглТОбиПккяХ 
1. ЙСТягСз мО ФйСбж егіРУкПккя йжмкСвС зСкмТСию мО йжмкСвС СнСТйиПккя мСбОТіб, 

сС лПТПйісФюмьУя (лПТПУжиОюмьУя) пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж б йідкОТСгкжХ 
лСрмСбжХ мО ПзУлТПУ-біглТОбиПккяХ, бУмОкСбиююмьУя оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї 
биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ. 

2. ЯзсС мСбОТж, ббПеПкі кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж Ф йідкОТСгкжХ лСрмСбжХ мО 
ПзУлТПУ-біглТОбиПккяХ, лігиявОюмь еОХСгОй СніоіРкСвС зСкмТСию, йжмкі СТвОкж еОиФпОюмь 
лСУОгСбжХ СУіа біглСбігкжХ ФлСбкСбОдПкжХ СТвОкіб гия лТСбПгПккя мОзжХ еОХСгіб. 

3. ЙПТПйісПккя (лПТПУжиОккя) пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж б йідкОТСгкжХ лСрмСбжХ 
мО ПзУлТПУ-біглТОбиПккяХ мСбОТіб, сС біглСбігкС гС оьСвС КСгПзУФ мО ЙСгОмзСбСвС зСгПзУФ 
КзТОїкж кП є Са'єзмСй СлСгОмзФбОккя йжмкжйж лиОмПдОйж, егіРУкюємьУя аПе лСгОккя 
гСзФйПкміб мО/ОаС бігСйСУмПР, сС лігмбПТгдФюмь гСмТжйОккя бУмОкСбиПкжХ СайПдПкь 
сСгС лПТПйісПккя пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж, мО аПе лТСбПгПккя еОХСгіб СніоіРкСвС 
зСкмТСию. 
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КСегіи VII 
 ЗБДКІГАЗЗЯ МИВАКІВ, МКАЗЛЙИКМЗИН ЗАЛИБІВ КИЖДКМІЕЗИГИ 

ЙКИЗЗАНДЗЗЯ ЗА ЛКЙАДАН ЖИМЗИН ИКГАЗІВ МА 
КИЗЙИКЯДЖДЗЗЯ ЗИЖИ 

ГиОбО 37. ЗаПТівОккя мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб зСйПТоіРкСвС 
лТжекОпПккя кО УзиОгОХ йжмкжХ СТвОкіб 

ЛмОммя 238. МСбОТж, мТОкУлСТмкі еОУСаж зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя, сС 
еаПТівОюмьУя йжмкжйж СТвОкОйж 

1. ИаСб'яезСбіР лПТПгОпі йжмкСйФ СТвОкФ гия еаПТівОккя лігиявОюмь: 
1) мСбОТж, кП лТСлФсПкі ліг пОУ ббПеПккя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж бкОУиігСз 

ФУмОкСбиПкжХ еОзСкСгОбУмбСй еОаСТСк пж СайПдПкь кО їХ ббПеПккя б КзТОїкФ ОаС мТОкежм 
пПТПе мПТжмСТію КзТОїкж і кП бжбПеПкі е мПТжмСТії КзТОїкж Ф гПкь їХ ббПеПккя; 

2) мСбОТж, сС ббСеямьУя вТСйОгякОйж кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж і лігиявОюмь 
СлСгОмзФбОккю йжмкжйж лиОмПдОйж, язсС бСкж кП УлиОпПкі; 

3) мСбОТж, язі гС еОзікпПккя бУмОкСбиПкжХ УмОммПю 204 оьСвС КСгПзУФ УмТСзіб 
мжйпОУСбСвС еаПТівОккя ліг йжмкжй зСкмТСиПй кО УзиОгОХ мжйпОУСбСвС еаПТівОккя, 
УзиОгОХ СТвОкіеОоіР - СмТжйФбОпіб вФйОкімОТкСї гСлСйСвж, йжмкжХ УзиОгОХ кП аФиж 
еОгПзиОТСбОкі биОУкжзСй ОаС ФлСбкСбОдПкСю кжй СУСаСю гС біглСбігкСвС йжмкСвС 
ТПджйФ ОаС мОзі, сС гПзиОТФбОижУя, ОиП сСгС язжХ ліУия еОзікпПккя УмТСзіб еаПТівОккя ліг 
йжмкжй зСкмТСиПй гбіпі кОгОбОиОУя бігйСбО Ф йжмкСйФ СнСТйиПккі б лСТягзФ, 
бУмОкСбиПкСйФ ожй КСгПзУСй; 

4) мСбОТж, вТОкжпкжР УмТСз лПТПаФбОккя язжХ ліг йжмкжй зСкмТСиПй кО мПТжмСТії еСкж 
йжмкСвС зСкмТСию еОзікпжбУя; 

5) мСбОТж, мТОкУлСТмкі еОУСаж зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя, язі лПТПаФбОюмь ліг йжмкжй 
зСкмТСиПй і еО язжйж биОУкжз ОаС ФлСбкСбОдПкО кжй СУСаО кП ебПТкФижУя гС еОзікпПккя 
вТОкжпкжХ УмТСзіб, бУмОкСбиПкжХ УмОммПю 199 оьСвС КСгПзУФ; 

6) мСбОТж, еОябиПкі Ф ТПджй бігйСбж кО зСТжУмь гПТдОбж біглСбігкС гС виОбж 26 оьСвС 
КСгПзУФ; 

7) мСбОТж, язі аФиж бжябиПкі (екОРгПкі) ліг пОУ егіРУкПккя йжмкСвС зСкмТСию б еСкОХ 
йжмкСвС зСкмТСию мО/ОаС Ф мТОкУлСТмкжХ еОУСаОХ, сС лПТПмжкОюмь йжмкжР зСТгСк КзТОїкж, 
і биОУкжз язжХ кПбігСйжР; 

8) еТОезж мСбОТіб і мПХкізС-мПХкСиСвіпкО гСзФйПкмОоія, беямі йжмкжйж СТвОкОйж гия 
лТСбПгПккя зиОУжнізОоії мСбОТіб біглСбігкС гС УмОммі 356 оьСвС КСгПзУФ; 

9) еТОезж мСбОТіб мО гСзФйПкмОоія, СгПТдОкі йжмкжйж СТвОкОйж ліг пОУ егіРУкПккя 
бПТжнізОоії УПТмжнізОміб лСХСгдПккя мСбОТФ біглСбігкС гС УмОммі 47 оьСвС КСгПзУФ; 

10) лТСаж мО еТОезж мСбОТіб, кПСаХігкі гия лТСбПгПккя ПзУлПТмжеж Ф УлТОбОХ лТС 
лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи, беямі біглСбігкС гС УмОммі 517 оьСвС КСгПзУФ. 

11) бжзиюпПкС. 
2. МСбОТж, язі лігиявОюмь СаСб'яезСбіР лПТПгОпі гия еаПТівОккя йжмкСйФ СТвОкФ (зТій 

бОиюмкжХ оіккСУмПР, О мОзСд гСТСвСоіккжХ йПмОиіб, гСТСвСоіккСвС зОйіккя, гСТСвСоіккСвС 
зОйіккя СТвОкСвПккСвС ФмбСТПккя, кОлібгСТСвСоіккСвС зОйіккя), еаПТівОюмьУя кО УзиОгОХ 
йжмкжХ СТвОкіб. 

3. ЯзсС мСбОТж, сС лігиявОюмь СаСб'яезСбіР лПТПгОпі гия еаПТівОккя йжмкСйФ СТвОкФ, 
бмТОмжиж УбСї УлСджбпі биОУмжбСУмі Ф еб'яезФ іе еОзікпПккяй УмТСзФ їХ лТжгОмкСУмі ОаС е 
ікржХ лТжпжк, бСкж лігиявОюмь екжсПккю аПе лПТПгОпі кО УзиОг йжмкСвС СТвОкФ. 

4. ВОиюмкі оіккСУмі, лПТПгОкі йжмкСйФ СТвОкФ кО еаПТівОккя, гПлСкФюмьУя б 
ФлСбкСбОдПкжХ аОкзОХ КзТОїкж. ДСТСвСоіккі йПмОиж, гСТСвСоіккП зОйіккя, гСТСвСоіккП 
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зОйіккя СТвОкСвПккСвС ФмбСТПккя мО кОлібгСТСвСоіккП зОйіккя еаПТівОюмьУя б лСТягзФ, 
бжекОпПкСйФ еОзСкСгОбУмбСй. 

5. КТій мСбОТіб, еОекОпПкжХ Ф пОУмжкі лПТріР оієї УмОммі, кО УзиОгОХ йжмкжХ СТвОкіб 
йСдФмь еаПТівОмжУя: 

1) мСбОТж, сС екОХСгямьУя кО мжйпОУСбСйФ еаПТівОккі ліг йжмкжй зСкмТСиПй 
біглСбігкС гС виОбж 29 оьСвС КСгПзУФ; 

2) мСбОТж, мТОкУлСТмкі еОУСаж зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя, сС лПТПйісФюмьУя пПТПе 
йжмкжР зСТгСк КзТОїкж, язсС їХ йжмкП СнСТйиПккя кП йСдП аФмж еОбПТрПкС Ф гПкь 
лТПг'ябиПккя йжмкСйФ СТвОкФ, О мОзСд б ікржХ бжлОгзОХ кО лТСХОккя биОУкжзіб мОзжХ 
мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб ОаС ФлСбкСбОдПкжХ кжйж СУіа; 

3) мСбОТж, сС бжбСеямьУя еО йПді йжмкСї мПТжмСТії КзТОїкж мО ліУия еОзікпПккя 
йжмкСвС СнСТйиПккя еаПТівОюмьУя ліг йжмкжй зСкмТСиПй гС нОзмжпкСвС їХ бжбПеПккя; 

4) мСбОТж, язі лПТПаФбОюмь Ф йжмкСйФ ТПджйі мТОкежмФ біглСбігкС гС УмОммі 90 оьСвС 
КСгПзУФ; 

5) мСбОТж, язі лПТПаФбОюмь Ф йжмкСйФ ТПджйі йжмкСвС УзиОгФ біглСбігкС гС УмОммі 121 
оьСвС КСгПзУФ; 

6) мСбОТж, мТОкУлСТмкі еОУСаж зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя, бжиФпПкі біглСбігкС гС 
УмОммі 511 оьСвС КСгПзУФ; 

7) мСбОТж, гСУмОбиПкі лПТПбіекжзСй гС йжмкСвС СТвОкФ лТжекОпПккя біглСбігкС гС 
лФкзмФ 4 пОУмжкж лПТрСї УмОммі 191 оьСвС КСгПзУФ; 

8) мСбОТж, йжмкП СнСТйиПккя язжХ лТжеФлжкПкС біглСбігкС гС УмОмПР 399, 400 і 4011 
оьСвС КСгПзУФ. 

ЛмОммя 239. ЛзиОгж йжмкжХ СТвОкіб 
1. Йіг УзиОгОйж йжмкжХ СТвОкіб ТСеФйіюмьУя УзиОгУьзі лТжйісПккя, ТПеПТбФОТж, зТжмі 

мО бігзТжмі йОРгОкпжзж, ХСиСгжиькі пж йСТСежиькі зОйПТж, язі кОиПдОмь йжмкжй СТвОкОй 
ОаС бжзСТжУмСбФюмьУя кжйж і УлПоіОиькС СаиОгкОкі гия еаПТівОккя мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ 
еОУСаіб зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя. 

2. МСбОТж, еОябиПкі Ф Тіекі йжмкі ТПджйж, лСбжккі еаПТівОмжУя кО УзиОгОХ йжмкжХ 
СТвОкіб СзТПйС, е гСмТжйОккяй лСТягзФ, бУмОкСбиПкСвС ожй КСгПзУСй гия біглСбігкжХ 
йжмкжХ ТПджйіб. 

3. ЙТжРкяммя йжмкжйж СТвОкОйж мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб зСйПТоіРкСвС 
лТжекОпПккя гия еаПТівОккя кО УзиОгОХ ожХ СТвОкіб йСдП егіРУкюбОмжУя іе еОлСбкПккяй 
ФкінізСбОкСї йжмкСї збжмОкоії, нСТйО мО лСТягСз еОУмСУФбОккя язСї еОмбПТгдФюмьУя 
оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ 
нікОкУСбФ лСиімжзФ. 

4. ЙСТягСз ТСаСмж УзиОгФ йжмкСвС СТвОкФ бжекОпОємьУя оПкмТОиькжй СТвОкСй 
бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ. 

5. МСбОТж, язі пПТПе УбСї биОУмжбСУмі кП йСдФмь еаПТівОмжУя кО УзиОгі йжмкСвС СТвОкФ, 
еО ТірПккяй зПТібкжзО йжмкСвС СТвОкФ ОаС РСвС еОУмФлкжзО йСдФмь лПТПгОбОмжУя йжмкжйж 
СТвОкОйж кО еаПТівОккя ліглТжєйУмбОй, кО УзиОгОХ язжХ УмбСТПкС кПСаХігкі ФйСбж гия 
кОиПдкСвС еаПТівОккя мОзжХ мСбОТіб. Дия оіиПР оьСвС КСгПзУФ мОзП еаПТівОккя ббОдОємьУя 
еаПТівОккяй кО УзиОгі йжмкСвС СТвОкФ. 

6. Жжмкі СТвОкж кПУФмь лПТПгаОпПкФ еОзСкСй біглСбігОиькіУмь еО бмТОмФ ОаС 
лСрзСгдПккя мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя, сС еаПТівОюмьУя 
кжйж. ВжмТОмж йжмкжХ СТвОкіб кО еаПТівОккя мСбОТіб, йжмкП СнСТйиПккя язжХ лТжеФлжкПкС 
біглСбігкС гС УмОмПР 399, 400 і 4011 оьСвС КСгПзУФ, бігрзСгСбФюмьУя лТОбСбиОУкжзСй. К 
бжлОгзФ, лПТПгаОпПкСйФ пОУмжкСю пПмбПТмСю оієї УмОммі, мОзФ біглСбігОиькіУмь кПУП 
ОгйікіУмТОоія ліглТжєйУмб, кО УзиОгОХ язжХ ТСейісФюмьУя мСбОТж, лПТПгОкі йжмкжйж 
СТвОкОйж ожй ліглТжєйУмбОй кО еаПТівОккя. 

7. ВжмТОмж йжмкжХ СТвОкіб кО еаПТівОккя мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб, еОекОпПкжХ Ф 
лФкзмОХ 1 - 5 пОУмжкж лПТрСї мО Ф пОУмжкі л'яміР УмОммі 238 оьСвС КСгПзУФ, бігрзСгСбФюмьУя 
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биОУкжзОйж ожХ мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб ОаС ФлСбкСбОдПкжйж кжйж СУСаОйж. ЙТж 
оьСйФ бігрзСгФбОккя бжмТОм кО еаПТівОккя мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб, еОекОпПкжХ Ф 
лФкзмі 6 пОУмжкж л'ямСї УмОммі 238 оьСвС КСгПзУФ, егіРУкюємьУя е ФТОХФбОккяй лСиСдПкь 
пОУмжкж мТПмьСї УмОммі 243 мО пОУмжкж мТПмьСї УмОммі 541 оьСвС КСгПзУФ. КСейіТ УФйж, сС 
лігиявОє бігрзСгФбОккю, бжекОпОємьУя оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС 
еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ, і ТСеТОХСбФємьУя б 
лСТягзФ, лПТПгаОпПкСйФ гия бжекОпПккя УСаібОТмСУмі лиОмкжХ лСУиФв. ГСмібзСбі зСрмж кО 
бігрзСгФбОккя бжмТОм кО еаПТівОккя мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб кО УзиОгОХ йжмкжХ 
СТвОкіб йСдФмь лТжРйОмжУя ожйж СТвОкОйж іе еОлСбкПккяй ФкінізСбОкСї йжмкСї збжмОкоії, 
язО бжгОємьУя биОУкжзОй еОекОпПкжХ мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб ОаС ФлСбкСбОдПкжй 
кжйж СУСаОй. 

ЛмОммя 240. ЛмТСзж еаПТівОккя мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб зСйПТоіРкСвС 
лТжекОпПккя йжмкжйж СТвОкОйж 

1. МСбОТж, мТОкУлСТмкі еОУСаж зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя, еОекОпПкі Ф лФкзмОХ 1 - 3, 5 
пОУмжкж лПТрСї мО Ф лФкзмОХ 1 - 4, 7 пОУмжкж л'ямСї УмОммі 238 оьСвС КСгПзУФ, йСдФмь 
еаПТівОмжУя кО УзиОгОХ йжмкжХ СТвОкіб лТСмявСй 90 гкіб, еО бжкямзСй бжлОгзіб, 
лПТПгаОпПкжХ пОУмжкСю УьСйСю оієї УмОммі. 

2. МСбОТж, еОекОпПкі Ф лФкзмОХ 4 і 6 пОУмжкж лПТрСї УмОммі 238 оьСвС КСгПзУФ, 
еаПТівОюмьУя кО УзиОгОХ йжмкжХ СТвОкіб лТСмявСй УмТСзіб, кПСаХігкжХ гия СТвОкіеОоії 
лТСоПгФТж ТСелСТягдПккя кжйж, ОиП кП аіиьрП 90 гкіб. 

3. МСбОТж, еОекОпПкі Ф лФкзмі 5 пОУмжкж л'ямСї УмОммі 238 оьСвС КСгПзУФ, йСдФмь 
еаПТівОмжУя кО УзиОгОХ йжмкжХ СТвОкіб лТСмявСй УмТСзіб, ФУмОкСбиПкжХ УмОммПю 125 оьСвС 
КСгПзУФ. 

4. МСбОТж, мТОкУлСТмкі еОУСаж зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя, еОекОпПкі Ф лФкзмі 6 пОУмжкж 
л'ямСї УмОммі 238 оьСвС КСгПзУФ, сС лігиявОюмь лСбПТкПккю биОУкжзФ, йСдФмь еаПТівОмжУя 
кО УзиОгОХ йжмкжХ СТвОкіб лТСмявСй 90 гкіб е гкя кОаТОккя еОзСккСї Ужиж біглСбігкжй 
ТірПккяй. 

5. МСбОТж, еОекОпПкі Ф лФкзмі 7 пОУмжкж лПТрСї УмОммі 238 оьСвС КСгПзУФ, йСдФмь 
еаПТівОмжУя кО УзиОгОХ йжмкжХ СТвОкіб лТСмявСй 180 гкіб. 

6. МСбОТж і гСзФйПкмОоія, еОекОпПкі Ф лФкзмОХ 8 - 11 пОУмжкж лПТрСї мО Ф лФкзмі 8 
пОУмжкж л'ямСї УмОммі 238 оьСвС КСгПзУФ, еаПТівОюмьУя кО УзиОгОХ йжмкжХ СТвОкіб лТСмявСй 
УмТСзіб, бжекОпПкжХ еОзСкСгОбУмбСй. 

7. ВОиюмО КзТОїкж мО ікСеПйкО бОиюмО, гПлСкСбОкі б ФлСбкСбОдПкжХ аОкзОХ, йСдФмь 
еаПТівОмжУя б кжХ лТСмявСй 1095 гкіб. 

ЛмОммя 241. ИлПТОоії е мСбОТОйж, сС еаПТівОюмьУя кО УзиОгОХ йжмкжХ СТвОкіб 
ліглТжєйУмбОйж 

1. ВиОУкжзж мСбОТіб, сС еаПТівОюмьУя кО УзиОгОХ йжмкжХ СТвОкіб ліг йжмкжй 
зСкмТСиПй, ОаС ФлСбкСбОдПкі кжйж СУСаж йСдФмь е гСебСиФ мО ліг зСкмТСиПй ожХ СТвОкіб 
егіРУкюбОмж іе еОекОпПкжйж мСбОТОйж СлПТОоії, лПТПгаОпПкі УмОммПю 325 оьСвС КСгПзУФ, О 
мОзСд: 

1) лігвСмСбзФ мСбОТіб гС лТСгОдФ (бігпФдПккя, мТОкУлСТмФбОккя, зСкУСиігОоію, 
лСгТіакПккя лОТміР, йОТзФбОккя, нСТйФбОккя біглТОбиПкь, УСТмФбОккя, еаПТівОккя Ф оіияХ 
мТОкежмФ); 

2) ейірФбОккя мСбОТіб (зСйлСкПкміб) аПе кОгОккя СгПТдОкіР лТСгФзоії ХОТОзмПТжУмжз і 
биОУмжбСУмПР, сС іУмСмкС бігТіекяюмь її біг бжХігкжХ УзиОгСбжХ; 

3) лТСУмі УзиОгУьзі СлПТОоії, кПСаХігкі гия еОаПелПпПккя еаПТПдПккя ожХ мСбОТіб 
(лПТПйісПккя мСбОТіб Ф йПдОХ УзиОгФ е йПмСю ТОоіСкОиькСвС ТСейісПккя; пжсПккя; 
лТСбімТюбОккя; УмбСТПккя СлмжйОиькСвС мПйлПТОмФТкСвС ТПджйФ еаПТівОккя; УФріккя, Ф 
мСйФ пжУиі іе УмбСТПккяй лСмСзФ мПлиО; еОХжУм біг зСТСеії; аСТСмьаО іе рзігкжзОйж; 
ікбПкмОТжеОоія); 
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4) беяммя лТСа мО еТОезіб. 
2. К ТОеі бігйСбж Ф кОгОккі гСебСиФ кО егіРУкПккя бжекОпПкжХ пОУмжкСю лПТрСю оієї 

УмОммі СлПТОоіР е мСбОТОйж йжмкі СТвОкж еСаСб'яеОкі кПбігзиОгкС, лжУьйСбС ОаС б 
ПиПзмТСккіР нСТйі, лСбігСйжмж СУСаФ, язО ебПТкФиОУя еО гСебСиСй, лТС лТжпжкж і лігУмОбж 
мОзСї бігйСбж. 

ЛмОммя 242. ВжгОпО мСбОТіб іе УзиОгіб йжмкжХ СТвОкіб 
1. МСбОТж, сС еаПТівОюмьУя кО УзиОгОХ йжмкжХ СТвОкіб ліг йжмкжй зСкмТСиПй, йСдФмь 

аФмж бжгОкі їХ биОУкжзОй ОаС ФлСбкСбОдПкжй кжйж СУСаОй, О мОзСд СУСаОй, гС язжХ 
лТСмявСй УмТСзФ еаПТівОккя лПТПРриС лТОбС биОУкСУмі кО оі мСбОТж ОаС лТОбС бСиСгіккя 
кжйж, ижрП ліУия йжмкСвС СнСТйиПккя еОекОпПкжХ мСбОТіб, бігрзСгФбОккя бжмТОм йжмкжХ 
СТвОкіб кО їХ еаПТівОккя мО УлиОмж біглСбігкжХ йжмкжХ лиОмПдіб. 

ГиОбО 38. КСелСТягдПккя мСбОТОйж, мТОкУлСТмкжйж еОУСаОйж зСйПТоіРкСвС 
лТжекОпПккя мО зСрмОйж 

ЛмОммя 243. КСелСТягдПккя мСбОТОйж, мТОкУлСТмкжйж еОУСаОйж зСйПТоіРкСвС 
лТжекОпПккя 

1. МСбОТж, мТОкУлСТмкі еОУСаж зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя, сС еаПТівОюмьУя кО УзиОгОХ 
йжмкжХ СТвОкіб, еО язжйж биОУкжз ОаС ФлСбкСбОдПкО кжй СУСаО кП ебПТкФижУя гС 
еОзікпПккя УмТСзіб еаПТівОккя, бУмОкСбиПкжХ ожй КСгПзУСй, лігиявОюмь ТПОиіеОоії, О Ф 
бжлОгзОХ, лПТПгаОпПкжХ еОзСкСгОбУмбСй, - аПеСлиОмкіР лПТПгОпі Ф бСиСгіккя і 
зСТжУмФбОккя ОаС лПТПТСаоі, ФмжиіеОоії пж екжсПккю, лТС сС біглСбігкжР йжмкжР СТвОк 
лСбігСйияє биОУкжзО еОекОпПкжХ мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя 
ОаС ФлСбкСбОдПкФ кжй СУСаФ кП ліекір яз еО 15 гкіб гС еОзікпПккя УмТСзіб еаПТівОккя. МОзП 
лСбігСйиПккя кП кОлТОбияємьУя ліУия еОзікпПккя УмТСзіб еаПТівОккя, еОекОпПкжХ Ф 
пОУмжкОХ гТФвіР мО л'яміР УмОммі 240 оьСвС КСгПзУФ. 

2. МСбОТж, мТОкУлСТмкі еОУСаж, еОекОпПкі Ф лФкзмі 3 УмОммі 461 оьСвС КСгПзУФ, 
зСкніУзСбОкі еО ТірПккяй УФгФ, лігиявОюмь ТПОиіеОоії, О Ф бжлОгзОХ, лПТПгаОпПкжХ 
еОзСкСгОбУмбСй, - аПеСлиОмкіР лПТПгОпі Ф бСиСгіккя і зСТжУмФбОккя ОаС лПТПТСаоі, 
ФмжиіеОоії пж екжсПккю Ф УмТСзж, бУмОкСбиПкі еОзСкСгОбУмбСй гия бжзСкОккя УФгСбжХ 
ТірПкь. 

3. ЯзсС еО ТірПккяй УФгФ лС УлТОбі гС СУСаж, язО бпжкжиО лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи, 
кП аФгП еОУмСУСбОкС УмявкПккя Ф бжвиягі зСкніУзОоії мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб, 
еОекОпПкжХ Ф лФкзмі 3 УмОммі 461 оьСвС КСгПзУФ, ОаС лТСбОгдПккя Ф УлТОбі лТС лСТФрПккя 
йжмкжХ лТОбжи аФгП лТжлжкПкС, оі мСбОТж, мТОкУлСТмкі еОУСаж йСдФмь аФмж бжгОкі 
биОУкжзСбі ОаС ФлСбкСбОдПкіР кжй СУСаі ижрП ліУия егіРУкПккя їХ йжмкСвС СнСТйиПккя еі 
УлиОмСю біглСбігкжХ йжмкжХ лиОмПдіб, язсС мОзП СнСТйиПккя кП аФиС лСлПТПгкьС 
егіРУкПкС, О йжмкі лиОмПді кП УлиОпФбОижУя. ЙТж оьСйФ Ф ТОеі лТжлжкПккя лТСбОгдПккя Ф 
УлТОбі лТС лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи еО бігУФмкіУмю лСгії і УзиОгФ ОгйікіУмТОмжбкСвС 
лТОбСлСТФрПккя бжмТОмж йжмкСвС СТвОкФ кО еаПТівОккя еОекОпПкжХ бжсП мСбОТіб, 
мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб биОУкжзСй ожХ мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб ОаС ФлСбкСбОдПкСю 
кжй СУСаСю кП бігрзСгСбФюмьУя. 

4. МСбОТж, язі аФиж бжябиПкі (екОРгПкі) ліг пОУ егіРУкПккя йжмкСвС зСкмТСию б еСкОХ 
йжмкСвС зСкмТСию мО/ОаС Ф мТОкУлСТмкжХ еОУСаОХ, сС лПТПмжкОюмь йжмкжР зСТгСк КзТОїкж, 
і биОУкжз язжХ кПбігСйжР, ліУия еОзікпПккя УмТСзФ еаПТівОккя, бУмОкСбиПкСвС пОУмжкСю 
л'ямСю УмОммі 240 оьСвС КСгПзУФ, лігиявОюмь ТПОиіеОоії, О Ф бжлОгзОХ, лПТПгаОпПкжХ 
еОзСкСгОбУмбСй, - аПеСлиОмкіР лПТПгОпі Ф бСиСгіккя і зСТжУмФбОккя ОаС лПТПТСаоі, 
ФмжиіеОоії пж екжсПккю. ІкнСТйОоія лТС екОРгПкі (бжябиПкі) мСбОТж лТСмявСй мТьСХ гкіб 
ТСейісФємьУя гия еОвОиькСвС СекОРСйиПккя б йіУояХ ТСемОрФбОккя йжмкжХ СТвОкіб кО 
бПУь УмТСз еаПТівОккя мОзжХ мСбОТіб, О ікнСТйОоія лТС екОРгПкі (бжябиПкі) мТОкУлСТмкі 
еОУСаж, зТій мСвС, кОлТОбияємьУя гС мПТжмСТіОиькжХ СТвОкіб ЗОоіСкОиькСї лСиіоії. 



ГОеПмО "ВУП лТС аФХвОимПТУьзжР Саиіз" 169 gazeta.vobu.ua 
 

5. МСбОТж, лСйісПкі Ф ТПджй бігйСбж кО зСТжУмь гПТдОбж, мО мСбОТж, вТОкжпкжР УмТСз 
лПТПаФбОккя язжХ ліг йжмкжй зСкмТСиПй еОзікпжбУя, лігиявОюмь ТПОиіеОоії, О Ф бжлОгзОХ, 
лПТПгаОпПкжХ еОзСкСгОбУмбСй, - аПеСлиОмкіР лПТПгОпі Ф бСиСгіккя і зСТжУмФбОккя ОаС 
лПТПТСаоі, ФмжиіеОоії пж екжсПккю. 

6. МСбОТж, язі рбжгзС лУФюмьУя ОаС йОюмь СайПдПкжР УмТСз еаПТівОккя, Ф мСйФ пжУиі 
мСбОТж - аПелСУПТПгкі лТПгйПмж лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи, бжиФпПкі біглСбігкС гС оьСвС 
КСгПзУФ, лігиявОюмь ТПОиіеОоії е ФТОХФбОккяй мПТйікФ їХ лТжгОмкСУмі, О Ф бжлОгзОХ, 
лПТПгаОпПкжХ еОзСкСгОбУмбСй, - лПТПТСаоі, ФмжиіеОоії пж екжсПккю. 

7. МСбОТж, еОекОпПкі Ф лФкзмі 1 пОУмжкж лПТрСї УмОммі 238 оьСвС КСгПзУФ (зТій 
бОиюмкжХ оіккСУмПР), кП бжбПеПкі биОУкжзСй ОаС ФлСбкСбОдПкСю кжй СУСаСю еО йПді 
йжмкСї мПТжмСТії КзТОїкж гС еОзікпПккя УмТСзФ еаПТівОккя, еОекОпПкСвС Ф пОУмжкі лПТріР 
УмОммі 240 оьСвС КСгПзУФ, лігиявОюмь екжсПккю б лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ 
еОзСкСгОбУмбСй. 

8. МСбОТж, зСкніУзСбОкі еО ТірПккяй УФгФ біглСбігкС гС УмОммі 476 оьСвС КСгПзУФ, Ф 
УмТСзж, бУмОкСбиПкі еОзСкСгОбУмбСй гия бжзСкОккя УФгСбжХ ТірПкь, лігиявОюмь 
аПеСлиОмкіР лПТПгОпі гия лСмТПа иізФбОиькжХ, кОбпОиькжХ еОзиОгіб, еОзиОгіб мО ФУмОкСб 
УСоіОиькС-зФиьмФТкСї УнПТж, ікржХ еОзиОгіб мО ФУмОкСб, сС нікОкУФюмьУя еО ТОХФкСз 
гПТдОбкСвС пж йіУоПбжХ аюгдПміб, ОаС лПТПТСаоі, ФмжиіеОоії пж екжсПккю. 

9. МСбОТж, еОекОпПкі Ф пОУмжкОХ лПТріР, гТФвіР, пПмбПТміР - рСУміР оієї УмОммі, 
ТПОиіеФюмьУя б лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ еОзСкСгОбУмбСй, кО йжмкжХ ОФзоіСкОХ, ТПгФзоіСкОХ 
ОаС еО гСвСбСТСй зСйіУії еО оікОйж, бжекОпПкжйж евігкС іе еОзСкСгОбУмбСй КзТОїкж лТС 
СоікзФ йОРкО, йОРкСбжХ лТОб мО лТСнПУіРкФ СоікСпкФ гіяиькіУмь мО ЙСгОмзСбжй зСгПзУСй 
КзТОїкж. 

10. ЙСТягСз ТСелСТягдПккя СзТПйжйж бжгОйж мСбОТіб, язі кП лігиявОюмь ТПОиіеОоії, О 
мОзСд мСбОТОйж, гСзФйПкмОоією мО еТОезОйж, еОекОпПкжйж Ф лФкзмОХ 8 - 11 пОУмжкж лПТрСї 
УмОммі 238 оьСвС КСгПзУФ, бУмОкСбиюємьУя КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж. 

11. ЙПТПТСазО, ФмжиіеОоія мО екжсПккя мСбОТіб егіРУкююмьУя еО зСрмж гПТдОбкСвС 
аюгдПмФ. 

ЛмОммя 244. КСелСТягдПккя зСрмОйж, СгПТдОкжйж біг ТПОиіеОоії мСбОТіб 
1. КСрмж, СгПТдОкі біг ТПОиіеОоії мСбОТіб, еОекОпПкжХ Ф лФкзмОХ 2 - 5 пОУмжкж лПТрСї, 

лФкзмОХ 1 - 5, 7 пОУмжкж л'ямСї УмОммі 238 мО пОУмжкі пПмбПТміР УмОммі 240 оьСвС КСгПзУФ, ліУия 
бжТОХФбОккя УФй кОиПдкжХ йжмкжХ лиОмПдіб, бжлиОмж зСйіУіРкСї бжкОвСТСгж ліглТжєйУмбФ 
мСТвібиі, язП ТПОиіеФбОиС еОекОпПкі мСбОТж, О мОзСд ліУия бігрзСгФбОккя бжмТОм кО 
еаПТівОккя ожХ мСбОТіб, їХ СоікзФ, УПТмжнізОоію, мТОкУлСТмФбОккя, лТСбПгПккя, Ф ТОеі 
кПСаХігкСУмі, ОкОиіеіб мО ПзУлПТмже, ТСеФзСйлиПзмФбОккя, кОгУжиОккя їХ биОУкжзОй 
біглСбігкжХ лСбігСйиПкь еаПТівОюмьУя кО ТОХФкзФ біглСбігкСвС йжмкСвС СТвОкФ. 

2. ЯзсС мСбОТж - аПелСУПТПгкі лТПгйПмж лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи, язі рбжгзС 
лУФюмьУя ОаС йОюмь СайПдПкжР УмТСз еаПТівОккя, ТПОиіеФюмьУя гС бжкПУПккя УФгСй 
ТірПккя лС УлТОбі лТС лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи, ФУі зСрмж, СгПТдОкі біг їХ ТПОиіеОоії, 
бжиФпОюмьУя гия еОаПелПпПккя біглСбігкС гС оьСвС КСгПзУФ УмявкПккя бОТмСУмі ожХ 
мСбОТіб Ф ТОеі їХ зСкніУзОоії. 

3. ЯзсС еО ТірПккяй УФгФ лС УлТОбі гС СУСаж, язО бпжкжиО лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи, 
кП аФгП еОУмСУСбОкС УмявкПккя Ф бжвиягі зСкніУзОоії мСбОТіб, еОекОпПкжХ Ф пОУмжкі гТФвіР 
оієї УмОммі, ОаС лТСбОгдПккя Ф УлТОбі лТС лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи аФгП лТжлжкПкС, зСрмж, 
СгПТдОкі біг ТПОиіеОоії еОекОпПкжХ мСбОТіб, еаПТівОюмьУя кО ТОХФкзФ біглСбігкСвС йжмкСвС 
СТвОкФ ліУия бжТОХФбОккя УФй кОиПдкжХ йжмкжХ лиОмПдіб. ВжмТОмж, еОекОпПкі Ф пОУмжкі 
лПТріР оієї УмОммі, лТж оьСйФ кП бігрзСгСбФюмьУя і зСйіУіРкО бжкОвСТСгО ліглТжєйУмбФ 
мСТвібиі кП бжлиОпФємьУя. 

4. ЯзсС еО ТірПккяй УФгФ лС УлТОбі гС СУСаж, язО бпжкжиО лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи, 
аФгП еОУмСУСбОкС міиьзж УмявкПккя Ф бжвиягі рмТОнФ, пОУмжкО зСрміб, СгПТдОкжХ біг 
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ТПОиіеОоії мСбОТіб, еОекОпПкжХ Ф пОУмжкі гТФвіР оієї УмОммі, йСдП бжиФпОмжУя гия 
еОаПелПпПккя оьСвС УмявкПккя. 

5. КСрмж, СгПТдОкі біг ТПОиіеОоії мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб, зСкніУзСбОкжХ еО 
ТірПккяй УФгФ, О мОзСд мСбОТіб, лСйісПкжХ Ф ТПджй бігйСбж кО зСТжУмь гПТдОбж, і мСбОТіб, 
язі аФиж бжябиПкі (екОРгПкі) ліг пОУ егіРУкПккя йжмкСвС зСкмТСию б еСкОХ йжмкСвС 
зСкмТСию мО/ОаС Ф мТОкУлСТмкжХ еОУСаОХ, сС лПТПмжкОюмь йжмкжР зСТгСк КзТОїкж, і 
биОУкжз язжХ кПбігСйжР, ліУия бігрзСгФбОккя бжмТОм, еОекОпПкжХ Ф пОУмжкі лПТріР оієї 
УмОммі, лПТПТОХСбФюмьУя гС гПТдОбкСвС аюгдПмФ. 

6. ВиОУкжз мСбОТіб, еОекОпПкжХ Ф пОУмжкі лПТріР оієї УмОммі, ОаС ФлСбкСбОдПкО кжй 
СУСаО йСдП СмТжйОмж е ТОХФкзФ йжмкСвС СТвОкФ еОижрСз зСрміб, СгПТдОкжХ біг їХ 
ТПОиіеОоії, лТСмявСй мТьСХ ТСзіб е гкя ТПОиіеОоії мСбОТіб, О Ф бжлОгзОХ, еОекОпПкжХ Ф 
пОУмжкОХ мТПміР мО пПмбПТміР оієї УмОммі, - е гкя кОаТОккя еОзСккСї Ужиж ТірПккяй УФгФ лС 
УлТОбі. КСрмж, кП СмТжйОкі лТСмявСй оьСвС УмТСзФ, лПТПТОХСбФюмьУя гС гПТдОбкСвС 
аюгдПмФ. ВігУСмзж кО УФйж зСрміб, СгПТдОкжХ біг ТПОиіеОоії мСбОТіб, кП кОТОХСбФюмьУя. 

ЛмОммя 245. КСелСТягдПккя бОиюмкжйж оіккСУмяйж, гСТСвСоіккжйж йПмОиОйж мО 
гСТСвСоіккжй зОйіккяй 

1. ВОиюмО КзТОїкж, ікСеПйкО бОиюмО, зСкніУзСбОкО еО ТірПккяй УФгФ, лПТПТОХСбФємьУя 
гС гПТдОбкСвС аюгдПмФ Ф УмТСзж, бУмОкСбиПкі еОзСкСгОбУмбСй гия бжзСкОккя УФгСбжХ 
ТірПкь. 

2. ВОиюмО КзТОїкж, ікСеПйкО бОиюмО, еО язСю биОУкжз ОаС ФлСбкСбОдПкО кжй СУСаО кП 
ебПТкФижУя лТСмявСй УмТСзіб еаПТівОккя, бжекОпПкжХ ожй КСгПзУСй, лПТПТОХСбФємьУя гС 
гПТдОбкСвС аюгдПмФ. 

3. БОкзібУьзі мО гСТСвСоіккі йПмОиж, гСТСвСоіккП зОйіккя, гСТСвСоіккП зОйіккя 
СТвОкСвПккСвС ФмбСТПккя, кОлібгСТСвСоіккП зОйіккя, сС лПТПХСгямь Ф биОУкіУмь гПТдОбж, 
лПТПгОюмьУя СТвОкОйж, язі егіРУкжиж їХ бжиФпПккя ОаС еаПТівОюмь їХ, гС ДПТдОбкСвС нСкгФ 
гСТСвСоіккжХ йПмОиіб і гСТСвСоіккСвС зОйіккя КзТОїкж б лСТягзФ, бжекОпПкСйФ 
еОзСкСгОбУмбСй. 
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КСегіи VIII 
ЖИМЗД ИЛИКЖЙДЗЗЯ 

ГиОбО 39. ЗОвОиькі лСиСдПккя сСгС йжмкСвС СнСТйиПккя 

ЛмОммя 246. ЖПмО йжмкСвС СнСТйиПккя 
1. ЖПмСю йжмкСвС СнСТйиПккя є еОаПелПпПккя гСмТжйОккя бУмОкСбиПкСвС 

еОзСкСгОбУмбСй КзТОїкж лСТягзФ лПТПйісПккя мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб 
зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж, О мОзСд еОаПелПпПккя 
УмОмжУмжпкСвС СаиізФ ббПеПккя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж, бжбПеПккя еО її йПді і мТОкежмФ 
пПТПе її мПТжмСТію мСбОТіб. 

2. ЙСТягСз бжзСкОккя йжмкжХ нСТйОиькСУмПР лТж егіРУкПккі йжмкСвС СнСТйиПккя 
бжекОпОємьУя оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО 
ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ, язсС ікрП кП лПТПгаОпПкС ожй КСгПзУСй. 

3. Дия бжзСкОккя йжмкжХ нСТйОиькСУмПР лТж егіРУкПккі йжмкСвС СнСТйиПккя мСбОТіб 
і мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя еОУмСУСбФємьУя ОбмСйОмжеСбОкО 
УжУмПйО йжмкСвС СнСТйиПккя, язО евігкС е ожй КСгПзУСй б ОбмСйОмжпкСйФ ТПджйі е 
ФТОХФбОккяй ТПеФиьмОміб ОкОиіеФ Тжежзіб мО еОиПдкС біг мжлФ йжмкСї гПзиОТОоії, йжмкСвС 
ТПджйФ, СУСаижбСУмПР, еОУСаіб і УлСУСаіб лПТПйісПккя мСбОТіб пПТПе йжмкжР зСТгСк 
КзТОїкж бжекОпОє лПТПиіз мОзжХ йжмкжХ нСТйОиькСУмПР мО кПСаХігкіУмь ФпОУмі Ф їХ 
бжзСкОккі лСУОгСбСї СУСаж йжмкСвС СТвОкФ. 

Дия бжзСкОккя йжмкжХ нСТйОиькСУмПР сСгС мСбОТіб, язі лПТПйісФюмьУя Ф йжмкСйФ 
ТПджйі мТОкежмФ кО ФйСбОХ КСкбПкоії лТС лТСоПгФТФ УліиькСвС мТОкежмФ, бжзСТжУмСбФюмьУя 
мОзСд ПиПзмТСккО мТОкежмкО УжУмПйО, ПиПзмТСккО УжУмПйО ФлТОбиіккя вОТОкміяйж мО їХ 
УзиОгСбі. 

К ТОеі язсС ОбмСйОмжеСбОкСю УжУмПйСю йжмкСвС СнСТйиПккя ОаС лСУОгСбСю СУСаСю 
йжмкСвС СТвОкФ еО ТПеФиьмОмОйж еОУмСУФбОккя УжУмПйж ФлТОбиіккя ТжежзОйж кП бжекОпПкС 
кПСаХігкСУмі ФпОУмі Ф бжзСкОккі йжмкжХ нСТйОиькСУмПР сСгС мСбОТіб і мТОкУлСТмкжХ 
еОУСаіб зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя лСУОгСбСї СУСаж йжмкСвС СТвОкФ, мОзі йжмкі 
нСТйОиькСУмі бжзСкФюмьУя ОбмСйОмжеСбОкСю УжУмПйСю йжмкСвС СнСТйиПккя б 
ОбмСйОмжпкСйФ ТПджйі. 

ІкнСТйОоія лТС бжзСкОккя йжмкжХ нСТйОиькСУмПР ОбмСйОмжеСбОкСю УжУмПйСю 
йжмкСвС СнСТйиПккя б ОбмСйОмжпкСйФ ТПджйі бкСУжмьУя гС єгжкСї ОбмСйОмжеСбОкСї 
ікнСТйОоіРкСї УжУмПйж йжмкжХ СТвОкіб КзТОїкж мО лПТПгОємьУя гПзиОТОкмФ ОаС 
ФлСбкСбОдПкіР кжй СУСаі. 

 

ЛмОммя 247. ЖіУоП і пОУ егіРУкПккя йжмкСвС СнСТйиПккя 
1. ЖжмкП СнСТйиПккя егіРУкюємьУя б йіУояХ ТСемОрФбОккя біглСбігкжХ лігТСегіиіб 

йжмкжХ СТвОкіб лТСмявСй ТСаСпСвС пОУФ, бУмОкСбиПкСвС гия ожХ СТвОкіб. 
К бжлОгзОХ, сС бжекОпОюмьУя оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє 

нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ, йжмкі нСТйОиькСУмі, язі 
бжзСкФюмьУя ОбмСйОмжеСбОкСю УжУмПйСю йжмкСвС СнСТйиПккя б ОбмСйОмжпкСйФ ТПджйі, 
егіРУкююмьУя оіиСгСаСбС. 

2. ВіглСбігкС гС йідкОТСгкжХ гСвСбСТіб, ФзиОгПкжХ біглСбігкС гС еОзСкФ, йжмкП 
СнСТйиПккя Ф лФкзмОХ лТСлФУзФ пПТПе гПТдОбкжР зСТгСк КзТОїкж егіРУкюємьУя 
оіиСгСаСбС. 

3. ЖжмкП СнСТйиПккя мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя 
егіРУкюємьУя б аФгь-язСйФ йжмкСйФ СТвОкі е лТПг'ябиПккяй їХ оьСйФ СТвОкФ, язсС ікрП кП 
лПТПгаОпПкС ожй КСгПзУСй. 
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К бжлОгзОХ мО б лСТягзФ, сС бжекОпОюмьУя оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, 
сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ, СзТПйі ОаС бУі йжмкі 
нСТйОиькСУмі, сС лігиявОюмь бжзСкОккю йжмкжйж СТвОкОйж, йСдФмь бжзСкФбОмжУя 
лСУОгСбжйж СУСаОйж ікрСвС йжмкСвС СТвОкФ, кід йжмкжР СТвОк, язСйФ лТПг'ябиПкі мСбОТж, 
мТОкУлСТмкі еОУСаж зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя, ОаС ОбмСйОмжеСбОкСю УжУмПйСю йжмкСвС 
СнСТйиПккя. 

4. ЖжмкП СнСТйиПккя мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя, сС 
лПТПйісФюмьУя пПТПе мПТжмСТію КзТОїкж б йжмкСйФ ТПджйі мТОкежмФ, егіРУкюємьУя йжмкжй 
СТвОкСй, Ф еСкі гіяиькСУмі язСвС лСпжкОємьУя мТОкежмкП лПТПйісПккя. ИнСТйиПккя йжмкСї 
гПзиОТОоії (Ф мСйФ пжУиі лСлПТПгкьСї йжмкСї гПзиОТОоії) гия лПТПйісПккя мСбОТіб, 
мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя бкФмТіркій мТОкежмСй біг лФкзмФ 
ббПеПккя (лТСлФУзФ) кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж гС йжмкСвС СТвОкФ, ТСемОрСбОкСвС кО 
йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж, йСдП мОзСд егіРУкюбОмжУя йжмкжй СТвОкСй, Ф еСкі гіяиькСУмі 
язСвС еОзікпФємьУя мОзП мТОкежмкП лПТПйісПккя. 

5. ЖіУоя йжмкСвС СнСТйиПккя мСбОТіб, сС лПТПйісФюмьУя мТФаСлТСбСгОйж мО иікіяйж 
ПиПзмТСлПТПгОпі, бжекОпОюмьУя оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє 
нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ. 

6. ЖіУоя егіРУкПккя йжмкСвС СнСТйиПккя мСбОТіб, сС лПТПйісФюмьУя пПТПе йжмкжР 
зСТгСк КзТОїкж вТСйОгякОйж, бжекОпОюмьУя біглСбігкС гС ТСегіиФ XII оьСвС КСгПзУФ. 

7. ЗО лжУьйСбжй ебПТкПккяй гПзиОТОкмО ОаС ФлСбкСбОдПкСї кжй СУСаж йжмкі 
нСТйОиькСУмі йСдФмь бжзСкФбОмжУя йжмкжйж СТвОкОйж лСеО йіУоПй ТСемОрФбОккя ожХ 
СТвОкіб, О мОзСд лСеО ТСаСпжй пОУСй, ФУмОкСбиПкжй гия кжХ, кО ФйСбОХ, бжекОпПкжХ ожй 
КСгПзУСй. ЛСТйО лжУьйСбСвС ебПТкПккя бжекОпОємьУя оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї 
биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ. 

8. ЗО бжзСкОккя йжмкжХ нСТйОиькСУмПР йжмкжйж СТвОкОйж лСеО йіУоПй 
ТСемОрФбОккя йжмкжХ СТвОкіб ОаС лСеО ТСаСпжй пОУСй, ФУмОкСбиПкжй гия кжХ, іе 
еОікмПТПУСбОкжХ СУіа УлТОбияємьУя лиОмО Ф ТСейіТОХ, ФУмОкСбиПкжХ КОаікПмСй ЖікіУмТіб 
КзТОїкж, мО б лСТягзФ, бжекОпПкСйФ оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє 
нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ. МОзО лиОмО йСдП УлТОбиямжУя іе 
еОлСбкПккяй ФкінізСбОкСї йжмкСї збжмОкоії. МОзО лиОмО кП УлТОбияємьУя еО бжзСкОккя 
йжмкжйж СТвОкОйж йжмкжХ нСТйОиькСУмПР лСеО йіУоПй ТСемОрФбОккя йжмкжХ СТвОкіб Ф 
йПдОХ УлТСсПкь, кОгОкжХ ліглТжєйУмбФ (зТій бжлОгзіб бжзижзФ лСУОгСбСї СУСаж йжмкСвС 
СТвОкФ мОзжй ліглТжєйУмбСй). 

9. К ТОеі СвСиСрПккя кОгебжпОРкСвС УмОкФ б СзТПйжХ ТПвіСкОХ КзТОїкж йСдФмь 
бжекОпОмжУя йжмкі СТвОкж, б язжХ егіРУкюбОмжйПмьУя йжмкП СнСТйиПккя мСбОТіб. 

10. ЗО ТірПккяй оПкмТОиькСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя 
мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ, йжмкП СнСТйиПккя лігОзожекжХ мСбОТіб, 
лТжТСгкСвС вОеФ, мСбОТіб, язі біглСбігкС гС еОзСкСгОбУмбО лігиявОюмь зиПРйФбОккю 
гПТдОбкжй лТСаіТкжй зиПРйСй, О мОзСд иізОТУьзжХ еОУСаіб йСдП егіРУкюбОмжУя Ф 
УлПоіОиькС бжекОпПкжХ гия оьСвС йжмкжХ СТвОкОХ. 

ЛмОммя 248. ЙСпОмСз йжмкСвС СнСТйиПккя 
1. ЖжмкП СнСТйиПккя ТСелСпжкОємьУя е йСйПкмФ лСгОккя йжмкСйФ СТвОкФ 

гПзиОТОкмСй ОаС ФлСбкСбОдПкСю кжй СУСаСю йжмкСї гПзиОТОоії ОаС гСзФйПкмО, язжР 
біглСбігкС гС еОзСкСгОбУмбО її еОйікює, мО гСзФйПкміб, кПСаХігкжХ гия йжмкСвС 
СнСТйиПккя, О б ТОеі ПиПзмТСккСвС гПзиОТФбОккя - е йСйПкмФ СмТжйОккя йжмкжй СТвОкСй 
біг гПзиОТОкмО ОаС ФлСбкСбОдПкСї кжй СУСаж ПиПзмТСккСї йжмкСї гПзиОТОоії ОаС 
ПиПзмТСккСвС гСзФйПкмО, язжР біглСбігкС гС еОзСкСгОбУмбО еОйікює йжмкФ гПзиОТОоію. 

2. ЗОУбігпПккя йжмкжй СТвОкСй лТжРкяммя мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб 
зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя мО гСзФйПкміб кО кжХ гС йжмкСвС СнСТйиПккя егіРУкюємьУя 
рияХСй лТСУмОбияккя бігажмзіб біглСбігкжХ йжмкжХ еОаПелПпПкь (Ф мСйФ пжУиі еО 
гСлСйСвСю ікнСТйОоіРкжХ мПХкСиСвіР), ікржХ бігйімСз кО йжмкіР гПзиОТОоії ОаС гСзФйПкмі, 
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язжР біглСбігкС гС еОзСкСгОбУмбО її еОйікює, О мОзСд кО мСбОТСУФлТСбігкжХ мО мСбОТкС-
мТОкУлСТмкжХ гСзФйПкмОХ Ф ТОеі їХ лСгОккя кО лОлПТСбСйФ кСУії. 

3. Дия бжзСкОккя йжмкжХ нСТйОиькСУмПР ліг пОУ егіРУкПккя йжмкСвС СнСТйиПккя 
мСбОТіб і мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя еОУмСУСбФємьУя ОбмСйОмжеСбОкО 
УжУмПйО йжмкСвС СнСТйиПккя, язО евігкС е ожй КСгПзУСй б ОбмСйОмжпкСйФ ТПджйі 
егіРУкює: 

1) СмТжйОккя йжмкжХ гПзиОТОоіР мО їХ ТПєУмТОоію; 
2) бжекОпПккя лПТПиізФ йжмкжХ нСТйОиькСУмПР, СаСб'яезСбжХ гия бжзСкОккя еО 

йжмкСю гПзиОТОоією, еОиПдкС біг мжлФ йжмкСї гПзиОТОоії, йжмкСвС ТПджйФ, СУСаижбСУмПР, 
еОУСаіб і УлСУСаіб лПТПйісПккя мСбОТіб пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж мО е ФТОХФбОккяй 
ТПеФиьмОміб ОкОиіеФ Тжежзіб; 

3) бжекОпПккя кПСаХігкСУмі ФпОУмі лСУОгСбСї СУСаж йжмкСвС СТвОкФ Ф бжзСкОккі йжмкжХ 
нСТйОиькСУмПР еО йжмкСю гПзиОТОоією; 

4) лТжекОпПккя лСУОгСбСї СУСаж йжмкСвС СТвОкФ гия бжзСкОккя йжмкжХ 
нСТйОиькСУмПР еО йжмкСю гПзиОТОоією; 

5) кОгОккя гПзиОТОкмФ ікнСТйОоії лТС УмОк СаТСазж йжмкСї гПзиОТОоії, лПТПиіз йжмкжХ 
нСТйОиькСУмПР, бжекОпПкжХ СаСб'яезСбжйж гия бжзСкОккя еО мОзСю гПзиОТОоією, мО 
лСУОгСбФ СУСаФ йжмкСвС СТвОкФ, лТжекОпПкФ гия їХ бжзСкОккя (Ф ТОеі її лТжекОпПккя). 

4. К ТОеі язсС ОбмСйОмжеСбОкСю УжУмПйСю йжмкСвС СнСТйиПккя ОаС лСУОгСбСю 
СУСаСю йжмкСвС СТвОкФ еО ТПеФиьмОмОйж еОУмСУФбОккя УжУмПйж ФлТОбиіккя ТжежзОйж кП 
бжекОпПкС кПСаХігкСУмі ФпОУмі Ф бжзСкОккі йжмкжХ нСТйОиькСУмПР сСгС мСбОТіб і 
мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя лСУОгСбСї СУСаж йжмкСвС СТвОкФ, мОзі 
йжмкі нСТйОиькСУмі бжзСкФюмьУя ОбмСйОмжеСбОкСю УжУмПйСю йжмкСвС СнСТйиПккя б 
ОбмСйОмжпкСйФ ТПджйі. 

ІкнСТйОоія лТС бжзСкОккя йжмкжХ нСТйОиькСУмПР ОбмСйОмжеСбОкСю УжУмПйСю 
йжмкСвС СнСТйиПккя б ОбмСйОмжпкСйФ ТПджйі б ФУмОкСбиПкСйФ лСТягзФ бкСУжмьУя гС 
єгжкСї ОбмСйОмжеСбОкСї ікнСТйОоіРкСї УжУмПйж йжмкжХ СТвОкіб КзТОїкж мО лПТПгОємьУя 
гПзиОТОкмФ ОаС ФлСбкСбОдПкіР кжй СУСаі. 

ЛмОммя 249. ЙТжУФмкіУмь гПзиОТОкміб ОаС ФлСбкСбОдПкжХ кжйж СУіа ліг пОУ йжмкСвС 
СнСТйиПккя 

1. ДПзиОТОкмж ОаС ФлСбкСбОдПкі кжйж СУСаж йСдФмь аФмж лТжУФмкійж ліг пОУ йжмкСвС 
СнСТйиПккя мСбОТіб, язі лТПг'ябияюмьУя кжйж гия мОзСвС СнСТйиПккя. 

2. К ТОеі еОУмСУФбОккя еОХСгіб, лПТПгаОпПкжХ УмОммяйж 338 і 339 оьСвС КСгПзУФ, О 
мОзСд кО бжйСвФ йжмкСвС СТвОкФ лТжУФмкіУмь гПзиОТОкміб ОаС ФлСбкСбОдПкжХ кжйж СУіа ліг 
пОУ йжмкСвС СнСТйиПккя є СаСб'яезСбСю. 

ЛмОммя 2491. ЙТСоПгФТО бжлФУзФ еО йіУоПекОХСгдПккяй 
1. ЙТСоПгФТО бжлФУзФ еО йіУоПекОХСгдПккяй йСдП бжзСТжУмСбФбОмжУя 

ліглТжєйУмбСй, язСйФ кОгОкС ОбмСТжеОоію кО еОУмСУФбОккя УлТСсПккя "лТСоПгФТО 
бжлФУзФ еО йіУоПекОХСгдПккяй". 

АбмСТжеОоія кО еОУмСУФбОккя УлТСсПккя "лТСоПгФТО бжлФУзФ еО йіУоПекОХСгдПккяй" 
кОгОємьУя ліглТжєйУмбФ, язП біглСбігОє зТжмПТіяй, бжекОпПкжй лФкзмОйж 1, 2 мО 4 пОУмжкж 
мТПмьСї УмОммі 12 оьСвС КСгПзУФ. 

2. ИаСб'яезСбСю ФйСбСю кОгОккя ОбмСТжеОоії кО еОУмСУФбОккя УлТСсПккя "лТСоПгФТО 
бжлФУзФ еО йіУоПекОХСгдПккяй" є кОябкіУмь Ф ліглТжєйУмбО: 

1) ОбмСТжеОоії кО еОУмСУФбОккя СгкСвС іе УлТСсПкь, лПТПгаОпПкжХ лФкзмОйж 1 - 4 
пОУмжкж лПТрСї УмОммі 13 оьСвС КСгПзУФ (ліг пОУ ббПеПккя мСбОТіб кО йжмкФ мПТжмСТію 
КзТОїкж мО/ОаС бжбПеПккя еО йПді йжмкСї мПТжмСТії КзТОїкж мСбОТіб, язі СлСгОмзСбФюмьУя 
бжбіекжй йжмСй); 

2) ОбмСТжеОоії кО еОУмСУФбОккя УлТСсПккя "УОйСУміРкП кОзиОгОккя лиСйа 
УлПоіОиькСвС мжлФ" (ліг пОУ бжбПеПккя мСбОТіб еО йПді йжмкСї мПТжмСТії КзТОїкж). 
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3. ЙТСоПгФТО бжлФУзФ еО йіУоПекОХСгдПккяй еОУмСУСбФємьУя гС мСбОТіб, гПзиОТОкмСй 
язжХ є ліглТжєйУмбС, язСйФ кОгОкС ОбмСТжеОоію кО еОУмСУФбОккя мОзСвС УлТСсПккя. 

МОзі мСбОТж йСдФмь аФмж лТПг'ябиПкі йжмкСйФ СТвОкФ: 
1) кО Са'єзмі ліглТжєйУмбО, бжекОпПкСйФ б ОбмСТжеОоії кО еОУмСУФбОккя УлТСсПккя 

"лТСоПгФТО бжлФУзФ еО йіУоПекОХСгдПккяй"; 
ОаС 
2) кО Са'єзмі ікрСвС ліглТжєйУмбО, бжекОпПкСйФ б ОбмСТжеОоії кО еОУмСУФбОккя 

УлТСсПккя, язП еОУмСУСбФємьУя гия ббПеПккя ОаС бжбПеПккя мСбОТіб Ф йжмкСйФ ТПджйі 
мТОкежмФ кО ФйСбОХ КСкбПкоії лТС лТСоПгФТФ УліиькСвС мТОкежмФ. 

К ТОеі лТПг'ябиПккя мСбОТіб кО Са'єзмОХ, бжекОпПкжХ Ф лФкзмі 2 оієї пОУмжкж, йжмкі 
нСТйОиькСУмі егіРУкююмьУя йжмкжй СТвОкСй, сС біглСбігОє еО егіРУкПккя йжмкжХ 
нСТйОиькСУмПР кО мОзСйФ Са'єзмі. 

4. ЙТСоПгФТО бжлФУзФ еО йіУоПекОХСгдПккяй еОУмСУСбФємьУя сСгС: 
1) мСбОТіб, ббПеПкжХ кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж, сС лСйісФюмьУя б йжмкі ТПджйж: 
О) ійлСТмФ; 
а) йжмкСвС УзиОгФ; 
б) лПТПТСазж кО йжмкіР мПТжмСТії; 
в) мжйпОУСбСвС ббПеПккя; 
ґ) біиькСї йжмкСї еСкж; 
г) ТПійлСТмФ; 
2) мСбОТіб, сС гия бжбПеПккя еО йПді йжмкСї мПТжмСТії КзТОїкж лСйісФюмьУя Ф йжмкі 

ТПджйж: 
О) ПзУлСТмФ; 
а) ТППзУлСТмФ; 
б) мжйпОУСбСвС бжбПеПккя; 
в) лПТПТСазж еО йПдОйж йжмкСї мПТжмСТії. 
5. Дия еОУмСУФбОккя УлТСсПккя "лТСоПгФТО бжлФУзФ еО йіУоПекОХСгдПккяй" кО 

зСдкжР Са'єзм (аФгібию, УлСТФгФ, бігзТжмжР пж еОзТжмжР йОРгОкпжз мСсС), сС 
бжзСТжУмСбФємьУя ліглТжєйУмбСй, кОгОємьУя СзТПйО ОбмСТжеОоія. 

ДСлФУзОємьУя еОУмСУФбОккя УлТСсПккя "лТСоПгФТО бжлФУзФ еО йіУоПекОХСгдПккяй" 
кО біглСбігкжХ Са'єзмОХ, лПТПгаОпПкжХ лФкзмСй 2 пОУмжкж мТПмьСї оієї УмОммі, аПе бкПУПккя 
бігСйСУмПР лТС мОзі Са'єзмж гС ОбмСТжеОоії кО еОУмСУФбОккя УлТСсПккя "лТСоПгФТО бжлФУзФ 
еО йіУоПекОХСгдПккяй. 

6. В ОбмСТжеОоії кО еОУмСУФбОккя УлТСсПккя "лТСоПгФТО бжлФУзФ еО 
йіУоПекОХСгдПккяй" еОекОпОюмьУя бігСйСУмі лТС: 

1) йжмкжою (йжмкі лСУмж ОаС ікрі УмТФзмФТкі лігТСегіиж йжмкжоі), язСю (язжйж) 
егіРУкюбОмжйФмьУя йжмкі нСТйОиькСУмі ліг пОУ еОУмСУФбОккя лТСоПгФТж бжлФУзФ еО 
йіУоПекОХСгдПккяй; 

2) ОгТПУФ мО вПСвТОніпкі зССТгжкОмж Са'єзмО (аФгібиі, УлСТФгж, бігзТжмСвС ОаС 
еОзТжмСвС йОРгОкпжзО мСсС), сС бжзСТжУмСбФбОмжйПмьУя гия гПзиОТФбОккя мО бжлФУзФ б 
еОябиПкжР йжмкжР ТПджй мСбОТіб; 

3) йжмкі ТПджйж, б язі йСдФмь лСйісФбОмжУя мСбОТж іе еОУмСУФбОккяй лТСоПгФТж 
бжлФУзФ еО йіУоПекОХСгдПккяй; 

4) УлСУСаж еОаПелПпПккя УлиОмж йжмкжХ лиОмПдіб (Ф ТОеі еОУмСУФбОккя); 
5) лСТягСз ікнСТйОоіРкСвС СайікФ йід ліглТжєйУмбСй, йжмкжоПю мО єгжкСю 

ОбмСйОмжеСбОкСю ікнСТйОоіРкСю УжУмПйСю йжмкжХ СТвОкіб е бжзСТжУмОккяй біглСбігкжХ 
бПа-УПТбіУіб мО ікржХ ПиПзмТСккжХ УПТбіУіб, гСУмФлкжХ пПТПе йПТПдФ ІкмПТкПм; 

6) лСТягСз ікнСТйОоіРкСвС СайікФ йід ліглТжєйУмбСй мО йжмкжоПю Ф ТОеі бжХСгФ е 
иОгФ єгжкСї ОбмСйОмжеСбОкСї ікнСТйОоіРкСї УжУмПйж йжмкжХ СТвОкіб, біглСбігкжХ бПа-
УПТбіУіб мО ікржХ ПиПзмТСккжХ УПТбіУіб, гСУмФлкжХ пПТПе йПТПдФ ІкмПТкПм; 
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7) лПТПиіз мСбОТіб, сСгС язжХ кОгОємьУя ОбмСТжеОоія, іе еОекОпПккяй їХ зСгіб кО Тібкі 
мСбОТкСї лігзОмПвСТії (10 екОзіб) евігкС е ККМ ЗДД, кОРйПкФбОккя мО ебжпОРкСвС 
мСТвСбПиькСвС СлжУФ, сС гОє ейСвФ ігПкмжнізФбОмж мО зиОУжнізФбОмж оі мСбОТж; 

8) лПТПиіз еОУСаіб мО УлСУСаж лПТПйісПккя мСбОТіб, сСгС язжХ кОгОємьУя ОбмСТжеОоія; 
9) йОзУжйОиькі УмТСзж гия кОгОккя йжмкжоПю ліглТжєйУмбФ лСбігСйиПккя лТС 

еОаСТСкФ екяммя йжмкСвС еОаПелПпПккя ОаС бпжкПккя ікржХ гіР; 
10) ікрі бігСйСУмі, бжекОпПкі нСТйСю мОзСї ОбмСТжеОоії. 
7. Иа'єзм ліглТжєйУмбО, еОекОпПкжР б ОбмСТжеОоії кО еОУмСУФбОккя УлТСсПккя 

"лТСоПгФТО бжлФУзФ еО йіУоПекОХСгдПккяй", є йіУоПй гСУмОбзж мО бжзСТжУмСбФємьУя гия 
ТСейісПккя мСбОТіб кО мжйпОУСбП еаПТівОккя мО/ОаС Ф йжмкжР ТПджй йжмкСвС УзиОгФ. 
МСбОТж, сС лСйісФюмьУя Ф йжмкжР ТПджй йжмкСвС УзиОгФ кО мОзСйФ Са'єзмі, гПзиОТФюмьУя 
ліглТжєйУмбСй, язП еОУмСУСбФє УлТСсПккя "лТСоПгФТО бжлФУзФ еО йіУоПекОХСгдПккяй". 

ЙТСмявСй пОУФ лПТПаФбОккя мСбОТіб кО Са'єзмі ліглТжєйУмбО, еОекОпПкСйФ б 
ОбмСТжеОоії кО еОУмСУФбОккя УлТСсПккя "лТСоПгФТО бжлФУзФ еО йіУоПекОХСгдПккяй", Ф мСйФ 
пжУиі яз мОзжХ, сС еаПТівОюмьУя кО УзиОгі мжйпОУСбСвС еаПТівОккя мО/ОаС Ф йжмкСйФ ТПджйі 
йжмкСвС УзиОгФ, УлиОмО йжмкжХ лиОмПдіб лігиявОє еОаПелПпПккю б Сгжк іе УлСУСаіб, 
лПТПгаОпПкжХ лФкзмОйж 3 - 6 пОУмжкж лПТрСї УмОммі 308 оьСвС КСгПзУФ. 

8. ЙіглТжєйУмбС ліг пОУ еОУмСУФбОккя УлТСсПккя "лТСоПгФТО бжлФУзФ еО 
йіУоПекОХСгдПккяй" ліУия лТжаФммя мСбОТіб гС Са'єзмО (аФгібиі, УлСТФгж, бігзТжмСвС ОаС 
еОзТжмСвС йОРгОкпжзО мСсС), еОекОпПкСвС б мОзіР ОбмСТжеОоії, еСаСб'яеОкП: 

1) кПбігзиОгкС кОгіУиОмж йжмкжоі ПиПзмТСккП лСбігСйиПккя лТС лТжаФммя мСбОТіб мО 
лТС гСУмФлкіУмь їХ гия йжмкСвС зСкмТСию; 

2) ікнСТйФбОмж йжмкжою лТС бУі кПлПТПгаОпФбОкі лСгії мО/ОаС СаУмОбжкж, сС бжкжзиж 
ліг пОУ гСУмОбзж мТОкУлСТмкСвС еОУСаФ зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя мО мСбОТіб, сС кжй 
лПТПйісФюмьУя, гС бжекОпПкСвС б ОбмСТжеОоії кО еОУмСУФбОккя УлТСсПккя "лТСоПгФТО 
бжлФУзФ еО йіУоПекОХСгдПккяй" Са'єзмО, мО язі УмОиж РСйФ бігСйі біг лПТПбіекжзО; 

3) еОаПелПпжмж оіиіУкіУмь йжмкСвС еОаПелПпПккя, язсС мОзП кОзиОгОиСУя, кП 
егіРУкюбОмж ТСебОкмОдПккя мО еОаПелПпжмж лПТПаФбОккя мТОкУлСТмкСвС еОУСаФ, 
зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя мО мСбОТіб, сС кжй лПТПйісФюмьУя, кО бжекОпПкСйФ б 
ОбмСТжеОоії Са'єзмі ліглТжєйУмбО гС СмТжйОккя біг йжмкжоі гСебСиФ кО їХ ТСебОкмОдПккя 
ОаС гС еОбПТрПккя йОзУжйОиькСвС УмТСзФ гия кОгОккя йжмкжоПю лСбігСйиПккя лТС 
еОаСТСкФ екяммя йжмкСвС еОаПелПпПккя, язсС мОзП кОзиОгОиСУя, мО ТСебОкмОдПккя мСбОТіб, 
О б ТОеі СмТжйОккя біг йжмкжоі мОзСвС лСбігСйиПккя - гС лТжаФммя лСУОгСбжХ СУіа йжмкжоі; 

4) кПбігзиОгкС ліУия ТСебОкмОдПккя кОгіУиОмж йжмкжоі ПиПзмТСккП лСбігСйиПккя лТС 
ТПеФиьмОмж ТСебОкмОдПккя іе еОекОпПккяй ФУіХ бжябиПкжХ ТСеаідкСУмПР сСгС 
лПТПйісФбОкжХ мСбОТіб, язсС мОзі бжябиПкС. З йСйПкмФ кОгіУиОккя йжмкжоі лСбігСйиПккя 
лТС ТПеФиьмОмж ТСебОкмОдПккя мСбОТж кОаФбОюмь УмОмФУФ мОзжХ, сС еаПТівОюмьУя кО УзиОгі 
мжйпОУСбСвС еаПТівОккя; 

5) кОгОмж кО бжйСвФ йжмкжоі гСУмФл гС мТОкУлСТмкСвС еОУСаФ зСйПТоіРкСвС 
лТжекОпПккя, мСбОТіб, сС кжй лПТПйісФбОижУя, мО мСбОТСмТОкУлСТмкжХ і мСбОТСУФлТСбігкжХ 
гСзФйПкміб, кО лігУмОбі язжХ егіРУкюбОиСУя мТОкежмкП лПТПйісПккя мОзжХ мСбОТіб; 

6) ікнСТйФбОмж йжмкжою лТС бУі лСгії мО СаУмОбжкж, сС йСдФмь йОмж ближб кО 
гСмТжйОккя ліглТжєйУмбСй ФйСб ОбмСТжеОоії кО еОУмСУФбОккя УлТСсПккя "лТСоПгФТО 
бжлФУзФ еО йіУоПекОХСгдПккяй. 

9. Йіг пОУ гСУмОбзж мСбОТіб іе еОУмСУФбОккяй лТСоПгФТж бжлФУзФ еО 
йіУоПекОХСгдПккяй гС Са'єзмО ліглТжєйУмбО лТСоПгФТж гСУмОбзж мСбОТіб ббОдОюмьУя 
еОбПТрПкжйж, язсС: 

1) мТОкУлСТмкжР еОУіа зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя мО мСбОТж, сС кжй лПТПйісФюмьУя, 
мСбОТСмТОкУлСТмкі і мСбОТСУФлТСбігкі гСзФйПкмж гСУмОбиПкі лТСмявСй бУмОкСбиПкСвС 
УмТСзФ гС Са'єзмО ліглТжєйУмбО, язП СмТжйОиС еОУмСУСбФє лТСоПгФТФ бжлФУзФ еО 
йіУоПекОХСгдПккяй; 
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2) ліглТжєйУмбСй, еОУмСУСбФє лТСоПгФТФ бжлФУзФ еО йіУоПекОХСгдПккяй, кОгіУиОкС гС 
йжмкжоі ПиПзмТСккП лСбігСйиПккя лТС ТПеФиьмОмж ТСебОкмОдПккя мО лТС бігУФмкіУмь 
ТСеаідкСУмПР сСгС мСбОТіб, гСУмОбиПкжХ гС біглСбігкСвС Са'єзмО мО ТСейісПкжХ кО кьСйФ, 
е бігСйСУмяйж, сС йіУмямьУя Ф біглСбігкжХ гСзФйПкмОХ зСкмТСию еО гСУмОбзСю мО 
мСбОТСмТОкУлСТмкжХ і мСбОТСУФлТСбігкжХ гСзФйПкмОХ. 

10. К ТОеі бжзСТжУмОккя лТСоПгФТж бжлФУзФ еО йіУоПекОХСгдПккяй гия лСйісПккя 
мСбОТіб Ф йжмкі ТПджйж, еОекОпПкі Ф лФкзмі 2 пОУмжкж пПмбПТмСї оієї УмОммі, мОзі мСбОТж 
лСбжккі аФмж еОбОкмОдПкі кО мТОкУлСТмкжР еОУіа зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя іе 
кОзиОгПккяй лиСйа УлПоіОиькСвС мжлФ, Ф ТОеі йСдижбСУмі їХ еОУмСУФбОккя, гС йСйПкмФ 
гПзиОТФбОккя мСбОТіб Ф біглСбігкжР йжмкжР ТПджй. 

ЙіглТжєйУмбС, еОУмСУСбФє лТСоПгФТФ бжлФУзФ еО йіУоПекОХСгдПккяй, гС СмТжйОккя 
гСебСиФ йжмкжоі кО біглТОбиПккя мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб зСйПТоіРкСвС 
лТжекОпПккя е біглСбігкСвС Са'єзмО (аФгібиі, УлСТФгж, бігзТжмСвС ОаС еОзТжмСвС 
йОРгОкпжзО мСсС), бжекОпПкСвС Ф мОзіР ОбмСТжеОоії, еСаСб'яеОкП: 

1) кП егіРУкюбОмж ліУия лСгОккя йжмкСї гПзиОТОоії аФгь-язжХ СлПТОоіР е 
мТОкУлСТмкжйж еОУСаОйж зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя мО мСбОТОйж, сС кжйж 
лПТПйісФюмьУя, гС СмТжйОккя лСбігСйиПккя лТС лСйісПккя мСбОТіб Ф біглСбігкжР йжмкжР 
ТПджй; 

2) кОгОмж кО бжйСвФ йжмкжоі гСУмФл гС мТОкУлСТмкСвС еОУСаФ зСйПТоіРкСвС 
лТжекОпПккя, еОгПзиОТСбОкжХ мСбОТіб мО гСзФйПкміб, кО лігУмОбі язжХ егіРУкюбОиСУя 
гПзиОТФбОккя мОзжХ мСбОТіб; 

3) ікнСТйФбОмж йжмкжою лТС бУі лСгії мО СаУмОбжкж, сС йСдФмь йОмж ближб кО 
гСмТжйОккя кжй ФйСб, бжекОпПкжХ б ОбмСТжеОоії кО еОУмСУФбОккя УлТСсПккя "лТСоПгФТО 
бжлФУзФ еО йіУоПекОХСгдПккяй". 

11. Жжмкі нСТйОиькСУмі ліг пОУ еОУмСУФбОккя УлТСсПккя "лТСоПгФТО бжлФУзФ еО 
йіУоПекОХСгдПккяй" бжзСкФюмьУя іе еОУмСУФбОккяй ОбмСйОмжеСбОкСї УжУмПйж йжмкСвС 
СнСТйиПккя. К ТОеі язсС ОбмСйОмжеСбОкСю УжУмПйСю йжмкСвС СнСТйиПккя ОаС 
лСУОгСбСю СУСаСю йжмкСвС СТвОкФ еО ТПеФиьмОмОйж еОУмСУФбОккя УжУмПйж ФлТОбиіккя 
ТжежзОйж кП бжекОпПкС кПСаХігкіУмь ФпОУмі лСУОгСбжХ СУіа йжмкжХ СТвОкіб Ф бжзСкОккі 
йжмкжХ нСТйОиькСУмПР лТж еОУмСУФбОккі лТСоПгФТж бжлФУзФ еО йіУоПекОХСгдПккяй, мОзі 
йжмкі нСТйОиькСУмі бжзСкФюмьУя ОбмСйОмжеСбОкСю УжУмПйСю йжмкСвС СнСТйиПккя б 
ОбмСйОмжпкСйФ ТПджйі. ИУСаижбСУмі бжзСкОккя йжмкжХ нСТйОиькСУмПР ліг пОУ 
еОУмСУФбОккя УлПоіОиькСвС УлТСсПккя "лТСоПгФТО бжлФУзФ еО йіУоПекОХСгдПккяй" 
бжекОпОюмьУя оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО 
ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ. 

ЛмОммя 250. ЖжмкП СнСТйиПккя мСбОТіб, сС лПТПйісФюмьУя пПТПе йжмкжР зСТгСк 
КзТОїкж Ф УзиОгі бОкмОдіб е гСлСйСвСю 

1. Йіг мСбОТОйж, сС лПТПйісФюмьУя пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж Ф УзиОгі бОкмОдіб е 
гСлСйСвСю, Ф оіР УмОммі ТСеФйіюмьУя: 

1) мСбОТж, Ф мСйФ пжУиі мТОкУлСТмкі еОУСаж, лТСгФзмж ХОТпФбОккя, йПгжзОйПкмж, Сгяв, 
зСбгТж, кОйПмж, еаіТкі аФгжкзж, лТжУмТСї гия СпжсПккя мО еаПТПдПккя бСгж, ікрі мСбОТж 
лПТрСї кПСаХігкСУмі, сС кОлТОбияюмьУя яз гСлСйСвО лСмПТліижй біг зОмОУмТСнж 
лТжТСгкСвС мО/ОаС мПХкСвПккСвС лСХСгдПккя; 

2) мТОкУлСТмкі еОУСаж, ікУмТФйПкмж мО ФУмОмзФбОккя, УлПоіОиькС кОбпПкі мбОТжкж, 
лТСгФзмж ХОТпФбОккя, лТжлОУж, СУСажУмі ТПпі мО ікрі мСбОТж гия СУіа, язі бжзСкФюмь 
еОбгОккя е иізбігОоії кОУиігзіб зОмОУмТСнж, кПСаХігкі їй гия ТСаСмж мО лТСджбОккя кО 
мПТжмСТії, язО еОекОиО ближбФ оієї зОмОУмТСнж, лТСмявСй ФУьСвС пОУФ бжзСкОккя еОекОпПкжХ 
еОбгОкь. 

2. ЖжмкП СнСТйиПккя мСбОТіб, сС лПТПйісФюмьУя пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж Ф 
УзиОгі бОкмОдіб е гСлСйСвСю, егіРУкюємьУя лПТрСпПТвСбС. 
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3. ЗО мСбОТж, сС лПТПйісФюмьУя пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж Ф УзиОгі бОкмОдіб е 
гСлСйСвСю, гСлФУзОємьУя лСгОккя лСлПТПгкьСї ОаС мжйпОУСбСї гПзиОТОоії еО лТОбжиОйж, 
бУмОкСбиПкжйж ожй КСгПзУСй. 

4. ЙиОмО еО бжзСкОккя йжмкжХ нСТйОиькСУмПР лСеО йіУоПй ТСемОрФбОккя йжмкжХ 
СТвОкіб ОаС лСеО ТСаСпжй пОУСй, ФУмОкСбиПкжй гия кжХ, сСгС мСбОТіб, сС лПТПйісФюмьУя 
пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж Ф УзиОгі бОкмОдіб е гСлСйСвСю, кП УлТОбияємьУя. 

5. МСбОТж, сС бжбСеямьУя еО йПді йжмкСї мПТжмСТії КзТОїкж Ф УзиОгі бОкмОдіб е 
гСлСйСвСю, лТСлФУзОюмьУя пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж аПе УлиОмж йжмкжХ лиОмПдіб. 

6. МСбОТж, СмТжйОкі ФлСбкСбОдПкжйж СТвОкіеОоіяйж Ф УзиОгі бОкмОдіб е гСлСйСвСю мО 
лТжекОпПкі гия бжзСТжУмОккя ОаС аПеСлиОмкСвС ТСелСбУюгдПккя кО йжмкіР мПТжмСТії 
КзТОїкж ожйж СТвОкіеОоіяйж пж ліг їХ кОвиягСй, лТСлФУзОюмьУя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж 
аПе УлиОмж йжмкжХ лиОмПдіб. 

ЛмОммя 251. ЙСТягСз йжмкСвС СнСТйиПккя ікСеПйкжХ ікбПУмжоіР 
1. ЖжмкП СнСТйиПккя мСбОТіб, сС ббСеямьУя б КзТОїкФ яз бкПУСз ікСеПйкСвС ікбПУмСТО 

гС УмОмФмкСвС нСкгФ ліглТжєйУмбО е ікСеПйкжйж ікбПУмжоіяйж, егіРУкюємьУя б 
лПТрСпПТвСбСйФ лСТягзФ. 

ЛмОммя 252. ЖжмкП СнСТйиПккя біРУьзСбСї мПХкізж 
1. ВіРУьзСбО мПХкізО, ФзСйлиПзмСбОкО лСбкіУмю біРУьзСбСю зСйОкгСю (аСРСбі мО 

біРУьзСбС-мТОкУлСТмкі лСбімТякі УФгкО, біРУьзСбі зСТОаиі мО УФгкО еОаПелПпПккя ВіРУьзСбС-
ЖСТУьзжХ Лжи мСсС), язО лПТПмжкОє йжмкжР зСТгСк КзТОїкж, лігиявОє йжмкСйФ 
СнСТйиПккю. ЙСТягСз мОзСвС СнСТйиПккя бУмОкСбиюємьУя КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж. 

2. ЖжмкП СнСТйиПккя біРУьзСбСї мПХкізж ікСеПйкжХ гПТдОб егіРУкюємьУя йжмкжй 
СТвОкСй еО ФпОУмю лТПгУмОбкжзіб ЖікіУмПТУмбО СаСТСкж КзТОїкж, О б ТОеі язсС еОХСгж, б 
ТОйзОХ язжХ лПТПйісФюмьУя мОзі мСбОТж, кОиПдОмь гС лСбкСбОдПкь ікрСвС оПкмТОиькСвС 
СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, - лТПгУмОбкжзіб оьСвС оПкмТОиькСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж. 

3. МСбОТж, сС лПТПйісФюмьУя пПТПе аСТмж ікСеПйкжХ біРУьзСбжХ зСТОаиіб мО 
лСбімТякжХ УФгПк кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж ОаС Ф ебСТСмкСйФ кОлТяйзФ, лігиявОюмь 
йжмкСйФ СнСТйиПккю б лСТягзФ, бжекОпПкСйФ ожй КСгПзУСй. 

ЛмОммя 253. ЙСгОккя йжмкжй СТвОкОй Озміб, УзиОгПкжХ ліглТжєйУмбОйж 
1. ЙіглТжєйУмбО, сС лПТПйісФюмь мСбОТж пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж, Ф лТжУФмкСУмі 

лСУОгСбСї СУСаж йжмкСвС СТвОкФ УзиОгОюмь Озмж лТС кПбіглСбігкіУмь ожХ мСбОТіб 
бігСйСУмяй, еОекОпПкжй Ф гСзФйПкмОХ, кПСаХігкжХ гия егіРУкПккя їХ йжмкСвС зСкмТСию, 
лТС лСрзСгдПккя мСбОТіб, їХ ФлОзСбзж пж йОТзФбОккя ОаС лТС їХ бмТОмФ. ЗОекОпПкі Озмж 
лСгОюмьУя біглСбігкжй йжмкжй СТвОкОй. 

2. ЛСТйО ОзмО бУмОкСбиюємьУя оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС 
еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ. 

3. ЙТж лПТПйісПккі мСбОТіб пПТПе йжмкжР зСТгСк еОиіекжпкжй мТОкУлСТмСй йжмкСйФ 
СТвОкФ еОйіУмь ОзмО лТС кПбіглСбігкіУмь йСдП лСгОбОмжУя зСйПТоіРкжР Озм, УзиОгПкжР 
біглСбігкС гС йідкОТСгкжХ гСвСбСТіб, ФзиОгПкжХ біглСбігкС гС еОзСкФ. 

4. ЗПбіглСбігкіУмь нОзмжпкжХ бОвСбжХ ХОТОзмПТжУмжз мСбОТіб бігСйСУмяй, еОекОпПкжй 
Ф мСбОТСУФлТСбігкжХ гСзФйПкмОХ, лСб'яеОкО е СУСаижбСУмяйж мТОкУлСТмФбОккя, еаПТівОккя, 
УлПожніпкжйж ХОТОзмПТжУмжзОйж лПбкжХ мСбОТіб, гСлФУзОємьУя б йПдОХ кСТй лТжТСгкСвС 
ФаФмзФ мО кСТй УлжУОккя бмТОм мОзжХ мСбОТіб біглСбігкС гС еОзСкСгОбУмбО КзТОїкж. 

ЛмОммя 254. ЖСбО гСзФйПкміб, язі лСгОюмьУя гия егіРУкПккя йжмкСвС зСкмТСию мО 
йжмкСвС СнСТйиПккя 

1. ДСзФйПкмж, кПСаХігкі гия егіРУкПккя йжмкСвС зСкмТСию мО йжмкСвС СнСТйиПккя 
мСбОТіб, сС лПТПйісФюмьУя пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж лТж егіРУкПккі 
еСбкіркьСПзСкСйіпкжХ СлПТОоіР, лСгОюмьУя йжмкСйФ СТвОкФ ФзТОїкУьзСю йСбСю, 
СніоіРкСю йСбСю йжмкжХ УСюеіб, пиПкСй язжХ є КзТОїкО, ОаС ікрСю ікСеПйкСю йСбСю 
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йідкОТСгкСвС УліизФбОккя. Жжмкі СТвОкж бжйОвОюмь лПТПзиОг ФзТОїкУьзСю йСбСю 
гСзФйПкміб, УзиОгПкжХ ікрСю йСбСю, кід СніоіРкО йСбО йжмкжХ УСюеіб, пиПкСй язжХ є 
КзТОїкО, ОаС ікрСю ікСеПйкСю йСбСю йідкОТСгкСвС УліизФбОккя, міиьзж Ф ТОеі, язсС гОкі, 
язі йіУмямьУя б кжХ, є кПСаХігкжйж гия лПТПбіТзж ОаС лігмбПТгдПккя бігСйСУмПР, 
еОекОпПкжХ Ф йжмкіР гПзиОТОоії. К мОзСйФ ТОеі гПзиОТОкм еОаПелПпФє лПТПзиОг еОекОпПкжХ 
гСзФйПкміб еО биОУкжР ТОХФкСз. 

ЛмОммя 255. ЗОбПТрПккя йжмкСвС СнСТйиПккя 
1. ЖжмкП СнСТйиПккя еОбПТрФємьУя б кОРзСТСмржР йСдижбжР УмТСз, ОиП кП аіиьрП 

кід пСмжТж ТСаСпжХ вСгжкж е йСйПкмФ лТПг'ябиПккя йжмкСйФ СТвОкФ мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ 
еОУСаіб зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя, сС лігиявОюмь йжмкСйФ СнСТйиПккю (язсС евігкС е 
ожй КСгПзУСй мСбОТж, мТОкУлСТмкі еОУСаж зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя лігиявОюмь 
лТПг'ябиПккю), лСгОккя йжмкСї гПзиОТОоії ОаС гСзФйПкмО, язжР біглСбігкС гС 
еОзСкСгОбУмбО її еОйікює, мО бУіХ кПСаХігкжХ гСзФйПкміб і бігСйСУмПР, лПТПгаОпПкжХ 
УмОммяйж 257 і 335 оьСвС КСгПзУФ. 

2. ЛмТСз, еОекОпПкжР Ф пОУмжкі лПТріР оієї УмОммі, йСдП аФмж лПТПбжсПкжР кО пОУ 
бжзСкОккя біглСбігкжХ нСТйОиькСУмПР бжзиюпкС Ф ТОеі: 

1) бжзСкОккя йжмкжХ нСТйОиькСУмПР лСеО йіУоПй ТСемОрФбОккя йжмкСвС СТвОкФ 
біглСбігкС гС УмОммі 247 оьСвС КСгПзУФ; 

2) лігмбПТгдПкСвС лжУьйСбС аОдОккя гПзиОТОкмО ОаС ФлСбкСбОдПкСї кжй СУСаж 
лСгОмж біглСбігкС гС оьСвС КСгПзУФ гСгОмзСбі гСзФйПкмж пж бігСйСУмі лТС 
еСбкіркьСПзСкСйіпкФ СлПТОоію ОаС ХОТОзмПТжУмжзж мСбОТФ; 

3) лТСбПгПккя гСУиігдПкь (ОкОиіеФ, ПзУлПТмжеж) лТСа і еТОезіб мСбОТіб, язсС мСбОТж кП 
бжлФУзОюмьУя біглСбігкС гС еОябиПкСвС йжмкСвС ТПджйФ еО мжйпОУСбСю йжмкСю 
гПзиОТОоією евігкС е ожй КСгПзУСй; 

4) бжябиПккя лСТФрПкь йжмкжХ лТОбжи, язсС мСбОТж кП бжлФУзОюмьУя біглСбігкС гС 
пОУмжкж рСУмСї оієї УмОммі; 

5) еФлжкПккя йжмкСвС СнСТйиПккя біглСбігкС гС ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС гПТдОбкжР 
ТжкзСбжР кОвияг і зСкмТСиь кПХОТпСбСї лТСгФзоії"; 

6) лСгОккя гСгОмзСбжХ гСзФйПкміб біглСбігкС гС пОУмжкж мТПмьСї УмОммі 53 оьСвС 
КСгПзУФ б йПдОХ лПТПгаОпПкСвС кПю УмТСзФ, лПТПаів язСвС лТжлжкяємьУя е йСйПкмФ 
СмТжйОккя йжмкжоПю (йжмкжй лСУмСй) мОзжХ гСзФйПкміб пж лжУьйСбСї бігйСбж гПзиОТОкмО 
ОаС ФлСбкСбОдПкСї кжй СУСаж Ф їХ кОгОккі; 

7) лТжеФлжкПккя йжмкСвС СнСТйиПккя біглСбігкС гС УмОмПР 399 і 400 оьСвС КСгПзУФ. 
3. К ТОеі язсС мСбОТ гПзиОТФємьУя е бжзСТжУмОккяй лСлПТПгкьСї ОаС лПТіСгжпкСї 

йжмкжХ гПзиОТОоіР, йжмкП СнСТйиПккя еО ожйж гПзиОТОоіяйж еОбПТрФємьУя Ф УмТСз, сС кП 
лПТПбжсФє пСмжТьСХ ТСаСпжХ вСгжк е йСйПкмФ їХ лСгОккя. 

4. ЗП гСлФУзОємьУя лПТПбжсПккя УмТСзФ, еОекОпПкСвС Ф пОУмжкі лПТріР оієї УмОммі, Ф 
еб'яезФ е лТСбПгПккяй лТОбССХСТСккжйж СТвОкОйж мО лігТСегіиОйж бкФмТіркьСї аПелПзж 
йжмкжХ СТвОкіб УлПоіОиькжХ СлПТОоіР, лПТПбіТСз мО ікржХ еОХСгіб, язі кП є СлПТОоіяйж, сС 
егіРУкююмьУя б ТОйзОХ бжзСкОккя лТСоПгФТ йжмкСвС зСкмТСию. 

5. ЖжмкП СнСТйиПккя ббОдОємьУя еОбПТрПкжй ліУия бжзСкОккя бУіХ йжмкжХ 
нСТйОиькСУмПР, бжекОпПкжХ ожй КСгПзУСй біглСбігкС гС еОябиПкСвС йжмкСвС ТПджйФ, сС 
еОУбігпФємьУя йжмкжй СТвОкСй рияХСй лТСУмОбиПккя біглСбігкжХ йжмкжХ еОаПелПпПкь (Ф 
мСйФ пжУиі еО гСлСйСвСю ікнСТйОоіРкжХ мПХкСиСвіР), ікржХ бігйімСз кО йжмкіР гПзиОТОоії 
ОаС гСзФйПкмі, язжР біглСбігкС гС еОзСкСгОбУмбО її еОйікює, О мОзСд кО мСбОТСУФлТСбігкжХ 
мО мСбОТкС-мТОкУлСТмкжХ гСзФйПкмОХ Ф ТОеі їХ лСгОккя кО лОлПТСбСйФ кСУії. 

6. ЙТж бжябиПккі лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи йжмкжР СТвОк егіРУкює бжлФУз мСбОТіб гС 
еОбПТрПккя ТСевиягФ УлТОбж лТС мОзП лСТФрПккя еО ФйСбж, сС: 

1) мОзі мСбОТж кП лігиявОюмь зСкніУзОоії і кП аФгФмь лСмТіакі кОгОиі Ф лТСоПУі 
лТСбОгдПккя Ф УлТОбі яз гСзОеж; 
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2) гПзиОТОкм УлиОпФє бУі йжмкі лиОмПді ОаС еОаПелПпФє їХ УлиОмФ біглСбігкС гС ТСегіиФ 
X оьСвС КСгПзУФ. 

ЛмОммя 256. ВігйСбО Ф йжмкСйФ СнСТйиПккі мО СаСб'яезж йжмкСвС СТвОкФ сСгС 
ТСе'яУкПккя бжйСв, бжзСкОккя язжХ еОаПелПпФє йСдижбіУмь йжмкСвС СнСТйиПккя 

1. ВігйСбО Ф йжмкСйФ СнСТйиПккі - оП лжУьйСбП бйСмжбСбОкП ТірПккя йжмкСвС СТвОкФ 
лТС кПйСдижбіУмь егіРУкПккя йжмкСвС СнСТйиПккя мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб 
зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя пПТПе кПбжзСкОккя гПзиОТОкмСй ОаС ФлСбкСбОдПкСю кжй 
СУСаСю ФйСб, бжекОпПкжХ ожй КСгПзУСй. 

2. К ТірПккі лТС бігйСбФ Ф йжмкСйФ СнСТйиПккі лСбжккі аФмж еОекОпПкі лТжпжкж 
бігйСбж мО кОбПгПкі бжпПТлкі ТСе'яУкПккя бжйСв, бжзСкОккя язжХ еОаПелПпФє йСдижбіУмь 
йжмкСвС СнСТйиПккя мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя. ЗОекОпПкП 
ТірПккя лСбжккС мОзСд йіУмжмж ікнСТйОоію лТС лСТягСз РСвС СУзОТдПккя. 

3. КірПккя лТС бігйСбФ Ф йжмкСйФ СнСТйиПккі лТжРйОємьУя б йПдОХ УмТСзФ, 
бігбПгПкСвС УмОммПю 255 оьСвС КСгПзУФ гия еОбПТрПккя йжмкСвС СнСТйиПккя. 
ЗПлТжРкяммя мОзСвС ТірПккя лТСмявСй еОекОпПкСвС УмТСзФ є аПегіяиькіУмю, язО йСдП аФмж 
СУзОТдПкО б лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ виОбСю 4 оьСвС КСгПзУФ. 

ГиОбО 40. ДПзиОТФбОккя 

ЛмОммя 257. ЙТСоПгФТО гПзиОТФбОккя 
1. ДПзиОТФбОккя егіРУкюємьУя рияХСй еОябиПккя еО бУмОкСбиПкСю нСТйСю 

(лжУьйСбСю, ФУкСю, рияХСй бпжкПккя гіР) мСпкжХ бігСйСУмПР лТС мСбОТж, йПмФ їХ 
лПТПйісПккя пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж, О мОзСд бігСйСУмПР, кПСаХігкжХ гия егіРУкПккя 
їХ йжмкСвС зСкмТСию мО йжмкСвС СнСТйиПккя. ЙТж еОУмСУФбОккі лжУьйСбСї нСТйж 
гПзиОТФбОккя йСдФмь бжзСТжУмСбФбОмжУя яз ПиПзмТСккі гСзФйПкмж, мОз і гСзФйПкмж кО 
лОлПТСбСйФ кСУії ОаС їХ ПиПзмТСккі (УзОкСбОкі) зСлії, еОУбігпПкі ПиПзмТСккжй ліглжУСй 
гПзиОТОкмО ОаС ФлСбкСбОдПкСї кжй СУСаж. 

2. ДиПзмТСккП гПзиОТФбОккя егіРУкюємьУя е бжзСТжУмОккяй ПиПзмТСккСї йжмкСї 
гПзиОТОоії, еОУбігпПкСї ПиПзмТСккжй ліглжУСй, мО ікржХ ПиПзмТСккжХ гСзФйПкміб ОаС їХ 
ТПзбіежміб Ф бУмОкСбиПкжХ еОзСкСй бжлОгзОХ, О мОзСд ПиПзмТСккжХ (УзОкСбОкжХ) зСліР 
лОлПТСбжХ гСзФйПкміб, еОУбігпПкжХ ПиПзмТСккжй ожнТСбжй ліглжУСй гПзиОТОкмО ОаС 
ФлСбкСбОдПкСї кжй СУСаж. 

3. ЖжмкО гПзиОТОоія мО ікрі гСзФйПкмж, лСгОккя язжХ йжмкжй СТвОкОй лПТПгаОпПкС 
ожй КСгПзУСй, СнСТйиПкі кО лОлПТСбСйФ кСУії мО Ф бжвиягі ПиПзмТСккжХ гСзФйПкміб, йОюмь 
СгкОзСбФ юТжгжпкФ УжиФ. 

4. НОУмжкФ пПмбПТмФ бжзиюпПкС. 
5. ЛСТйОм йжмкжХ гПзиОТОоіР, сС лСгОюмьУя яз ПиПзмТСккі гСзФйПкмж, аОеФємьУя кО 

йідкОТСгкжХ УмОкгОТмОХ ПиПзмТСккСвС СайікФ гОкжйж. 
6. КйСбж мО лСТягСз гПзиОТФбОккя, лПТПиіз бігСйСУмПР, кПСаХігкжХ гия егіРУкПккя 

йжмкСвС зСкмТСию мО йжмкСвС СнСТйиПккя, бжекОпОюмьУя ожй КСгПзУСй, мО 
йідкОТСгкжйж гСвСбСТОйж КзТОїкж, евСгО кО СаСб'яезСбіУмь язжХ кОгОкО ВПТХСбкСю 
КОгСю КзТОїкж. ЙСиСдПккя лТС йжмкі гПзиОТОоії мО нСТйж ожХ гПзиОТОоіР еОмбПТгдФюмьУя 
КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж, О лСТягСз еОлСбкПккя мОзжХ гПзиОТОоіР мО ікржХ гСзФйПкміб, 
сС еОУмСУСбФюмьУя ліг пОУ йжмкСвС СнСТйиПккя мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб 
зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя, - оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє 
нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ. 

ЛСТйж йжмкжХ гПзиОТОоіР гия гПзиОТФбОккя мСбОТіб, сС лПТПйісФюмьУя пПТПе 
йжмкжР зСТгСк КзТОїкж ліглТжєйУмбОйж рияХСй ббПеПккя, бжбПеПккя ОаС мТОкежмФ, О 
мОзСд гия гПзиОТФбОккя мСбОТіб, сС лПТПйісФюмьУя пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж 
вТСйОгякОйж мО гПзиОТФюмьУя еО йжмкСю гПзиОТОоією, лПТПгаОпПкСю гия ліглТжєйУмб, 
бжекОпОюмьУя КСкбПкоією лТС УлТСсПккя нСТйОиькСУмПР Ф мСТвібиі мСбОТОйж мО 
КСкбПкоією лТС лТСоПгФТФ УліиькСвС мТОкежмФ. 



ГОеПмО "ВУП лТС аФХвОимПТУьзжР Саиіз" 180 gazeta.vobu.ua 
 

КйСбж мО лСТягСз гПзиОТФбОккя, лПТПиіз бігСйСУмПР, кПСаХігкжХ гия егіРУкПккя 
йжмкСвС зСкмТСию мО йжмкСвС СнСТйиПккя мСбОТіб, сС лСйісФюмьУя Ф йжмкжР ТПджй 
мТОкежмФ кО ФйСбОХ КСкбПкоії лТС лТСоПгФТФ УліиькСвС мТОкежмФ, бжекОпОюмьУя біглСбігкС 
гС лСиСдПкь еОекОпПкСї КСкбПкоії. 

7. ЙПТПиіз бігСйСУмПР, сС лігиявОюмь бкПУПккю гС йжмкжХ гПзиОТОоіР, СайПдФємьУя 
ижрП мжйж бігСйСУмяйж, язі є кПСаХігкжйж гия оіиПР УлТОбияккя йжмкжХ лиОмПдіб, 
нСТйФбОккя йжмкСї УмОмжУмжзж, О мОзСд гия еОаПелПпПккя гСгПТдОккя бжйСв оьСвС 
КСгПзУФ мО ікржХ еОзСкСгОбпжХ Озміб. 

8. ЖжмкП СнСТйиПккя мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя 
егіРУкюємьУя йжмкжйж СТвОкОйж кО лігУмОбі йжмкСї гПзиОТОоії, гС язСї гПзиОТОкмСй 
еОиПдкС біг йжмкжХ нСТйОиькСУмПР, ФУмОкСбиПкжХ ожй КСгПзУСй гия йжмкжХ ТПджйіб, мО 
еОябиПкСї йПмж лПТПйісПккя бкСУямьУя мОзі бігСйСУмі, Ф мСйФ пжУиі Ф бжвиягі зСгіб: 

1) еОябиПкжР йжмкжР ТПджй, мжл гПзиОТОоії мО бігСйСУмі лТС СУСаижбСУмі 
лПТПйісПккя; 

2) бігСйСУмі лТС гПзиОТОкмО, ФлСбкСбОдПкФ СУСаФ, язО УзиОиО гПзиОТОоію, 
біглТОбкжзО, СгПТдФбОпО, лПТПбіекжзО мСбОТіб і УмСТСкж еСбкіркьСПзСкСйіпкСвС гСвСбСТФ 
(зСкмТОзмФ) ОаС ікрСвС гСзФйПкмО, сС бжзСТжУмСбФємьУя б йідкОТСгкіР лТОзмжоі еОйіУмь 
гСвСбСТФ (зСкмТОзмФ), О б ТОеі язсС еСбкіркьСПзСкСйіпкжР гСвСбіТ (зСкмТОзм) ФзиОгПкС кО 
лігУмОбі лСУПТПгкжоьзСвС гСвСбСТФ, - мОзСд лТС ікрФ, зТій УмСТСкж еСбкіркьСПзСкСйіпкСвС 
гСвСбСТФ (зСкмТОзмФ), УмСТСкФ мОзСвС лСУПТПгкжоьзСвС гСвСбСТФ; 

3) бігСйСУмі лТС кОРйПкФбОккя зТОїк біглТОбиПккя мО лТжекОпПккя; 
4) бігСйСУмі лТС мТОкУлСТмкі еОУСаж зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя, сС бжзСТжУмСбФюмьУя 

гия йідкОТСгкСвС лПТПбПеПккя мСбОТіб мО/ОаС їХ лПТПбПеПккя йжмкСю мПТжмСТією КзТОїкж 
ліг йжмкжй зСкмТСиПй, мО зСкмПРкПТж; 

5) бігСйСУмі лТС мСбОТж: 
О) кОРйПкФбОккя; 
а) ебжпОРкжР мСТвСбПиькжР СлжУ, сС гОє ейСвФ ігПкмжнізФбОмж мО зиОУжнізФбОмж 

мСбОТ; 
б) мСТвСбПиькО йОТзО мО бжТСакжз мСбОТіб (еО кОябкСУмі Ф мСбОТСУФлТСбігкжХ мО 

зСйПТоіРкжХ гСзФйПкмОХ); 
в) зСг мСбОТФ евігкС е ККМ ЗДД; 
ґ) кОРйПкФбОккя зТОїкж лСХСгдПккя мСбОТіб (еО кОябкСУмі); 
г) СлжУ ФлОзСбзж (зіиьзіУмь, бжг); 
П) зіиьзіУмь Ф зіиСвТОйОХ (бОвО аТФммС мО бОвО кПммС) мО ікржХ СгжкжояХ бжйіТФ; 
є) нОзмФТкО бОТміУмь мСбОТіб; 
д) йжмкО бОТміУмь мСбОТіб мО йПмСг її бжекОпПккя; 
е) бігСйСУмі лТС ФлСбкСбОдПкі аОкзж гПзиОТОкмО; 
ж) УмОмжУмжпкО бОТміУмь мСбОТіб; 
6) бігСйСУмі лТС кОТОХФбОккя йжмкжХ мО ікржХ лиОмПдіб, О мОзСд лТС кОгОккя 

еОаПелПпПккя УлиОмж йжмкжХ лиОмПдіб: 
О) УмОбзж йжмкжХ лиОмПдіб; 
а) еОУмСУФбОккя ліиьв еі УлиОмж йжмкжХ лиОмПдіб; 
б) УФйж йжмкжХ лиОмПдіб; 
в) СніоіРкжР зФТУ бОиюмж КзТОїкж гС ікСеПйкСї бОиюмж, Ф язіР УзиОгПкі ТОХФкзж, 

бжекОпПкжР біглСбігкС гС УмОммі 31 оьСвС КСгПзУФ; 
ґ) УлСУіа і СУСаижбСУмі кОТОХФбОккя мО УлиОмж йжмкжХ лиОмПдіб; 
г) УлСУіа еОаПелПпПккя УлиОмж йжмкжХ лиОмПдіб (Ф ТОеі кОгОккя еОаПелПпПккя УлиОмж 

йжмкжХ лиОмПдіб); 
7) бігСйСУмі лТС еСбкіркьСПзСкСйіпкжР гСвСбіТ (зСкмТОзм) ОаС ікржР гСзФйПкм, сС 

бжзСТжУмСбФємьУя б йідкОТСгкіР лТОзмжоі еОйіУмь гСвСбСТФ (зСкмТОзмФ), мО РСвС СУкСбкі 
ФйСбж; 



ГОеПмО "ВУП лТС аФХвОимПТУьзжР Саиіз" 181 gazeta.vobu.ua 
 

8) бігСйСУмі, сС лігмбПТгдФюмь гСмТжйОккя бУмОкСбиПкжХ еОзСкСгОбУмбСй еОаСТСк 
мО СайПдПкь сСгС лПТПйісПккя мСбОТіб пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж; 

9) бігСйСУмі лТС гСзФйПкмж, лПТПгаОпПкі пОУмжкСю мТПмьСю УмОммі 335 оьСвС КСгПзУФ; 
10) гСбігзСбжР кСйПТ гПзиОТОоії (еО аОдОккяй гПзиОТОкмО). 
ДС УлТСсПкСї йжмкСї гПзиОТОоії бкСУямьУя бігСйСУмі лТС ОбмСТжеОоії кО еОУмСУФбОккя 

УлТСсПкь, бжекОпПкжХ пОУмжкСю лПТрСю УмОммі 13 оьСвС КСгПзУФ, язі еОУмСУСбОкі гия 
лСгОккя мОзСї УлТСсПкСї йжмкСї гПзиОТОоії, О мОзСд бігСйСУмі, бжекОпПкі мОзжйж лФкзмОйж 
оієї пОУмжкж: 

 лФкзмОйж 1 - 3; 

 лФкзмСй 4 (міиьзж сСгС бжгФ мТОкУлСТмФ кО зСТгСкі мО б йПдОХ зТОїкж); 
 лФкзмСй 5 (міиьзж евігкС е ліглФкзмОйж "О", "а" (міиьзж сСгС ебжпОРкСвС 

мСТвСбПиькСвС СлжУФ, сС гОє ейСвФ ігПкмжнізФбОмж мСбОТ), "в" (кО Тібкі мСбОТкСї 
ліглСежоії евігкС е ККМ ЗДД), "г", "П" (міиьзж зіиьзіУмь Ф зіиСвТОйОХ (Ф ТОеі 
ббПеПккя - бОвО кПммС мО бОвО аТФммС, О б ТОеі бжбПеПккя - бОвО аТФммС) мО "є"; 

 лФкзмСй 6 (міиьзж евігкС е ліглФкзмСй "г"); 

 лФкзмОйж 7 - 10. 
9. Жжмкжй СТвОкОй еОаСТСкяємьУя бжйОвОмж бкПУПккя гС йжмкСї гПзиОТОоії ікржХ 

бігСйСУмПР, кід еОекОпПкі Ф оіР УмОммі. 
10. ЙПТПиіз мСбОТіб, сС кП лігиявОюмь СаСб'яезСбСйФ лжУьйСбСйФ гПзиОТФбОккю, 

бУмОкСбиюємьУя ожй КСгПзУСй мО ікржйж еОзСкСгОбпжйж ОзмОйж КзТОїкж. 
11. Вийкючема. 

ЛмОммя 258. ЖжмкО гПзиОТОоія, еОлСбкПкО Ф ебжпОРкСйФ лСТягзФ 
1. Йіг йжмкСю гПзиОТОоією, еОлСбкПкСю Ф ебжпОРкСйФ лСТягзФ, ТСеФйіємьУя йжмкО 

гПзиОТОоія, сС йіУмжмь СаУяв бігСйСУмПР (гОкжХ), гСУмОмкіР гия еОбПТрПккя йжмкСвС 
СнСТйиПккя мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя Ф еОябиПкжР йжмкжР 
ТПджй. ИнСТйиПккя йжмкжй СТвОкСй йжмкСї гПзиОТОоії, еОлСбкПкСї Ф ебжпОРкСйФ лСТягзФ, 
є бжлФУзСй мСбОТіб Ф еОябиПкжР йжмкжР ТПджй. 

2. ЗО ТірПккяй йжмкСвС СТвОкФ йжмкП СнСТйиПккя мО бжлФУз мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ 
еОУСаіб зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя біглСбігкС гС йжмкСвС ТПджйФ ПзУлСТмФ йСдП 
егіРУкюбОмжУя аПе їХ лТПг'ябиПккя йжмкСйФ СТвОкФ, язСйФ лСгОкС йжмкФ гПзиОТОоію, 
еОлСбкПкФ Ф ебжпОРкСйФ лСТягзФ. КірПккя лТС йСдижбіУмь бжлФУзФ мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ 
еОУСаіб зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя аПе їХ лТПг'ябиПккя йжмкСйФ СТвОкФ ОаС лТС 
кПСаХігкіУмь мОзСвС лТПг'ябиПккя лТжРйОємьУя йжмкжй СТвОкСй кО СУкСбі ТПеФиьмОміб 
ОкОиіеФ Тжежзіб Ф УмТСз кП аіиьрП пСмжТьСХ ТСаСпжХ вСгжк е йСйПкмФ лТжРкяммя йжмкСї 
гПзиОТОоії, еОлСбкПкСї Ф ебжпОРкСйФ лСТягзФ біглСбігкС гС йжмкСвС ТПджйФ ПзУлСТмФ. 

ЛмОммя 259. ЙСлПТПгкя йжмкО гПзиОТОоія 
1. ЙСлПТПгкя йжмкО гПзиОТОоія (ікржР гСзФйПкм, сС йСдП бжзСТжУмСбФбОмжУя еОйіУмь 

йжмкСї гПзиОТОоії біглСбігкС гС УмОммі 94 оьСвС КСгПзУФ) лСгОємьУя гС ббПеПккя б КзТОїкФ 
мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя (Ф мСйФ пжУиі е йПмСю мТОкежмФ) 
ОаС ліУия їХ ббПеПккя, язсС оі мСбОТж, мТОкУлСТмкі еОУСаж лПТПаФбОюмь кО мПТжмСТії лФкзмФ 
лТСлФУзФ пПТПе гПТдОбкжР зСТгСк КзТОїкж. 

2. ЙСлПТПгкя йжмкО гПзиОТОоія лСгОємьУя гПзиОТОкмСй ОаС ФлСбкСбОдПкСю кжй 
СУСаСю йжмкСйФ СТвОкФ, б еСкі гіяиькСУмі язСвС мСбОТж, мТОкУлСТмкі еОУСаж зСйПТоіРкСвС 
лТжекОпПккя аФгФмь лТПг'ябиПкі гия йжмкСвС СнСТйиПккя, е йПмСю лТСбПгПккя ОкОиіеФ 
Тжежзіб мО лТжУзСТПккя бжзСкОккя йжмкжХ нСТйОиькСУмПР. 

3. ЙСлПТПгкя йжмкО гПзиОТОоія лСбжккО йіУмжмж бігСйСУмі, гСУмОмкі гия: 
1) ббПеПккя мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя кО йжмкФ 

мПТжмСТію КзТОїкж мО еОаПелПпПккя гСУмОбзж їХ гС йжмкСвС СТвОкФ лТжекОпПккя; ОаС 
2) бжлФУзФ мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя біглСбігкС гС 

еОябиПкСвС йжмкСвС ТПджйФ еО лСлПТПгкьСю йжмкСю гПзиОТОоією, язО йіУмжмь бУю 
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кПСаХігкФ гия оьСвС ікнСТйОоію, ліУия лТСлФУзФ ожХ мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб 
зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж мО аПе лТПг'ябиПккя їХ йжмкСйФ 
СТвОкФ, язжй СнСТйиПкО мОзО лСлПТПгкя йжмкО гПзиОТОоія; ОаС 

3) бжлФУзФ мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя біглСбігкС гС 
еОябиПкСвС йжмкСвС ТПджйФ еО лСлПТПгкьСю йжмкСю гПзиОТОоією, язО йіУмжмь бУю 
кПСаХігкФ гия оьСвС ікнСТйОоію, ліУия лТПг'ябиПккя їХ йжмкСйФ СТвОкФ, язжй СнСТйиПкО 
мОзО лСлПТПгкя йжмкО гПзиОТОоія. 

4. ЗО ТірПккяй йжмкСвС СТвОкФ, язжй СнСТйиПкО лСлПТПгкя йжмкО гПзиОТОоія, бжлФУз 
мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя біглСбігкС гС еОябиПкСвС 
йжмкСвС ТПджйФ еО лСлПТПгкьСю йжмкСю гПзиОТОоією, язО йіУмжмь бУю кПСаХігкФ гия 
оьСвС ікнСТйОоію, йСдП аФмж егіРУкПкС ліУия лПТПйісПккя ожХ мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ 
еОУСаіб пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж аПе лТПг'ябиПккя їХ оьСйФ йжмкСйФ СТвОкФ. 

5. КірПккя лТС бжлФУз мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя 
біглСбігкС гС еОябиПкСвС йжмкСвС ТПджйФ аПе лТПг'ябиПккя їХ йжмкСйФ СТвОкФ еО 
лСлПТПгкьСю йжмкСю гПзиОТОоією, язО йіУмжмь бУю кПСаХігкФ гия оьСвС ікнСТйОоію, 
лТжРйОємьУя йжмкжй СТвОкСй, язжй СнСТйиПкО мОзО лСлПТПгкя йжмкО гПзиОТОоія, кО 
СУкСбі ТПеФиьмОміб ОкОиіеФ Тжежзіб Ф УмТСз кП аіиьрП пСмжТьСХ ТСаСпжХ вСгжк е йСйПкмФ 
лТСлФУзФ ожХ мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя пПТПе йжмкжР 
зСТгСк КзТОїкж. 

6. ЙТж ббПеПккі кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж лігОзожекжХ мСбОТіб лСгОккя лСлПТПгкьСї 
йжмкСї гПзиОТОоії, гСУмОбзО мО лТПг'ябиПккя ожХ мСбОТіб йжмкСйФ СТвОкФ, язжй СнСТйиПкО 
мОзО лСлПТПгкя йжмкО гПзиОТОоія, є СаСб'яезСбжйж. 

7. ЙТж лСгОккі лСлПТПгкьСї йжмкСї гПзиОТОоії біглСбігОиькіУмь гПзиОТОкмО ОаС 
ФлСбкСбОдПкСї кжй СУСаж еО гСУмСбіТкіУмь бігСйСУмПР, кОбПгПкжХ б оіР гПзиОТОоії, кОУмОє е 
йСйПкмФ: 

1) бжлФУзФ мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя біглСбігкС гС 
еОябиПкСвС йжмкСвС ТПджйФ аПе лТПг'ябиПккя їХ йжмкСйФ СТвОкФ, язжй СнСТйиПкО мОзО 
лСлПТПгкя йжмкО гПзиОТОоія; ОаС 

2) бжлФУзФ мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя біглСбігкС гС 
еОябиПкСвС йжмкСвС ТПджйФ ліУия лТПг'ябиПккя їХ йжмкСйФ СТвОкФ, язжй СнСТйиПкО мОзО 
лСлПТПгкя йжмкО гПзиОТОоія, ОиП аПе лТСбПгПккя йжмкСвС СвиягФ ожй йжмкжй СТвОкСй; 
ОаС 

3) кОгОккя гПзиОТОкмФ ОаС ФлСбкСбОдПкіР кжй СУСаі йжмкжй СТвОкСй, язжй 
СнСТйиПкО мОзО лСлПТПгкя йжмкО гПзиОТОоія, ікнСТйОоії лТС лТСбПгПккя йжмкСвС СвиягФ 
лТПг'ябиПкжХ мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя. 

8. ЙСлПТПгкя йжмкО гПзиОТОоія лТжРйОємьУя йжмкжй СТвОкСй, язсС її лПТПбіТзСю 
бУмОкСбиПкС, сС бСкО йіУмжмь кПСаХігкі бігСйСУмі сСгС мСбОТФ і гС кПї гСгОкС кПСаХігкі 
гСзФйПкмж ОаС їХ зСлії, Ф мСйФ пжУиі Ф бжвиягі ПиПзмТСккСвС гСзФйПкмО, ОаС ПиПзмТСккСї 
(УзОкСбОкСї) зСлії лОлПТСбСвС гСзФйПкмО, еОУбігпПкСї ПиПзмТСккжй ліглжУСй гПзиОТОкмО 
ОаС ФлСбкСбОдПкСї кжй СУСаж. К ТОеі бігУФмкСУмі кО йСйПкм лСгОккя лСлПТПгкьСї йжмкСї 
гПзиОТОоії СТжвікОиіб гСзФйПкміб гСебСияємьУя лСгОккя їХ зСліР. ЛОзм лТжРкяммя 
гПзиОТОоії еОУбігпФємьУя лСУОгСбСю СУСаСю йжмкСвС СТвОкФ, язО її лТжРкяиО, рияХСй 
лТСУмОбиПккя кО кіР бігажмзО біглСбігкСвС йжмкСвС еОаПелПпПккя мО ікржХ бігйімСз 
(кСйПТО гПзиОТОоії, гОмж мО пОУФ її лТжРкяммя мСсС), Ф мСйФ пжУиі е бжзСТжУмОккяй 
ікнСТйОоіРкжХ мПХкСиСвіР. 

9. ЖжмкжР СТвОк кП йОє лТОбО бігйСбжмж б лТжРкяммі лСлПТПгкьСї йжмкСї гПзиОТОоії, 
язсС бжзСкОкС бУі ФйСбж, бУмОкСбиПкі ожй КСгПзУСй. 

10. ВігйСбО йжмкСвС СТвОкФ б лТжРкяммі лСлПТПгкьСї йжмкСї гПзиОТОоії лСбжккО аФмж 
бйСмжбСбОкСю, О лТС лТжпжкж бігйСбж йОє аФмж лжУьйСбС лСбігСйиПкС гПзиОТОкмО. 

11. ВбПеПккя мСбОТФ кО мПТжмСТію КзТОїкж еО лСлПТПгкьСю йжмкСю гПзиОТОоією 
гСебСияємьУя лТСмявСй 30 гкіб е гОмж її СнСТйиПккя йжмкжй СТвОкСй. 
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12. Дия бжлФУзФ мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя біглСбігкС 
гС еОябиПкСвС йжмкСвС ТПджйФ еО лСлПТПгкьСю йжмкСю гПзиОТОоією, язО йіУмжмь бУю 
кПСаХігкФ гия оьСвС ікнСТйОоію, еОУмСУСбФюмьУя зФТУж бОиюм, бжекОпПкі біглСбігкС гС 
УмОммі 31 оьСвС КСгПзУФ, мО еОХСгж мОТжнкСвС ТПвФиюбОккя еСбкіркьСПзСкСйіпкСї 
гіяиькСУмі, пжккі кО гОмФ лТжРкяммя йжмкжй СТвОкСй мОзСї лСлПТПгкьСї йжмкСї гПзиОТОоії 
гия СнСТйиПккя, О еОХСгж кПмОТжнкСвС ТПвФиюбОккя еСбкіркьСПзСкСйіпкСї гіяиькСУмі - 
пжккі кО гОмФ мОзСвС бжлФУзФ. 

13. ЯзсС лСлПТПгкя йжмкО гПзиОТОоія йіУмжмь ижрП бігСйСУмі, гСУмОмкі гия ббПеПккя 
мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж мО 
еОаПелПпПккя їХ гСУмОбзж гС йжмкСвС СТвОкФ лТжекОпПккя, ОаС ліУия СнСТйиПккя 
лСлПТПгкьСї йжмкСї гПзиОТОоії ейікююмьУя еОХСгж кПмОТжнкСвС ТПвФиюбОккя 
еСбкіркьСПзСкСйіпкСї гіяиькСУмі, гия бжлФУзФ мСбОТіб гПзиОТОкмСй ОаС ФлСбкСбОдПкСю 
кжй СУСаСю лСгОємьУя гСгОмзСбО гПзиОТОоія. 

14. ЙСлПТПгкя йжмкО гПзиОТОоія, еО язСю йжмкжй СТвОкСй егіРУкПкС бжлФУз мСбОТіб, 
мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя біглСбігкС гС еОябиПкСвС йжмкСвС 
ТПджйФ аПе лТПг'ябиПккя їХ оьСйФ йжмкСйФ СТвОкФ біглСбігкС гС пОУмжкж л'ямСї оієї УмОммі, 
ОаС лСлПТПгкя йжмкО гПзиОТОоія ТОеСй е гСгОмзСбСю гПзиОТОоією, лСгОкСю біглСбігкС гС 
пОУмжкж мТжкОгоямСї оієї УмОммі, УмОкСбиямь йжмкФ гПзиОТОоію, еОлСбкПкФ б ебжпОРкСйФ 
лСТягзФ. 

15. ЙСиСдПккя оієї УмОммі кП еОУмСУСбФюмьУя гС мСбОТіб, сС лПТПйісФюмьУя Ф йжмкСйФ 
ТПджйі мТОкежмФ кО ФйСбОХ КСкбПкоії лТС лТСоПгФТФ УліиькСвС мТОкежмФ. 

ЛмОммя 260. МжйпОУСбО мО лПТіСгжпкО йжмкі гПзиОТОоії 
1. ЯзсС гПзиОТОкм ОаС ФлСбкСбОдПкО кжй СУСаО кП бСиСгіє мСпкжйж бігСйСУмяйж лТС 

ХОТОзмПТжУмжзж мСбОТіб, кПСаХігкі гия еОлСбкПккя йжмкСї гПзиОТОоії Ф ебжпОРкСйФ лСТягзФ, 
бСкО йСдП лСгОмж йжмкСйФ СТвОкФ мжйпОУСбФ йжмкФ гПзиОТОоію кО мОзі мСбОТж еО ФйСбж, 
сС бСкО йіУмжмь гОкі, гСУмОмкі гия лСйісПккя їХ Ф еОябиПкжР йжмкжР ТПджй, мО ліг 
еСаСб'яеОккя лТС лСгОккя гСгОмзСбСї гПзиОТОоії Ф УмТСз кП аіиьрП 45 гкіб е гОмж 
СнСТйиПккя мжйпОУСбСї йжмкСї гПзиОТОоії. 

2. ИнСТйиПккя йжмкжй СТвОкСй мжйпОУСбСї йжмкСї гПзиОТОоії є бжлФУзСй мСбОТіб Ф 
еОябиПкжР йжмкжР ТПджй. ЯзсС ліг пОУ йжмкСвС СнСТйиПккя мСбОТіб йжмкжй СТвОкСй 
аТОижУя лТСаж (еТОезж) ожХ мСбОТіб гия лТСбПгПккя їХ гСУиігдПккя (ОкОиіеФ, ПзУлПТмжеж), 
бжлФУз мОзжХ мСбОТіб гС СгПТдОккя ТПеФиьмОміб біглСбігкжХ гСУиігдПкь (ОкОиіеФ, 
ПзУлПТмже), язсС бСкж кП ліглОгОюмь ліг гію бУмОкСбиПкжХ еОзСкСгОбУмбСй КзТОїкж 
еОаСТСк мО/ОаС СайПдПкь сСгС лПТПйісПккя пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж, йСдП аФмж 
егіРУкПкжР йжмкжй СТвОкСй еО мжйпОУСбСю йжмкСю гПзиОТОоією Ф лСТягзФ мО кО ФйСбОХ, 
бУмОкСбиПкжХ КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж. 

3. Дия бжлФУзФ мСбОТіб біглСбігкС гС еОябиПкСвС йжмкСвС ТПджйФ еО мжйпОУСбСю 
йжмкСю гПзиОТОоією еОУмСУСбФюмьУя зФТУж бОиюм, бжекОпПкі біглСбігкС гС УмОммі 31 оьСвС 
КСгПзУФ, еОХСгж мОТжнкСвС мО кПмОТжнкСвС ТПвФиюбОккя еСбкіркьСПзСкСйіпкСї гіяиькСУмі, 
пжккі кО гОмФ лТжРкяммя йжмкжй СТвОкСй мжйпОУСбСї йжмкСї гПзиОТОоії гия СнСТйиПккя. 
ЯзсС гПзиОТОкм кП бСиСгіє мСпкжйж бігСйСУмяйж, кПСаХігкжйж гия бжекОпПккя УмОбСз 
йжмкжХ лиОмПдіб, гия кОТОХФбОккя УФй йжмкжХ лиОмПдіб еО мжйпОУСбСю йжмкСю 
гПзиОТОоією еОУмСУСбФємьУя кОРаіиьрО УмОбзО йжмкжХ лиОмПдіб е мжХ, ліг язФ йСдП 
ліглОгОмж мСбОТ. 

4. ЙПТіСгжпкО йжмкО гПзиОТОоія йСдП лСгОбОмжУя кО ТПвФияТкП лПТПйісПккя пПТПе 
йжмкжР зСТгСк КзТОїкж мСбОТіб Сгкією і мією д СУСаСю кО СгкжХ і мжХ дП ФйСбОХ мО 
лігУмОбОХ лТСмявСй кП аіиьрП 180 гкіб мО ліг еСаСб'яеОккя лТС лСгОккя гСгОмзСбСї 
гПзиОТОоії кО мСбОТж, лПТПйісПкі еО лПТіСгжпкСю йжмкСю гПзиОТОоією лТСмявСй 
лСлПТПгкьСвС зОиПкгОТкСвС йіУяоя, Ф лСТягзФ мО кО ФйСбОХ, бУмОкСбиПкжХ КОаікПмСй 
ЖікіУмТіб КзТОїкж. 
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5. ЙТж ббПеПккі мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя б КзТОїкФ, Ф 
мСйФ пжУиі е йПмСю мТОкежмФ, лПТіСгжпкО йжмкО гПзиОТОоія бжзСТжУмСбФємьУя еОйіУмь 
лСлПТПгкьСї йжмкСї гПзиОТОоії. 

6. Дия бжлФУзФ мСбОТіб біглСбігкС гС еОябиПкСвС йжмкСвС ТПджйФ, сС ббСеямьУя кО 
йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж еО лПТіСгжпкСю йжмкСю гПзиОТОоією, еОУмСУСбФюмьУя зФТУж 
бОиюм, бжекОпПкі біглСбігкС гС УмОммі 31 оьСвС КСгПзУФ, еОХСгж мОТжнкСвС мО кПмОТжнкСвС 
ТПвФиюбОккя еСбкіркьСПзСкСйіпкСї гіяиькСУмі, пжккі кО гПкь лТжРкяммя йжмкжй СТвОкСй 
гСгОмзСбСї гПзиОТОоії кО мСбОТж, лПТПйісПкі еО лПТіСгжпкСю йжмкСю гПзиОТОоією 
лТСмявСй лСлПТПгкьСвС зОиПкгОТкСвС йіУяоя. 

7. Дия лТСлФУзФ мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя біглСбігкС 
гС еОябиПкСвС йжмкСвС ТПджйФ, сС бжбСеямьУя еО йПді йжмкСї мПТжмСТії КзТОїкж еО 
лПТіСгжпкСю йжмкСю гПзиОТОоією, еОУмСУСбФюмьУя еОХСгж мОТжнкСвС Р кПмОТжнкСвС 
ТПвФиюбОккя еСбкіркьСПзСкСйіпкСї гіяиькСУмі, пжккі кО гПкь лТСлФУзФ ожХ мСбОТіб пПТПе 
йжмкжР зСТгСк КзТОїкж. 

8. ЖжмкжР СТвОк кП йОє лТОбО бігйСбжмж б лТжРкяммі мжйпОУСбСї ОаС лПТіСгжпкСї 
йжмкСї гПзиОТОоії, язсС бжзСкОкС бУі ФйСбж, бУмОкСбиПкі ожй КСгПзУСй. 

9. ВігйСбО йжмкСвС СТвОкФ б лТжРкяммі мжйпОУСбСї ОаС лПТіСгжпкСї йжмкСї гПзиОТОоії 
лСбжккО аФмж бйСмжбСбОкСю, О лТС лТжпжкж бігйСбж йОє аФмж лжУьйСбС лСбігСйиПкС 
гПзиОТОкмО. 

10. ИнСТйиПккя йжмкжй СТвОкСй мжйпОУСбСї ОаС лПТіСгжпкСї йжмкСї гПзиОТОоії 
лПТПгаОпОє кПСаХігкіУмь бжзСкОккя бжйСв оьСвС КСгПзУФ, лПТПгаОпПкжХ гия лСйісПккя 
мСбОТіб б СаТОкжР йжмкжР ТПджй мО УлиОмж йжмкжХ лиОмПдіб ОаС еОаПелПпПккя їХ УлиОмж 
біглСбігкС гС ТСегіиФ X оьСвС КСгПзУФ. 

ЛмОммя 2601. ЛлТСсПкО йжмкО гПзиОТОоія 
1. ЛлТСсПкО йжмкО гПзиОТОоія бжзСТжУмСбФємьУя гия гПзиОТФбОккя мО бжлФУзФ б 

еОябиПкжР йжмкжР ТПджй мСбОТіб, гПзиОТОкмСй язжХ є ліглТжєйУмбС, язП йОє ОбмСТжеОоію 
кО еОУмСУФбОккя УлТСсПккя "лТСоПгФТО УлТСсПкСвС гПзиОТФбОккя". 

АбмСТжеОоія кО еОУмСУФбОккя УлТСсПккя "лТСоПгФТО УлТСсПкСвС гПзиОТФбОккя" 
кОгОємьУя ліглТжєйУмбФ, язП біглСбігОє зТжмПТіяй, бжекОпПкжй лФкзмОйж 1, 2 мО 4 пОУмжкж 
мТПмьСї УмОммі 12 оьСвС КСгПзУФ. 

ЛлТСсПккя "лТСоПгФТО УлТСсПкСвС гПзиОТФбОккя" йСдП аФмж еОУмСУСбОкС еО ФйСбж 
лТПг'ябиПккя мСбОТіб, сС гПзиОТФюмьУя, йжмкСйФ СТвОкФ: 

1) Ф ТОеі кОябкСУмі ОбмСТжеОоії кО еОУмСУФбОккя УлТСсПккя "лТСоПгФТО бжлФУзФ еО 
йіУоПекОХСгдПккяй" - кО Са'єзмі ліглТжєйУмбО, бжекОпПкСйФ б ОбмСТжеОоії кО еОУмСУФбОккя 
УлТСсПккя "лТСоПгФТО бжлФУзФ еО йіУоПекОХСгдПккяй"; 

2) Ф ТОеі бігУФмкСУмі ОбмСТжеОоії кО еОУмСУФбОккя УлТСсПккя "лТСоПгФТО бжлФУзФ еО 
йіУоПекОХСгдПккяй" - кО Са'єзмі ікрСвС ліглТжєйУмбО, бжекОпПкСйФ б ОбмСТжеОоії кО 
еОУмСУФбОккя УлТСсПккя, язП еОУмСУСбФємьУя гия ббПеПккя ОаС бжбПеПккя мСбОТіб б 
йжмкСйФ ТПджйі мТОкежмФ кО ФйСбОХ КСкбПкоії лТС лТСоПгФТФ УліиькСвС мТОкежмФ. 

К ТОеі лТПг'ябиПккя мСбОТіб кО Са'єзмОХ, бжекОпПкжХ Ф лФкзмі 2 оієї пОУмжкж, йжмкі 
нСТйОиькСУмі егіРУкююмьУя йжмкжй СТвОкСй, сС біглСбігОє еО егіРУкПккя йжмкжХ 
нСТйОиькСУмПР кО мОзСйФ Са'єзмі. 

2. ЛлТСсПкО йжмкО гПзиОТОоія йСдП лСгОбОмжУя аПелСУПТПгкьС ліглТжєйУмбСй, язП 
йОє ОбмСТжеОоію кО еОУмСУФбОккя УлТСсПккя "лТСоПгФТО УлТСсПкСвС гПзиОТФбОккя", ОаС 
біг РСвС ійПкі ліглТжєйУмбСй, язП СмТжйОиС ОбмСТжеОоію АДИ-Б і йОє гСебіи кО егіРУкПккя 
йжмкСї аТСзПТУьзСї гіяиькСУмі. 

3. ИаСб'яезСбСю ФйСбСю СмТжйОккя ОбмСТжеОоії кО еОУмСУФбОккя УлТСсПккя 
"лТСоПгФТО УлТСсПкСвС гПзиОТФбОккя" Ф бжлОгзОХ, еОекОпПкжХ Ф лФкзмОХ 1 і 2 пОУмжкж л'ямСї 
оієї УмОммі, є кОябкіУмь Ф ліглТжєйУмбО ОбмСТжеОоії кО еОУмСУФбОккя СгкСвС еі УлТСсПкь, 
лПТПгаОпПкжХ лФкзмОйж 1 - 4 пОУмжкж лПТрСї УмОммі 13 оьСвС КСгПзУФ. 
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4. ЛлТСсПкО йжмкО гПзиОТОоія біглСбігкС гС бжйСв, ФУмОкСбиПкжХ йжмкжй 
еОзСкСгОбУмбСй ЄбТСлПРУьзСвС ЛСюеФ, йіУмжмь ейПкрПкжР СаУяв бігСйСУмПР (лСТібкякС е 
йжмкСю гПзиОТОоією, еОлСбкПкСю Ф ебжпОРкСйФ лСТягзФ), язжР є гСУмОмкій гия 
ігПкмжнізОоії мСбОТіб. КОеСй іе УлТСсПкСю йжмкСю гПзиОТОоією гС йжмкСвС СТвОкФ 
лСгОємьУя ижрП ТОХФкСз ОаС ікржР гСзФйПкм, язжР бжекОпОє бОТміУмь мСбОТФ. 

5. ЛлТСсПкО йжмкО гПзиОТОоія лСгОємьУя гия гПзиОТФбОккя: 
1) мСбОТіб, язі лПТПйісФбОижУя Ф бОкмОдкжХ біглТОбиПккяХ ОбмСйСаіиькжй ОаС 

еОиіекжпкжй мТОкУлСТмСй бкФмТіркій мТОкежмСй, еО йжмкСю гПзиОТОоією (Ф мСйФ пжУиі 
лСлПТПгкьСю йжмкСю гПзиОТОоією), мО гПзиОТФюмьУя Ф йжмкі ТПджйж: 

О) ійлСТмФ; 
а) йжмкСвС УзиОгФ; 
б) лПТПТСазж кО йжмкіР мПТжмСТії; 
в) мжйпОУСбСвС ббПеПккя; 
ґ) біиькСї йжмкСї еСкж; 
г) ТПійлСТмФ; 
2) мСбОТіб, сС лСйісФюмьУя Ф йжмкжР ТПджй ійлСТмФ ліУия лСйісПккя б йжмкжР ТПджй 

йжмкСвС УзиОгФ евігкС е ліглФкзмСй "а" лФкзмФ 1 оієї пОУмжкж; 
3) мСбОТіб, язі гия бжбПеПккя еО йПді йжмкСї мПТжмСТії КзТОїкж Ф бОкмОдкжХ 

біглТОбиПккяХ ОбіОоіРкжй, бСгкжй, ОбмСйСаіиькжй ОаС еОиіекжпкжй мТОкУлСТмСй 
гПзиОТФюмьУя Ф йжмкі ТПджйж: 

О) ПзУлСТмФ; 
а) ТППзУлСТмФ; 
б) мжйпОУСбСвС бжбПеПккя; 
в) лПТПТСазж еО йПдОйж йжмкСї мПТжмСТії. 
6. Жжмкі нСТйОиькСУмі ліг пОУ еОУмСУФбОккя лТСоПгФТж УлТСсПкСвС гПзиОТФбОккя 

бжзСкФюмьУя іе еОУмСУФбОккяй ОбмСйОмжеСбОкСї УжУмПйж йжмкСвС СнСТйиПккя. К ТОеі язсС 
ОбмСйОмжеСбОкСю УжУмПйСю йжмкСвС СнСТйиПккя ОаС лСУОгСбСю СУСаСю йжмкСвС СТвОкФ 
еО ТПеФиьмОмОйж еОУмСУФбОккя УжУмПйж ФлТОбиіккя ТжежзОйж кП бжекОпПкС кПСаХігкіУмь 
ФпОУмі лСУОгСбжХ СУіа йжмкжХ СТвОкіб Ф бжзСкОккі йжмкжХ нСТйОиькСУмПР еО УлТСсПкСю 
йжмкСю гПзиОТОоією, йжмкі нСТйОиькСУмі еО мОзСю УлТСсПкСю йжмкСю гПзиОТОоією 
бжзСкФюмьУя ОбмСйОмжеСбОкСю УжУмПйСю йжмкСвС СнСТйиПккя б ОбмСйОмжпкСйФ ТПджйі 
лТСмявСй 15 Хбжижк е йСйПкмФ її ТПєУмТОоії. ИУСаижбСУмі бжзСкОккя йжмкжХ нСТйОиькСУмПР 
ліг пОУ еОУмСУФбОккя лТСоПгФТж УлТСсПкСвС гПзиОТФбОккя бжекОпОюмьУя оПкмТОиькжй 
СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ 
лСиімжзФ. 

7. ИнСТйиПккя УлТСсПкСї йжмкСї гПзиОТОоії є бжлФУзСй мСбОТіб Ф еОябиПкжР йжмкжР 
ТПджй. 

ИнСТйиПккя УлТСсПкСї йжмкСї гПзиОТОоії біглСбігкС гС лФкзміб 1, 2 мО ліглФкзміб "О", 
"в" лФкзмФ 3 пОУмжкж л'ямСї оієї УмОммі егіРУкюємьУя еО ФйСбж кОгОккя йжмкСйФ СТвОкФ 
еОаПелПпПккя УлиОмж йжмкжХ лиОмПдіб. 

ЛмТСз лСгОккя гСгОмзСбСї гПзиОТОоії гС УлТСсПкСї гПзиОТОоії еОиПдкС біг УмТСзФ 
бжзСТжУмОккя ліглТжєйУмбСй лТСоПгФТж УлТСсПкСвС гПзиОТФбОккя УмОкСбжмь: 

1) 15 гкіб - Ф ТОеі, язсС УмТСз бжзСТжУмОккя ліглТжєйУмбСй лТСоПгФТж УлТСсПкСвС 
гПзиОТФбОккя кП лПТПбжсФє СгкСвС ТСзФ; 

2) 30 гкіб - Ф ТОеі, язсС УмТСз бжзСТжУмОккя ліглТжєйУмбСй лТСоПгФТж УлТСсПкСвС 
гПзиОТФбОккя лПТПбжсФє Сгжк Тіз. 

8. Дия СнСТйиПккя мСбОТіб еО УлТСсПкСю йжмкСю гПзиОТОоією еОУмСУСбФюмьУя 
еОХСгж кПмОТжнкСвС ТПвФиюбОккя еСбкіркьСПзСкСйіпкСї гіяиькСУмі, пжккі кО гОмФ 
лТжРкяммя мОзСї УлТСсПкСї йжмкСї гПзиОТОоії йжмкжй СТвОкСй, О еОХСгж мОТжнкСвС 
ТПвФиюбОккя еСбкіркьСПзСкСйіпкСї гіяиькСУмі мО зФТУж бОиюм, бжекОпПкі біглСбігкС гС 
УмОммі 31 оьСвС КСгПзУФ, - пжккі кО гОмФ лТжРкяммя йжмкжй СТвОкСй гСгОмзСбСї йжмкСї 
гПзиОТОоії кО мСбОТж, СнСТйиПкі еО мОзСю УлТСсПкСю йжмкСю гПзиОТОоією. 
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9. В ОбмСТжеОоії кО еОУмСУФбОккя УлТСсПккя "лТСоПгФТО УлТСсПкСвС гПзиОТФбОккя" 
еОекОпОюмьУя бігСйСУмі лТС: 

1) йжмкжою (йжмкі лСУмж ОаС ікрі УмТФзмФТкі лігТСегіиж йжмкжоі), язСю 
егіРУкюбОмжйФмьУя йжмкі нСТйОиькСУмі ліг пОУ еОУмСУФбОккя УлТСсПккя "лТСоПгФТО 
УлТСсПкСвС гПзиОТФбОккя"; 

2) йжмкі ТПджйж, б язі йСдФмь лСйісФбОмжУя мСбОТж іе еОУмСУФбОккяй УлТСсПккя 
"лТСоПгФТО УлТСсПкСвС гПзиОТФбОккя"; 

3) УлСУСаж еОаПелПпПккя УлиОмж йжмкжХ лиОмПдіб (Ф ТОеі еОУмСУФбОккя); 
4) лПТПиіз мСбОТіб, сСгС язжХ кОгОємьУя ОбмСТжеОоія, іе еОекОпПккяй їХ зСгіб кО Тібкі 

мСбОТкСї лігзОмПвСТії (10 екОзіб) евігкС е ККМ ЗДД, кОРйПкФбОккя мО ебжпОРкСвС 
мСТвСбПиькСвС СлжУФ, сС гОє ейСвФ ігПкмжнізФбОмж мО зиОУжнізФбОмж оі мСбОТж; 

5) лПТПиіз еОУСаіб мО УлСУСаж лПТПйісПккя мСбОТіб, сСгС язжХ кОгОємьУя ОбмСТжеОоія; 
6) лСТягСз ікнСТйОоіРкСвС СайікФ йід ліглТжєйУмбСй, йжмкжоПю мО єгжкСю 

ОбмСйОмжеСбОкСю ікнСТйОоіРкСю УжУмПйСю йжмкжХ СТвОкіб іе бжзСТжУмОккяй біглСбігкжХ 
бПа-УПТбіУіб мО ікржХ ПиПзмТСккжХ УПТбіУіб, гСУмФлкжХ пПТПе йПТПдФ ІкмПТкПм; 

7) лСТягСз ікнСТйОоіРкСвС СайікФ йід ліглТжєйУмбСй мО йжмкжоПю Ф ТОеі бжХСгФ е 
иОгФ єгжкСї ОбмСйОмжеСбОкСї ікнСТйОоіРкСї УжУмПйж йжмкжХ СТвОкіб, біглСбігкжХ бПа-
УПТбіУіб мО ікржХ ПиПзмТСккжХ УПТбіУіб, гСУмФлкжХ пПТПе йПТПдФ ІкмПТкПм; 

8) ікрі бігСйСУмі, бжекОпПкі нСТйСю мОзСї ОбмСТжеОоії. 

ЛмОммя 261. ДСгОмзСбО гПзиОТОоія 
1. К ТОеі лСгОккя біглСбігкС гС УмОмПР 259 - 2601 оьСвС КСгПзУФ лСлПТПгкьСї, 

мжйпОУСбСї, УлТСсПкСї ОаС лПТіСгжпкСї йжмкСї гПзиОТОоії гПзиОТОкм ОаС ФлСбкСбОдПкО 
кжй СУСаО лСбжккі лТСмявСй УмТСзіб, бжекОпПкжХ біглСбігкС гС оьСвС КСгПзУФ, лСгОмж 
йжмкСйФ СТвОкФ гСгОмзСбФ гПзиОТОоію, язО йіУмжмь мСпкі бігСйСУмі лТС мСбОТж, 
еОгПзиОТСбОкі еО лСлПТПгкьСю, мжйпОУСбСю, УлТСсПкСю ОаС лПТіСгжпкСю йжмкСю 
гПзиОТОоією, сС лСгОбОижУя а Ф ТОеі гПзиОТФбОккя ожХ мСбОТіб еО йжмкСю гПзиОТОоією, 
еОлСбкПкСю Ф ебжпОРкСйФ лСТягзФ. 

2. К ТОеі бігУФмкСУмі ікнСТйОоії, кПСаХігкСї гия бжекОпПккя пжУиСбжХ екОпПкь 
УзиОгСбжХ йжмкСї бОТмСУмі мСбОТіб, язО УмОкП бігСйСю ліУия бжлФУзФ мСбОТіб Ф біиькжР Саів 
мО УлиОмж ТСяимі, иіоПкеіРкжХ лиОмПдіб, ікржХ УзиОгСбжХ бОТмСУмі, язі бжекОпОюмьУя 
еОиПдкС біг СаУявіб лТСгОдФ ОаС лТжаФмзФ біг лТСгОдФ, гПзиОТОкм ОаС ФлСбкСбОдПкО кжй 
СУСаО йОє лТОбС лСгОмж гСгОмзСбФ гПзиОТОоію лТСмявСй 180 гкіб е гОмж бжлФУзФ мСбОТіб. 

3. К ТОеі бжлФУзФ мСбОТіб еО УлТСсПкСю йжмкСю гПзиОТОоією ліглТжєйУмбС 
еСаСб'яеОкП лСгОмж гС йжмкСвС СТвОкФ, язжР егіРУкжб мОзжР бжлФУз, гСгОмзСбФ гПзиОТОоію 
(гСгОмзСбі гПзиОТОоії) кО мОзі мСбОТж мО УлиОмжмж йжмкі мО ікрі лиОмПді, язжйж біглСбігкС 
гС еОзСкСгОбУмбО КзТОїкж СазиОгОюмьУя мСбОТж ліг пОУ лСйісПккя їХ Ф біглСбігкжР йжмкжР 
ТПджй, лТСмявСй УмТСзіб, бжекОпПкжХ біглСбігкС гС оьСвС КСгПзУФ. 

4. ДСгОмзСбО гПзиОТОоія мОзСд йСдП аФмж лСгОкО гия УлиОмж йжмО кО мСбОТж, сС 
ббПеПкі кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж мО бжлФсПкі Ф біглСбігкжР йжмкжР ТПджй іе 
ебіиькПккяй ОаС ФйСбкжй ебіиькПккяй біг УлиОмж йжмО і бжзСТжУмОкі Ф бжТСакжомбі ікржХ 
мСбОТіб, мО язсС мОзО УлиОмО є ФйСбСю кОаФммя бжТСаиПкжйж б КзТОїкі мСбОТОйж 
лСХСгдПккя е КзТОїкж мО оП лПТПгаОпПкС еОзСкОйж КзТОїкж мО/ОаС йідкОТСгкжйж 
гСвСбСТОйж КзТОїкж, евСгО кО СаСб'яезСбіУмь язжХ кОгОкО ВПТХСбкСю КОгСю КзТОїкж. 

5. К ТОеі язсС екОпПккя оікж мСбОТФ б еСбкіркьСПзСкСйіпкСйФ гСвСбСТі бжекОпОємьУя 
еО нСТйФиСю і кО гОмФ гПзиОТФбОккя кПбігСйП, гПзиОТОкм ОаС ФлСбкСбОдПкО кжй СУСаО 
йОє лТОбС лСгОмж гСгОмзСбФ гПзиОТОоію лТСмявСй 90 гкіб е гОмж бжлФУзФ мСбОТіб. 

6. ДСгОмзСбО гПзиОТОоія лСгОємьУя гС біглСбігкСвС йжмкСвС СТвОкФ, язжй аФиО 
СнСТйиПкО біглСбігкО лСлПТПгкя, мжйпОУСбО, УлТСсПкО ОаС лПТіСгжпкО йжмкО гПзиОТОоія. 

7. ДСебСияємьУя лСгОккя Сгкієї гСгОмзСбСї гПзиОТОоії гС зіиьзСХ лСлПТПгкіХ, 
мжйпОУСбжХ, УлТСсПкжХ ОаС лПТіСгжпкжХ йжмкжХ гПзиОТОоіР, сС аФиж СнСТйиПкі Сгкжй 
йжмкжй СТвОкСй б йПдОХ СгкСвС еСбкіркьСПзСкСйіпкСвС гСвСбСТФ мО СгкСвС йжмкСвС 



ГОеПмО "ВУП лТС аФХвОимПТУьзжР Саиіз" 187 gazeta.vobu.ua 
 

ТПджйФ, еО ФйСбж гСмТжйОккя УмТСзіб лСгОккя гСгОмзСбСї гПзиОТОоії, бжекОпПкжХ 
біглСбігкС гС оьСвС КСгПзУФ. 

8. К йПдОХ УмТСзіб лСгОккя гСгОмзСбСї гПзиОТОоії, бжекОпПкжХ біглСбігкС гС оьСвС 
КСгПзУФ, гСебСияємьУя лСгОккя зіиьзСХ гСгОмзСбжХ гПзиОТОоіР гС Сгкієї лСлПТПгкьСї, 
мжйпОУСбСї, УлТСсПкСї, лПТіСгжпкСї йжмкСї гПзиОТОоії ОаС йжмкСї гПзиОТОоії, еОлСбкПкСї Ф 
ебжпОРкСйФ лСТягзФ. 

ЛмОммя 262. ЖіУоП гПзиОТФбОккя 
1. МСбОТж, сС лПТПйісФюмьУя пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж, гПзиОТФюмьУя йжмкСйФ 

СТвОкФ, язжР егіРУкює йжмкП СнСТйиПккя ожХ мСбОТіб. 
2. МТОкУлСТмкі еОУСаж, сС бжзСТжУмСбФюмьУя гия лПТПйісПккя мСбОТіб, гПзиОТФюмьУя 

СгкСпОУкС е ожйж мСбОТОйж, зТій бжлОгзіб, лПТПгаОпПкжХ пОУмжкСю мТПмьСю оієї УмОммі. 
3. ЖСТУьзі, ТіпзСбі мО лСбімТякі УФгкО гПзиОТФюмьУя йжмкСйФ СТвОкФ б лСТмФ пж 

ОПТСлСТмФ лТжаФммя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж ОаС б лСТмФ пж ОПТСлСТмФ біглТОбиПккя е 
йжмкСї мПТжмСТії КзТОїкж. 

4. ЙСТСдкі мТОкУлСТмкі еОУСаж і мТОкУлСТмкі еОУСаж, сС лПТПбСеямь лОУОджТіб, 
гПзиОТФюмьУя б йіУоі лПТПмжкФ йжмкСвС зСТгСкФ КзТОїкж. 

ЛмОммя 263. ЛмТСзж гПзиОТФбОккя 
1. ЖжмкО гПзиОТОоія лСгОємьУя йжмкСйФ СТвОкФ, язжР егіРУкює йжмкП СнСТйиПккя 

мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя, лТСмявСй 10 ТСаСпжХ гкіб е гОмж 
гСУмОбиПккя ожХ мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб гС еОекОпПкСвС СТвОкФ. 

2. К ТОеі бігйСбж Ф лТжРкяммі йжмкСї гПзиОТОоії ОаС б йжмкСйФ СнСТйиПккі мСбОТіб, Ф 
мСйФ пжУиі Ф еб'яезФ е лТжРкяммяй йжмкжй СТвОкСй ТірПккя лТС зСТжвФбОккя йжмкСї 
бОТмСУмі мСбОТіб кСбО йжмкО гПзиОТОоія лСгОємьУя йжмкСйФ СТвОкФ, язжР егіРУкює йжмкП 
СнСТйиПккя мСбОТіб, кП ліекірП 10 ТСаСпжХ гкіб е гОмж мОзСї бігйСбж, язсС мСбОТж 
лТСмявСй еОекОпПкСвС пОУФ кП ТСейісПкС кО УзиОгі мжйпОУСбСвС еаПТівОккя пж кО УзиОгі 
йжмкСвС СТвОкФ. 

3. МСбОТж, язі лТСмявСй 30 гкіб е гкя гСУмОбиПккя їХ Ф йжмкжР СТвОк лТжекОпПккя кП 
лСйісПкі Ф йжмкжР ТПджй ОаС кП ТСейісПкі кО УзиОгі мжйпОУСбСвС еаПТівОккя пж УзиОгі 
йжмкСвС СТвОкФ, кОаФбОюмь УмОмФУФ мОзжХ, сС еаПТівОюмьУя кО УзиОгі йжмкСвС СТвОкФ. 

4. ЛмТСзж, еОекОпПкі Ф пОУмжкОХ лПТріР мО гТФвіР оієї УмОммі, лТСгСбдФюмьУя йжмкжйж 
СТвОкОйж кО лТСХОккя гПзиОТОкмО: 

1) Ф ТОеі ХбСТСаж биОУкжзО мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя 
ОаС ФлСбкСбОдПкСї кжй СУСаж, сС кОУмОиО ліУия лТжаФммя Ф йіУоя, бУмОкСбиПкі йжмкжйж 
СТвОкОйж гия егіРУкПккя йжмкСвС зСкмТСию, сС лігмбПТгдФємьУя гСзФйПкмСй, бжгОкжй 
йПгжпкжй еОзиОгСй; 

2) зСиж лТСоПгФТО зСкмТСию, язжР егіРУкюємьУя ікржйж гПТдОбкжйж СТвОкОйж ліг 
пОУ лПТПйісПккя мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя пПТПе йжмкжР 
зСТгСк КзТОїкж, лСмТПаФє гСгОмзСбСвС пОУФ, сС лігмбПТгдФємьУя гСбігзСю біглСбігкСвС 
СТвОкФ; 

3) язсС бжкжзиж СаУмОбжкж мО/ОаС УмОижУя лСгії, сС лПТПрзСгдОюмь лСгОккю 
йжмкСйФ СТвОкФ йжмкСї гПзиОТОоії, еСзТПйО: 

О) УмжХіРкП ижХС (лСдПдО, лСбікь мСсС), ббПгПккя бСєккСвС пж кОгебжпОРкСвС УмОкФ б 
КзТОїкі ОаС б СзТПйжХ її йіУоПбСУмяХ Ф еСкі йжмкСвС зСкмТСию, ікрі кОгебжпОРкі мО 
кПбігбСТСмкі еО гОкжХ ФйСб лСгії (СаУмОбжкж кПлПТПаСТкСї Ужиж); 

а) лТСмжлТОбкі гії мТПміХ СУіа, УлТяйСбОкі лТСмж лПТПбіекжзО, мТОкУлСТмкСвС еОУСаФ 
зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя пж мСбОТіб, сС лігиявОюмь гПзиОТФбОккю; 

б) кПйСдижбіУмь лСгОиьрСвС ТФХФ мТОкУлСТмкСвС еОУСаФ бкОУиігСз еУФбФ, 
лСрзСгдПккя ОаС ТСелОзФбОккя мСбОТФ, сС ФкПйСдижбиює лТПг'ябиПккя йжмкСйФ СТвОкФ 
мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя. 
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5. ЗОиПдкС біг ХОТОзмПТФ СаУмОбжк і лСгіР, еОекОпПкжХ Ф пОУмжкі пПмбПТміР оієї УмОммі, 
гСзФйПкмж, сС лігмбПТгдФюмь їХ кОябкіУмь і мТжбОиіУмь гії, бжгОюмьУя гПТдОбкжйж 
СТвОкОйж мО ікржйж УФа'єзмОйж біглСбігкС гС їХ зСйлПмПкоії. 

6. Дия лТСгСбдПккя УмТСзіб лТПг'ябиПккя ОаС гПзиОТФбОккя йжмкСйФ СТвОкФ мСбОТіб, 
мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя биОУкжз ОаС ФлСбкСбОдПкО кжй СУСаО 
ебПТмОємьУя гС йжмкСвС СТвОкФ е лжУьйСбСю еОябСю, Ф мСйФ пжУиі б ПиПзмТСккіР нСТйі. ДС 
еОябж гСгОюмьУя біглСбігкі гСзФйПкмж, язі лігмбПТгдФюмь СаУмОбжкж мО лСгії, еОекОпПкі Ф 
пОУмжкі пПмбПТміР оієї УмОммі. 

7. ЖжмкжР СТвОк кО лігУмОбі еОябж мО гСгОкжХ гС кПї гСзФйПкміб лТСгСбдФє УмТСз 
гПзиОТФбОккя мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя кО пОУ, кПСаХігкжР 
гия ФУФкПккя лТжпжк, сС кП гОиж ейСвж УбСєпОУкС еОгПзиОТФбОмж оі мСбОТж, мТОкУлСТмкі 
еОУСаж. 

8. ДПзиОТФбОккя мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя йСдП 
егіРУкюбОмжУя гС лТжаФммя їХ кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж ОаС гС йжмкСвС СТвОкФ 
лТжекОпПккя евігкС е лСТягзСй мО ФйСбОйж, бжекОпПкжйж УмОммПю 259 оьСвС КСгПзУФ. 

ЛмОммя 264. ЙТжРкяммя йжмкСї гПзиОТОоії 
1. ЖжмкО гПзиОТОоія ТПєУмТФємьУя мО лТжРйОємьУя йжмкжй СТвОкСй Ф лСТягзФ, сС 

бжекОпОємьУя оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО 
ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ. 

ЙСгОккя мО лТжРкяммя йжмкСї гПзиОТОоії кО мСбОТж, сС гПзиОТФюмьУя гия лСйісПккя 
мСбОТіб Ф йжмкжР ТПджй мТОкежмФ кО ФйСбОХ КСкбПкоії лТС лТСоПгФТФ УліиькСвС мТОкежмФ, 
егіРУкююмьУя біглСбігкС гС лСиСдПкь еОекОпПкСї КСкбПкоії. 

2. ЖжмкО гПзиОТОоія мО ікрі гСзФйПкмж лСгОюмьУя йжмкСйФ СТвОкФ б ПиПзмТСккСйФ 
бжвиягі е гСмТжйОккяй бжйСв оьСвС КСгПзУФ ОаС кО лОлПТСбжХ кСУіяХ. ЖжмкО гПзиОТОоія кО 
лОлПТСбСйФ кСУії УФлТСбСгдФємьУя її ПиПзмТСккСю зСлією. КОеСй е йжмкСю гПзиОТОоією 
йжмкСйФ СТвОкФ лСгОюмьУя ТОХФкСз ОаС ікржР гСзФйПкм, сС бжекОпОє бОТміУмь мСбОТФ, мО, Ф 
бжлОгзОХ, бУмОкСбиПкжХ ожй КСгПзУСй, - гПзиОТОоія йжмкСї бОТмСУмі. ВігСйСУмі лТС 
гСзФйПкмж, бжекОпПкі пОУмжкСю мТПмьСю УмОммі 335 оьСвС КСгПзУФ, еОекОпОюмьУя 
гПзиОТОкмСй ОаС ФлСбкСбОдПкСю кжй СУСаСю Ф бУмОкСбиПкСйФ лСТягзФ б йжмкіР 
гПзиОТОоії. ЗО бжйСвФ йжмкСвС СТвОкФ гПзиОТОкм ОаС ФлСбкСбОдПкО кжй СУСаО еСаСб'яеОкі 
кОгОмж йжмкСйФ СТвОкФ СТжвікОиж мОзжХ гСзФйПкміб ОаС еОУбігпПкі б ФУмОкСбиПкСйФ 
лСТягзФ їХ зСлії, язсС еОзСкСгОбУмбСй кП лПТПгаОпПкС лСгОккя СТжвікОиіб. 

Жжмкжй СТвОкОй еОаСТСкяємьУя бжйОвОмж кОгОккя гПзиОТОкмСй ОаС ФлСбкСбОдПкСю 
кжй СУСаСю гСзФйПкміб мО/ОаС бігСйСУмПР, язсС ожй КСгПзУСй мО ікржйж еОзСкОйж 
КзТОїкж лПТПгаОпПкС кОгОккя мОзжХ гСзФйПкміб (бігСйСУмПР) йжмкжй СТвОкОй гПТдОбкжйж 
СТвОкОйж, ФУмОкСбОйж мО СТвОкіеОоіяйж, ФлСбкСбОдПкжйж кО егіРУкПккя гСебіиькжХ ОаС 
зСкмТСиькжХ нФкзоіР сСгС лПТПйісПккя мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб зСйПТоіРкСвС 
лТжекОпПккя пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж, пПТПе єгжкжР гПТдОбкжР ікнСТйОоіРкжР бПа-
лСТмОи "ЄгжкП бізкС гия йідкОТСгкСї мСТвібиі", О мОзСд лТжРйОмж і бжзСТжУмСбФбОмж мОзі 
гСзФйПкмж мО/ОаС бігСйСУмі, кОгОкі гПзиОТОкмСй ОаС ФлСбкСбОдПкСю кжй СУСаСю, гия 
егіРУкПккя йжмкжХ нСТйОиькСУмПР, зТій бжлОгзіб, бжекОпПкжХ ожй КСгПзУСй. 

К ТОеі бжХСгФ е иОгФ єгжкСвС гПТдОбкСвС ікнСТйОоіРкСвС бПа-лСТмОиФ "ЄгжкП бізкС 
гия йідкОТСгкСї мСТвібиі" кО УмТСз аіиьрП гбСХ вСгжк йжмкжР СТвОк еСаСб'яеОкжР лТжРйОмж 
гСзФйПкмж мО/ОаС бігСйСУмі, еОекОпПкі б ОаеОоі гТФвСйФ оієї пОУмжкж, Ф ТОеі кОгОккя їХ 
гПзиОТОкмСй ОаС ФлСбкСбОдПкСю кжй СУСаСю Ф бжвиягі ПиПзмТСккжХ гСзФйПкміб ОаС 
гСзФйПкміб кО лОлПТСбСйФ кСУії ОаС їХ ПиПзмТСккжХ (УзОкСбОкжХ) зСліР, еОУбігпПкжХ 
ПиПзмТСккжй ліглжУСй гПзиОТОкмО ОаС ФлСбкСбОдПкСї кжй СУСаж. 

3. ДОмО мО пОУ лСгОккя йжмкСї гПзиОТОоії нізУФємьУя йжмкжй СТвОкСй рияХСй її 
ТПєУмТОоії, Ф мСйФ пжУиі е бжзСТжУмОккяй ікнСТйОоіРкжХ мПХкСиСвіР. ЖжмкжР СТвОк кП йОє 
лТОбО бігйСбжмж б ТПєУмТОоії йжмкСї гПзиОТОоії. 
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4. ЖжмкжР СТвОк еСаСб'яеОкжР кОгОмж гПзиОТОкмФ ОаС ФлСбкСбОдПкіР кжй СУСаі 
йСдижбіУмь УОйСУміРкСвС нізУФбОккя б ПиПзмТСккіР УжУмПйі йжмкСвС СнСТйиПккя нОзмФ і 
пОУФ лСгОпі йжмкСйФ СТвОкФ йжмкСї гПзиОТОоії ОаС гСзФйПкмО, язжР біглСбігкС гС 
еОзСкСгОбУмбО її еОйікює, мО гСзФйПкміб, кПСаХігкжХ гия йжмкСвС СнСТйиПккя, кО 
лОлПТСбСйФ кСУії, О б ТОеі ПиПзмТСккСвС гПзиОТФбОккя - йСдижбіУмь СгПТдОккя біг йжмкСвС 
СТвОкФ лСбігСйиПккя лТС гОмФ і пОУ СмТжйОккя ожй СТвОкСй ПиПзмТСккСї йжмкСї гПзиОТОоії 
ОаС гСзФйПкмО, язжР біглСбігкС гС еОзСкСгОбУмбО її еОйікює. ЗПкОгОккя йжмкжй СТвОкСй 
мОзСї йСдижбСУмі є аПегіяиькіУмю, язО йСдП аФмж СУзОТдПкО біглСбігкС гС виОбж 4 оьСвС 
КСгПзУФ. 

5. З йПмСю бжекОпПккя лТОбжиькСУмі еОлСбкПккя лСгОкСї йжмкСї гПзиОТОоії мО 
біглСбігкСУмі гСгОкжХ гС кПї гСзФйПкміб ФУмОкСбиПкжй бжйСвОй йжмкжР СТвОк егіРУкює 
лПТПбіТзФ йжмкСї гПзиОТОоії. 

6. ЖжмкО гПзиОТОоія лТжРйОємьУя гия йжмкСвС СнСТйиПккя, язсС бСкО лСгОкО еО 
бУмОкСбиПкСю нСТйСю, ліглжУОкО СУСаСю, язО її лСгОиО, і лПТПбіТзСю оієї гПзиОТОоії 
бУмОкСбиПкС, сС бСкО йіУмжмь бУі кПСаХігкі бігСйСУмі і гС кПї гСгОкС бУі гСзФйПкмж, 
бжекОпПкі ожй КСгПзУСй. ЛОзм лТжРкяммя йжмкСї гПзиОТОоії еОУбігпФємьУя лСУОгСбСю 
СУСаСю йжмкСвС СТвОкФ, язО її лТжРкяиО, рияХСй лТСУмОбиПккя кО кіР бігажмзО біглСбігкСвС 
йжмкСвС еОаПелПпПккя мО ікржХ бігйімСз (кСйПТО гПзиОТОоії, гОмж мО пОУФ її лТжРкяммя 
мСсС), Ф мСйФ пжУиі е бжзСТжУмОккяй ікнСТйОоіРкжХ мПХкСиСвіР. 

7. К бжлОгзОХ, зСиж е лТжпжк, бжекОкжХ йжмкжй СТвОкСй СаґТФкмСбОкжйж, СзТПйі 
гСзФйПкмж, бжекОпПкі ожй КСгПзУСй, кП йСдФмь аФмж лТПгУмОбиПкі ТОеСй е йжмкСю 
гПзиОТОоією, гСебСияємьУя лСгОккя мОзжХ гСзФйПкміб лТСмявСй пОУФ, сС бжекОпОємьУя 
оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ 
нікОкУСбФ лСиімжзФ. 

8. З йСйПкмФ лТжРкяммя йжмкжй СТвОкСй йжмкСї гПзиОТОоії бСкО є гСзФйПкмСй, сС 
еОУбігпФє нОзмж, язі йОюмь юТжгжпкП екОпПккя, О гПзиОТОкм ОаС ФлСбкСбОдПкО кжй СУСаО 
кПУП біглСбігОиькіУмь еО лСгОккя кПгСУмСбіТкжХ бігСйСУмПР, кОбПгПкжХ Ф оіР гПзиОТОоії. 

9. ЖжмкжР СТвОк кП йОє лТОбО бігйСбжмж Ф лТжРкяммі йжмкСї гПзиОТОоії, язсС 
бжзСкОкС бУі ФйСбж, бУмОкСбиПкі ожй КСгПзУСй. 

10. ВігйСбО йжмкСвС СТвОкФ Ф лТжРкяммі йжмкСї гПзиОТОоії лСбжккО аФмж 
бйСмжбСбОкСю, О лТС лТжпжкж бігйСбж йОє аФмж лжУьйСбС лСбігСйиПкС гПзиОТОкмО. 

11. ЖжмкжР СТвОк бігйСбияє Ф лТжРкяммі йжмкСї гПзиОТОоії бжзиюпкС е мОзжХ лігУмОб: 
1) йжмкО гПзиОТОоія кП йіУмжмь ФУіХ бігСйСУмПР ОаС лСгОкО аПе гСзФйПкміб, 

лПТПгаОпПкжХ УмОммПю 335 оьСвС КСгПзУФ; 
2) ПиПзмТСккО йжмкО гПзиОТОоія кП йіУмжмь бУмОкСбиПкжХ еОзСкСгОбУмбСй 

СаСб'яезСбжХ ТПзбіежміб; 
3) йжмкФ гПзиОТОоію лСгОкС е лСТФрПккяй ікржХ бжйСв, бУмОкСбиПкжХ ожй КСгПзУСй. 
12. К ТОеі бігйСбж Ф лТжРкяммі йжмкСї гПзиОТОоії лСУОгСбСю СУСаСю йжмкСвС СТвОкФ 

еОлСбкюємьУя зОТмзО бігйСбж Ф лТжРкяммі йжмкСї гПзиОТОоії еО нСТйСю, бУмОкСбиПкСю 
оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ 
нікОкУСбФ лСиімжзФ. Игжк лТжйіТкжз еОекОпПкСї зОТмзж кПбігзиОгкС бТФпОємьУя 
(кОгУжиОємьУя) гПзиОТОкмФ ОаС ФлСбкСбОдПкіР кжй СУСаі. ІкнСТйОоія лТС бігйСбФ Ф 
лТжРкяммі гия СнСТйиПккя ПиПзмТСккСї йжмкСї гПзиОТОоії кОгУжиОємьУя гПзиОТОкмФ 
ПиПзмТСккжй лСбігСйиПккяй, еОУбігпПкжй ПиПзмТСккжй ліглжУСй лСУОгСбСї СУСаж 
йжмкСвС СТвОкФ. 

13. ДСзФйПкмж, бігСйСУмі лТС язі еОекОпПкі б йжмкіР гПзиОТОоії, лСбжккі еаПТівОмжУя 
гПзиОТОкмСй лТСмявСй кП йПкрП кід 1095 гкіб, зТій гСзФйПкміб кО лОлПТСбжХ кСУіяХ, сС 
кОгОкі йжмкСйФ СТвОкФ гия егіРУкПккя йжмкжХ нСТйОиькСУмПР мО кП лСбПТкПкі йжмкжй 
СТвОкСй ліУия їХ бжзСкОккя. ДПзиОТОкм мО ФлСбкСбОдПкО кжй СУСаО кПУФмь ФУмОкСбиПкФ 
ожй КСгПзУСй мО ікржйж еОзСкОйж КзТОїкж біглСбігОиькіУмь еО лСгОккя кПгСУмСбіТкжХ 
бігСйСУмПР, бкПУПкжХ кжйж гС йжмкСї гПзиОТОоії, еО екжсПккя ОаС бмТОмФ гСзФйПкміб, 
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бігСйСУмі лТС язі еОекОпПкі б йжмкіР гПзиОТОоії, гС еОзікпПккя УмТСзФ еаПТівОккя, 
лПТПгаОпПкСвС оією пОУмжкСю. 

ЛмОммя 265. ДПзиОТОкмж 
1. ДПзиОТОкмОйж йОюмь лТОбС бжУмФлОмж: 
1) лТж лПТПйісПккі мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя пПТПе 

йжмкжР зСТгСк КзТОїкж ОаС лТж ейікі йжмкСвС ТПджйФ сСгС мСбОТіб кО лігУмОбі 
еСбкіркьСПзСкСйіпкСвС гСвСбСТФ, ФзиОгПкСвС ТПежгПкмСй, - ТПежгПкм, язжй ОаС біг ійПкі 
язСвС ФзиОгПкС оПР гСвСбіТ; 

2) б ікржХ бжлОгзОХ - СУСаО, язО біглСбігкС гС еОзСкСгОбУмбО КзТОїкж йОє лТОбС 
бпжкямж сСгС мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя юТжгжпкС екОпФсі 
гії біг УбСвС ійПкі. 

2. ДПзиОТОкмОйж йСдФмь аФмж міиьзж ТПежгПкмж, зТій бжлОгзіб лПТПйісПккя пПТПе 
йжмкжР зСТгСк КзТОїкж: 

1) вТСйОгякОйж - СУСажУмжХ ТПпПР, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб СУСажУмСвС зСТжУмФбОккя мО 
ікржХ мСбОТіб гия СУСажУмжХ, УійПРкжХ пж ікржХ лСмТПа, кП лСб'яеОкжХ іе егіРУкПккяй 
ліглТжєйкжоьзСї гіяиькСУмі; 

2) СУСаОйж, язі йОюмь ліиьвж евігкС іе УмОммяйж 383 - 386, 388, 389, 391, 392 оьСвС 
КСгПзУФ, - мСбОТіб, Ф еб'яезФ іе ббПеПккяй язжХ кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж мО бжбПеПккяй їХ 
еО йПді оієї мПТжмСТії мОзі ліиьвж кОгОюмьУя; 

3) лТПгУмОбкжомбОйж ікСеПйкжХ ніТй - мСбОТіб, сС кП лігиявОюмь бігпФдПккю мО 
лТжекОпПкі гия УиФдаСбСвС зСТжУмФбОккя ожХ лТПгУмОбкжомб лТж гПзиОТФбОккі Ф йжмкі 
ТПджйж мжйпОУСбСвС ббПеПккя, ТППзУлСТмФ, мТОкежмФ, О мОзСд ійлСТмФ сСгС мСбОТіб, 
ббПеПкжХ гия биОУкжХ лСмТПа мОзжХ лТПгУмОбкжомб; 

4) ікСеПйкжйж лПТПбіекжзОйж - мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб зСйПТоіРкСвС 
лТжекОпПккя, сС лПТПйісФюмьУя мПТжмСТією КзТОїкж лТСХігкжй мТОкежмСй; 

5) ікржХ бжлОгзіб, зСиж біглСбігкС гС еОзСкСгОбУмбО КзТОїкж кПТПежгПкм йОє лТОбС 
ТСелСТягдОмжУя мСбОТОйж кО йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж. 

3. ЙіглТжєйУмбО йСдФмь аФмж гПзиОТОкмОйж, еО ФйСбж лПТПаФбОккя їХ кО СаиізФ б 
йжмкжХ СТвОкОХ КзТОїкж. 

4. ГТСйОгякж йСдФмь аФмж гПзиОТОкмОйж ліУия гСУявкПккя кжйж 16-ТіпкСвС бізФ. 
5. ДПзиОТОкм йСдП егіРУкюбОмж гПзиОТФбОккя мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб 

зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя УОйСУміРкС ОаС ФлСбкСбОдФбОмж ікржХ СУіа кО егіРУкПккя 
гПзиОТФбОккя біг УбСвС ійПкі. 

6. ДПзиОТФбОккя мСбОТіб, сС кОиПдОмь вТСйОгякОй, йСдП егіРУкюбОмжУя ожйж 
вТСйОгякОйж ОаС ікржйж вТСйОгякОйж, ФлСбкСбОдПкжйж кО оП биОУкжзОйж еОекОпПкжХ 
мСбОТіб кСмОТіОиькС лСУбігпПкжйж гСТФпПккяйж. 

ЛмОммя 266. ИаСб'яезж, лТОбО мО біглСбігОиькіУмь гПзиОТОкмО мО ФлСбкСбОдПкСї кжй 
СУСаж 

1. ДПзиОТОкм еСаСб'яеОкжР: 
1) егіРУкжмж гПзиОТФбОккя мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя 

біглСбігкС гС лСТягзФ, бУмОкСбиПкСвС ожй КСгПзУСй; 
2) кО бжйСвФ йжмкСвС СТвОкФ лТПг'ябжмж мСбОТж, мТОкУлСТмкі еОУСаж зСйПТоіРкСвС 

лТжекОпПккя гия йжмкСвС зСкмТСию і йжмкСвС СнСТйиПккя; 
3) кОгОмж йжмкСйФ СТвОкФ лПТПгаОпПкі еОзСкСгОбУмбСй гСзФйПкмж і бігСйСУмі, 

кПСаХігкі гия бжзСкОккя йжмкжХ нСТйОиькСУмПР; 
4) Ф бжлОгзОХ, бжекОпПкжХ ожй КСгПзУСй мО ЙСгОмзСбжй зСгПзУСй КзТОїкж, УлиОмжмж 

йжмкі лиОмПді ОаС еОаПелПпжмж їХ УлиОмФ біглСбігкС гС ТСегіиФ X оьСвС КСгПзУФ; 
5) Ф бжлОгзОХ, бжекОпПкжХ ожй КСгПзУСй мО ікржйж еОзСкОйж КзТОїкж, УлиОмжмж ікрі 

лиОмПді, зСкмТСиь еО УлТОбияккяй язжХ лСзиОгПкС кО йжмкі СТвОкж. 
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2. ЙПТПг лСгОпПю йжмкСї гПзиОТОоії гПзиОТОкм йОє лТОбС е гСебСиФ йжмкСвС СТвОкФ 
егіРУкюбОмж ніежпкжР Свияг мСбОТіб е йПмСю лПТПбіТзж їХ біглСбігкСУмі СлжУФ 
(бігСйСУмяй), еОекОпПкСйФ Ф мСбОТСУФлТСбігкжХ гСзФйПкмОХ, аТОмж лТСаж мО еТОезж 
мСбОТіб. 

3. К бжлОгзОХ мО б лСТягзФ, бжекОпПкжХ ожй КСгПзУСй, гПзиОТОкм йОє лТОбС бжйОвОмж 
біг йжмкСвС СТвОкФ бжлФУзФ мСбОТіб, еО ФйСбж еОаПелПпПккя УлиОмж йжмкжХ лиОмПдіб 
біглСбігкС гС ТСегіиФ X оьСвС КСгПзУФ. 

4. К ТОеі УОйСУміРкСвС гПзиОТФбОккя мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб зСйПТоіРкСвС 
лТжекОпПккя гПзиОТОкмСй лПТПгаОпПкФ ожй КСгПзУСй біглСбігОиькіУмь еО бпжкПккя 
лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи Ф лСбкСйФ СаУяеі кПУП гПзиОТОкм. 

5. ИУСаО, ФлСбкСбОдПкО кО гПзиОТФбОккя мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб зСйПТоіРкСвС 
лТжекОпПккя біг ійПкі гПзиОТОкмО, йОє мОзі УОйі СаСб'яезж, лТОбО і кПУП мОзФ УОйФ 
біглСбігОиькіУмь, сС Р гПзиОТОкм. 

ЛмОммя 267. ДПзиОТФбОккя мСбОТіб екОпкСї зіиьзСУмі кОРйПкФбОкь, язі кОгіРриж 
Сгкією лОТмією 

1. К ТОеі кОгХСгдПккя мСбОТіб ТіекжХ кОРйПкФбОкь Ф зіиьзСУмі аіиьрП 10 мСбОТкжХ 
лігзОмПвСТіР Сгкією лОТмією бСкж еО аОдОккяй гПзиОТОкмО ОаС ФлСбкСбОдПкСї кжй СУСаж 
йСдФмь гПзиОТФбОмжУя гия біиькСвС СаівФ кО йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж еО Сгкжй 
зиОУжнізОоіРкжй зСгСй евігкС е ККМ ЗДД еО ФйСбж, сС оьСйФ зСгФ біглСбігОє кОРаіиьрО 
УмОбзО ббіекСвС йжмО. ЯзсС гС СзТПйжХ мСбОТіб, язі бХСгямь гС еОекОпПкСї лОТмії, 
еОУмСУСбФюмьУя лПТПгаОпПкі еОзСкСй еОХСгж кПмОТжнкСвС ТПвФиюбОккя 
еСбкіркьСПзСкСйіпкСї гіяиькСУмі, мОзжР УлСУіа гПзиОТФбОккя кП ебіиькяє гПзиОТОкмО ОаС 
ФлСбкСбОдПкФ кжй СУСаФ біг гСгПТдОккя еОекОпПкжХ еОХСгіб сСгС ожХ мСбОТіб. 

2. З йПмСю лПТПбіТзж гСгПТдОккя гПзиОТОкмСй ФйСб, еОекОпПкжХ Ф пОУмжкі лПТріР оієї 
УмОммі, йжмкжР СТвОк йОє лТОбС бжйОвОмж аіиьр гПмОиькФ ікнСТйОоію сСгС СзТПйжХ 
мСбОТіб, язі гПзиОТФюмьУя. 

3. ЙСиСдПккя оієї УмОммі кП лСржТююмьУя кО ійлСТм: 
1) лігОзожекжХ мСбОТіб; 
2) мСбОТіб, кО язі еОзСкОйж бУмОкСбиПкі зіиьзіУкі СайПдПккя ійлСТмФ; 
3) мСбОТіб, сСгС язжХ бУмОкСбиПкС СУСаижбі бжгж йжмО. 

ЛмОммя 268. ЙСйжизж Ф йжмкіР гПзиОТОоії 
1. ДСлФсПккя Ф йжмкіР гПзиОТОоії лСйжиСз, язі кП лТжебПиж гС кПлТОбСйіТкСвС 

ебіиькПккя біг УлиОмж йжмкжХ лиОмПдіб ОаС ейПкрПккя їХ ТСейіТФ, гС кПеОаПелПпПккя 
гСмТжйОккя еОХСгіб мОТжнкСвС мО/ОаС кПмОТжнкСвС ТПвФиюбОккя еСбкіркьСПзСкСйіпкСї 
гіяиькСУмі, кП мявкП еО УСаСю еОУмСУФбОккя УОкзоіР, лПТПгаОпПкжХ ожй КСгПзУСй мО 
ікржйж еОзСкСгОбпжйж ОзмОйж КзТОїкж. 

2. К бжлОгзОХ, лПТПгаОпПкжХ пОУмжкСю лПТрСю оієї УмОммі, лСУОгСбі СУСаж йжмкжХ 
СТвОкіб кОгОюмь гПзиОТОкмОй ОаС ФлСбкСбОдПкжй кжй СУСаОй йСдижбіУмь бжлТОбжмж 
лСйжизж, гСлФсПкі б йжмкіР гПзиОТОоії. 

3. Вийкючема. 

ЛмОммя 269. ЗйікО, бігзижзОккя мО бжекОккя йжмкСї гПзиОТОоії кПгіРУкСю 
1. ВіглСбігкС гС лСиСдПкь оієї УмОммі еО лжУьйСбжй ебПТкПккяй гПзиОТОкмО ОаС 

ФлСбкСбОдПкСї кжй СУСаж мО е гСебСиФ йжмкСвС СТвОкФ бігСйСУмі, еОекОпПкі б йжмкіР 
гПзиОТОоії, йСдФмь аФмж ейікПкі ОаС йжмкО гПзиОТОоія йСдП аФмж бігзижзОкО. К ТОеі 
бігйСбж Ф кОгОккі мОзСвС гСебСиФ йжмкжР СТвОк еСаСб'яеОкжР кПбігзиОгкС, лжУьйСбС ОаС б 
ПиПзмТСккСйФ бжвиягі, лСбігСйжмж гПзиОТОкмО лТС лТжпжкж і лігУмОбж мОзСї бігйСбж. 

2. ВкПУПккя ейік гС йжмкСї гПзиОТОоії, лТжРкямСї йжмкжй СТвОкСй, гСлФУзОємьУя гС 
йСйПкмФ еОбПТрПккя йжмкСвС СнСТйиПккя мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб зСйПТоіРкСвС 
лТжекОпПккя біглСбігкС гС еОябиПкСвС йжмкСвС ТПджйФ, О мОзСд лТСмявСй мТьСХ ТСзіб е 
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гкя еОбПТрПккя їХ йжмкСвС СнСТйиПккя. Зйікж лСбжккі УмСУФбОмжУя ижрП мСбОТіб, 
мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя, еОекОпПкжХ Ф йжмкіР гПзиОТОоії. 

3. ЯзсС ліУия бжлФУзФ Ф біиькжР Саів мСбОТіб, йжмкжР зСкмТСиь язжХ егіРУкюбОбУя аПе 
лТСбПгПккя йжмкСвС СвиягФ, гПзиОТОкмСй бжябиПкі мСбОТж, лПТПйісПкі пПТПе йжмкжР 
зСТгСк КзТОїкж і кП еОекОпПкі б йжмкіР гПзиОТОоії, еО лжУьйСбжй ебПТкПккяй гПзиОТОкмО 
мО е гСебСиФ йжмкСвС СТвОкФ гСлФУзОємьУя бкПУПккя гС йжмкСї гПзиОТОоії ейік сСгС 
еаіиьрПккя зіиьзСУмі мСбОТіб, бжлФсПкжХ Ф біиькжР Саів кО йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж, Ф 
еб'яезФ е бжябиПккяй кПеОгПзиОТСбОкжХ мСбОТіб. 

4. ВкПУПккя гС йжмкСї гПзиОТОоії ейік, язі ближбОюмь кО еОУмСУФбОккя гС мСбОТіб 
еОХСгіб мОТжнкСвС мО/ОаС кПмОТжнкСвС ТПвФиюбОккя еСбкіркьСПзСкСйіпкСї гіяиькСУмі, 
егіРУкюємьУя еО ФйСбж гСмТжйОккя мОзжХ еОХСгіб. 

5. ВігзижзОккя йжмкСї гПзиОТОоії гСлФУзОємьУя ижрП гС йСйПкмФ еОбПТрПккя йжмкСвС 
СнСТйиПккя мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя біглСбігкС гС 
еОябиПкСвС йжмкСвС ТПджйФ. 

6. ЯзсС мСбОТж, мТОкУлСТмкі еОУСаж зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя, СнСТйиПкі еО 
гПзиОТОоією гия бжбПеПккя еО йПді йжмкСї мПТжмСТії КзТОїкж, кП лПТПмкФиж гПТдОбкжР 
зСТгСк КзТОїкж лТСмявСй 180 гкіб, йжмкжР СТвОк бжекОє ою йжмкФ гПзиОТОоію кПгіРУкСю. 
ЗОекОпПкжР УмТСз йСдП аФмж ейПкрПкжР еО лжУьйСбжй ебПТкПккяй гПзиОТОкмО ОаС 
ФлСбкСбОдПкСї кжй СУСаж. 

7. ЙСТягСз бкПУПккя ейік гС йжмкжХ гПзиОТОоіР, їХ бігзижзОккя мО бжекОккя 
кПгіРУкжйж бжекОпОємьУя КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж. 

8. ЙіУия бігзижзОккя ОаС бжекОккя кПгіРУкСю йжмкСї гПзиОТОоії мСбОТж, мТОкУлСТмкі 
еОУСаж зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя, сС б кіР еОгПзиОТСбОкі, лСбжккі аФмж бжгОкі е-ліг 
йжмкСвС зСкмТСию еО еОябСю гПзиОТОкмО ОаС ФлСбкСбОдПкСї кжй СУСаж, язсС гС лСпОмзФ 
йжмкСвС СнСТйиПккя ожХ мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя бСкж 
лПТПаФбОиж Ф біиькСйФ СаівФ кО йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж, ОаС еОгПзиОТСбОкі лТСмявСй 10 
гкіб гС СаТОкСвС йжмкСвС ТПджйФ. 

9. ЙСУОгСбі СУСаж йжмкжХ СТвОкіб кП йОюмь лТОбО еОлСбкюбОмж йжмкФ гПзиОТОоію, 
ейікюбОмж бігСйСУмі, еОекОпПкі б йжмкіР гПзиОТОоії, зТій бкПУПккя гС кПї бігСйСУмПР, сС 
кОиПдОмь гС лСбкСбОдПкь йжмкжХ СТвОкіб. 

10. К ТОеі бжябиПккя лСТФрПкь йжмкжХ лТОбжи сСгС еОгПзиОТСбОкжХ Ф йжмкіР 
гПзиОТОоії мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя бкПУПккя ейік, 
бігзижзОккя мО бжекОккя кПгіРУкСю оієї гПзиОТОоії гС еОзікпПккя лТСбОгдПккя Ф 
біглСбігкжХ УлТОбОХ еОаСТСкяюмьУя. ЗП лСТФрФємьУя лТСбОгдПккя Ф УлТОбОХ лТС 
лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи Ф бжлОгзОХ, язсС гПзиОТОкм ОаС ФлСбкСбОдПкО кжй СУСаО 
УОйСУміРкС ебПТкФижУя гС йжмкСвС СТвОкФ е лТСХОккяй лТС бкПУПккя ейік гС йжмкСї 
гПзиОТОоії біглСбігкС гС пОУмжк гТФвСї - пПмбПТмСї оієї УмОммі. 
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КСегіи IX 
ЖИМЗІ ЙЙАМДЖІ 

ГиОбО 41. ЗОвОиькі лСиСдПккя сСгС йжмкжХ лиОмПдіб 

ЛмОммя 270. ИлСгОмзФбОккя йжмкжйж лиОмПдОйж мСбОТіб, сС лПТПйісФюмьУя пПТПе 
йжмкжР зСТгСк КзТОїкж 

1. ЙТОбжиО СлСгОмзФбОккя мСбОТіб, сС лПТПйісФюмьУя пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж, 
йжмСй, зТій СУСаижбжХ бжгіб йжмО, бУмОкСбиююмьУя ожй КСгПзУСй мО йідкОТСгкжйж 
гСвСбСТОйж, евСгО кО СаСб'яезСбіУмь язжХ кОгОкО ВПТХСбкСю КОгСю КзТОїкж. ЙТОбжиО 
СлСгОмзФбОккя СУСаижбжйж бжгОйж йжмО бУмОкСбиююмьУя еОзСкОйж КзТОїкж "ЙТС еОХжУм 
кОоіСкОиькСвС мСбОТСбжТСакжзО біг гПйліквСбСвС ійлСТмФ", "ЙТС еОХжУм кОоіСкОиькСвС 
мСбОТСбжТСакжзО біг УФаУжгСбОкСвС ійлСТмФ", "ЙТС еОУмСУФбОккя УлПоіОиькжХ еОХСгіб сСгС 
ійлСТмФ б КзТОїкФ", СзТПйжй еОзСкСй сСгС бУмОкСбиПккя гСгОмзСбСвС ійлСТмкСвС еаСТФ. 

2. ЙТОбжиО СлСгОмзФбОккя мСбОТіб, сС лПТПйісФюмьУя пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж, 
ікржйж (зТій йжмО) йжмкжйж лиОмПдОйж бУмОкСбиююмьУя ЙСгОмзСбжй зСгПзУСй КзТОїкж е 
ФТОХФбОккяй СУСаижбСУмПР, сС бжекОпОюмьУя ожй КСгПзУСй. 

3. ИУСаижбСУмі СлСгОмзФбОккя йжмкжйж лиОмПдОйж мСбОТіб, лСйісПкжХ Ф біглСбігкжР 
йжмкжР ТПджй, бжекОпПкі Ф УмОммі 286 мО ТСегіиі V оьСвС КСгПзУФ, О мОзСд Ф ТСегіиОХ V і VI 
ЙСгОмзСбСвС зСгПзУФ КзТОїкж. 

ГиОбО 42. ЖжмС 

ЛмОммя 271. ЖжмС мО РСвС бжгж 
1. ЖжмС - оП еОвОиькСгПТдОбкжР лСгОмСз, бУмОкСбиПкжР ЙСгОмзСбжй зСгПзУСй 

КзТОїкж мО ожй КСгПзУСй, язжР кОТОХСбФємьУя мО УлиОпФємьУя біглСбігкС гС оьСвС КСгПзУФ, 
еОзСкіб КзТОїкж мО йідкОТСгкжХ гСвСбСТіб, евСгО кО СаСб'яезСбіУмь язжХ кОгОкО ВПТХСбкСю 
КОгСю КзТОїкж. 

2. В КзТОїкі еОУмСУСбФюмьУя мОзі бжгж йжмО: 
1) ббіекП йжмС; 
2) бжбіекП йжмС; 
3) УПеСккП йжмС; 
4) СУСаижбі бжгж йжмО: УлПоіОиькП, ОкмжгПйліквСбП, зСйлПкУОоіРкП, гСгОмзСбжР 

ійлСТмкжР еаіТ. 
3. ЗОаСТСкяємьУя еОУмСУСбФбОмж ікрі бжгж йжмО, зТій мжХ, сС бУмОкСбиПкі ожй 

КСгПзУСй. 

ЛмОммя 272. ВбіекП йжмС 
1. ВбіекП йжмС бУмОкСбиюємьУя кО мСбОТж, сС ббСеямьУя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж. 
2. ВУмОкСбиПккя кСбжХ мО ейікО гіюпжХ УмОбСз ббіекСвС йжмО, бжекОпПкжХ Жжмкжй 

мОТжнСй КзТОїкж, егіРУкююмьУя ВПТХСбкСю КОгСю КзТОїкж рияХСй лТжРкяммя еОзСкіб 
КзТОїкж. 

ЛмОммя 273. ВжбіекП йжмС 
1. ВжбіекП йжмС бУмОкСбиюємьУя еОзСкСй кО ФзТОїкУьзі мСбОТж, сС бжбСеямьУя еО йПді 

йжмкСї мПТжмСТії КзТОїкж. 

ЛмОммя 274. ЛПеСккП йжмС 
1. ЗО СзТПйі мСбОТж еОзСкСй йСдП бУмОкСбиюбОмжУя УПеСккП йжмС кО УмТСз кП йПкрП 

60 мО кП аіиьрП 120 лСУиігСбкжХ зОиПкгОТкжХ гкіб е гкя бУмОкСбиПккя УПеСккСвС йжмО. 
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ЛмОммя 275. ИУСаижбі бжгж йжмО 
1. К бжлОгзОХ, лПТПгаОпПкжХ еОзСкОйж КзТОїкж (язсС ікрП кП лПТПгаОпПкС 

йідкОТСгкжйж гСвСбСТОйж, евСгО кО СаСб'яезСбіУмь язжХ кОгОкО ВПТХСбкСю КОгСю 
КзТОїкж), е йПмСю еОХжУмФ ПзСкСйіпкжХ ікмПТПУіб КзТОїкж мО ФзТОїкУьзжХ мСбОТСбжТСакжзіб Ф 
ТОеі ббПеПккя мСбОТіб кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж, кПеОиПдкС біг ікржХ бжгіб йжмО, йСдФмь 
еОУмСУСбФбОмжУя СУСаижбі бжгж йжмО: 

1) УлПоіОиькП йжмС; 
2) ОкмжгПйліквСбП йжмС; 
3) зСйлПкУОоіРкП йжмС; 
4) гСгОмзСбжР ійлСТмкжР еаіТ. 
2. НОУмжкФ гТФвФ бжзиюпПкС. 
3. ЛлПоіОиькП йжмС бУмОкСбиюємьУя біглСбігкС гС ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС еОУмСУФбОккя 

УлПоіОиькжХ еОХСгіб сСгС ійлСТмФ б КзТОїкФ": 
1) яз еОУіа еОХжУмФ кОоіСкОиькСвС мСбОТСбжТСакжзО, Ф ТОеі язсС мСбОТж ббСеямьУя кО 

йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж б СаУявОХ мО/ОаС еО мОзжХ ФйСб, сС їХ ббПеПккя еОлСгіює ОаС 
УмбСТює еОвТСеФ еОлСгіяккя екОпкСї рзСгж кОоіСкОиькСйФ мСбОТСбжТСакжзФ; 

2) яз еОХСгж Ф біглСбігь кО гжУзТжйікОоіРкі мО/ОаС кПгТФдкі гії ікржХ гПТдОб, йжмкжХ 
УСюеіб мО ПзСкСйіпкжХ ФвТФлСбОкь, язі СайПдФюмь ТПОиіеОоію еОзСккжХ лТОб мО ікмПТПУіб 
УФа'єзміб еСбкіркьСПзСкСйіпкСї гіяиькСУмі КзТОїкж. 

4. АкмжгПйліквСбП йжмС бУмОкСбиюємьУя біглСбігкС гС ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС еОХжУм 
кОоіСкОиькСвС мСбОТСбжТСакжзО біг гПйліквСбСвС ійлСТмФ" Ф ТОеі ббПеПккя кО йжмкФ 
мПТжмСТію КзТОїкж мСбОТіб, язі є Са'єзмСй гПйліквФ, сС еОлСгіює рзСгФ ОаС УмбСТює 
еОвТСеФ еОлСгіяккя рзСгж кОоіСкОиькСйФ мСбОТСбжТСакжзФ. 

5. КСйлПкУОоіРкП йжмС бУмОкСбиюємьУя біглСбігкС гС ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС еОХжУм 
кОоіСкОиькСвС мСбОТСбжТСакжзО біг УФаУжгСбОкСвС ійлСТмФ" Ф ТОеі ббПеПккя кО йжмкФ 
мПТжмСТію КзТОїкж мСбОТіб, язі є Са'єзмСй УФаУжгСбОкСвС ійлСТмФ, сС еОлСгіює рзСгФ ОаС 
УмбСТює еОвТСеФ еОлСгіяккя рзСгж кОоіСкОиькСйФ мСбОТСбжТСакжзФ. 

6. ДСгОмзСбжР ійлСТмкжР еаіТ бУмОкСбиюємьУя еОзСкСй біглСбігкС гС УмОммі XII 
ГПкПТОиькСї ФвСгж е мОТжніб і мСТвібиі 1994 ТСзФ (гОиі - ГАММ-1994) мО ДСйСбиПкСУмі лТС 
лСиСдПккя ГАММ-1994 сСгС лиОмідкСвС аОиОкУФ Ф ТОеі екОпкСвС лСвіТрПккя УмОкФ 
лиОмідкСвС аОиОкУФ ОаС іУмСмкСвС УзСТСпПккя еСиСмСбОиюмкжХ ТПеПТбіб, ОаС гСУявкПккя 
кжйж йікійОиькСвС ТСейіТФ е йПмСю еОаПелПпПккя ТібкСбОвж лиОмідкСвС аОиОкУФ мО 
еаіиьрПккя ТСейіТФ еСиСмСбОиюмкжХ ТПеПТбіб. 

ЛмОммя 276. ЙиОмкжзж йжмО 
1. ЙиОмкжзОйж йжмО є: 
1) СУСаО, язО ббСежмь мСбОТж кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж пж бжбСежмь мСбОТж е йжмкСї 

мПТжмСТії КзТОїкж Ф лСТягзФ мО кО ФйСбОХ, бУмОкСбиПкжХ ожй КСгПзУСй; 
2) СУСаО, кО ОгТПУФ язСї кОгХСгямь мСбОТж, сС лПТПйісФюмьУя (лПТПУжиОюмьУя) Ф 

йідкОТСгкжХ лСрмСбжХ ОаС ПзУлТПУ-біглТОбиПккяХ, кПУФлТСбСгдФбОкСйФ аОвОді, 
бОкмОдкжХ біглТОбиПккяХ; 

3) СУСаО, кО язФ лСзиОгОємьУя СаСб'яеСз гСмТжйОккя бжйСв йжмкжХ ТПджйіб, язі 
лПТПгаОпОюмь ебіиькПккя біг СлСгОмзФбОккя йжмСй, Ф ТОеі лСТФрПккя мОзжХ бжйСв; 

4) СУСаО, язО бжзСТжУмСбФє мСбОТж, йжмкП СнСТйиПккя язжХ аФиС егіРУкПкС е ФйСбкжй 
ебіиькПккяй біг СлСгОмзФбОккя, кП еО оіиьСбжй лТжекОпПккяй мО/ОаС бУФлПТПп ФйСбОй пж 
оіияй мОзСвС ебіиькПккя евігкС е ожй КСгПзУСй, ікржйж еОзСкОйж КзТОїкж, О мОзСд аФгь-язі 
ікрі СУСаж, язі аПелігУмОбкС бжзСТжУмСбФюмь ебіиькПккя біг СлСгОмзФбОккя йжмСй 
(лСгОмзСбФ ліиьвФ); 

5) СУСаО, язО ТПОиіеФє ОаС лПТПгОє Ф бСиСгіккя, зСТжУмФбОккя пж ТСелСТягдПккя 
мСбОТж, сС аФиж бжлФсПкі Ф біиькжР Саів кО йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж іе ебіиькПккяй біг 
СлСгОмзФбОккя йжмкжйж лиОмПдОйж, гС еОзікпПккя УмТСзФ, бжекОпПкСвС еОзСкСй; 
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6) СУСаО, язО ТПОиіеФє мСбОТж, мТОкУлСТмкі еОУСаж біглСбігкС гС УмОммі 243 оьСвС 
КСгПзУФ. 

ЛмОммя 277. Иа'єзмж СлСгОмзФбОккя йжмСй 
1. Иа'єзмОйж СлСгОмзФбОккя йжмСй є: 
1) мСбОТж, йжмкО бОТміУмь язжХ лПТПбжсФє ПзбібОиПкм 150 єбТС, сС ббСеямьУя кО йжмкФ 

мПТжмСТію КзТОїкж ОаС бжбСеямьУя еО йПді йжмкСї мПТжмСТії КзТОїкж ліглТжєйУмбОйж; 
2) мСбОТж, сС ббСеямьУя (лПТПУжиОюмьУя) кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж б СаУявОХ, язі 

лігиявОюмь СлСгОмзФбОккю йжмкжйж лиОмПдОйж біглСбігкС гС ТСегіиФ XII оьСвС КСгПзУФ, О 
мОзСд ТСегіиіб V мО VI ЙСгОмзСбСвС зСгПзУФ КзТОїкж; 

3) мСбОТж, мТОкУлСТмкі еОУСаж, сС ТПОиіеФюмьУя біглСбігкС гС УмОммі 243 оьСвС 
КСгПзУФ. 

ЛмОммя 278. ДОмО бжкжзкПккя лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь 
1. ДОмСю бжкжзкПккя лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь іе УлиОмж йжмО Ф ТОеі ббПеПккя мСбОТіб 

кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж пж бжбПеПккя мСбОТіб е йжмкСї мПТжмСТії КзТОїкж є гОмО 
лСгОккя йжмкСйФ СТвОкФ йжмкСї гПзиОТОоії гия йжмкСвС СнСТйиПккя ОаС гОмО кОТОХФбОккя 
мОзСвС лСгОмзСбСвС еСаСб'яеОккя йжмкжй СТвОкСй Ф бжлОгзОХ, бжекОпПкжХ ожй КСгПзУСй 
мО еОзСкОйж КзТОїкж. 

ЛмОммя 279. БОеО СлСгОмзФбОккя йжмСй 
1. БОеСю СлСгОмзФбОккя йжмСй мСбОТіб, сС лПТПйісФюмьУя пПТПе йжмкжР зСТгСк 

КзТОїкж, є: 
1) гия мСбОТіб, кО язі еОзСкСй бУмОкСбиПкС ОгбОиСТкі УмОбзж йжмО, - йжмкО бОТміУмь 

мСбОТіб; 
2) гия мСбОТіб, кО язі еОзСкСй бУмОкСбиПкС УлПожніпкі УмОбзж йжмО, - зіиьзіУмь мОзжХ 

мСбОТіб Ф бУмОкСбиПкжХ еОзСкСй СгжкжояХ бжйіТФ. 
Дия мСбОТіб, кО язі еОзСкСй бУмОкСбиПкС зСйаікСбОкі УмОбзж йжмО, аОеО 

СлСгОмзФбОккя бжекОпОємьУя біглСбігкС гС лФкзміб 1 і 2 оієї пОУмжкж. 
2. БОеО СлСгОмзФбОккя йжмСй мСбОТіб, сС лПТПйісФюмьУя (лПТПУжиОюмьУя) пПТПе 

йжмкжР зСТгСк КзТОїкж б йідкОТСгкжХ лСрмСбжХ мО ПзУлТПУ-біглТОбиПккяХ, бжекОпОємьУя 
біглСбігкС гС УмОммі 234 оьСвС КСгПзУФ. 

3. БОеО СлСгОмзФбОккя йжмСй мСбОТіб, сС лПТПйісФюмьУя пПТПе йжмкжР зСТгСк 
КзТОїкж вТСйОгякОйж, бжекОпОємьУя біглСбігкС гС оьСвС КСгПзУФ. 

ЛмОммя 280. ЛмОбзж йжмО 
1. В КзТОїкі еОУмСУСбФюмьУя мОзі бжгж УмОбСз йжмО: 
1) ОгбОиСТкО - Ф бігУСмзОХ гС бУмОкСбиПкСї УмОммПю 279 оьСвС КСгПзУФ аОеж 

СлСгОмзФбОккя; 
2) УлПожніпкО - Ф вТСрСбСйФ ТСейіТі кО Сгжкжою аОеж СлСгОмзФбОккя, бУмОкСбиПкФ 

УмОммПю 279 оьСвС КСгПзУФ; 
3) зСйаікСбОкО, сС УзиОгОємьУя е ОгбОиСТкСї мО УлПожніпкСї УмОбСз йжмО. 
2. ЗОаСТСкяємьУя еОУмСУСбФбОмж ікрі, кід бУмОкСбиПкі Ф пОУмжкі лПТріР оієї УмОммі, бжгж 

УмОбСз йжмО. 
3. ЛмОбзж йжмО, зТій УПеСккСвС мО СУСаижбжХ бжгіб йжмО, бУмОкСбиююмьУя бжзиюпкС 

еОзСкОйж КзТОїкж е лжмОкь СлСгОмзФбОккя. 
4. ВбіекП йжмС кО мСбОТж, йжмкП СнСТйиПккя язжХ егіРУкюємьУя б лСТягзФ, 

бУмОкСбиПкСйФ гия ліглТжєйУмб, кОТОХСбФємьУя еО УмОбзОйж, бУмОкСбиПкжйж Жжмкжй 
мОТжнСй КзТОїкж. 

5. ВбіекП йжмС є гжнПТПкоіРСбОкжй сСгС мСбОТіб, сС лСХСгямь е гПТдОб, язі УліиькС е 
КзТОїкСю бХСгямь гС йжмкжХ УСюеіб ОаС ФмбСТююмь е кПю еСкж біиькСї мСТвібиі. К ТОеі 
бУмОкСбиПккя аФгь-язСвС УлПоіОиькСвС лТПнПТПкоіРкСвС йжмкСвС ТПджйФ евігкС е 
йідкОТСгкжйж гСвСбСТОйж, евСгО кО СаСб'яезСбіУмь язжХ кОгОкО ВПТХСбкСю КОгСю 
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КзТОїкж, еОУмСУСбФюмьУя лТПнПТПкоіРкі УмОбзж ббіекСвС йжмО, бУмОкСбиПкі Жжмкжй 
мОТжнСй КзТОїкж. 

ДС мСбОТіб, сС лСХСгямь е КзТОїкж ОаС е гПТдОб - пиПкіб ЛбімСбСї СТвОкіеОоії мСТвібиі, 
ОаС е гПТдОб, е язжйж КзТОїкО ФзиОиО гбСУмСТСккі ОаС ТПвіСкОиькі ФвСгж сСгС ТПджйФ 
кОРаіиьрСвС УлТжяккя, еОУмСУСбФюмьУя ліиьвСбі УмОбзж ббіекСвС йжмО, бУмОкСбиПкі Жжмкжй 
мОТжнСй КзТОїкж, язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС еОзСкСй. 

ДС ТПрмж мСбОТіб еОУмСУСбФюмьУя лСбкі УмОбзж ббіекСвС йжмО, бУмОкСбиПкі Жжмкжй 
мОТжнСй КзТОїкж. 

6. ВбіекП йжмС кО мСбОТж, йжмкП СнСТйиПккя язжХ егіРУкюємьУя б лСТягзФ, 
бУмОкСбиПкСйФ гия вТСйОгяк, кОТОХСбФємьУя біглСбігкС гС ТСегіиФ XII оьСвС КСгПзУФ. 

7. ВжбіекП йжмС кОТОХСбФємьУя еО УмОбзОйж, бУмОкСбиПкжйж еОзСкСй. 
8. ЛПеСккП йжмС кОТОХСбФємьУя еО УмОбзОйж, бУмОкСбиПкжйж ЗОзСкСй КзТОїкж "ЙТС 

гПТдОбкП ТПвФиюбОккя ійлСТмФ УіиьУьзСвСУлСгОТУьзСї лТСгФзоії". 
9. ИУСаижбі бжгж йжмО кОТОХСбФюмьУя еО УмОбзОйж, бУмОкСбиПкжйж ТірПккяйж 

ЖідбігСйпСї зСйіУії е йідкОТСгкСї мСТвібиі лТС еОУмСУФбОккя ОкмжгПйліквСбжХ, 
зСйлПкУОоіРкжХ ОаС УлПоіОиькжХ еОХСгіб, біглСбігкС гС еОзСкіб КзТОїкж "ЙТС еОХжУм 
кОоіСкОиькСвС мСбОТСбжТСакжзО біг гПйліквСбСвС ійлСТмФ", "ЙТС еОХжУм кОоіСкОиькСвС 
мСбОТСбжТСакжзО біг УФаУжгСбОкСвС ійлСТмФ", "ЙТС еОУмСУФбОккя УлПоіОиькжХ еОХСгіб сСгС 
ійлСТмФ б КзТОїкФ". 

ЛмОммя 281. МОТжнкі ліиьвж (мОТжнкі лТПнПТПкоії) 
1. ДСлФУзОємьУя бУмОкСбиПккя мОТжнкжХ ліиьв (мОТжнкжХ лТПнПТПкоіР) сСгС УмОбСз 

ЖжмкСвС мОТжнФ КзТОїкж Ф бжвиягі ебіиькПккя біг СлСгОмзФбОккя ббіекжй йжмСй, екждПккя 
УмОбСз ббіекСвС йжмО ОаС бУмОкСбиПккя мОТжнкжХ збСм біглСбігкС гС еОзСкСгОбУмбО 
КзТОїкж мО гия ббПеПккя мСбОТіб, сС лСХСгямь е гПТдОб, е язжйж ФзиОгПкС біглСбігкі 
йідкОТСгкі гСвСбСТж. 

2. МОТжнкі збСмж Ф бжвиягі бУмОкСбиПккя СаУявіб СзТПйжХ мСбОТіб, лТжекОпПкжХ гия 
ббПеПккя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж Ф бжекОпПкжР лПТіСг еі екждПккяй УмОбзж ббіекСвС 
йжмО, бУмОкСбиююмьУя СзТПйжйж еОзСкОйж. 

3. ВбПеПккя мСбОТіб кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж лСеО мОТжнкжйж збСмОйж 
егіРУкюємьУя аПе екждПккя УмОбСз ббіекСвС йжмО. 

4. ЗОаСТСкяємьУя екждФбОмж УмОбзж ббіекСвС йжмО гия СзТПйжХ СУіа і еО СзТПйжйж 
зСкмТОзмОйж. 

5. К ТОеі язсС ійлСТм мСбОТФ є Са'єзмСй ОкмжгПйліквСбжХ, зСйлПкУОоіРкжХ ОаС 
УлПоіОиькжХ еОХСгіб, мОТжнкі ліиьвж (мОТжнкі лТПнПТПкоії) кП бУмОкСбиююмьУя ОаС 
еФлжкяюмьУя пж лТжлжкяюмьУя, язсС ікрП кП лПТПгаОпПкС йідкОТСгкжйж гСвСбСТОйж, 
евСгО кО СаСб'яезСбіУмь язжХ кОгОкО ВПТХСбкСю КОгСю КзТОїкж. 

6. К біглСбігь кО гТФдкі гії гПТдОб сСгС ТПОиіеОоії еОзСккжХ лТОб мО ікмПТПУіб 
УФа'єзміб еСбкіркьСПзСкСйіпкСї гіяиькСУмі КзТОїкж, гПТдОб, е язжйж КзТОїкСю ФзиОгПкС 
йідкОТСгкі гСвСбСТж лТС біиькФ мСТвібию, яз еОХіг е кОоіСкОиькСї аПелПзж, сС 
еОлТСбОгдФємьУя біглСбігкС гС УмОммі XXI ГПкПТОиькСї ФвСгж е мОТжніб і мСТвібиі 1994 ТСзФ, 
КОаікПм ЖікіУмТіб КзТОїкж біглСбігкС гС УмОммі 291 ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС 
еСбкіркьСПзСкСйіпкФ гіяиькіУмь" йСдП лТжРкямж ТірПккя лТС мжйпОУСбП еОУмСУФбОккя 
ОкОиСвіпкжХ еОХСгіб - бУмОкСбиПккя мОТжнкжХ ліиьв (мОТжнкжХ лТПнПТПкоіР) Ф бжвиягі 
ебіиькПккя біг СлСгОмзФбОккя ббіекжй йжмСй, екждПккя УмОбСз ббіекСвС йжмО ОаС 
бУмОкСбиПккя мОТжнкжХ збСм - гС мСбОТіб, сС лСХСгямь е гПТдОб, язі егіРУкжиж гТФдкі гії 
сСгС ТПОиіеОоії еОзСккжХ лТОб мО ікмПТПУіб УФа'єзміб еСбкіркьСПзСкСйіпкСї гіяиькСУмі 
КзТОїкж, гПТдОб, е язжйж КзТОїкСю ФзиОгПкС йідкОТСгкі гСвСбСТж лТС біиькФ мСТвібию, мО 
язі б СгкСУмСТСккьСйФ лСТягзФ еОУмСУФбОиж мОТжнкі ліиьвж (мОТжнкі лТПнПТПкоії) гС 
мСбОТіб, сС лСХСгямь е КзТОїкж. 
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ЛмОммя 282. ЗбіиькПккя біг СлСгОмзФбОккя йжмСй (лСгОмзСбі ліиьвж) 
1. К бжлОгзОХ, бУмОкСбиПкжХ ожй КСгПзУСй мО ікржйж еОзСкОйж е лжмОкь 

СлСгОмзФбОккя, лТж ббПеПккі кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж ОаС бжбПеПккі еО її йПді біг 
СлСгОмзФбОккя йжмСй ебіиькяюмьУя: 

1) мТОкУлСТмкі еОУСаж зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя, сС егіРУкююмь ТПвФияТкі 
йідкОТСгкі лПТПбПеПккя мСбОТіб мО/ОаС лОУОджТіб, О мОзСд лТПгйПмж йОмПТіОиькС-
мПХкіпкСвС лСУмОпОккя і УлСТягдПккя, лОижбС, лТСгСбСиьУмбС мО ікрП йОРкС, кПСаХігкі гия 
їХ кСТйОиькСї ПзУлиФОмОоії кО пОУ лПТПаФбОккя б гСТСеі, б лФкзмОХ лТСйідкСї еФлжкзж, ОаС 
лТжгаОкі еО зСТгСкСй Ф еб'яезФ е иізбігОоією кОУиігзіб ОбОТії (лСиСйзж) гОкжХ 
мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб; 

2) лТПгйПмж йОмПТіОиькС-мПХкіпкСвС лСУмОпОккя мО УлСТягдПккя, лОижбС, УжТСбжкО 
гия лТСйжУиСбСї лПТПТСазж, лТСгСбСиьУмбС мО ікрП йОРкС, сС бжбСеямьУя еО йПді йжмкСї 
мПТжмСТії КзТОїкж гия еОаПелПпПккя бжТСакжпСї гіяиькСУмі ФзТОїкУьзжХ мО СТПкгСбОкжХ 
(еОнТОХмСбОкжХ) ФзТОїкУьзжйж ліглТжєйУмбОйж і СТвОкіеОоіяйж УФгПк, язі бПгФмь йСТУьзжР 
лТСйжУПи, О мОзСд лТСгФзоія їХ лТСйжУиФ, сС ббСежмьУя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж; 

3) бОиюмО КзТОїкж, ікСеПйкО бОиюмО, оіккі лОлПТж мО аОкзібУьзі йПмОиж; 
4) мСбОТж, лТОбС биОУкСУмі кО язі кОаФбОємьУя гПТдОбСю Ф бжлОгзОХ, лПТПгаОпПкжХ 

ожй КСгПзУСй мО ікржйж еОзСкОйж КзТОїкж; 
5) мСбОТж, сС ббСеямьУя б КзТОїкФ ОаС бжбСеямьУя е КзТОїкж гия СніоіРкСвС і 

СУСажУмСвС зСТжУмФбОккя СУСаОйж, язі біглСбігкС гС йідкОТСгкжХ гСвСбСТіб, евСгО кО 
СаСб'яезСбіУмь язжХ кОгОкО ВПТХСбкСю КОгСю КзТОїкж, і еОзСкіб КзТОїкж зСТжУмФюмьУя 
лТОбСй ббПеПккя б КзТОїкФ мО бжбПеПккя е КзТОїкж мОзжХ мСбОТіб еі ебіиькПккяй біг УлиОмж 
йжмО; 

6) мСбОТж, сС ббСеямьУя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж б ТОйзОХ йідкОТСгкСї мПХкіпкСї 
гСлСйСвж біглСбігкС гС йідкОТСгкжХ гСвСбСТіб, евСгО кО СаСб'яезСбіУмь язжХ кОгОкО 
ВПТХСбкСю КОгСю КзТОїкж; 

7) мСбОТж, сС лСХСгямь е ікрСї мПТжмСТії, еО язі аФиС УлиОпПкС йжмС лТж лПТбіУкСйФ 
ббПеПккі кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж, мжйпОУСбС, Ф мСйФ пжУиі е йПмСю ТПйСкмФ, 
бжбСежижУя еО її йПді мО екСбФ ббСеямьУя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж; 

8) мСбОТж, сС лСХСгямь е йжмкСї мПТжмСТії КзТОїкж, еО язі аФиС УлиОпПкС йжмС лТж 
лПТбіУкСйФ бжбПеПккі еО йПді оієї мПТжмСТії, мжйпОУСбС ббСежижУя кО ою мПТжмСТію мО 
екСбФ бжбСеямьУя еО її йПді; 

9) гСзФйПкмж мО бжгОккя, язі кОгУжиОюмьУя б ТОйзОХ йідкОТСгкСвС СайікФ гС 
ОТХібкжХ ФУмОкСб, СУбімкіХ, кОФзСбжХ ОаС зФиьмФТкжХ еОзиОгіб, Ф мСйФ пжУиі аіаиіСмПз. 
ЙПТПиіз ожХ ФУмОкСб мО еОзиОгіб бжекОпОємьУя КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж; 

10) кО лПТіСг бжзСкОккя ТСаім сСгС лігвСмСбзж гС екяммя і екяммя ПкПТвСаиСзіб 
НСТкСажиьУьзСї АДЛ е ПзУлиФОмОоії мО лПТПмбСТПккя Са'єзмО "КзТжммя" кО ПзСиСвіпкС 
аПелПпкФ УжУмПйФ - мСбОТж (УжТСбжкО, йОмПТіОиж, ФУмОмзФбОккя мО СаиОгкОккя), сС 
кОгХСгямь б КзТОїкФ б ТОйзОХ йідкОТСгкСї мПХкіпкСї гСлСйСвж, язО кОгОємьУя кО 
аПеСлиОмкіР мО аПелСбСТСмкіР СУкСбі гия лСгОиьрСї ПзУлиФОмОоії, лігвСмСбзж гС екяммя і 
екяммя ПкПТвСаиСзіб НСТкСажиьУьзСї АДЛ е ПзУлиФОмОоії, лПТПмбСТПккя Са'єзмО "КзТжммя" кО 
ПзСиСвіпкС аПелПпкФ УжУмПйФ мО еОаПелПпПккя УСоіОиькСвС еОХжУмФ лПТУСкОиФ 
НСТкСажиьУьзСї АДЛ; 

11) мСбОТж, бзиюпОюпж лТСгФзоію, СаиОгкОккя, ФУмОмзФбОккя, мТОкУлСТмкі еОУСаж мО 
ікрі ТПпі йОРкСбСвС ХОТОзмПТФ, лТжекОпПкі гия бжзСкОккя ФвСгж лТС ТСелСгіи лТСгФзоії, О 
мОзСд лТСгФзоія, бжгСаФмО Ф бжзиюпкіР (йСТУьзіР) ПзСкСйіпкіР еСкі КзТОїкж, сС ббСеямьУя 
кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж лТж бжзСкОккі ФвСгж лТС ТСелСгіи лТСгФзоії, О мОзСд мСбОТж 
(зТій йОРкО мО йОмПТіОиькжХ оіккСУмПР, бОТміУмь язжХ аФиО бігрзСгСбОкО ікбПУмСТФ 
зСйлПкУОоіРкСю лТСгФзоією і язі лПТПРриж Ф биОУкіУмь гПТдОбж) мО бжгСаФмО лТСгФзоія, 
сС бжбСеямьУя ікбПУмСТСй е КзТОїкж біглСбігкС гС ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС ФвСгж лТС ТСелСгіи 
лТСгФзоії" мО ФвСгж лТС ТСелСгіи лТСгФзоії; 
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12) ОТХібкі гСзФйПкмж, лТжгаОкі е йПмСю бкПУПккя їХ гС ЗОоіСкОиькСвС ОТХібкСвС 
нСкгФ; 

13) нОТйОоПбмжпкО лТСгФзоія, УлСиФзж, сС бжзСТжУмСбФюмьУя гия її бжвСмСбиПккя, язі 
кП бжТСаияюмьУя б КзТОїкі мО зиОУжнізФюмьУя еО мСбОТкжйж вТФлОйж 28, 29, 30 ККМ ЗДД, 
лПТПиіз язжХ еОмбПТгдФємьУя КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж; 

14) ФУмОмзФбОккя, язП лТОоює кО бігкСбиюбОкжХ гдПТПиОХ ПкПТвії, ПкПТвСеаПТівОюпП 
СаиОгкОккя і йОмПТіОиж, еОУСаж бжйіТюбОккя, зСкмТСию мО ФлТОбиіккя бжмТОмОйж лОижбкС-
ПкПТвПмжпкжХ ТПУФТУіб, СаиОгкОккя мО йОмПТіОиж гия бжТСакжомбО ОиьмПТкОмжбкжХ бжгіб 
лОижбО ОаС гия бжТСакжомбО ПкПТвії е бігкСбиюбОкжХ гдПТПи ПкПТвії еО ФйСбж, сС оі мСбОТж 
еОУмСУСбФюмьУя лиОмкжзСй лСгОмзіб гия биОУкСвС бжТСакжомбО мО язсС ігПкмжпкі мСбОТж е 
ОкОиСвіпкжйж язіУкжйж лСзОекжзОйж кП бжТСаияюмьУя б КзТОїкі. ЙПТПиіз мОзжХ мСбОТіб іе 
еОекОпПккяй зСгіб ККМ ЗДД бУмОкСбиюємьУя КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж; 

15) мПХкізО, ФУмОмзФбОккя, йОРкС і йОмПТіОиж, сС ббСеямьУя кО йжмкФ мПТжмСТію 
КзТОїкж мО бжбСеямьУя еО йПді оієї мПТжмСТії, лТжекОпПкі гия биОУкСвС бжзСТжУмОккя 
ТСебігФбОиькжйж СТвОкОйж КзТОїкж; 

16) йОмПТіОиж, ФУмОмзФбОккя мО зСйлиПзмФюпі, сС бжзСТжУмСбФюмьУя гия бжТСакжомбО: 
О) ФУмОмзФбОккя, сС лТОоює кО бігкСбиюбОкжХ гдПТПиОХ ПкПТвії; 
а) йОмПТіОиіб, УжТСбжкж, ФУмОмзФбОккя мО зСйлиПзмФюпжХ, сС аФгФмь 

бжзСТжУмСбФбОмжУя Ф бжТСакжомбі ОиьмПТкОмжбкжХ бжгіб лОижбО ОаС бжТСакжомбі ПкПТвії е 
бігкСбиюбОкжХ гдПТПи ПкПТвії; 

б) ПкПТвСеаПТівОюпСвС СаиОгкОккя і йОмПТіОиіб, бжТСаіб, ПзУлиФОмОоія язжХ еОаПелПпФє 
ПзСкСйію мО ТОоіСкОиькП бжзСТжУмОккя лОижбкС-ПкПТвПмжпкжХ ТПУФТУіб; 

в) еОУСаіб бжйіТюбОккя, зСкмТСию мО ФлТОбиіккя бжмТОмОйж лОижбкС-ПкПТвПмжпкжХ 
ТПУФТУіб; 

ґ) йОмПТіОиіб, УжТСбжкж мО ФУмОмзФбОккя, сС аФгФмь бжзСТжУмСбФбОмжУя Ф 
кОкСмПХкСиСвіпкжХ бжТСакжомбОХ ОаС лТОоюбОмж е бжзСТжУмОккяй кОкСмПХкСиСвіР. 

ЗОекОпПкі Ф оьСйФ лФкзмі мСбОТж ебіиькяюмьУя біг СлСгОмзФбОккя еО ФйСбж, сС бСкж 
еОУмСУСбФюмьУя лиОмкжзСй лСгОмзіб гия биОУкСвС бжТСакжомбО мО язсС ігПкмжпкі мСбОТж е 
ОкОиСвіпкжйж язіУкжйж лСзОекжзОйж кП бжТСаияюмьУя б КзТОїкі. ЙПТПиіз мОзжХ мСбОТіб іе 
еОекОпПккяй зСгіб евігкС е ККМ ЗДД бУмОкСбиюємьУя КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж; 

17) мПХкіпкі мО мТОкУлСТмкі еОУСаж, Ф мСйФ пжУиі УОйСХігкі УіиьУьзСвСУлСгОТУьзі 
йОржкж, сС лТОоююмь кО аіСлОижбі мО зиОУжнізФюмьУя еО зСгОйж евігкС е ККМ ЗДД, 
бжекОпПкжйж УмОммПю 7 ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС ОиьмПТкОмжбкі бжгж лОижбО", язсС мОзі мСбОТж 
кП бжТСаияюмьУя б КзТОїкі. ЙСТягСз ббПеПккя еОекОпПкжХ мПХкіпкжХ мО мТОкУлСТмкжХ 
еОУСаіб, Ф мСйФ пжУиі УОйСХігкжХ УіиьУьзСвСУлСгОТУьзжХ йОржк, бжекОпОємьУя КОаікПмСй 
ЖікіУмТіб КзТОїкж; 

18) аиОкзж зкждСз ЖДЙ мО зкждСз (зОТкПміб) А.М.А., сС лПТПйісФюмьУя йід 
кОоіСкОиькжй вОТОкміРкжй Са'єгкОккяй мО ікСеПйкжйж вОТОкміРкжйж Са'єгкОккяйж, сС є їХ 
зСТПУлСкгПкмОйж, ОаС йідкОТСгкжйж СТвОкіеОоіяйж; 

19) е 1 Уіпкя 2013 ТСзФ мСбОТж мО/ОаС лТПгйПмж, СлиОпПкі еО ТОХФкСз вТОкміб 
(УФавТОкміб), кОгОкжХ біглСбігкС гС лТСвТОй ГиСаОиькСвС нСкгФ гия аСТСмьаж іе ЛЗІДСй, 
мФаПТзФиьСеСй мО йОияТією б КзТОїкі, сС бжзСкФюмьУя біглСбігкС гС еОзСкФ. 

К ТОеі лСТФрПккя бжйСв сСгС оіиьСбСвС бжзСТжУмОккя еОекОпПкжХ мСбОТіб мО/ОаС 
лТПгйПміб лиОмкжз лСгОмзФ еСаСб'яеОкжР УлиОмжмж йжмС мО лПкю Ф лСТягзФ і ТСейіТОХ, 
бжекОпПкжХ ожй КСгПзУСй; 

20) мСбОТж СаСТСккСвС лТжекОпПккя, бжекОпПкі мОзжйж евігкС е лФкзмСй 29 пОУмжкж 
лПТрСї УмОммі 1 ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС СаСТСккі еОзФлібиі", сС зиОУжнізФюмьУя еО мОзжйж 
вТФлОйж, мСбОТкжйж лСежоіяйж мО лігзОмПвСТіяйж ККМ ЗДД: 

3601 00 00 00, 3602 00 00 00; 3603 00 (міиьзж гия ФгОТкжХ зОлУФиіб, гПмСкОмСТіб, сС 
бжзСТжУмСбФюмьУя б СаСТСккжХ оіияХ), 3604 90 00 00 (міиьзж гия СУбімиюбОиькжХ мО 
УжвкОиькжХ ТОзПм, сС бжзСТжУмСбФюмьУя б СаСТСккжХ оіияХ); 
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8702 - 8705 (міиьзж гия лОУОджТУьзжХ мО бОкмОдкжХ ОбмСйСаіиіб ебжпОРкСвС мжлФ, язі 
бжзСТжУмСбФюмьУя б СаСТСккжХ оіияХ мО йОюмь иПвзФ аТСкю ОаС СаиОгкОкі е'єйкСю 
аТСкПю); 

8710 00 00 00; 
8802, 8803 (міиьзж гия аПеліиСмкжХ иімОиькжХ ОлОТОміб е СеаТСєккяй пж аПе СеаТСєккя, 

сС бжзСТжУмСбФюмьУя б СаСТСккжХ оіияХ, їХ пОУмжкж); 
8804 00 00 00 (міиьзж гия лОТОрФміб мО ікржХ лТжУмТСїб, лТжекОпПкжХ гия 

гПУОкмФбОккя біРУьзСбСУиФдаСбоіб мО/ОаС біРУьзСбСї мПХкізж); 
вТФлж 90 (міиьзж гия аікСзиіб, лТжиОгіб кіпкСвС аОпПккя, мПлиСбіеСТіб, еОХжУкжХ 

СзФияТіб, мПиПУзСліпкжХ лТжоіиіб мО ікржХ СлмжпкжХ лТжУмТСїб гия біРУьзСбСї еаТСї, язсС 
бСкж кП лСУмОбиПкі ТОеСй іе біРУьзСбСю еаТСєю, гия язСї бСкж лТжекОпПкі, ікржХ СлмжпкжХ, 
кОбівОоіРкжХ мО мСлСвТОніпкжХ лТжиОгіб мО ікУмТФйПкміб, сС бжзСТжУмСбФюмьУя б СаСТСккжХ 
оіияХ); 

вТФлж 93, зТій бзиюпПкжХ гС мСбОТкСї лСежоії 9303 мО мСбОТкСї лігзОмПвСТії 9304 00 00 
00, О мОзСд 9305 (ижрП лТжекОпПкжХ гия бжТСаіб мСбОТкжХ лСежоіР 9303 - 9304), 9306 90 90 
00 мО 9307 00 00 00; 

21) кОФзСбі лТжиОгж, СаиОгкОккя, еОлОУкі пОУмжкж і бжмТОмкі йОмПТіОиж гС кжХ, 
ТПОзмжбж, еТОезж, кОФзСбО иімПТОмФТО, сС ббСеямьУя б КзТОїкФ гПТдОбкжйж кОФзСбжйж 
ФУмОкСбОйж, гПТдОбкжйж еОзиОгОйж бжсСї СУбімж гия еОаПелПпПккя биОУкСї СУбімкьСї, 
кОФзСбСї мО кОФзСбС-мПХкіпкСї гіяиькСУмі, сС зиОУжнізФюмьУя еО мОзжйж зСгОйж евігкС е 
ККМ ЗДД: 

0701 10 00 00, 1302 20 10 00, 1302 31 00 00, 2504, 2804 61 00 00, 2818 20 00 00, 2818 30 
00 00, 2823 00 00 00, 2825 10 00 00, 2825 60 00 00, 2825 90 40 00, 2825 90 85 00, 2827 (зТій 
2827 39 85 10), 2835 22 00 00, 2836 99 17 00, 2839 11 00 00, 2841 70 00 00, 2841 90 30 00, 2842 
90 10 00, 2844, 2846, 2849, 2902 11 00 00, 2903 12 00 00, 2903 13 00 00, 2905 19 00 00, 2906 13 
90 00, 2906 29 00 00, 2907 11 00 00, 2908 99 00 00, 2912, 2915 31 00 00, 2916 20 00 00, 2917 11 
00 00, 2918, 2921 44 00 00, 2923 20 00 00, 2926 40 00 00, 2926 90 70 00, 2931 90 00 90, 2932 11 
00 00, 2933 59 95 00, 2940 00 00 00, 3002 90 50 00, 3501 10 90 00, 3502 90 70 00, 3502 90 90 00, 
3504 00 90 00, 3506 91 90 90, 3801, 3821 00 00, 3822 00 00 00, 3907 30 00 00, 3910 00 00 90, 
3921 19 00 00, 3926 90 97 90, 4905 (зТій 4905 10 00 00), 4906 00 00 00, 4911 99 00 00, 6804 21 
00 00, 6815 10 10 00, 6903 20 90 00, 6909 11 00 00, 7006 00 90 00, 7017 10 00 00, 7020 00 10 90, 
7320 90 90 90, 7410 21 00 00, 7612 90 80 00, 8101 (зТій 8101 97 00 00), 8102 (зТій 8102 97 00 
00), 8103 20 00 00, 8103 90 10 00, 8108 (зТій 8108 30 00 00), 8109 (зТій 8109 30 00 00), 8112 
12 00 00, 8112 19 00 00, 8401 30 00 00, 8414 10 25 00, 8414 10 89 90, 8414 30 20 90, 8414 30 81 
90, 8414 30 89 90, 8414 60 00 00, 8414 80 80 00, 8417 80 30 00, 8417 80 50 00, 8419 20 00 00, 
8419 39 00, 8419 50 80 00, 8419 89 98 00, 8419 90 15 00, 8421 19 20 00, 8421 21 00 00, 8463 90 
00 00, 8464 20 11 00, 8479 89 97 90, 8481 80 87 00, 8501 40 20 90, 8505 90 29 10, 8514 10 80 00, 
8514 20 10 00, 8514 30 80 90, 8514 90 70 00, 8537 10 91 00, 8540 20 80 00, 8541 40 90 00, 8541 
50 00, 8542 31 11 00, 8542 39 11 00, 8542 39 19 00, 8543 20 00 00, 8543 70 02 00, 8543 70 90 00, 
9001 90 00 90, 9002 20 00 00, 9002 90 00 90, 9006 30 00 00, 9006 91 00 00, 9011, 9012 10, 9012 
90 10 00, 9013 20 00 00, 9013 80 90 00, 9013 90 10 00, 9013 90 80 00, 9016 00, 9017 10 90 00, 
9018 (зТій 9018 31, 9018 32, 9018 39 00 00, 9018 41 00 00, 9018 49, 9018 50, 9018 90 10 00, 
9018 90 20 00, 9018 90 30 00, 9018 90 40 00, 9018 90 50 00, 9018 90 60 00), 9022 19 00 00, 9022 
29 00 00, 9024 10 20 10, 9024 10 40, 9024 80 11 00, 9024 90 00 00, 9025 19 80 10, 9025 19 80 98, 
9025 80 40 90, 9026 10 29 00, 9026 20 20 00, 9027 10, 9027 20 00 00, 9027 30 00 00, 9027 50 00 
00, 9027 80 11 00, 9027 80 91 00, 9027 90 10 00, 9027 90 50 00, 9030 10 00 00, 9030 20 00 00, 
9030 31 00 00, 9030 32 00 00, 9030 33 20 00, 9030 82 00 00, 9030 90 00 00, 9031 20 00 00, 9031 
41 00 00, 9031 80 80 00, 9033 00 90 00, 9617 00 00 00. 

ИаУявж, лСТягСз ббПеПккя мО оіиьСбСвС бжзСТжУмОккя мОзжХ мСбОТіб бжекОпОюмьУя 
КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж. 

ЙСиСдПккя оьСвС лФкзмФ кП лСржТююмьУя кО лігОзожекі мСбОТж, О мОзСд мСбОТж, сС 
йОюмь лСХСгдПккя е зТОїкж, бжекОкСї гПТдОбСю-СзФлОкмСй евігкС іе еОзСкСй мО/ОаС 
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гПТдОбСю-ОвТПУСТСй сСгС КзТОїкж евігкС іе еОзСкСгОбУмбСй, ОаС ббСеямьУя е мПТжмСТії 
гПТдОбж-СзФлОкмО (ОвТПУСТО) мО/ОаС е СзФлСбОкСї мПТжмСТії КзТОїкж, бжекОпПкСї мОзСю 
евігкС іе еОзСкСй. 

МПТйікж "гПТдОбкі кОФзСбі ФУмОкСбж", "кОФзСбО гіяиькіУмь", "кОФзСбС-мПХкіпкО 
гіяиькіУмь" бджбОюмьУя Ф екОпПккі, кОбПгПкСйФ б ЗОзСкі КзТОїкж "ЙТС кОФзСбФ і кОФзСбС-
мПХкіпкФ гіяиькіУмь"; мПТйікж "еОзиОг бжсСї СУбімж", "СУбімкя гіяиькіУмь" - Ф екОпПккі, 
кОбПгПкСйФ б ЗОзСкі КзТОїкж "ЙТС бжсФ СУбімФ". 

2. ЗбіиькяюмьУя біг СлСгОмзФбОккя СУСаижбжйж бжгОйж йжмО мСбОТж, еОекОпПкі Ф 
лФкзмОХ 6, 10, 19 пОУмжкж лПТрСї УмОммі 282, пОУмжкОХ лПТріР мО пПмбПТміР УмОммі 287 оьСвС 
КСгПзУФ. 

3. К ТОеі лСТФрПккя ліглТжєйУмбОйж лСТягзФ оіиьСбСвС бжзСТжУмОккя мСбОТіб, 
ебіиькПкжХ біг СлСгОмзФбОккя, ОаС ФйСб, еО язжХ кОгОємьУя ФйСбкП лСбкП ОаС пОУмзСбП 
ебіиькПккя біг СлСгОмзФбОккя йжмСй, гС ожХ ліглТжєйУмб, кПеОиПдкС біг лТжмявкПккя їХ 
лСУОгСбжХ СУіа гС ОгйікіУмТОмжбкСї біглСбігОиькСУмі, лПТПгаОпПкСї ожй КСгПзУСй, 
еОУмСУСбФюмьУя кСТйж лФкзмФ 30.8 УмОммі 30 мО УмОммі 123 ЙСгОмзСбСвС зСгПзУФ КзТОїкж. 

4. ЗОаСТСкяємьУя ебіиькямж СзТПйжХ юТжгжпкжХ мО ніежпкжХ СУіа біг УлиОмж йжмО і 
лПТПкСУжмж гия кжХ УмТСзж РСвС УлиОмж. 

ЛмОммя 283. ЗбіиькПккя біг СлСгОмзФбОккя йжмСй еОиПдкС біг СаТОкСвС йжмкСвС 
ТПджйФ 

1. ЗО ФйСбж гСмТжйОккя бжйСв мО СайПдПкь, бУмОкСбиПкжХ ТСегіиСй V оьСвС КСгПзУФ, 
ебіиькяюмьУя біг СлСгОмзФбОккя: 

1) ббіекжй йжмСй, гСгОмзСбжй ійлСТмкжй еаСТСй - мСбОТж, лСйісПкі Ф йжмкі ТПджйж 
ТПійлСТмФ мО бігйСбж кО зСТжУмь гПТдОбж; 

2) бжбіекжй йжмСй - мСбОТж, лСйісПкі Ф йжмкжР ТПджй ТППзУлСТмФ. 

ЛмОммя 284. КйСбкП лСбкП ебіиькПккя біг СлСгОмзФбОккя йжмСй 
1. ЗО ФйСбж гСмТжйОккя бжйСв мО СайПдПкь, бУмОкСбиПкжХ ТСегіиСй V оьСвС КСгПзУФ, 

еОУмСУСбФємьУя ФйСбкП лСбкП ебіиькПккя біг СлСгОмзФбОккя: 
1) ббіекжй йжмСй - гС мСбОТіб, лСйісПкжХ Ф йжмкі ТПджйж мТОкежмФ, мжйпОУСбСвС 

ббПеПккя, йжмкСвС УзиОгФ, біиькСї йжмкСї еСкж, аПейжмкСї мСТвібиі, лПТПТСазж кО йжмкіР 
мПТжмСТії, екжсПккя ОаС ТФРкФбОккя; 

2) бжбіекжй йжмСй - гС мСбОТіб, лСйісПкжХ Ф йжмкі ТПджйж мТОкежмФ, мжйпОУСбСвС 
бжбПеПккя. 

ЛмОммя 285. КйСбкП пОУмзСбП ебіиькПккя біг СлСгОмзФбОккя ббіекжй йжмСй 
1. КйСбкП пОУмзСбП ебіиькПккя біг СлСгОмзФбОккя ббіекжй йжмСй еОУмСУСбФємьУя гС 

мСбОТіб, еОекОпПкжХ Ф УмОммі 106 оьСвС КСгПзУФ, лСйісПкжХ Ф йжмкжР ТПджй мжйпОУСбСвС 
ббПеПккя, еО ФйСбж гСмТжйОккя бжйСв мО СайПдПкь, бУмОкСбиПкжХ виОбСю 18 оьСвС 
КСгПзУФ. 

2. ЙСТягСз еОУмСУФбОккя ФйСбкСвС пОУмзСбСвС ебіиькПккя біг СлСгОмзФбОккя ббіекжй 
йжмСй бжекОпПкС УмОммПю 106 оьСвС КСгПзУФ. 

ЛмОммя 286. ИлСгОмзФбОккя йжмСй мСбОТіб лТж лПТПйісПккі пПТПе йжмкжР зСТгСк 
КзТОїкж еОиПдкС біг СаТОкСвС йжмкСвС ТПджйФ 

1. МСбОТж, лСйісПкі Ф йжмкжР ТПджй ійлСТмФ, СлСгОмзСбФюмьУя ббіекжй йжмСй, язсС 
ікрП кП лПТПгаОпПкС еОзСкСй, лТж гСмТжйОккі ФйСб мО СайПдПкь, бУмОкСбиПкжХ виОбСю 13 
оьСвС КСгПзУФ. 

К бжлОгзОХ, бУмОкСбиПкжХ еОзСкОйж КзТОїкж, мСбОТж, лСйісПкі Ф йжмкжР ТПджй 
ійлСТмФ, СлСгОмзСбФюмьУя УПеСккжй йжмСй мО/ОаС СУСаижбжйж бжгОйж йжмО. 

2. МСбОТж, лСйісПкі Ф йжмкжР ТПджй ТПійлСТмФ, ебіиькяюмьУя біг СлСгОмзФбОккя 
ббіекжй йжмСй, язсС ікрП кП лПТПгаОпПкС еОзСкСй, лТж гСмТжйОккі бжйСв мО СайПдПкь, 
бУмОкСбиПкжХ виОбСю 14 оьСвС КСгПзУФ. 



ГОеПмО "ВУП лТС аФХвОимПТУьзжР Саиіз" 201 gazeta.vobu.ua 
 

3. К ТОеі лСйісПккя мСбОТіб Ф йжмкжР ТПджй ТПійлСТмФ біглСбігкС гС лФкзмФ 3 пОУмжкж 
гТФвСї УмОммі 78 оьСвС КСгПзУФ УФйж бжбіекСвС йжмО, УлиОпПкі лТж ПзУлСТмі ожХ мСбОТіб, 
лСбПТмОюмьУя СУСаОй, язі їХ УлиОпФбОиж, ОаС їХ лТОбСкОУмФлкжзОй біглСбігкС гС оьСвС 
КСгПзУФ мО б лСТягзФ, бжекОпПкСйФ ЙСгОмзСбжй зСгПзУСй КзТОїкж. 

4. МСбОТж, лСйісПкі Ф йжмкжР ТПджй ПзУлСТмФ, СлСгОмзСбФюмьУя бжбіекжй йжмСй Ф 
бжлОгзОХ, бУмОкСбиПкжХ еОзСкСй. 

5. МСбОТж, лСйісПкі Ф йжмкжР ТПджй ТППзУлСТмФ, ебіиькяюмьУя біг СлСгОмзФбОккя 
бжбіекжй йжмСй, язсС ікрП кП лПТПгаОпПкС еОзСкСй, лТж гСмТжйОккі бжйСв мО СайПдПкь, 
бУмОкСбиПкжХ виОбСю 16 оьСвС КСгПзУФ. 

ЙіУия лСйісПккя мСбОТіб Ф йжмкжР ТПджй ТППзУлСТмФ УФйж ббіекСвС йжмО, УлиОпПкі 
лТж ійлСТмі ожХ мСбОТіб, лСбПТмОюмьУя СУСаОй, язі їХ УлиОпФбОиж, ОаС їХ лТОбСкОУмФлкжзОй 
біглСбігкС гС оьСвС КСгПзУФ мО б лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ ЙСгОмзСбжй зСгПзУСй КзТОїкж. 

6. ДС мСбОТіб, лСйісПкжХ Ф йжмкжР ТПджй мТОкежмФ, еОУмСУСбФємьУя ФйСбкП лСбкП 
ебіиькПккя біг СлСгОмзФбОккя ббіекжй йжмСй, язсС ікрП кП лПТПгаОпПкС еОзСкСй, лТж 
гСмТжйОккі бжйСв мО СайПдПкь, бУмОкСбиПкжХ виОбСю 17 оьСвС КСгПзУФ. 

7. ДС мСбОТіб, лСйісПкжХ Ф йжмкжР ТПджй мжйпОУСбСвС ббПеПккя, еОУмСУСбФємьУя 
ФйСбкП пОУмзСбП ебіиькПккя біг СлСгОмзФбОккя ббіекжй йжмСй Ф лСТягзФ, бжекОпПкСйФ 
виОбСю 18 оьСвС КСгПзУФ. 

К ТОеі бжлФУзФ мСбОТіб, лСйісПкжХ Ф йжмкжР ТПджй мжйпОУСбСвС ббПеПккя е ФйСбкжй 
пОУмзСбжй ебіиькПккяй біг СлСгОмзФбОккя ббіекжй йжмСй, Ф біиькжР Саів кО йжмкіР 
мПТжмСТії КзТОїкж ОаС лПТПгОпі мОзжХ мСбОТіб Ф зСТжУмФбОккя ікріР СУСаі ббіекП йжмС 
УлиОпФємьУя Ф лСТягзФ, бжекОпПкСйФ пОУмжкСю УьСйСю УмОммі 106 оьСвС КСгПзУФ. 

8. ДС мСбОТіб, лСйісПкжХ Ф йжмкжР ТПджй мжйпОУСбСвС бжбПеПккя, еОУмСУСбФємьУя 
ФйСбкП лСбкП ебіиькПккя біг СлСгОмзФбОккя бжбіекжй йжмСй лТж гСмТжйОккі бжйСв мО 
СайПдПкь, бУмОкСбиПкжХ виОбСю 19 оьСвС КСгПзУФ. 

9. ДС мСбОТіб, лСйісПкжХ Ф йжмкжР ТПджй йжмкСвС УзиОгФ, еОУмСУСбФємьУя ФйСбкП 
лСбкП ебіиькПккя біг СлСгОмзФбОккя ббіекжй йжмСй лТж гСмТжйОккі бжйСв мО СайПдПкь, 
бУмОкСбиПкжХ виОбСю 20 оьСвС КСгПзУФ. 

10. ДС мСбОТіб, лСйісПкжХ Ф йжмкжР ТПджй біиькСї йжмкСї еСкж, еОУмСУСбФємьУя 
ФйСбкП лСбкП ебіиькПккя біг СлСгОмзФбОккя ббіекжй йжмСй лТж гСмТжйОккі бжйСв мО 
СайПдПкь, бУмОкСбиПкжХ виОбСю 21 оьСвС КСгПзУФ. 

11. ДС мСбОТіб, лСйісПкжХ Ф йжмкжР ТПджй аПейжмкСї мСТвібиі, еОУмСУСбФємьУя ФйСбкП 
лСбкП ебіиькПккя біг СлСгОмзФбОккя ббіекжй йжмСй лТж гСмТжйОккі бжйСв мО СайПдПкь, 
бУмОкСбиПкжХ виОбСю 22 оьСвС КСгПзУФ. 

12. ДС мСбОТіб, лСйісПкжХ Ф йжмкжР ТПджй лПТПТСазж кО йжмкіР мПТжмСТії, 
еОУмСУСбФємьУя ФйСбкП лСбкП ебіиькПккя біг СлСгОмзФбОккя ббіекжй йжмСй лТж 
гСмТжйОккі бжйСв мО СайПдПкь, бУмОкСбиПкжХ виОбСю 23 оьСвС КСгПзУФ. 

К ТОеі бжлФУзФ Ф біиькжР Саів лТСгФзміб лПТПТСазж, СмТжйОкжХ е мСбОТіб, лСйісПкжХ Ф 
йжмкжР ТПджй лПТПТСазж кО йжмкіР мПТжмСТії, УлиОмО ббіекСвС йжмО егіРУкюємьУя Ф 
лСТягзФ, бжекОпПкСйФ УмОммПю 155 оьСвС КСгПзУФ. 

13. МСбОТж, лСйісПкі Ф йжмкжР ТПджй лПТПТСазж еО йПдОйж йжмкСї мПТжмСТії, 
СлСгОмзСбФюмьУя бжбіекжй йжмСй біглСбігкС гС виОбж 24 оьСвС КСгПзУФ. 

ДС мСбОТіб, лСйісПкжХ Ф йжмкжР ТПджй лПТПТСазж еО йПдОйж йжмкСї мПТжмСТії, мО 
лТСгФзміб їХ лПТПТСазж, еОекОпПкжХ Ф пОУмжкі гТФвіР УмОммі 168 оьСвС КСгПзУФ, сС б йПдОХ 
бжекОпПкСвС УмТСзФ лСбПТмОюмьУя б КзТОїкФ, еОУмСУСбФємьУя ФйСбкП лСбкП ебіиькПккя біг 
СлСгОмзФбОккя ббіекжй йжмСй Ф лСТягзФ, бжекОпПкСйФ УмОммПю 168 оьСвС КСгПзУФ. 

ДС лТСгФзміб лПТПТСазж (зТій еОекОпПкжХ Ф пОУмжкі гТФвіР УмОммі 168 оьСвС КСгПзУФ) 
еОУмСУСбФємьУя пОУмзСбП ебіиькПккя біг СлСгОмзФбОккя ббіекжй йжмСй, біглСбігкС гС 
язСвС УлиОмі лігиявОє лСежмжбкО Тіекжоя йід УФйСю ббіекСвС йжмО, кОТОХСбОкСю кО 
лТСгФзмж лПТПТСазж, мО УФйСю ббіекСвС йжмО, язО лігиявОиО а УлиОмі б ТОеі ійлСТмФ 
біглСбігкжХ мСбОТіб, сС аФиж бжбПеПкі еО йПді йжмкСї мПТжмСТії КзТОїкж гия лПТПТСазж. 
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14. ДС мСбОТіб, лСйісПкжХ Ф йжмкжР ТПджй екжсПккя ОаС ТФРкФбОккя, еОУмСУСбФємьУя 
ФйСбкП лСбкП ебіиькПккя біг СлСгОмзФбОккя ббіекжй йжмСй лТж гСмТжйОккі бжйСв мО 
СайПдПкь, бУмОкСбиПкжХ виОбСю 25 оьСвС КСгПзУФ. 

15. МСбОТж, лСйісПкі Ф йжмкжР ТПджй бігйСбж кО зСТжУмь гПТдОбж, ебіиькяюмьУя біг 
СлСгОмзФбОккя ббіекжй йжмСй, язсС ікрП кП лПТПгаОпПкС еОзСкСй, лТж гСмТжйОккі бжйСв 
мО СайПдПкь, бУмОкСбиПкжХ виОбСю 26 оьСвС КСгПзУФ. 

ЛмОммя 287. ИУСаижбСУмі СлСгОмзФбОккя йжмСй гПязжХ мСбОТіб 
1. ЙТж ббПеПккі (лПТПУжиОккі) кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж мСбОТж, бжекОпПкі 

біглСбігкС гС ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС вФйОкімОТкФ гСлСйСвФ" КСйіУією е лжмОкь вФйОкімОТкСї 
гСлСйСвж лТж КОаікПмі ЖікіУмТіб КзТОїкж яз вФйОкімОТкО гСлСйСвО, ебіиькяюмьУя біг 
СлСгОмзФбОккя ббіекжй йжмСй. 

ГФйОкімОТкО гСлСйСвО, сС кОгОємьУя КзТОїкСю, лТж її бжбПеПккі еО йПді йжмкСї 
мПТжмСТії КзТОїкж ебіиькяємьУя біг УлиОмж бжбіекСвС йжмО. 

2. МСбОТж (зТій мСбОТіб гия ТПОиіеОоії ОаС бжзСТжУмОккя е йПмСю, аПелСУПТПгкьС кП 
лСб'яеОкСю е лТСбОгдПккяй ліглТжєйкжоьзСї гіяиькСУмі), сС ббСеямьУя кО йжмкФ 
мПТжмСТію КзТОїкж кО УмТСз кП йПкрП мТьСХ ТСзіб ікСеПйкжйж ікбПУмСТОйж біглСбігкС гС 
ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС ТПджй ікСеПйкСвС ікбПУмФбОккя" е йПмСю ікбПУмФбОккя кО лігУмОбі 
еОТПєУмТСбОкжХ гСвСбСТіб (зСкмТОзміб) ОаС яз бкПУСз ікСеПйкСвС ікбПУмСТО гС УмОмФмкСвС 
зОлімОиФ ліглТжєйУмбО е ікСеПйкжйж ікбПУмжоіяйж, ебіиькяюмьУя біг УлиОмж ббіекСвС йжмО. 
ЙТж бігпФдПккі мОзжХ мСбОТіб ТОкірП мТьСХ ТСзіб е пОУФ еОТОХФбОккя їХ кО аОиОкУ ббіекП 
йжмС УлиОпФємьУя кО еОвОиькжХ лігУмОбОХ. 

АаеОо гТФвжР бжзиюпПкС. 
3. ЗОФзСбП, иОаСТОмСТкП і гСУиігкжоьзП СаиОгкОккя, О мОзСд зСйлиПзмФюпі мО 

йОмПТіОиж, лПТПгаОпПкі лТСПзмСй кОФзСбСвС лОТзФ, еОТПєУмТСбОкСвС евігкС е ЗОзСкСй 
КзТОїкж "ЙТС кОФзСбі лОТзж", сС ббСеямьУя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж кОФзСбжй лОТзСй мО 
лОТмкПТОйж кОФзСбСвС лОТзФ б йПдОХ ТПОиіеОоії мОзСвС лТСПзмФ кОФзСбСвС лОТзФ, 
ебіиькяюмьУя біг УлиОмж ббіекСвС йжмО. 

ЙПТПиіз мОзжХ мСбОТіб іе бжекОпПккяй зСгіб евігкС е ККМ ЗДД мО СаУявж ббПеПккя мОзжХ 
мСбОТіб бжекОпОюмьУя КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж. 

ЗбіиькПккя біг УлиОмж ббіекСвС йжмО кОгОємьУя кО бПУь УмТСз ТПОиіеОоії лТСПзмФ 
кОФзСбСвС лОТзФ, ОиП кП аіиьрП кід кО гбО ТСзж гия СаиОгкОккя мО кП аіиьрП кід кО Сгжк 
Тіз гия зСйлиПзмФюпжХ і йОмПТіОиіб е гкя еОмбПТгдПккя еОекОпПкСвС лПТПиізФ мО СаУявіб 
мСбОТіб. 

4. МСбОТж, сС ббСеямьУя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж кО ОгТПУФ МСбОТжУмбО НПТбСкСвС 
НТПУмО КзТОїкж, РСвС СТвОкіб мО йіУоПбжХ СТвОкіеОоіР біглСбігкС гС ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС 
МСбОТжУмбС НПТбСкСвС НТПУмО КзТОїкж" яз вФйОкімОТкО пж гСаТСпжккО гСлСйСвО, 
ебіиькяюмьУя біг СлСгОмзФбОккя ббіекжй йжмСй. 

5. КУмОмзФбОккя, СаиОгкОккя мО зСйлиПзмФюпі, О мОзСд йОмПТіОиж, язі кП 
бжТСаияюмьУя б КзТОїкі і ббСеямьУя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж мПХкСиСвіпкжйж лОТзОйж, їХ 
ФпОУкжзОйж мО Уліиькжйж ліглТжєйУмбОйж, сС бжзСкФюмь лТСПзмж мПХкСиСвіпкжХ лОТзіб, 
гия ТПОиіеОоії мОзжХ лТСПзміб мПХкСиСвіпкжХ лОТзіб біглСбігкС гС ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС 
УлПоіОиькжР ТПджй іккСбОоіРкСї гіяиькСУмі мПХкСиСвіпкжХ лОТзіб", СлСгОмзСбФюмьУя 
ббіекжй йжмСй кО еОвОиькжХ лігУмОбОХ. 

ЗОТОХСбОкі УФйж ббіекСвС йжмО кП лПТПТОХСбФюмьУя гС аюгдПмФ, О еОТОХСбФюмьУя кО 
УлПоіОиькі ТОХФкзж мПХкСиСвіпкжХ лОТзіб, їХ ФпОУкжзіб мО УліиькжХ ліглТжєйУмб Ф лСТягзФ, 
бУмОкСбиПкСйФ ЗОзСкСй КзТОїкж "ЙТС УлПоіОиькжР ТПджй іккСбОоіРкСї гіяиькСУмі 
мПХкСиСвіпкжХ лОТзіб". 

6. ЙТж ббПеПккі кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж біг СлСгОмзФбОккя йжмСй ебіиькяюмьУя 
кСбП ФУмОмзФбОккя (СаиОгкОккя) мО зСйлиПзмФюпі бжТСаж гС кьСвС, сС ббСеямьУя 
ФпОУкжзОйж ікгФУмТіОиькжХ лОТзіб, бзиюпПкжХ гС КПєУмТФ ікгФУмТіОиькжХ лОТзіб, язі 
зиОУжнізФюмьУя еО мОзжйж зСгОйж евігкС е ККМ ЗДД: 8402 - 8405, 8406 81 00 00, 8406 82 00 
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10, 8406 82 00 90, 8406 90 10 00, 8406 90 90 00, 8411, 8412, 8413 40 00 00, 8413 50, 8413 60 20 
00, 8413 60 31 00, 8413 60 39 00, 8413 60 61 00, 8413 60 69 00, 8413 60 70 00, 8413 60 80 00, 
8413 70 21 00, 8413 70 29 00, 8413 70 30 00, 8413 70 35 00, 8413 70 45 00, 8413 70 51 00, 8413 
70 59 00, 8413 70 65 00, 8413 81 00 00, 8413 82 00 00, 8414 10, 8414 40 90 00, 8414 80, 8416 
(міиьзж мі, сС лТжекОпПкі гия бжзСТжУмОккя Ф лТСйжУиСбСУмі), 8417, 8418 (зТій 8418 10 20 
10, 8418 10 80 10, 8418 21, 8418 29 00 00, 8418 50, 8418 91 00 00, 8418 99), 8419 (зТій 8419 
81), 8420, 8421, 8422 (зТій 8422 11 00 00), 8423 (зТій 8423 10 10 00, 8423 81 25 00, 8423 90), 
8424 89 40 00, 8424 89 70 00, 8424 90 80 00, 8425, 8426 91 10 00, 8427, 8428, 8431, 8433 60 00 
00, 8434, 8435 (міиьзж йОржкж мО йПХОкіейж гия бжТСакжомбО УСзіб ОаС ОкОиСвіпкжХ кОлСїб), 
8436 - 8442, 8443 (зТій 8443 13 10 00), 8444 00, 8445 - 8448, 8449 00 00 00, 8451, 8452 (зТій 
8452 10, 8452 30 00 00, 8452 90 00 00), 8453, 8456 - 8466, 8468 20 00 00, 8468 80 00 00, 8471 
41 00 00 (міиьзж мі, сС бжзСТжУмСбФюмьУя яз пОУмжкж ОбмСйОмжеСбОкжХ УжУмПй ФлТОбиіккя 
бжТСакжомбСй, зТій лПТУСкОиькжХ зСйл'юмПТіб), 8471 49 00 00 (міиьзж мі, сС 
бжзСТжУмСбФюмьУя яз пОУмжкж ОбмСйОмжеСбОкжХ УжУмПй ФлТОбиіккя бжТСакжомбСй, зТій 
лПТУСкОиькжХ зСйл'юмПТіб), 8474, 8475, 8477, 8479 (зТій 8479 10 00 00), 8481 (зТій 8481 80), 
8483, 8486, 8487 (зТій 8487 10), 8501, 8502, 8503 00, 8504, 8506, 8507, 8511, 8514, 8515, 8537, 
8538 10 00 00, 8543, 8709, 9006 30 00 00 (міиьзж гия нСмСзОйПТ, лТжекОпПкжХ гия йПгжпкСвС 
мО ХіТФТвіпкСвС СаУмПдПккя бкФмТіркіХ СТвОкіб), 9008, 9010 50 00 00, 9010 90 20 00, 9011, 
9012, 9013 20 00 00, 9013 80, 9018 (зТій 9018 31, 9018 32, 9018 39 00 00, 9018 41 00 00, 9018 
49, 9018 50, 9018 90), 9020 00 00 00, 9022, 9023 00, 9024, 9026, 9027, 9030 - 9032, 9033 00. 

МОзП ебіиькПккя кОгОємьУя еО ФйСбж, сС еОекОпПкП ФУмОмзФбОккя (СаиОгкОккя) мО 
зСйлиПзмФюпі бжТСаж гС кьСвС: 

 є кСбжйж (е гОмж бжвСмСбиПккя гС гОмж ббПеПккя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж 
лТСРриС кП аіиьрП мТьСХ ТСзіб); 

 кП аФиж Ф бжзСТжУмОккі; 

 ббСеямьУя ФпОУкжзОйж ікгФУмТіОиькжХ лОТзіб бжзиюпкС гия биОУкСвС 
бжзСТжУмОккя кО мПТжмСТії (Ф йПдОХ) ікгФУмТіОиькСвС лОТзФ аПе лТОбО 
бігпФдПккя, лПТПгОккя б СТПкгФ, иіежкв пж ікрП лТОбС зСТжУмФбОккя мТПмій 
СУСаОй кО аФгь-язжХ ФйСбОХ ТОкірП л'ямж ТСзіб е гОмж їХ ббПеПккя кО йжмкФ 
мПТжмСТію КзТОїкж; 

 кП йОюмь лСХСгдПккя е зТОїкж, бжекОкСї гПТдОбСю-СзФлОкмСй евігкС іе еОзСкСй 
мО/ОаС гПТдОбСю-ОвТПУСТСй сСгС КзТОїкж евігкС іе еОзСкСгОбУмбСй, мО/ОаС кП 
ббСеямьУя е мПТжмСТії гПТдОбж-СзФлОкмО (ОвТПУСТО) мО/ОаС е СзФлСбОкСї 
мПТжмСТії КзТОїкж, бжекОпПкСї мОзСю евігкС іе еОзСкСй. 

ЙСТягСз ббПеПккя мО оіиьСбСвС бжзСТжУмОккя еОекОпПкжХ мСбОТіб бжекОпОємьУя 
КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж. 

МПкмТОиькжР СТвОк бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ йжмкФ лСиімжзФ, і 
оПкмТОиькжР СТвОк бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСиімжзФ сСгС УмбСТПккя і 
нФкзоіСкФбОккя ікгФУмТіОиькжХ лОТзіб кО мПТжмСТії КзТОїкж, егіРУкююмь ОбмСйОмжпкжР 
Сайік ікнСТйОоією, сС йіУмжмьУя / йОє йіУмжмжУя б КПєУмТі ікгФУмТіОиькжХ лОТзіб, Ф мСйФ 
пжУиі сСгС лПТПиізФ ФпОУкжзіб ікгФУмТіОиькжХ лОТзіб, бмТОмж УФа'єзмСй вСУлСгОТюбОккя 
УмОмФУФ ФпОУкжзО ікгФУмТіОиькСвС лОТзФ, б СаУяеі мО лСТягзФ, бжекОпПкжХ оПкмТОиькжй 
СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ 
лСиімжзФ, еО лСвСгдПккяй е оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє 
нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ ікбПУмжоіРкФ лСиімжзФ. 

ВмТОмО УмОмФУФ ФпОУкжзО ікгФУмТіОиькСвС лОТзФ ТОкірП л'ямж ТСзіб е гОмж ббПеПккя кО 
йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж Ф лСТягзФ, бжекОпПкСйФ оією пОУмжкСю, ФУмОмзФбОккя 
(СаиОгкОккя) мО зСйлиПзмФюпжХ бжТСаіб гС кьСвС мявкП еО УСаСю бжкжзкПккя СаСб'яезФ іе 
УлиОмж ббіекСвС йжмО мО лПкі Ф УмТСзж мО лСТягзФ, бУмОкСбиПкі ожй КСгПзУСй. 

ДС лСиСдПкь оієї пОУмжкж бУмОкСбиПкі УмОммПю 102 ЙСгОмзСбСвС зСгПзУФ КзТОїкж 
УмТСзж гОбкСУмі кП еОУмСУСбФюмьУя. 
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7. ЙСТФрПккя бжйСв і ФйСб, бжекОпПкжХ Ф пОУмжкОХ лПТріР - пПмбПТміР, рСУміР мО 
бСУьйіР оієї УмОммі, мявкП еО УСаСю бжкжзкПккя СаСб'яезФ еі УлиОмж ббіекСвС йжмО мО лПкі Ф 
УмТСзж мО Ф лСТягзФ, бжекОпПкі ожй КСгПзУСй. 

8. ЗбіиькяюмьУя біг СлСгОмзФбОккя ббіекжй йжмСй УзиОгСбі (йОмПТіОиж, бФеиж, 
ОвТПвОмж, ФУмОмзФбОккя мО зСйлиПзмФбОиькі бжТСаж) (гОиі - мСбОТж), сС ббСеямьУя кО йжмкФ 
мПТжмСТію КзТОїкж б йжмкСйФ ТПджйі ійлСТмФ гия бжзСТжУмОккя Ф бжТСакжомбі мСбОТіб 
СаСТСккСвС лТжекОпПккя, бжекОпПкжХ мОзжйж евігкС е лФкзмСй 29 пОУмжкж лПТрСї УмОммі 1 
ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС СаСТСккі еОзФлібиі", язсС еОйСбкжзСй мОзСї лТСгФзоії є гПТдОбкжР 
еОйСбкжз Ф УнПТі СаСТСкж, бжекОпПкжР КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж, еО мОзжйж зСгОйж 
мСбОТіб евігкС е ККМ ЗДД: 

3907 40 00 00, 3919 90 80 38, 3919 90 20 00, 3919 90 80 90, 3920 51 00 00, 3920 91 00 90, 
3921 13 10 19, 3921 90 30 00, 3921 90 90 00, 3926 90 97 90, 9620 00 91 00, 4011 20, 4011 30 00, 
5515 91 10 00, 7003, 7004, 7005, 7006 00 10 00, 7014 00 00 00, 7207 19 80 00, 7208 90 80 00, 
7211 29 00 00, 7212, 7214 99 39 00, 7215 50 11 00, 7215 90 00 00, 7217 10 90 00, 7218 91 80 00, 
7219 21 10 00, 7219 21 90 00, 7219 22 90 00, 7219 24 00 00, 7219 32, 7219 33, 7219 34, 7220 12 
00 00, 7220 20, 7220 90, 7222 11 11 00, 7222 11 19 00, 7222 11 81 00, 7222 11 89 00, 7222 19, 
7222 20 11 00, 7222 20 19 00, 7222 20 29 00, 7222 20 31 00, 7222 20 39 00, 7222 20 81 00, 7222 
20 89 00, 7222 30, 7222 40, 7223 00, 7224 90 07 00, 7224 90 14 00, 7224 90 18 00, 7225, 7226 19 
80 00, 7226 92 00 00, 7226 99 10 00, 7226 99 30 00, 7226 99 70 00, 7228 10 20 00, 7228 10 50 00, 
7228 10 90 00, 7228 20, 7228 30 49 00, 7228 30 69 00, 7228 30 70 00, 7228 30 89 00, 7228 60, 
7228 40, 7228 50 69 00, 7228 70, 7229 90 90 00, 8407, 8408, 8409, 8411 11 00 00, 8411 12 10 00, 
8411 12 30 00, 8411 22, 8411 81 00 00, 8411 91 00 00, 8411 99 00 00, 8412 10 00 90, 8412 29 89 
90, 8413 19 00 00, 8413 60 20 00, 8413 60 31 00, 8413 70 81 00, 8413 81 00 00, 8413 82 00 00, 
8413 91 00 90, 8414, 8415 20 00, 8421 23 00, 8421 29 20 00, 8421 29 80 00, 8421 39 15 20, 8421 
39 25 00, 8421 39 15 91, 8421 39 85 10, 8421 39 15 99, 8421 39 85 90, 8421 39 15 59, 8421 39 35 
90, 8421 99 10 00, 8421 99 90 00, 8425 31 00 00, 8425 39 00 00, 8481 10 19 00, 8481 10 99 00, 
8481 20 10 00, 8481 20 90 00, 8481 30, 8481 40 10 00, 8481 80 59 00, 8481 80 63 00, 8481 80 69 
00, 8481 80 73 00, 8482 10, 8482 20 00 00, 8482 30 00 00, 8482 40 00 00, 8482 50 00 00, 8482 80 
00 00, 8482 91 90 00, 8482 99 00 00, 8483 20 00 00, 8483 30 38, 8483 30 80, 8483 40 59 00, 8501 
10 10 00, 8501 10 99, 8501 20 00, 8501 31 00 98, 8501 33 00 10, 8501 52 20 10, 8501 52 20 90, 
8501 61 20, 8501 61 80, 8501 62 00 10, 8502 11 20 90, 8502 11 80 90, 8502 12 00 90, 8502 13 20 
90, 8502 13 40 90, 8502 13 80 90, 8502 40 00 90, 8504 31 29 00, 8504 33 00 90, 8504 32 00 90, 
8504 40 90 00, 8505 11 00 00, 8505 90 21 00, 8505 90 29 10, 8505 90 90 00, 8506 30 00 00, 8506 
50, 8506 80 80 00, 8507 10, 8507 20 80 90, 8507 30 80 00, 8507 50 00 00, 8507 80 00 00, 8511 10 
00 10, 8511 10 00 98, 8511 40 00 98, 8511 50 00 98, 8512 20 00 90, 8518 10 95 90, 8518 21 00 90, 
8525 50 00, 8525 60 00 00, 8526 10 00, 8526 91 20, 8526 91 80, 8526 92 00, 8528 52 99 90, 8528 
59 00 90, 8528 62 00 00, 8529 10 39 00, 8529 10 69 10, 8529 10 69 90, 8529 10 80 10, 8529 90 20 
00, 8529 90 49 00, 8529 90 65 00, 8529 90 15 00, 8529 90 91 00, 8529 90 97 90, 9620 00 10 30, 
8531 20 20 10, 8531 20 40 10, 8531 20 95 10, 8531 20 40 91, 8532 10 00 00, 8532 21 00 00, 8532 
22 00 00, 8532 24 00 00, 8532 25 00 00, 8532 29 00 00, 8533 10 00 00, 8533 21 00 00, 8533 31 00 
00, 8533 40 90 00, 8534 00 11 00, 8535 30 10 00, 8535 40 00 00, 8536 41 90 90, 8536 50 11 90, 
8536 50 19 90, 8536 50 80 00, 8539 39 20 00, 8539 39 80 00, 8540 20 80 00, 8540 71 00 00, 8540 
79 00 10, 8540 79 00 90, 8540 81 00 00, 8541 10 00 90, 8541 21 00 90, 8541 29 00, 8541 40 10 00, 
8541 40 90 00, 8542, 8543 20 00 00, 8543 70 30 00, 8543 70 60 00, 8539 50 00 00, 8543 70 01 00, 
8543 70 02 00, 8543 70 03 00, 8543 70 04 00, 8543 70 05 00, 8543 70 06 00, 8543 70 07 00, 8543 
70 08 00, 8543 70 09 00, 8543 70 90 00, 8543 90 00 10, 8544 30 00 10, 8544 42 90 91, 8701 30 00 
00, 8703 33 19 00, 8703 33 90 10, 8703 33 90 30, 8703 50 00 00, 8703 70 00 00, 8704 (зТій 
мСбОТкжХ лігзОмПвСТіР 8704 10 10 10, 8704 21 10 00, 8704 22 10 00, 8704 23 10 00, 8704 31 10 
00, 8704 32 10 00 мО мСбОТкСї зОмПвСТії 8704 10 90), 8706 00, 8708, 8710 00 00 00, 8803 10 00, 
8803 20 00, 8803 30 00, 9001 90 00 90, 9002 19 00 00, 9005 90 00 00, 9013 90 05 00, 9013 90 80 
00, 9014 10 00 90, 9014 20 80 90, 9014 80 00 00, 9014 90 00 90, 9015 10 10 00, 9015 80 20 00, 
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9015 90 00 00, 9620 00 10 90, 9020 00 00 00, 9025, 9026, 9029 10 00 90, 9030 33 20 00, 9030 33 
30 00, 9030 84 00 00, 9031 80 80 00, 9032, 9401 20 00 00. 

ЙСТягСз ббПеПккя мО оіиьСбСвС бжзСТжУмОккя мСбОТіб, еОекОпПкжХ Ф оіР пОУмжкі, 
бжекОпОємьУя КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж. 

ЗОекОпПкі Ф оіР пОУмжкі мСбОТж кП ебіиькяюмьУя біг СлСгОмзФбОккя ббіекжй йжмСй, 
язсС бСкж йОюмь лСХСгдПккя е зТОїкж, бжекОкСї гПТдОбСю-СзФлОкмСй евігкС іе еОзСкСй 
мО/ОаС бжекОкСї гПТдОбСю-ОвТПУСТСй сСгС КзТОїкж евігкС іе еОзСкСгОбУмбСй, ОаС 
ббСеямьУя е мПТжмСТії гПТдОбж-СзФлОкмО (ОвТПУСТО) мО/ОаС е СзФлСбОкСї мПТжмСТії КзТОїкж, 
бжекОпПкСї мОзСю евігкС іе еОзСкСй. 

9. ИУСаижбСУмі СлСгОмзФбОккя ббіекжй йжмСй мСбОТіб, сС ббСеямьУя (лПТПУжиОюмьУя) 
кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж вТСйОгякОйж, бжекОпОюмьУя ТСегіиСй XII оьСвС КСгПзУФ. 

ЛмОммя 288. ИУСаижбСУмі СлСгОмзФбОккя СУСаижбжйж бжгОйж йжмО 
1. ИУСаижбі бжгж йжмО еОУмСУСбФюмьУя кПеОиПдкС біг ікржХ бжгіб йжмО кО ФйСбОХ, 

бжекОпПкжХ еОзСкСй. 
2. НОУмжкФ гТФвФ бжзиюпПкС. 

ГиОбО 43. ЛлТОбияккя йжмкжХ лиОмПдіб 

ЛмОммя 289. ВжкжзкПккя СаСб'яезФ іе УлиОмж йжмкжХ лиОмПдіб 
1. ИаСб'яеСз іе УлиОмж йжмкжХ лиОмПдіб бжкжзОє: 
1) Ф ТОеі ббПеПккя мСбОТіб кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж - е йСйПкмФ нОзмжпкСвС 

ббПеПккя ожХ мСбОТіб кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж; 
2) лТж кПеОзСккСйФ лПТПйісПккі мСбОТіб, сС лПТПаФбОюмь кО мПТжмСТії біиькСї йжмкСї 

еСкж ОаС кО йжмкСйФ УзиОгі, - е йСйПкмФ мОзСвС лПТПйісПккя мСбОТіб; 
3) Ф ТОеі бжбПеПккя мСбОТіб е йжмкСї мПТжмСТії КзТОїкж: 
О) лТж СнСТйиПккі мСбОТіб біглСбігкС гС йжмкСвС ТПджйФ ПзУлСТмФ е йСйПкмФ 

лТжРкяммя йжмкжй СТвОкСй йжмкСї гПзиОТОоії; 
а) лТж бжбПеПккі мСбОТіб еО йПді йжмкСї мПТжмСТії КзТОїкж аПе СнСТйиПккя йжмкСї 

гПзиОТОоії мО лТж кПеОзСккСйФ бжбПеПккі мСбОТіб еО йПді йжмкСї мПТжмСТії КзТОїкж - е 
йСйПкмФ нОзмжпкСвС бжбПеПккя мСбОТіб еО йПді йжмкСї мПТжмСТії КзТОїкж; 

б) лТж кПбжзСкОккі ФйСб, ФУмОкСбиПкжХ сСгС мСбОТіб, язі бжбСежижУя еО йПді йжмкСї 
мПТжмСТії КзТОїкж іе ебіиькПккяй біг СлСгОмзФбОккя бжбіекжй йжмСй, - е йСйПкмФ, зСиж оі 
мСбОТж лТжаФиж гС ікрСвС йіУоя лТжекОпПккя, кід мП, Ф еб'яезФ е язжй кОгОбОиСУя мОзП 
ебіиькПккя; 

4) ліУия еОбПТрПккя йжмкСвС СнСТйиПккя мСбОТіб мО їХ бжлФУзФ, язсС бкОУиігСз 
лПТПбіТзж йжмкСї гПзиОТОоії пж еО ТПеФиьмОмОйж гСзФйПкмОиькСї лПТПбіТзж йжмкжР СТвОк 
УОйСУміРкС бжекОпОє лиОмкжзФ лСгОмзіб гСгОмзСбі лСгОмзСбі еСаСб'яеОккя; 

5) б ікржХ бжлОгзОХ, бУмОкСбиПкжХ ЙСгОмзСбжй зСгПзУСй КзТОїкж. 

ЛмОммя 290. ЙТжлжкПккя СаСб'яезФ іе УлиОмж йжмкжХ лиОмПдіб 
1. ИаСб'яеСз іе УлиОмж йжмкжХ лиОмПдіб лТжлжкяємьУя: 
1) лТж бжзСкОккі СаСб'яезФ іе УлиОмж йжмкжХ лиОмПдіб; 
2) язсС мСбОТж гС їХ бжлФУзФ бжябжижУя екжсПкжйж ОаС аПелСбСТСмкС бмТОпПкжйж 

бкОУиігСз ОбОТії ОаС гії СаУмОбжк кПлПТПаСТкСї Ужиж еО кСТйОиькжХ ФйСб мТОкУлСТмФбОккя, 
еаПТівОккя ОаС бжзСТжУмОккя (ПзУлиФОмОоії) мО еО бігУФмкСУмі лСТФрПкь бжйСв мО ФйСб, 
ФУмОкСбиПкжХ ожй КСгПзУСй, О мОзСд бкОУиігСз лТжТСгкжХ бмТОм, язі лігмбПТгдФюмьУя 
біглСбігкжйж ОзмОйж; 

3) язсС мСбОТж екжсФюмьУя ОаС лПТПгОюмьУя Ф биОУкіУмь гПТдОбж біглСбігкС гС 
оьСвС КСгПзУФ; 

4) язсС мСбОТж зСкніУзФюмьУя біглСбігкС гС оьСвС КСгПзУФ; 
5) лТж бжзСкОккі ФйСб біглСбігкСвС йжмкСвС ТПджйФ ОаС йжмкжХ нСТйОиькСУмПР, сС 

гСебСияюмь еОбПТржмж йжмкжР ТПджй ОаС СлПТОоію е мСбОТОйж; 
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6) язсС ліУия бжлФУзФ мСбОТіб Ф біиькжР Саів кО йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж біглСбігкС гС 
пОУмжкж рСУмСї УмОммі 75 оьСвС КСгПзУФ ліглТжєйУмбС бігйСбжиСУя біг бжзСТжУмОккя мОзжХ 
мСбОТіб еО зікоПбжй (оіиьСбжй) лТжекОпПккяй і мСбОТж аФиж бжбПеПкі еО йПді йжмкСї 
мПТжмСТії КзТОїкж. 

2. ПСгС мСбОТіб, бжлФсПкжХ Ф біиькжР Саів кО йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж ОаС бжбПеПкжХ е 
оієї мПТжмСТії аПе УлиОмж йжмкжХ лиОмПдіб, СаСб'яеСз е їХ УлиОмж лТжлжкяємьУя мОзСд Ф 
бжлОгзОХ, лПТПгаОпПкжХ ожй КСгПзУСй, ЙСгОмзСбжй зСгПзУСй КзТОїкж мО ікржйж 
еОзСкОйж КзТОїкж. 

ЛмОммя 291. ВжзСкОккя СаСб'яезФ іе УлиОмж йжмкжХ лиОмПдіб 
1. ИаСб'яеСз іе УлиОмж йжмкжХ лиОмПдіб ббОдОємьУя бжзСкОкжй (йжмкі лиОмПді 

ббОдОюмьУя УлиОпПкжйж): 
1) Ф ТОеі егіРУкПккя СУСаСю, біглСбігОиькСю еО УлиОмФ йжмкжХ лиОмПдіб, 

ТСелСТягдПккя лТС бжзСТжУмОккя зСрміб ОбОкУСбжХ лиОмПдіб: 
О) лТж егіРУкПккі йжмкСвС СнСТйиПккя мСбОТіб - е йСйПкмФ еОзікпПккя йжмкСвС 

СнСТйиПккя; 
а) язсС УлиОмО кП лСб'яеОкО іе егіРУкПккяй йжмкСвС СнСТйиПккя мСбОТіб, - е йСйПкмФ 

УлжУОккя зСрміб е ОбОкУСбСвС ТОХФкзФ лТж лПТПТОХФбОккі їХ гС гПТдОбкСвС аюгдПмФ; 
2) Ф ТОеі УлиОмж зСрміб аПелСУПТПгкьС гС гПТдОбкСвС аюгдПмФ Ф бжлОгзОХ, 

бжекОпПкжХ еОзСкСгОбУмбСй КзТОїкж, - е йСйПкмФ: 
О) УлжУОккя зСрміб е ТОХФкзФ лиОмкжзО лСгОмзіб Ф аОкзФ; 
а) бкПУПккя вСмібзСбжХ зСрміб Ф зОУФ аОкзФ; 
3) е йСйПкмФ УлиОмж вОТОкмСй, вОТОкміРкжй Са'єгкОккяй ОаС ікрСю СТвОкіеОоією 

біглСбігкС гС кОгОкСвС еОаПелПпПккя УлиОмж йжмкжХ лиОмПдіб зСрміб гС гПТдОбкСвС 
аюгдПмФ б ТОХФкСз УлиОмж йжмкжХ лиОмПдіб; 

4) е йСйПкмФ УлжУОккя зСрміб, сС лПТПаФбОиж Ф вТСрСбіР еОУмОбі, е біглСбігкСвС 
ТОХФкзФ йжмкжоі лТж лПТПТОХФбОккі ожХ зСрміб гС гПТдОбкСвС аюгдПмФ б ТОХФкСз УлиОмж 
йжмкжХ лиОмПдіб; 

5) е йСйПкмФ кОУмОккя ікржХ СаУмОбжк, бжекОпПкжХ ЙСгОмзСбжй зСгПзУСй КзТОїкж. 

ЛмОммя 292. ВжлОгзж, зСиж йжмкі лиОмПді кП УлиОпФюмьУя 
1. Жжмкі лиОмПді кП УлиОпФюмьУя Ф ТОеі, язсС біглСбігкС гС оьСвС КСгПзУФ, 

ЙСгОмзСбСвС зСгПзУФ КзТОїкж, ікржХ еОзСкіб КзТОїкж, О мОзСд йідкОТСгкжХ гСвСбСТіб, 
евСгО кО СаСб'яезСбіУмь язжХ кОгОкО ВПТХСбкСю КОгСю КзТОїкж: 

1) мСбОТж кП є Са'єзмСй СлСгОмзФбОккя йжмкжйж лиОмПдОйж; 
2) сСгС мСбОТіб кОгОкС ебіиькПккя ОаС лСбкП ФйСбкП ебіиькПккя біг УлиОмж йжмкжХ 

лиОмПдіб - Ф лПТіСг гії мОзСвС ебіиькПккя і лТж гСмТжйОккі ФйСб, Ф еб'яезФ е язжйж РСвС 
кОгОкС; 

3) лТж ббПеПккі мСбОТіб кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж ОаС бжбПеПккі мСбОТіб е йжмкСї 
мПТжмСТії КзТОїкж мСбОТж аФиж лСйісПкі Ф йжмкжР ТПджй, язжР біглСбігкС гС лСиСдПкь 
оьСвС КСгПзУФ кП лПТПгаОпОє УлиОмФ йжмкжХ лиОмПдіб, - кО лПТіСг гії оьСвС ТПджйФ мО лТж 
бжзСкОккі ФйСб, сС бжлижбОюмь е мОзСвС ТПджйФ; 

4) зСиж еОвОиькО нОзмФТкО бОТміУмь мСбОТіб, сС ббСеямьУя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж 
ОаС бжбСеямьУя еО йПді йжмкСї мПТжмСТії КзТОїкж вТСйОгякОйж, кП лПТПбжсФє СаУявіб, язі кП 
є Са'єзмСй СлСгОмзФбОккя йжмкжйж лиОмПдОйж біглСбігкС гС ТСегіиФ XII оьСвС КСгПзУФ. 

ЛмОммя 293. ИУСаж, кО язжХ лСзиОгОємьУя СаСб'яеСз іе УлиОмж йжмкжХ лиОмПдіб 
1. ИУСаСю, кО язФ лСзиОгОємьУя СаСб'яеСз іе УлиОмж йжмкжХ лиОмПдіб, є гПзиОТОкм. 

ЯзсС гПзиОТФбОккя мСбОТіб егіРУкюємьУя СУСаСю, ФлСбкСбОдПкСю кО оП гПзиОТОкмСй, кО 
мОзФ СУСаФ лСзиОгОємьУя СаСб'яеСз іе УлиОмж йжмкжХ лиОмПдіб УСиігОТкС е гПзиОТОкмСй. 

2. ИУСаСю, кО язФ лСзиОгОємьУя СаСб'яеСз іе УлиОмж гСкОТОХСбОкжХ йжмкжХ лиОмПдіб - 
вТСрСбСвС еСаСб'яеОккя, бжекОпПкСвС еО ТПеФиьмОмОйж гСзФйПкмОиькСї лПТПбіТзж, є 
біглСбігкжР лиОмкжз лСгОмзіб. 
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3. КТій СУіа, еОекОпПкжХ Ф пОУмжкОХ лПТріР і гТФвіР оієї УмОммі, СУСаОйж, кО язжХ 
лСзиОгОємьУя СаСб'яеСз іе УлиОмж йжмкжХ лиОмПдіб, є: 

1) Ф ТОеі кПеОзСккСвС ббПеПккя мСбОТіб кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж, кПеОзСккСвС 
бжбПеПккя мСбОТіб еО йПді йжмкСї мПТжмСТії КзТОїкж - СУСаО, язО кПеОзСккС ббПеиО 
(бжбПеиО) мСбОТж, О мОзСд СУСаж, язі аТОиж ФпОУмь Ф кПеОзСккСйФ ббПеПккі (бжбПеПккі) 
мСбОТіб, язсС бСкж екОиж ОаС лСбжккі аФиж екОмж лТС кПеОзСккіУмь мОзСвС ббПеПккя 
(бжбПеПккя), мО СУСаж, язі лТжгаОиж Ф биОУкіУмь ОаС Ф бСиСгіккя кПеОзСккС ббПеПкі мСбОТж, 
язсС б йСйПкм лТжгаОккя бСкж екОиж ОаС лСбжккі аФиж екОмж лТС кПеОзСккіУмь ббПеПккя, 
сС кОиПдкжй пжкСй гСбПгПкС б лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ еОзСкСгОбУмбСй КзТОїкж; 

2) Ф ТОеі бжиФпПккя мСбОТіб, сС мжйпОУСбС еаПТівОюмьУя ліг йжмкжй зСкмТСиПй, е 
лСТФрПккяй бжйСв оьСвС КСгПзУФ мО ікржХ кСТйОмжбкС-лТОбСбжХ Озміб - СУСаО, язО 
кПеОзСккС бжиФпжиО мОзі мСбОТж, О мОзСд СУСаж, язі аТОиж ФпОУмь Ф кПеОзСккСйФ бжиФпПккі 
мОзжХ мСбОТіб, еаПТівОиж мО лТжгаОиж мОзі мСбОТж, ОаС СУСаО, язО біглСбігОє еО 
еОаПелПпПккя УХСТСккСУмі еОекОпПкжХ мСбОТіб; 

3) Ф ТОеі кПгСмТжйОккя лСиСдПкь оьСвС КСгПзУФ сСгС зСТжУмФбОккя мО 
ТСелСТягдПккя мСбОТОйж ОаС бжзСкОккя ікржХ бжйСв і ФйСб, ФУмОкСбиПкжХ ожй КСгПзУСй 
гия еОУмСУФбОккя йжмкжХ ТПджйіб, сС лПТПгаОпОюмь ФйСбкП лСбкП ОаС пОУмзСбП 
ебіиькПккя біг УлиОмж йжмкжХ лиОмПдіб, - СУСаж, біглСбігОиькі еО гСмТжйОккя йжмкСвС 
ТПджйФ; 

4) Ф ТОеі кПбжзСкОккя еСаСб'яеОкь сСгС бжзСТжУмОккя пж УлСджбОккя мСбОТіб, сС 
бжлижбОюмь е ФйСб оіиьСбСвС бжзСТжУмОккя, еО язжХ кОгОємьУя лСгОмзСбО ліиьвО лТж 
бжлФУзФ мСбОТіб гия біиькСвС СаівФ, - СУСаО, кО язФ лСзиОгОємьУя СаСб'яеСз сСгС бжзСкОккя 
мОзжХ ФйСб; 

5) Ф ТОеі еОябиПккя мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя гС 
йжмкСвС ТПджйФ мТОкежмФ - СУСаО, язО еСаСб'яеОкО гСУмОбжмж оі мСбОТж, мТОкУлСТмкі еОУСаж 
гС йжмкСвС СТвОкФ лТжекОпПккя; 

6) Ф ТОеі еОУмСУФбОккя еОвОиькСї вОТОкмії ОаС ебіиькПккя біг вОТОкмії гия еОаПелПпПккя 
УлиОмж йжмкжХ лиОмПдіб - ліглТжєйУмбС, язСйФ кОгОкС ОбмСТжеОоію кО еОУмСУФбОккя 
біглСбігкСвС УлТСсПккя; 

7) Ф ТОеі кПгСмТжйОккя ФйСб лТСоПгФТж зікоПбСвС бжзСТжУмОккя, бжекОпПкжХ б 
ОбмСТжеОоії кО еОУмСУФбОккя лТСоПгФТж зікоПбСвС бжзСТжУмОккя, лСТФрПккя бжзСТжУмОккя 
мСбОТіб еО зікоПбжй (оіиьСбжй) лТжекОпПккяй, - ліглТжєйУмбС, язСйФ кОгОкС ОбмСТжеОоію 
кО еОУмСУФбОккя лТСоПгФТж зікоПбСвС бжзСТжУмОккя. 

4. К ТОеі язсС біглСбігкС гС кСТй оьСвС КСгПзУФ СаСб'яеСз іе УлиОмж йжмкжХ лиОмПдіб 
лСзиОгОємьУя кО зіиьзСХ СУіа, мОзі СУСаж бжзСкФюмь еОекОпПкжР СаСб'яеСз УСиігОТкС. 

К ТОеі язсС аФгь-язО е СУіа, кО язжХ лСзиОгПкС СаСб'яеСз іе УлиОмж йжмкжХ лиОмПдіб, 
бжзСкОиО мОзжР СаСб'яеСз Ф лСбкСйФ СаУяеі, СаСб'яеСз іе УлиОмж йжмкжХ лиОмПдіб ікржХ СУіа 
ббОдОємьУя бжзСкОкжй мО лТжлжкяємьУя. 

5. К ТОеі кПбжзСкОккя ОаС кПлСбкСвС бжзСкОккя СУСаОйж, еОекОпПкжйж Ф пОУмжкОХ 
лПТріР і мТПміР оієї УмОммі, лТСмявСй УмТСзФ, бжекОпПкСвС пОУмжкСю мТПмьСю УмОммі 3171 
оьСвС КСгПзУФ, СаСб'яезФ іе УлиОмж йжмкжХ лиОмПдіб, еОаПелПпПкСвС Ф УлСУіа, бжекОпПкжР 
лФкзмОйж 2 - 5 УмОммі 308 оьСвС КСгПзУФ, СаСб'яеСз іе УлиОмж йжмкжХ лиОмПдіб лСзиОгОємьУя 
кО вОТОкмО б йПдОХ УФйж кОгОкСвС еОаПелПпПккя. 

6. ИУСаж, кО язжХ лСзиОгОємьУя СаСб'яеСз іе УлиОмж йжмкжХ лиОмПдіб, є 
біглСбігОиькжйж еО УлиОмФ йжмкжХ лиОмПдіб. 

ЛмОммя 294. Иа'єзм мО аОеО СлСгОмзФбОккя йжмкжйж лиОмПдОйж 
1. Иа'єзм мО аОеО СлСгОмзФбОккя йжмкжйж лиОмПдОйж ліг пОУ лПТПйісПккя мСбОТіб 

пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж бжекОпОюмьУя біглСбігкС гС оьСвС КСгПзУФ, ЙСгОмзСбСвС 
зСгПзУФ КзТОїкж мО ікржХ еОзСкіб КзТОїкж. 
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ЛмОммя 295. ЗОТОХФбОккя йжмкжХ лиОмПдіб 
1. Жжмкі лиОмПді кОТОХСбФюмьУя гПзиОТОкмСй ОаС ікржйж СУСаОйж, кО язжХ лСзиОгПкС 

СаСб'яеСз іе УлиОмж йжмкжХ лиОмПдіб, УОйСУміРкС, зТій бжлОгзіб, язсС СаСб'яеСз сСгС 
кОТОХФбОккя йжмкжХ лиОмПдіб біглСбігкС гС оьСвС КСгПзУФ, ЙСгОмзСбСвС зСгПзУФ КзТОїкж 
мО ікржХ еОзСкіб КзТОїкж лСзиОгОємьУя кО йжмкі СТвОкж. 

2. ЗОТОХФбОккя УФй йжмкжХ лиОмПдіб егіРУкюємьУя Ф бОиюмі КзТОїкж. 
3. Дия оіиПР кОТОХФбОккя йжмкжХ лиОмПдіб еОУмСУСбФюмьУя УмОбзж, сС гіюмь кО гПкь 

лСгОккя йжмкСйФ СТвОкФ йжмкСї гПзиОТОоії кО мСбОТж, О б ТОеі язсС йжмкП СнСТйиПккя 
егіРУкюємьУя аПе лСгОккя йжмкСї гПзиОТОоії, - кО гПкь РСвС егіРУкПккя. 

4. К ТОеі язсС гия оіиПР СапжУиПккя йжмкжХ лиОмПдіб, Ф мСйФ пжУиі бжекОпПккя йжмкСї 
бОТмСУмі мСбОТіб, кПСаХігкС еТСажмж лПТПТОХФбОккя ікСеПйкСї бОиюмж, еОУмСУСбФюмьУя 
зФТУж бОиюм, бжекОпПкі біглСбігкС гС УмОммі 31 оьСвС КСгПзУФ. 

ЛмОммя 296. ИУСаижбСУмі еОУмСУФбОккя УмОбСз йжмкжХ лиОмПдіб ліг пОУ кПеОзСккСвС 
лПТПйісПккя мСбОТіб пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж мО бжзСТжУмОккя мСбОТіб е 

лСТФрПккяй бУмОкСбиПкжХ СайПдПкь 
1. К ТОеі кПеОзСккСвС ббПеПккя мСбОТіб кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж ОаС бжбПеПккя їХ е 

оієї мПТжмСТії УФйж кОиПдкжХ гС УлиОмж йжмкжХ лиОмПдіб кОТОХСбФюмьУя еО УмОбзОйж, 
бУмОкСбиПкжйж кО гПкь лПТПйісПккя ожХ мСбОТіб пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж, О язсС 
мОзжР гПкь бУмОкСбжмж кПйСдижбС, - кО гПкь бжябиПккя нОзмФ мОзСвС ббПеПккя 
(бжбПеПккя). 

2. К ТОеі бмТОмж, кПгСУмОбзж пж бжгОпі аПе гСебСиФ йжмкжХ СТвОкіб мСбОТіб, сС 
лПТПаФбОюмь ліг йжмкжй зСкмТСиПй мО лПТПйісФюмьУя мТОкежмСй ОаС екОХСгямьУя кО 
мжйпОУСбСйФ еаПТівОккі, йжмкі лиОмПді кОТОХСбФюмьУя еО УмОбзОйж, бУмОкСбиПкжйж кО 
гПкь лТжРкяммя ожХ мСбОТіб гия лПТПбПеПккя ОаС ТСейісПккя їХ кО мжйпОУСбП еаПТівОккя. 

3. К ТОеі кПеОзСккСвС ббПеПккя мСбОТіб кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж аОеСю 
СлСгОмзФбОккя є йжмкО бОТміУмь ожХ мСбОТіб, їХ зіиьзіУмь ОаС ікрі лСзОекжзж, бУмОкСбиПкі 
еОзСкСй, сС бжзСТжУмСбФюмьУя гия бжекОпПккя аОеж СлСгОмзФбОккя, кО гПкь кОТОХФбОккя 
йжмкжХ лиОмПдіб, біглСбігкС гС пОУмжкж лПТрСї оієї УмОммі. ЯзсС бжекОпжмж УФйФ кОиПдкжХ 
гС УлиОмж йжмкжХ лиОмПдіб кПйСдижбС бкОУиігСз кПкОгОккя йжмкСйФ СТвОкФ мСпкжХ 
бігСйСУмПР лТС ХОТОзмПТ мСбОТіб, їХ кОебФ, зіиьзіУмь, зТОїкФ лСХСгдПккя і йжмкФ бОТміУмь, 
УФйО йжмкжХ лиОмПдіб бжекОпОємьУя бжХСгяпж е кОРаіиьрСї бПижпжкж УмОбСз йжмкжХ 
лиОмПдіб, зіиьзСУмі пж бОТмСУмі мСбОТіб, сС йСдФмь аФмж бжекОпПкі кО лігУмОбі кОябкжХ 
бігСйСУмПР. 

4. К ТОеі кПоіиьСбСвС бжзСТжУмОккя мСбОТіб, сСгС язжХ аФиС кОгОкС ФйСбкП ебіиькПккя 
біг СлСгОмзФбОккя, О мОзСд лСТФрПккя ФйСб йжмкжХ ТПджйіб, лСйісПккя б язі лПТПгаОпОє 
ФйСбкП ебіиькПккя біг СлСгОмзФбОккя, еОУмСУСбФюмьУя УмОбзж йжмкжХ лиОмПдіб, сС гіюмь 
кО гПкь лТжРкяммя йжмкжй СТвОкСй йжмкСї гПзиОТОоії гия йжмкСвС СнСТйиПккя. ЖжмкО 
бОТміУмь мСбОТіб, їХ зіиьзіУмь пж ікрі ХОТОзмПТжУмжзж, сС бжзСТжУмСбФюмьУя гия бжекОпПккя 
аОеж СлСгОмзФбОккя, бжекОпОюмьУя кО гПкь еОУмСУФбОккя УмОбСз йжмкжХ лиОмПдіб. 

ЛмОммя 297. ЛмТСзж УлиОмж (бжзСкОккя СаСб'яезФ еі УлиОмж) йжмкжХ лиОмПдіб 
1. К ТОеі ббПеПккя мСбОТіб кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж УФйж йжмкжХ лиОмПдіб, 

кОТОХСбОкі гПзиОТОкмСй (ФлСбкСбОдПкСю кжй СУСаСю) ОаС йжмкжй СТвОкСй, лігиявОюмь 
УлиОмі гС ДПТдОбкСвС аюгдПмФ КзТОїкж лиОмкжзСй лСгОмзіб гС ОаС кО гПкь лСгОккя 
йжмкСйФ СТвОкФ йжмкСї гПзиОТОоії гия йжмкСвС СнСТйиПккя, зТій бжлОгзіб, язсС 
біглСбігкС гС оьСвС КСгПзУФ мСбОТж ббСеямьУя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж іе ебіиькПккяй 
біг СлСгОмзФбОккя йжмкжйж лиОмПдОйж ОаС бжлФУзОюмьУя Ф біглСбігкжР йжмкжР ТПджй еО 
УлТСсПкСю гПзиОТОоією б йПдОХ УлТСсПкь, кОгОкжХ ліглТжєйУмбФ. 

2. К ТОеі бжлФУзФ мСбОТіб Ф біглСбігкжР йжмкжР ТПджй еО УлТСсПкСю йжмкСю 
гПзиОТОоією б йПдОХ УлТСсПкь, кОгОкжХ ліглТжєйУмбФ, йжмкі лиОмПді лСбжккі аФмж 



ГОеПмО "ВУП лТС аФХвОимПТУьзжР Саиіз" 209 gazeta.vobu.ua 
 

УлиОпПкі кП ліекірП гкя лСгОккя гС йжмкСвС СТвОкФ біглСбігкСї гСгОмзСбСї гПзиОТОоії гС 
мОзСї УлТСсПкСї гПзиОТОоії. 

3. К ТОеі ТСейісПккя мСбОТіб кО мжйпОУСбП еаПТівОккя йжмкі лиОмПді йОюмь аФмж 
УлиОпПкі кП ліекірП гкя еОзікпПккя УмТСзФ мжйпОУСбСвС еаПТівОккя. ЯзсС гС еОзікпПккя 
УмТСзФ мжйпОУСбСвС еаПТівОккя оі мСбОТж лСйісФюмьУя Ф йжмкжР ТПджй, язжР лПТПгаОпОє 
УлиОмФ йжмкжХ лиОмПдіб, йжмкі лиОмПді йОюмь аФмж УлиОпПкі кП ліекірП бжлФУзФ мСбОТіб 
біглСбігкС гС оьСвС ТПджйФ. 

4. К ТОеі бжбПеПккя мСбОТіб е йжмкСї мПТжмСТії КзТОїкж бжбіекП йжмС йОє аФмж УлиОпПкП 
кП ліекірП гкя лТжРкяммя йжмкжй СТвОкСй йжмкСї гПзиОТОоії гия йжмкСвС СнСТйиПккя, 
язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС ожй КСгПзУСй. 

5. К ТОеі ейікж йжмкСвС ТПджйФ йжмкі лиОмПді йОюмь аФмж УлиОпПкі кП ліекірП гкя 
бжлФУзФ мСбОТіб Ф кОУмФлкСйФ йжмкСйФ ТПджйі. 

6. Дия оіиПР СапжУиПккя лПкі УмТСзСй УлиОмж йжмкжХ лиОмПдіб ббОдОємьУя: 
1) Ф ТОеі бжзСТжУмОккя мСбОТіб, ббПеПкжХ кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж е ФйСбкжй 

ебіиькПккяй біг СлСгОмзФбОккя йжмкжйж лиОмПдОйж, б ікржХ оіияХ, кід мі, Ф еб'яезФ е язжйж 
аФиС кОгОкС мОзП ебіиькПккя, - лПТржР гПкь, зСиж СУСаО лСТФржиО СайПдПккя сСгС 
зСТжУмФбОккя мО/ОаС ТСелСТягдПккя еОекОпПкжйж мСбОТОйж. ЯзсС мОзжР гПкь ФУмОкСбжмж 
кПйСдижбС, УмТСзСй УлиОмж йжмкжХ лиОмПдіб ббОдОємьУя гПкь лТжРкяммя йжмкжй СТвОкСй 
йжмкСї гПзиОТОоії кО мОзі мСбОТж гия йжмкСвС СнСТйиПккя; 

2) Ф ТОеі лСТФрПккя бжйСв і ФйСб йжмкжХ ТПджйіб, сС біглСбігкС гС оьСвС КСгПзУФ 
мявкП еО УСаСю бжкжзкПккя СаСб'яезФ іе УлиОмж йжмкжХ лиОмПдіб, - гПкь бпжкПккя мОзСвС 
лСТФрПккя. ЯзсС мОзжР гПкь ФУмОкСбжмж кПйСдижбС, УмТСзСй УлиОмж йжмкжХ лиОмПдіб 
ббОдОємьУя гПкь лСпОмзФ гії біглСбігкСвС йжмкСвС ТПджйФ; 

3) б ікржХ бжлОгзОХ - гПкь бжкжзкПккя СаСб'яезФ іе УлиОмж йжмкжХ лиОмПдіб. 
7. ЛмТСзж УлиОмж йжмкжХ лиОмПдіб лТж лПТПйісПккі (лПТПУжиОккі) мСбОТіб пПТПе 

йжмкжР зСТгСк КзТОїкж вТСйОгякОйж, лТж лПТПйісПккі мСбОТіб пПТПе йжмкжР зСТгСк 
КзТОїкж мТФаСлТСбігкжй мТОкУлСТмСй мО иікіяйж ПиПзмТСлПТПгОпі, лТж мжйпОУСбСйФ 
ббПеПккі мСбОТіб кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж е ФйСбкжй пОУмзСбжй ебіиькПккяй біг 
СлСгОмзФбОккя йжмкжйж лиОмПдОйж, О мОзСд лТж кПеОзСккСйФ лПТПйісПккі мСбОТіб пПТПе 
йжмкжР зСТгСк КзТОїкж бжекОпОюмьУя ожй КСгПзУСй мО ЙСгОмзСбжй зСгПзУСй КзТОїкж. 

ЛмОммя 298. ЙСТягСз і нСТйж УлиОмж йжмкжХ лиОмПдіб 
1. ЛФйж йжмкжХ лиОмПдіб, кОТОХСбОкі гПзиОТОкмСй (ФлСбкСбОдПкСю кжй СУСаСю) ОаС 

йжмкжй СТвОкСй, лігиявОюмь лПТПТОХФбОккю аПелСУПТПгкьС кО єгжкжР зОекОпПРУьзжР 
ТОХФкСз. 

2. ЛФйж йжмкжХ лиОмПдіб УлиОпФюмьУя б вСмібзСбіР нСТйі пПТПе зОУФ йжмкСвС СТвОкФ 
пж нікОкУСбСї ФУмОкСбж ОаС Ф аПевСмібзСбіР нСТйі пПТПе нікОкУСбФ ФУмОкСбФ, зТій бжлОгзіб, 
лПТПгаОпПкжХ ожй КСгПзУСй мО еОзСкОйж КзТОїкж. ЛФйж йжмкжХ лиОмПдіб йСдФмь 
УлТОбиямжУя йжмкжй СТвОкСй Ф вСмібзСбіР нСТйі іе еОлСбкПккяй ФкінізСбОкСї йжмкСї 
збжмОкоії. 

3. ЙПТПТОХФбОккя УФй йжмкжХ лиОмПдіб гС ДПТдОбкСвС аюгдПмФ КзТОїкж іе еОекОпПкжХ 
ТОХФкзіб йжмкСвС СТвОкФ егіРУкюємьУя ожй йжмкжй СТвОкСй. 

4. Жжмкі лиОмПді УлиОпФюмьУя Ф бОиюмі КзТОїкж. В СзТПйжХ бжлОгзОХ, лПТПиіз язжХ 
бУмОкСбиюємьУя КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж, йжмкі лиОмПді йСдФмь аФмж УлиОпПкі б 
ікСеПйкіР бОиюмі еО зФТУСй, бжекОпПкжй біглСбігкС гС УмОммі 31 оьСвС КСгПзУФ. 

5. ЙПТПТОХФкСз УФй йжмкжХ лиОмПдіб, бжекОпПкжХ Ф бОиюмі КзТОїкж, б ікСеПйкФ бОиюмФ 
гия оіиПР УлиОмж йжмкжХ лиОмПдіб егіРУкюємьУя еО зФТУСй, бжекОпПкжй біглСбігкС гС 
УмОммі 31 оьСвС КСгПзУФ. 

6. Жжмкі лиОмПді йСдФмь аФмж УлиОпПкі б аФгь-язіР ікріР нСТйі, лПТПгаОпПкіР еОзСкСй. 
7. ЙСТягСз кОТОХФбОккя, СаиізФ мО лПТПТОХФбОккя гС гПТдОбкСвС аюгдПмФ УФй йжмкжХ 

лиОмПдіб бжекОпОємьУя оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє 
нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ. 
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8. ЗО бжйСвФ лиОмкжзО лСгОмзіб йжмкі СТвОкж еСаСб'яеОкі бжгОмж лігмбПТгдПккя 
УлиОмж йжмкжХ лиОмПдіб Ф лжУьйСбіР нСТйі. 

ЛмОммя 299. АбОкУСбі лиОмПді (лПТПгСлиОмО) 
1. ЛлиОмО йжмкжХ лиОмПдіб йСдП егіРУкюбОмжУя іе еОУмСУФбОккяй ОбОкУСбжХ лиОмПдіб 

(лПТПгСлиОмж). 
2. АбОкУСбжйж лиОмПдОйж (лПТПгСлиОмСю) є вТСрСбі зСрмж, бкПУПкі лиОмкжзСй 

лСгОмзіб еО биОУкжй аОдОккяй кО ТОХФкзж, бігзТжмі кО ій'я йжмкжХ СТвОкіб б СТвОкОХ, сС 
егіРУкююмь зОекОпПРУьзП СаУиФвСбФбОккя аюгдПмкжХ зСрміб, яз лСлПТПгкє вТСрСбП 
еОаПелПпПккя УлиОмж йОРаФмкіХ йжмкжХ лиОмПдіб. 

3. АбОкУСбі лиОмПді бкСУямьУя Ф бОиюмі КзТОїкж. 
4. КСрмж ОбОкУСбжХ лиОмПдіб кП ббОдОюмьУя йжмкжйж лиОмПдОйж, гСзж СУСаО, язО 

бкПУиО мОзі лиОмПді, кП еТСажмь ТСелСТягдПккя лТС оП йжмкСйФ СТвОкФ мО кП аФгФмь 
бжзСкОкі біглСбігкі йжмкі нСТйОиькСУмі. З йСйПкмФ лСпОмзФ бжзСкОккя мОзжХ йжмкжХ 
нСТйОиькСУмПР зСрмж ОбОкУСбжХ лиОмПдіб Ф УФйі, кО язФ еТСаиПкС ТСелСТягдПккя, кП 
лігиявОюмь бжзСТжУмОккю кО аФгь-язі ікрі оіиі. ЙіУия еОбПТрПккя йжмкжХ нСТйОиькСУмПР 
зСрмж Ф УФйі, кО язФ еТСаиПкС ТСелСТягдПккя, лПТПТОХСбФюмьУя йжмкжй СТвОкСй гС 
гПТдОбкСвС аюгдПмФ. К ТОеі бігйСбж біг еОбПТрПккя йжмкжХ нСТйОиькСУмПР УФйі 
ОбОкУСбжХ лиОмПдіб, кО язФ еТСаиПкС ТСелСТягдПккя, лСбПТмОємьУя УмОмФУ ОбОкУСбжХ 
лиОмПдіб. 

5. ЙСбПТкПккя зСрміб ОбОкУСбжХ лиОмПдіб егіРУкюємьУя б лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ 
оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ 
нікОкУСбФ лСиімжзФ, язсС еОябФ лТС лСбПТкПккя лСгОкС гС йжмкСвС СТвОкФ лТСмявСй 1095 
гкіб е гкя бкПУПккя мОзжХ зСрміб кО ТОХФкСз йжмкСвС СТвОкФ. ЙТж оьСйФ бігУСмзж кО УФйФ 
зСрміб, ФкПУПкжХ яз ОбОкУСбі лиОмПді, кП кОТОХСбФюмьУя. 

6. КСрмж ОбОкУСбжХ лиОмПдіб, сС лПТПаФбОюмь кО ТОХФкзФ йжмкСвС СТвОкФ аПе 
ТСелСТягдПккя лТС бжзСТжУмОккя лТСмявСй 1095 гкіб е гкя їХ бкПУПккя, лігиявОюмь 
лПТПТОХФбОккю гС гПТдОбкСвС аюгдПмФ Ф УмТСз гС 30 гкіб. 

7. ЗО бжйСвФ лиОмкжзО лСгОмзіб йжмкжР СТвОк еСаСб'яеОкжР кОгОмж РСйФ лжУьйСбФ 
ікнСТйОоію лТС бжзСТжУмОккя зСрміб, ФкПУПкжХ кжй яз ОбОкУСбі лиОмПді, кП ліекірП 30 гкіб 
е гкя СмТжйОккя мОзСї бжйСвж. К ТОеі кПевСгж лиОмкжзО лСгОмзіб е ікнСТйОоією йжмкСвС 
СТвОкФ егіРУкюємьУя УліиькО ебіТзО бжзСТжУмОккя еОекОпПкжХ зСрміб. КПеФиьмОмж мОзСї 
ебіТзж СнСТйиююмьУя ОзмСй еО нСТйСю, еОмбПТгдПкСю оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї 
биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ. Игжк 
лТжйіТкжз мОзСвС ОзмО ліУия РСвС ліглжУОккя кОгОємьУя лиОмкжзФ лСгОмзіб. 

ЛмОммя 300. ЗбіиькПккя (ФйСбкП ебіиькПккя) біг СлСгОмзФбОккя йжмкжйж 
лиОмПдОйж 

1. КйСбж кОгОккя ебіиькПккя (ФйСбкСвС ебіиькПккя) біг СлСгОмзФбОккя йжмкжйж 
лиОмПдОйж бжекОпОюмьУя ожй КСгПзУСй, ЙСгОмзСбжй зСгПзУСй КзТОїкж, ікржйж еОзСкОйж 
КзТОїкж мО йідкОТСгкжйж гСвСбСТОйж, евСгФ кО СаСб'яезСбіУмь язжХ кОгОкС ВПТХСбкСю 
КОгСю КзТОїкж. 

2. ЙСТягСз кОгОккя гСзФйПкміб, кПСаХігкжХ гия лігмбПТгдПккя лТОбО кО ебіиькПккя 
(ФйСбкП ебіиькПккя) біг СлСгОмзФбОккя йжмкжйж лиОмПдОйж, бжекОпОємьУя оПкмТОиькжй 
СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ 
лСиімжзФ. 

ЛмОммя 301. ЙСбПТкПккя лСйжизСбС мО/ОаС кОгйіТФ УлиОпПкжХ УФй йжмкжХ лиОмПдіб 
1. ЙСбПТкПккя лСйжизСбС мО/ОаС кОгйіТФ УлиОпПкжХ УФй йжмкжХ лиОмПдіб 

егіРУкюємьУя біглСбігкС гС БюгдПмкСвС мО ЙСгОмзСбСвС зСгПзУіб КзТОїкж. 
2. К ТОеі бжябиПккя нОзмФ лСйжизСбСї мО/ОаС кОгйіТкСї УлиОмж йжмкжХ лиОмПдіб 

йжмкжР СТвОк кП ліекірП СгкСвС йіУяоя е гкя бжябиПккя мОзСвС нОзмФ еСаСб'яеОкжР 
лСбігСйжмж лиОмкжзО лСгОмзіб лТС УФйж кОгйіТФ УлиОпПкжХ йжмкжХ лиОмПдіб. 
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3. ЙСйжизСбС мО/ОаС кОгйіТФ еОТОХСбОкі гС гПТдОбкСвС аюгдПмФ УФйж йжмкжХ 
лиОмПдіб лСбПТмОюмьУя е гПТдОбкСвС аюгдПмФ б лСТягзФ, бжекОпПкСйФ оПкмТОиькжй 
СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ 
лСиімжзФ. 

4. ЯзсС кОгйіТкО УлиОмО УФй йжмкжХ лиОмПдіб УмОиОУя бкОУиігСз лСйжизж е аСзФ 
лСУОгСбжХ СУіа йжмкСвС СТвОкФ, лСбПТкПккя кОгйіТФ УлиОпПкжХ УФй йжмкжХ лиОмПдіб 
егіРУкюємьУя Ф лПТрСпПТвСбСйФ лСТягзФ. 

5. ЙСбПТкПккя УФй біглСбігкжХ йжмкжХ лиОмПдіб егіРУкюємьУя мОзСд Ф ТОеі, язсС: 
1) еОзСкСй лПТПгаОпПкС лСбПТкПккя УФй УлиОпПкСвС йжмО лТж лСйісПккі мСбОТіб Ф 

йжмкжР ТПджй ТПійлСТмФ ОаС Ф йжмкжР ТПджй ТППзУлСТмФ біглСбігкС гС ТСегіиФ V оьСвС 
КСгПзУФ, О мОзСд б ікржХ бжлОгзОХ, бжекОпПкжХ ожй КСгПзУСй; 

2) Ф бжлОгзОХ мО б лСТягзФ, бжекОпПкжХ ожй КСгПзУСй, егіРУкюємьУя ейікО ТОкірП 
еОябиПкСвС йжмкСвС ТПджйФ, язсС УФйж йжмкжХ лиОмПдіб, кОиПдкжХ гС УлиОмж лТж 
лСйісПккі мСбОТіб Ф кСбжР йжмкжР ТПджй, є йПкржйж, кід УФйж йжмкжХ лиОмПдіб, 
УлиОпПкжХ лТж лСйісПккі їХ Ф лСлПТПгкіР йжмкжР ТПджй; 

3) бігкСбиюємьУя ТПджй кОРаіиьрСвС УлТжяккя, біиькСї мСТвібиі; 
4) йжмкФ гПзиОТОоію ейікПкС ОаС бжекОкС кПгіРУкСю; 
5) Ф мСбОТОХ, сС ббСеямьУя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж ОаС бжбСеямьУя еО її йПді, 

бжябиПкС гПнПзмж ОаС бСкж язжйСУь ікржй пжкСй кП біглСбігОюмь лСвСгдПкжй 
УлПожнізОоіяй, еО ФйСбж, сС оі мСбОТж кП ТПйСкмФбОижУя і кП бжзСТжУмСбФбОижУя 
біглСбігкС кО мПТжмСТії КзТОїкж мО еО її йПдОйж (зТій СлПТОоіР, кПСаХігкжХ гия бжябиПккя 
гПнПзміб ОаС кПбіглСбігкСУмі) і лСбПТмОюмьУя лТСмявСй УмТСзФ, бжекОпПкСвС ліглФкзмСй "О" 
лФкзмФ 3 пОУмжкж гТФвСї УмОммі 78 оьСвС КСгПзУФ; 

6) лиОмкжзСй лСгОмзіб лСгОкС йжмкСйФ СТвОкФ гСзФйПкмж, язі лігмбПТгдФюмь 
кОябкіУмь Ф кьСвС кО гПкь лСгОккя йжмкСйФ СТвОкФ йжмкСї гПзиОТОоії гия йжмкСвС 
СнСТйиПккя лТОбО кО ебіиькПккя біг УлиОмж йжмкжХ лиОмПдіб. 

6. ЙСбПТкПккя УФй йжмкжХ лиОмПдіб Ф бжлОгзОХ, лПТПгаОпПкжХ пОУмжкСю л'ямСю оієї 
УмОммі, егіРУкюємьУя Ф мСйФ УОйСйФ лСТягзФ, сС і лСбПТкПккя лСйжизСбС мО/ОаС кОгйіТФ 
УлиОпПкжХ УФй йжмкжХ лиОмПдіб еО еОябСю лиОмкжзО лСгОмзіб еО ФйСбж, сС мОзО еОябО 
лСгОємьУя кП ліекірП СгкСвС ТСзФ е гкя, кОУмФлкСвС еО гкПй бжкжзкПккя СаУмОбжк, сС 
мявкФмь еО УСаСю лСбПТкПккя УлиОпПкжХ УФй йжмкжХ лиОмПдіб. 

7. ЙСбПТкПккя УлиОпПкжХ УФй йжмкжХ лиОмПдіб егіРУкюємьУя Ф бОиюмі КзТОїкж. ЯзсС 
УлиОмО ОаС УмявкПккя йжмкжХ лиОмПдіб егіРУкюбОиСУя б ікСеПйкіР бОиюмі, лСбПТкПккя УФй 
йжмкжХ лиОмПдіб егіРУкюємьУя еО зФТУСй бОиюмж, бжекОпПкжй біглСбігкС гС УмОммі 31 оьСвС 
КСгПзУФ, кО гПкь, зСиж бігаФиОУя їХ УлиОмО. 

8. ЙСбПТкПккя кП егіРУкюємьУя: 
1) язсС УФйО йжмкжХ лиОмПдіб, сС лігиявОє лСбПТкПккю, кП лПТПбжсФє 20 вТжбПкь; 
2) б ікржХ бжлОгзОХ, бУмОкСбиПкжХ ЙСгОмзСбжй зСгПзУСй КзТОїкж. 

ЛмОммя 302. ЙПкя 
1. ЙіУия еОзікпПккя бУмОкСбиПкжХ ожй КСгПзУСй мО ЙСгОмзСбжй зСгПзУСй КзТОїкж 

УмТСзіб УлиОмж йжмкжХ лиОмПдіб кО УФйФ лСгОмзСбСвС аСТвФ кОТОХСбФємьУя лПкя Ф ТСейіТі мО 
лСТягзФ, бжекОпПкжХ ЙСгОмзСбжй зСгПзУСй КзТОїкж. 

2. К ТОеі кОлТОбиПккя вОТОкмФ бжйСв (лТПмПкеіР) сСгС УлиОмж йжмкжХ лиОмПдіб лПкя 
кОТОХСбФємьУя е гкя, кОУмФлкСвС еО гкПй еОзікпПккя УмТСзФ бжзСкОккя еСаСб'яеОкь, 
еОаПелПпПкжХ вОТОкмією. 

3. Йіг пОУ егіРУкПккя лПТПбПеПкь еО лТСоПгФТСю ЖДЙ кОТОХФбОккя лПкі 
лТжеФлжкяємьУя кО УмТСз гС мТьСХ йіУяоіб е гкя СмТжйОккя бжйСвж (лТПмПкеії) вОТОкміРкжй 
Са'єгкОккяй і лСкСбиюємьУя, язсС ліУия еОзікпПккя оьСвС УмТСзФ лТПмПкеія (бжйСвО) 
еОижрОємьУя кПбТПвФиьСбОкСю. 
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4. ЙПкя УлиОпФємьУя кПеОиПдкС біг еОУмСУФбОккя ікржХ еОХСгіб біглСбігОиькСУмі еО 
лСТФрПккя бжйСв еОзСкСгОбУмбО КзТОїкж, бжекОпПкжХ ожй КСгПзУСй, ЙСгОмзСбжй 
зСгПзУСй КзТОїкж мО ікржйж еОзСкОйж КзТОїкж. 

5. ЙПкя кОТОХСбФємьУя лиОмкжзСй лСгОмзіб УОйСУміРкС мО УлиОпФємьУя СгкСпОУкС еі 
УлиОмСю йжмкжХ лиОмПдіб. 

6. ЛлиОмО, УмявкПккя мО лСбПТкПккя лПкі егіРУкююмьУя еО лТОбжиОйж, бУмОкСбиПкжйж 
еОзСкСй гия УлиОмж, УмявкПккя мО лСбПТкПккя йжмкжХ лиОмПдіб. 

ЛмОммя 303. ЛмявкПккя йжмкжХ лиОмПдіб 
1. К ТОеі кПУлиОмж ОаС кПлСбкСї УлиОмж йжмкжХ лиОмПдіб Ф бУмОкСбиПкжР УмТСз мОзі 

лиОмПді УмявФюмьУя б лСТягзФ мО УмТСзж, бжекОпПкі ЙСгОмзСбжй зСгПзУСй КзТОїкж. 
2. ЗОиПдкі гС УлиОмж УФйж йжмкжХ лиОмПдіб УмявФюмьУя е СУіа, біглСбігОиькжХ еО їХ 

УлиОмФ. 
3. ЛмявкПккя йжмкжХ лиОмПдіб кП егіРУкюємьУя мО лиОмкжзФ лСгОмзіб кП 

кОлТОбияємьУя лСгОмзСбП лСбігСйиПккя-ТірПккя, язсС ТСейіТ кПУлиОпПкжХ УФй йжмкжХ 
лиОмПдіб е мСбОТіб, еОекОпПкжХ б СгкіР йжмкіР гПзиОТОоії, ОаС е мСбОТіб, біглТОбиПкжХ 
лТСмявСй гкя Сгкжй біглТОбкжзСй кО ОгТПУФ СгкСвС СгПТдФбОпО, УмОкСбжмь йПкр яз 20 
вТжбПкь, мО б ікржХ бжлОгзОХ, бУмОкСбиПкжХ ЙСгОмзСбжй зСгПзУСй КзТОїкж. 

ЛмОммя 304. КСеУмТСпПккя мО бігУмТСпПккя УлиОмж йжмкжХ лиОмПдіб 
1. ЗО кОябкСУмі СаУмОбжк, сС УбігпОмь лТС іУкФбОккя еОвТСеж бжкжзкПккя ОаС 

кОзСлжпПккя лСгОмзСбСвС аСТвФ, і гСзОеіб іУкФбОккя мОзжХ СаУмОбжк, лПТПиіз язжХ 
бжекОпОємьУя КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж, кО лігУмОбі лжУьйСбСї еОябж лиОмкжзО лСгОмзіб 
оПкмТОиькжР СТвОк бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ йжмкФ лСиімжзФ, пж бжекОпПкжР 
кжй йжмкжР СТвОк евігкС іе ЙСгОмзСбжй зСгПзУСй КзТОїкж йСдФмь бігУмТСпжмж ОаС 
ТСеУмТСпжмж УлиОмФ йжмкжХ лиОмПдіб. 

2. ЙСТягСз кОгОккя ТСеУмТСпПккя мО бігУмТСпПккя УлиОмж йжмкжХ лиОмПдіб 
еОмбПТгдФємьУя оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО 
ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ. 
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КСегіи X 
ЗАБДЗЙДНДЗЗЯ ЛЙЙАМИ ЖИМЗИН ЙЙАМДЖІВ 

ГиОбО 44. ЗОвОиькі лСиСдПккя сСгС еОаПелПпПккя УлиОмж йжмкжХ лиОмПдіб 

ЛмОммя 305. ЗОаПелПпПккя УлиОмж йжмкжХ лиОмПдіб 
1. К бжлОгзОХ, бжекОпПкжХ ожй КСгПзУСй, бжзСкОккя СаСб'яезФ іе УлиОмж йжмкжХ 

лиОмПдіб еОаПелПпФємьУя рияХСй кОгОккя йжмкжй СТвОкОй еОаПелПпПккя УлиОмж йжмкжХ 
лиОмПдіб Ф УлСУСаж, бУмОкСбиПкі УмОммПю 308 оьСвС КСгПзУФ. 

2. ЗОгОккя йжмкжй СТвОкОй еОаПелПпПккя УлиОмж йжмкжХ лиОмПдіб є СаСб'яезСбжй, 
язсС ікрП кП лПТПгаОпПкС ожй КСгПзУСй, лТж ббПеПккі кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж мО/ОаС 
лПТПйісПккі мПТжмСТією КзТОїкж мТОкежмСй мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб зСйПТоіРкСвС 
лТжекОпПккя. 

3. К бжлОгзОХ, лПТПгаОпПкжХ ожй КСгПзУСй, еОаПелПпПккя УлиОмж йжмкжХ лиОмПдіб 
кОгОємьУя йжмкжй СТвОкОй ліг пОУ лПТПаФбОккя мСбОТіб ліг йжмкжй зСкмТСиПй ОаС 
гПзиОТФбОккя мСбОТіб Ф йжмкі ТПджйж, сС лПТПгаОпОюмь УлиОмФ йжмкжХ лиОмПдіб. 

4. ЗОаПелПпПккя УлиОмж йжмкжХ лиОмПдіб кОгОємьУя СУСаОйж, кО язжХ лСзиОгОємьУя 
ОаС йСдП лСзиОгОмжУя СаСб'яеСз іе УлиОмж йжмкжХ лиОмПдіб, біглСбігкС гС пОУмжк лПТрСї 
мО мТПмьСї УмОммі 293 оьСвС КСгПзУФ. 

К лСТягзФ мО кО ФйСбОХ, бжекОпПкжХ йідкОТСгкжйж гСвСбСТОйж, евСгО кО 
СаСб'яезСбіУмь язжХ кОгОкО ВПТХСбкСю КОгСю КзТОїкж, еОаПелПпПккя УлиОмж йжмкжХ 
лиОмПдіб йСдП аФмж кОгОкС аФгь-язСю ікрСю СУСаСю кО зСТжУмь СУСаж, кО язФ 
лСзиОгОємьУя СаСб'яеСз іе УлиОмж йжмкжХ лиОмПдіб. 

5. Жжмкі СТвОкж егіРУкююмь Саиіз мО зСкмТСиь еОУмСУФбОккя еОаПелПпПккя УлиОмж 
йжмкжХ лиОмПдіб. 

6. К ТОеі кПбжзСкОккя СаСб'яезФ іе УлиОмж йжмкжХ лиОмПдіб еОаПелПпПккя УлиОмж 
йжмкжХ лиОмПдіб бжзСТжУмСбФємьУя гия УлиОмж біглСбігкжХ йжмкжХ лиОмПдіб Ф лСТягзФ мО 
УмТСзж, бжекОпПкі ожй КСгПзУСй. 

7. ЗОаПелПпПккя УлиОмж йжмкжХ лиОмПдіб кП кОгОємьУя сСгС: 
1) мСбОТіб, сС лПТПйісФюмьУя СТвОкОйж гПТдОбкСї биОгж КзТОїкж, СТвОкОйж йіУоПбСвС 

УОйСбТягФбОккя, ЗаТСРкжйж ЛжиОйж КзТОїкж мО ікржйж ФмбСТПкжйж біглСбігкС гС еОзСкФ 
біРУьзСбжйж нСТйФбОккяйж, ТСебігФбОиькжйж СТвОкОйж КзТОїкж аПелСУПТПгкьС гия 
бжзСкОккя УбСїХ лСбкСбОдПкь ОаС кО їХ зСТжУмь ікржйж ФУмОкСбОйж, СТвОкіеОоіяйж, 
СмТжйФбОпОйж (ТСелСТягкжзОйж) йідкОТСгкСї мПХкіпкСї гСлСйСвж б ТОйзОХ 
еОТПєУмТСбОкжХ Ф бУмОкСбиПкСйФ еОзСкСгОбУмбСй лСТягзФ лТСПзміб (лТСвТОй); 

2) мСбОТіб, сС лПТПйісФюмьУя СУСаОйж, язжй кОгОкС йжмкі ліиьвж, лПТПгаОпПкі 
УмОммяйж 382 - 386, 388, 389, 391 і 392 оьСвС КСгПзУФ; 

3) мСбОТіб, сС лПТПйісФюмьУя мТФаСлТСбігкжй мТОкУлСТмСй мО иікіяйж 
ПиПзмТСлПТПгОпі, язсС ікрП кП лПТПгаОпПкС КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж; 

4) мСбОТіб, сСгС язжХ кП бжйОвОємьУя кОгОккя еОаПелПпПккя УлиОмж йжмкжХ лиОмПдіб 
біглСбігкС гС пОУмжкж мТПмьСї УмОммі 110 оьСвС КСгПзУФ; 

5) мСбОТіб, сС лПТПйісФюмьУя мТОкежмСй лСбімТякжй мТОкУлСТмСй, гия гПзиОТФбОккя 
язжХ еОйіУмь йжмкСї гПзиОТОоії бжзСТжУмСбФємьУя ПиПзмТСккжР лПТПбіекжР гСзФйПкм яз 
УлТСсПккя, кОгОкП біглСбігкС гС лСиСдПкь КСкбПкоії лТС лТСоПгФТФ УліиькСвС мТОкежмФ; 

6) мСбОТіб, сС кП є Са'єзмСй СлСгОмзФбОккя йжмкжйж лиОмПдОйж ОаС сСгС язжХ УФйО 
йжмкжХ лиОмПдіб кП лПТПбжсФє УФйФ, ПзбібОиПкмкФ 1000 єбТС, зТій бжлОгзіб кОгОккя 
еОаПелПпПккя УлиОмж йжмкжХ лиОмПдіб евігкС е виОбОйж 8, 20 і пОУмжкСю мТПмьСю УмОммі 306 
оьСвС КСгПзУФ; 

7) мСбОТіб, сС кОгХСгямь б КзТОїкФ яз вФйОкімОТкО гСлСйСвО, еО ФйСбж бзиюпПккя їХ 
СмТжйФбОпО гС ЄгжкСвС ТПєУмТФ СмТжйФбОпіб вФйОкімОТкСї гСлСйСвж, ОаС лПТПйісФюмьУя Ф 
УзиОгі бОкмОдіб е гСлСйСвСю, бжекОпПкжХ пОУмжкСю лПТрСю УмОммі 250 оьСвС КСгПзУФ; 
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8) мСбОТіб, сС лПТПйісФюмьУя мТОкежмСй йжмкСю мПТжмСТією КзТОїкж йСТУьзжй, 
ТіпзСбжй ОаС лСбімТякжй мТОкУлСТмСй і ліг пОУ еаПТівОккя еОижрОюмьУя б йПдОХ СгкСвС 
лФкзмФ лТСлФУзФ пж еСкж йжмкСвС зСкмТСию йСТУьзСвС (ТіпзСбСвС) лСТмФ, ОПТСлСТмФ; 

9) мСбОТіб, сС лПТПйісФюмьУя (лПТПУжиОюмьУя) б йідкОТСгкжХ лСрмСбжХ 
біглТОбиПккяХ пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж. 

8. ЙСТягСз еОаПелПпПккя УлиОмж йжмкжХ лиОмПдіб бУмОкСбиюємьУя оПкмТОиькжй 
СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ 
лСиімжзФ. 

ЛмОммя 306. КСейіТ еОаПелПпПккя УлиОмж йжмкжХ лиОмПдіб 
1. ЗОаПелПпПккя УлиОмж йжмкжХ лиОмПдіб, язсС ікрП кП лПТПгаОпПкС ожй КСгПзУСй, 

йОє аФмж кП йПкржй, кід УФйО йжмкжХ лиОмПдіб, сС лігиявОюмь УлиОмі лТж бжлФУзФ мОзжХ 
мСбОТіб Ф біиькжР Саів кО йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж. 

КСеТОХФкСз УФйж еОаПелПпПккя УлиОмж йжмкжХ лиОмПдіб егіРУкюємьУя бжХСгяпж е 
лСбкжХ УмОбСз йжмкжХ лиОмПдіб, аПе ФТОХФбОккя аФгь-язжХ мОТжнкжХ ліиьв (мОТжнкжХ 
лТПнПТПкоіР), лСгОмзСбжХ ліиьв, бУмОкСбиПкжХ еОзСкСгОбУмбСй КзТОїкж гия СлПТОоіР е 
ббПеПккя мОзжХ мСбОТіб кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж. 

ЗО кОябкСУмі гСзФйПкмОиькСвС лігмбПТгдПккя, сС мСбОТж кП є Са'єзмСй 
СлСгОмзФбОккя СУСаижбжйж бжгОйж йжмО, біглСбігкі бжгж йжмО кП лігиявОюмь бТОХФбОккю 
лТж ТСеТОХФкзФ УФйж еОаПелПпПккя УлиОмж йжмкжХ лиОмПдіб. 

2. К ТОеі язсС УФйФ йжмкжХ лиОмПдіб, сС лігиявОє еОаПелПпПккю, кПйСдижбС мСпкС 
бжекОпжмж пПТПе кПкОгОккя йжмкжй СТвОкОй мСпкжХ бігСйСУмПР лТС ХОТОзмПТ, 
кОРйПкФбОккя, зіиьзіУмь, зТОїкФ лСХСгдПккя, йжмкФ бОТміУмь, зСг мСбОТіб евігкС е ККМ ЗДД, 
мОзО УФйО бжекОпОємьУя йжмкжй СТвОкСй бжХСгяпж е кОРаіиьрСї бПижпжкж УмОбСз лСгОмзіб, 
бОТмСУмі мО/ОаС зіиьзСУмі мСбОТіб, сС йСдФмь аФмж бжекОпПкі кО лігУмОбі кОябкжХ 
бігСйСУмПР. 

3. Дия лПТПйісПккя йідкОТСгкжХ ПзУлТПУ-біглТОбиПкь ТСейіТ еОаПелПпПккя УлиОмж 
йжмкжХ лиОмПдіб гия СгкСвС бОкмОдФ ПзУлТПУ-лПТПбіекжзО бжекОпОємьУя кО Тібкі УФйж 
йжмкжХ лиОмПдіб, ПзбібОиПкмкСї 10000 єбТС. 

4. Жжмкі СТвОкж лПТПбіТяюмь лТОбжиькіУмь бжекОпПккя УФйж йжмкжХ лиОмПдіб, сС 
лігиявОє еОаПелПпПккю, кОябкіУмь, пжккіУмь мО гСУмОмкіУмь еОаПелПпПккя УлиОмж йжмкжХ 
лиОмПдіб ліг пОУ йжмкСвС СнСТйиПккя мСбОТіб. 

5. К ТОеі язсС йжмкжйж СТвОкОйж бУмОкСбиПкС, сС кОгОкП еОаПелПпПккя УлиОмж 
йжмкжХ лиОмПдіб кП є гСУмОмкій гия еОаПелПпПккя УлиОмж йжмкжХ лиОмПдіб, СУСаО, кО язФ 
лСзиОгОємьУя СаСб'яеСз іе УлиОмж йжмкжХ лиОмПдіб, кО бжйСвФ йжмкСвС СТвОкФ еСаСб'яеОкО 
кОгОмж гСгОмзСбП еОаПелПпПккя ОаС еОйікжмж ТОкірП кОгОкП еОаПелПпПккя кСбжй, кО бжаіТ 
мОзСї СУСаж. 

ЛмОммя 307. ДиПзмТСккО УжУмПйО ФлТОбиіккя вОТОкміяйж 
1. Дия ПиПзмТСккСвС СайікФ гОкжйж мО еаПТівОккя ікнСТйОоії сСгС еОаПелПпПккя 

УлиОмж йжмкжХ лиОмПдіб бжзСТжУмСбФємьУя ПиПзмТСккО УжУмПйО ФлТОбиіккя вОТОкміяйж, язО 
бХСгжмь гС УзиОгФ УжУмПй, сС еОаПелПпФюмь нФкзоіСкФбОккя ПиПзмТСккжХ ікнСТйОоіРкжХ 
ТПУФТУіб йжмкжХ СТвОкіб. 

2. ІкнСТйОоіРкО беОєйСгія йід вОТОкмОйж мО йжмкжйж СТвОкОйж егіРУкюємьУя еО 
гСлСйСвСю еОУСаіб ПиПзмТСккСвС еб'яезФ рияХСй кОгУжиОккя лСбігСйиПкь б ПиПзмТСккіР 
нСТйі, еОУбігпПкжХ ПиПзмТСккжй ліглжУСй вОТОкміб мО/ОаС лСУОгСбжХ СУіа йжмкжХ СТвОкіб, 
ОаС е бжзСТжУмОккяй еОУСаіб ікмПвТСбОкСї УжУмПйж ПиПзмТСккСї ігПкмжнізОоії. 

3. ЙСТягСз ікнСТйОоіРкСї беОєйСгії йід вОТОкмОйж мО йжмкжйж СТвОкОйж 
еОмбПТгдФємьУя оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО 
ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ. 

ЛмОммя 308. ЛлСУСаж еОаПелПпПккя УлиОмж йжмкжХ лиОмПдіб 
1. ЛлСУСаОйж еОаПелПпПккя УлиОмж йжмкжХ лиОмПдіб є: 
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1) вТСрСбО еОУмОбО; 
2) ікгжбігФОиькО вОТОкмія; 
3) еОаПелПпПккя УлиОмж йжмкжХ лиОмПдіб кО ФйСбОХ УлТСсПккя "еОвОиькО вОТОкмія"; 
4) еОаПелПпПккя УлиОмж йжмкжХ лиОмПдіб кО ФйСбОХ УлТСсПккя "еОвОиькО вОТОкмія іе 

ейПкрПккяй ТСейіТФ еОаПелПпПккя аОеСбСї УФйж кО 50 бігУСмзіб"; 
5) еОаПелПпПккя УлиОмж йжмкжХ лиОмПдіб кО ФйСбОХ УлТСсПккя "еОвОиькО вОТОкмія іе 

ейПкрПккяй ТСейіТФ еОаПелПпПккя аОеСбСї УФйж кО 70 бігУСмзіб"; 
6) еОаПелПпПккя УлиОмж йжмкжХ лиОмПдіб кО ФйСбОХ УлТСсПккя "ебіиькПккя біг 

вОТОкмії"; 
7) еОаПелПпПккя УлиОмж йжмкжХ лиОмПдіб кО ФйСбОХ ЖжмкСї зСкбПкоії лТС йідкОТСгкП 

лПТПбПеПккя бОкмОдіб іе еОУмСУФбОккяй зкждзж ЖДЙ (КСкбПкоії ЖДЙ) 1975 ТСзФ; 
8) еОаПелПпПккя УлиОмж йжмкжХ лиОмПдіб кО ФйСбОХ КСкбПкоії лТС мжйпОУСбП 

ббПеПккя (ЛмОйаФи, 1990 Тіз) іе еОУмСУФбОккяй зкждзж (зОТкПмО) А.М.А. ОаС зкждзж 
(зОТкПмО) CPD. 

2. ЛлСУіа еОаПелПпПккя УлиОмж йжмкжХ лиОмПдіб СажТОємьУя СУСаСю, кО язФ 
лСзиОгОємьУя СаСб'яеСз іе УлиОмж йжмкжХ лиОмПдіб. 

3. Жжмкі СТвОкж бігйСбияюмь Ф еОУмСУФбОккі СаТОкСвС УлСУСаФ еОаПелПпПккя УлиОмж 
йжмкжХ лиОмПдіб, язсС мОзжР УлСУіа кП лТжекОпПкжР гия еОУмСУФбОккя лТж лСйісПккі 
мСбОТіб Ф біглСбігкжР йжмкжР ТПджй. 

ЛмОммя 309. ГТСрСбО еОУмОбО 
1. ГТСрСбСю еОУмОбСю є зСрмж, бкПУПкі/лПТПзОеОкі кО ТОХФкзж, бігзТжмі б 

ФУмОкСбиПкСйФ лСТягзФ кО ій'я йжмкжХ СТвОкіб, гия еОаПелПпПккя УлиОмж йжмкжХ лиОмПдіб. 
2. ВкПУПккя/лПТПзОе зСрміб яз вТСрСбСї еОУмОбж егіРУкюємьУя Ф кОоіСкОиькіР бОиюмі 

КзТОїкж. 
3. ВкПУПккя/лПТПзОе зСрміб яз вТСрСбСї еОУмОбж б ікСеПйкіР бОиюмі йСдП 

егіРУкюбОмжУя ліглТжєйУмбСй-кПТПежгПкмСй ОаС ФлСбкСбОдПкСю кжй СУСаСю гия 
лПТПйісПккя мСбОТіб мПТжмСТією КзТОїкж мТОкежмСй еО зФТУСй бОиюмж, бжекОпПкжй 
біглСбігкС гС УмОммі 31 оьСвС КСгПзУФ, кО гПкь бкПУПккя/лПТПзОеФ вТСрСбСї еОУмОбж. 

4. ЙТжРкяммя йжмкжй СТвОкСй зСрміб яз вТСрСбСї еОУмОбж б вСмібзСбіР нСТйі 
егіРУкюємьУя іе еОлСбкПккяй ФкінізСбОкСї йжмкСї збжмОкоії. 

5. ВігУСмзж кО УФйФ зСрміб, бкПУПкжХ/лПТПзОеОкжХ яз вТСрСбО еОУмОбО, кП 
кОТОХСбФюмьУя. 

6. КСрмж, бкПУПкі яз вТСрСбО еОУмОбО, лігиявОюмь бжбіиькПккю біглСбігкС гС УмОммі 
3154 оьСвС КСгПзУФ. 

7. КСрмж, бкПУПкі/лПТПзОеОкі яз вТСрСбО еОУмОбО, ліУия їХ бжбіиькПккя еО еОябСю 
СУСаж, язО їХ бкПУиО/лПТПзОеОиО, ОаС ФлСбкСбОдПкСї кПю СУСаж б лСТягзФ, бжекОпПкСйФ 
еОзСкСгОбУмбСй, йСдФмь аФмж: 

1) лСбмСТкС бжзСТжУмОкі яз вТСрСбО еОУмОбО; 
2) бжзСТжУмОкі гия УлиОмж йжмкжХ лиОмПдіб еО ікржй еСаСб'яеОккяй СУСаж лПТПг 

йжмкжйж СТвОкОйж; 
3) лСбПТкПкі СУСаі, язО їХ бкПУиО/лПТПзОеОиО. 
8. ЙСбПТкПккя зСрміб, бкПУПкжХ/лПТПзОеОкжХ яз вТСрСбО еОУмОбО, ліУия їХ бжбіиькПккя 

йСдП егіРУкюбОмжУя Ф аФгь-язСйФ йжмкСйФ СТвОкі Ф УмТСз, сС кП лПТПбжсФє мТж ТСаСпі гкі 
е гкя ТПєУмТОоії біглСбігкСї еОябж. 

9. КСрмж, бкПУПкі/лПТПзОеОкі яз вТСрСбО еОУмОбО, сС лПТПаФбОюмь кО ТОХФкзФ йжмкСвС 
СТвОкФ аПе ТСелСТягдПккя лТС їХ бжзСТжУмОккя лТСмявСй 1095 гкіб е гкя їХ 
бкПУПккя/лПТПзОеФ, лТСмявСй 30 гкіб лігиявОюмь лПТПТОХФбОккю гС гПТдОбкСвС аюгдПмФ. 

10. К ТОеі кПбжзСкОккя СаСб'яезФ, еОаПелПпПкСвС вТСрСбСю еОУмОбСю, УФйО вТСрСбжХ 
зСрміб, бкПУПкжХ/лПТПзОеОкжХ яз вТСрСбО еОУмОбО, лПТПТОХСбФємьУя гС гПТдОбкСвС 
аюгдПмФ б ТОХФкСз УлиОмж УФйж йжмкжХ лиОмПдіб кОУмФлкСвС ТСаСпСвС гкя ліУия 
еОбПТрПккя УмТСзФ УлиОмж йжмкжХ лиОмПдіб біглСбігкС гС пОУмжкж мТПмьСї УмОммі 
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3171 оьСвС КСгПзУФ, зТій бжлОгзіб, лПТПгаОпПкжХ пОУмжкСю СгжкОгоямСю УмОммі 55 оьСвС 
КСгПзУФ. 

ЛмОммя 310. ГОТОкмія 
1. ГОТОкмія є еСаСб'яеОккяй вОТОкмО сСгС бжлиОмж кО бжйСвФ йжмкСвС СТвОкФ зСрміб Ф 

йПдОХ ТСейіТФ вОТОкмії мО б лСТягзФ і УмТСзж, бжекОпПкі ожй КСгПзУСй, Ф ТОеі кПбжзСкОккя 
СУСаСю СаСб'яезФ іе УлиОмж йжмкжХ лиОмПдіб. 

2. ГОТОкмії йСдФмь аФмж мОзжХ бжгіб: 
1) ікгжбігФОиькО вОТОкмія, язО еОаПелПпФє УФйФ йжмкжХ лиОмПдіб сСгС мСбОТіб, сС 

лігиявОюмь йжмкСйФ СнСТйиПккю еО Сгкією йжмкСю гПзиОТОоією; 
2) еОвОиькО вОТОкмія, язО еОаПелПпФє УФйФ йжмкжХ лиОмПдіб сСгС мСбОТіб, сС 

лігиявОюмь йжмкСйФ СнСТйиПккю еО гПзіиьзСйО йжмкжйж гПзиОТОоіяйж. 
3. ГОТОкмія бжгОємьУя вОТОкмСй СУСаі, кО язФ лСзиОгОємьУя СаСб'яеСз іе УлиОмж йжмкжХ 

лиОмПдіб, Ф нСТйі гСзФйПкмО. 
4. ГОТОкмії кОгОюмьУя йжмкжй СТвОкОй Ф лОлПТСбіР ОаС ПиПзмТСккіР нСТйі. 
ГОТОкмії Ф лОлПТСбіР нСТйі еОУмСУСбФюмьУя е гСебСиФ йжмкСвС СТвОкФ Ф бжлОгзФ 

мжйпОУСбСї бігйСбж Ф ТСаСмі ПиПзмТСккСї УжУмПйж ФлТОбиіккя вОТОкміяйж ОаС ікржХ УжУмПй, 
сС еОаПелПпФюмь нФкзоіСкФбОккя ПиПзмТСккжХ ікнСТйОоіРкжХ ТПУФТУіб йжмкжХ СТвОкіб. 

5. ЙТж лСйісПккі мСбОТіб Ф йжмкжР ТПджй мТОкежмФ кО ФйСбОХ КСкбПкоії лТС лТСоПгФТФ 
УліиькСвС мТОкежмФ вОТОкмії кОгОюмьУя йжмкжй СТвОкОй біглСбігкС гС лСиСдПкь мО еО 
нСТйОйж, бУмОкСбиПкжйж оією КСкбПкоією. 

6. ГОТОкмії Ф лОлПТСбіР нСТйі СнСТйиююмьУя вОТОкмСй біглСбігкС гС нСТй аиОкзіб 
ікгжбігФОиькСї вОТОкмії, еОвОиькСї вОТОкмії, язі еОмбПТгдФюмьУя оПкмТОиькжй СТвОкСй 
бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ. 

ГОТОкмії б ПиПзмТСккіР нСТйі СнСТйиююмьУя вОТОкмСй Ф нСТйі ПиПзмТСккСвС 
гСзФйПкмО. 

7. ГОТОкмії гіюмь кО бУіР йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж мО кО мПТжмСТії ікржХ зТОїк Ф 
бжлОгзОХ, бжекОпПкжХ йідкОТСгкжйж гСвСбСТОйж КзТОїкж, евСгО кО СаСб'яезСбіУмь язжХ 
кОгОкО ВПТХСбкСю КОгСю КзТОїкж. 

К ТОеі СнСТйиПккя вОТОкмії, язО гіє кО мПТжмСТії ікржХ зТОїк, вОТОкм еСаСб'яеОкжР 
еОекОпжмж б вОТОкмії ікнСТйОоію лТС ФлСбкСбОдПкжХ СУіа, язі лТПгУмОбияюмь ікмПТПУж 
вОТОкмО б зСдкіР іе зТОїк, б язжХ вОТОкмія йСдП аФмж еОУмСУСбОкО. 

8. ГОТОкмії еаПТівОюмьУя йжмкжйж СТвОкОйж лТСмявСй 1095 гкіб е гОмж еОбПТрПккя 
УмТСзФ їХ гії. 

9. ЖжмкжР СТвОк йСдП УзОУФбОмж ТПєУмТОоію вОТОкмії біглСбігкС гС УмОммі 3152 оьСвС 
КСгПзУФ. ГОТОкмія йСдП аФмж бігзижзОкО вОТОкмСй біглСбігкС гС УмОммі 3153 оьСвС КСгПзУФ. 

10. ЗСаСб'яеОккя вОТОкмО еО вОТОкмією, язсС ікрП кП лПТПгаОпПкС ожй КСгПзУСй, є 
пжккжй е йСйПкмФ ТПєУмТОоії вОТОкмії йжмкжй СТвОкСй гС йСйПкмФ кОУмОккя аФгь-язСї е 
мОзжХ лСгіР: 

1) УлиОмО вОТОкмСй кО зСТжУмь йжмкжХ СТвОкіб УФйж, сС гСТібкює ТСейіТФ вОТОкмії; 
2) еОзікпПккя УмТСзФ гії вОТОкмії; 
3) кОаТОккя пжккСУмі ТірПккяй лТС бігзижзОккя ОаС УзОУФбОккя ТПєУмТОоії вОТОкмії. 
ЗСаСб'яеОккя вОТОкмО еО вОТОкмією сСгС мСбОТіб, лСйісПкжХ Ф йжмкжР ТПджй, ОаС 

мСбОТіб, язі лПТПаФбОюмь ліг йжмкжй зСкмТСиПй кО йСйПкм еОзікпПккя УмТСзФ гії вОТОкмії пж 
кО йСйПкм кОаТОккя пжккСУмі ТірПккяй лТС бігзижзОккя ОаС УзОУФбОккя ТПєУмТОоії 
вОТОкмії, лТСгСбдФюмь аФмж пжккжйж мО лігиявОюмь бжзСкОккю. 

11. ДС лТОбСбігкСУжк, лСб'яеОкжХ е кОгОккяй вОТОкміР мО бжзСкОккяй вОТОкмСй УбСїХ 
СаСб'яезіб, еОУмСУСбФюмьУя мОзСд лСиСдПккя МжбіиькСвС зСгПзУФ КзТОїкж, еОзСкСгОбУмбО 
КзТОїкж лТС аОкзж і аОкзібУьзФ гіяиькіУмь, лТС УмТОХФбОккя мО УмТОХСбФ гіяиькіУмь, 
лСиСдПккя еОзСкСгОбУмбО е лжмОкь ТПвФиюбОккя Тжкзіб нікОкУСбжХ лСУиФв б пОУмжкі, сС кП 
бТПвФиьСбОкО ожй КСгПзУСй. 
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ЛмОммя 311. ЗОвОиькО вОТОкмія 
1. ЗОвОиькО вОТОкмія йСдП аФмж еОУмСУСбОкО, еО ФйСбж кОябкСУмі Ф ліглТжєйУмбО 

гіюпСї ОбмСТжеОоії кО еОУмСУФбОккя СгкСвС іе УлТСсПкь: 
1) "еОвОиькО вОТОкмія"; 
2) "еОвОиькО вОТОкмія іе ейПкрПккяй ТСейіТФ еОаПелПпПккя аОеСбСї УФйж кО 50 

бігУСмзіб"; 
3) "еОвОиькО вОТОкмія іе ейПкрПккяй ТСейіТФ еОаПелПпПккя аОеСбСї УФйж кО 70 

бігУСмзіб". 
2. Йіг ейПкрПккяй ТСейіТФ еОаПелПпПккя аОеСбСї УФйж еОвОиькСї вОТОкмії кО 50 

бігУСмзіб ОаС кО 70 бігУСмзіб ТСеФйіємьУя еОУмСУФбОккя бжекОпПкСї аОеСбСї УФйж еОвОиькСї 
вОТОкмії, ОиП е нОзмжпкжй еОаПелПпПккяй оієї аОеСбСї УФйж еОвОиькСю вОТОкмією, бжгОкСю 
вОТОкмСй, кО 50 бігУСмзіб ОаС кО 30 бігУСмзіб біглСбігкС. 

3. Дия еОУмСУФбОккя УлТСсПккя, лПТПгаОпПкСвС лФкзмОйж 1 - 3 пОУмжкж лПТрСї оієї 
УмОммі, ліглТжєйУмбС еСаСб'яеОкС кОгОмж йжмкСйФ СТвОкФ еОвОиькФ вОТОкмію, бжгОкФ 
вОТОкмСй, яз еОаПелПпПккя біглСбігкСї пОУмжкж аОеСбСї УФйж. 

4. Дия еОУмСУФбОккя зСдкСвС СзТПйСвС УлТСсПккя, бжекОпПкСвС лФкзмОйж 1 - 3 
пОУмжкж лПТрСї оієї УмОммі, кОгОємьУя СзТПйО еОвОиькО вОТОкмія. 

5. КСейіТ еОвОиькСї вОТОкмії, бжгОкСї вОТОкмСй, кП йСдП аФмж йПкржй еО пОУмжкФ 
аОеСбСї УФйж еОвОиькСї вОТОкмії, сС лігиявОє еОаПелПпПккю. 

6. Дия оіиПР еОУмСУФбОккя еОвОиькСї вОТОкмії Ф бжлОгзФ мжйпОУСбСї бігйСбж Ф ТСаСмі 
ПиПзмТСккСї УжУмПйж ФлТОбиіккя вОТОкміяйж ОаС ікржХ УжУмПй, сС еОаПелПпФюмь 
нФкзоіСкФбОккя ПиПзмТСккжХ ікнСТйОоіРкжХ ТПУФТУіб йжмкжХ СТвОкіб, еО ебПТкПккяй 
ліглТжєйУмбО йжмкжР СТвОк бжгОє Сгжк ОаС гПзіиьзО УПТмжнізОміб еОвОиькСї вОТОкмії еО 
нСТйСю, язО еОмбПТгдФємьУя оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє 
нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ. 

ЛмОммя 312. ЗбіиькПккя біг вОТОкмії 
1. ЗбіиькПккя біг вОТОкмії йСдП аФмж еОУмСУСбОкС еО ФйСбж кОябкСУмі Ф ліглТжєйУмбО 

гіюпСї ОбмСТжеОоії кО еОУмСУФбОккя УлТСсПккя "ебіиькПккя біг вОТОкмії". 
2. Йіг ебіиькПккяй біг вОТОкмії ТСеФйіємьУя бжзСТжУмОккя бжекОпПкСї аОеСбСї УФйж 

ебіиькПккя біг вОТОкмії, ОиП е нОзмжпкжй ебіиькПккяй біг еОаПелПпПккя аОеСбСї УФйж 
вОТОкмією, бжгОкСю вОТОкмСй. 

3. Дия оіиПР еОУмСУФбОккя ебіиькПккя біг вОТОкмії Ф бжлОгзФ мжйпОУСбСї бігйСбж Ф 
ТСаСмі ПиПзмТСккСї УжУмПйж ФлТОбиіккя вОТОкміяйж ОаС ікржХ УжУмПй, сС еОаПелПпФюмь 
нФкзоіСкФбОккя ПиПзмТСккжХ ікнСТйОоіРкжХ ТПУФТУіб йжмкжХ СТвОкіб, еО ебПТкПккяй 
ліглТжєйУмбО йжмкжР СТвОк бжгОє Сгжк ОаС гПзіиьзО УПТмжнізОміб ебіиькПккя біг вОТОкмії 
еО нСТйСю, язО еОмбПТгдФємьУя оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє 
нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ. 

ЛмОммя 3121. АбмСТжеОоія кО еОУмСУФбОккя УлТСсПкь "еОвОиькО вОТОкмія", "еОвОиькО 
вОТОкмія іе ейПкрПккяй ТСейіТФ еОаПелПпПккя аОеСбСї УФйж кО 50 бігУСмзіб", 
"еОвОиькО вОТОкмія іе ейПкрПккяй ТСейіТФ еОаПелПпПккя аОеСбСї УФйж кО 70 

бігУСмзіб", "ебіиькПккя біг вОТОкмії" 
1. АбмСТжеОоія кО еОУмСУФбОккя УлТСсПккя "еОвОиькО вОТОкмія" кОгОємьУя 

ліглТжєйУмбФ, язП: 
1) біглСбігОє зТжмПТію, бжекОпПкСйФ лФкзмСй 1 пОУмжкж мТПмьСї УмОммі 12 оьСвС 

КСгПзУФ; 
2) біглСбігОє зТжмПТію, бжекОпПкСйФ лФкзмСй 4 пОУмжкж мТПмьСї УмОммі 12 оьСвС 

КСгПзУФ, ОаС ТПвФияТкС бжУмФлОє гПзиОТОкмСй (лТСмявСй лСлПТПгкіХ 12 йіУяоіб йжмкжйж 
СТвОкОйж егіРУкПкС йжмкП СнСТйиПккя кП йПкрП 50 йжмкжХ гПзиОТОоіР гия лСйісПккя 
мСбОТіб Ф йжмкі ТПджйж). 
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2. АбмСТжеОоія кО еОУмСУФбОккя УлТСсПккя "еОвОиькО вОТОкмія іе ейПкрПккяй ТСейіТФ 
еОаПелПпПккя аОеСбСї УФйж кО 50 бігУСмзіб" кОгОємьУя ліглТжєйУмбФ, язП гСгОмзСбС гС 
ФйСб, бжекОпПкжХ пОУмжкСю лПТрСю оієї УмОммі, біглСбігОє зТжмПТію, бжекОпПкСйФ лФкзмСй 
3 пОУмжкж мТПмьСї УмОммі 12 оьСвС КСгПзУФ, мО ФйСбОй, бжекОпПкжй ліглФкзмОйж "О" мО "а" 
лФкзмФ 1, лФкзмОйж 2 і 4 пОУмжкж гТФвСї УмОммі 14 оьСвС КСгПзУФ. 

3. АбмСТжеОоія кО еОУмСУФбОккя УлТСсПккя "еОвОиькО вОТОкмія іе ейПкрПккяй ТСейіТФ 
еОаПелПпПккя аОеСбСї УФйж кО 70 бігУСмзіб" кОгОємьУя ліглТжєйУмбФ, язП гСгОмзСбС гС 
ФйСб, бжекОпПкжХ пОУмжкОйж лПТрСю і гТФвСю оієї УмОммі, біглСбігОє ФйСбі, бжекОпПкіР 
лФкзмСй 6 пОУмжкж гТФвСї УмОммі 14 оьСвС КСгПзУФ. 

4. АбмСТжеОоія кО еОУмСУФбОккя УлТСсПккя "ебіиькПккя біг вОТОкмії" кОгОємьУя 
ліглТжєйУмбФ, язП гСгОмзСбС гС ФйСб, бжекОпПкжХ пОУмжкОйж лПТрСю, гТФвСю і мТПмьСю 
оієї УмОммі, біглСбігОє ФйСбОй, бжекОпПкжй ліглФкзмОйж "б" мО "в" лФкзмФ 1 мО лФкзмОйж 3, 5, 7 
пОУмжкж гТФвСї УмОммі 14 оьСвС КСгПзУФ. 

5. АбмСТжеОоія кО еОУмСУФбОккя УлТСсПкь, лПТПгаОпПкжХ лФкзмОйж 1 - 4 пОУмжкж 
лПТрСї УмОммі 13 оьСвС КСгПзУФ, лСбжккО, еСзТПйО, бжекОпОмж: 

1) аОеСбФ УФйФ еОвОиькСї вОТОкмії ОаС ебіиькПккя біг вОТОкмії; 
2) ТСейіТ еОаПелПпПккя аОеСбСї УФйж еОвОиькСї вОТОкмії ОаС ебіиькПккя біг вОТОкмії; 
3) лПТПиіз мСбОТіб іе еОекОпПккяй їХ зСгіб евігкС е УКТ ЗЕД, еОУСаж мО УлСУСаж їХ 

лПТПйісПккя, сСгС язжХ еОвОиькО вОТОкмія ОаС ебіиькПккя біг вОТОкмії кП еОУмСУСбФюмьУя 
(Ф ТОеі бУмОкСбиПккя СайПдПкь сСгС еОУмСУФбОккя еОвОиькСї вОТОкмії ОаС ебіиькПккя біг 
вОТОкмії); 

4) СаСб'яеСз ліглТжєйУмбО ікнСТйФбОмж йжмкжою лТС бУі лСгії мО СаУмОбжкж, сС 
йСдФмь ближбОмж ОаС йОюмь ближб кО гСмТжйОккя кжй ФйСб, бжекОпПкжХ б ОбмСТжеОоії кО 
еОУмСУФбОккя УлТСсПккя. 

6. ЙіглТжєйУмбС йСдП йОмж СзТПйі ОбмСТжеОоії кО еОУмСУФбОккя УлТСсПкь, 
лПТПгаОпПкжХ лФкзмОйж 1 - 4 пОУмжкж лПТрСї УмОммі 13 оьСвС КСгПзУФ. 

ЛмОммя 3122. БОеСбО УФйО еОвОиькСї вОТОкмії ОаС ебіиькПккя біг вОТОкмії 
1. ЗОвОиькО вОТОкмія ОаС ебіиькПккя біг вОТОкмії бжзСТжУмСбФємьУя б йПдОХ аОеСбСї 

УФйж мОзСї еОвОиькСї вОТОкмії ОаС ебіиькПккя біг вОТОкмії, еОекОпПкСї Ф біглСбігкіР 
ОбмСТжеОоії кО еОУмСУФбОккя УлТСсПккя. 

2. БОеСбО УФйО еОвОиькСї вОТОкмії ОаС ебіиькПккя біг вОТОкмії лСбжккО аФмж кП йПкрСю 
еОвОиькСї УФйж йжмкжХ лиОмПдіб, язО йСдП лігиявОмж УлиОмі, СгкСпОУкС еО бУійО 
СлПТОоіяйж е мСбОТОйж, сСгС язжХ кОгОємьУя еОвОиькО вОТОкмія ОаС ебіиькПккя біг вОТОкмії, 
лТСмявСй бУьСвС пОУФ лПТПаФбОккя мСбОТіб ліг йжмкжй зСкмТСиПй. 

3. КСеТОХФкСз аОеСбСї УФйж еОвОиькСї вОТОкмії ОаС ебіиькПккя біг вОТОкмії егіРУкюємьУя 
ліглТжєйУмбСй УОйСУміРкС, еОекОпОємьУя Ф еОябі лТС кОгОккя ОбмСТжеОоії кО еОУмСУФбОккя 
біглСбігкСвС УлТСсПккя мО гСгОємьУя гС мОзСї еОябж. 

ЗО бжкямзСй бжлОгзФ ТСеТОХФкзФ аОеСбСї УФйж еОвОиькСї вОТОкмії гия еОУмСУФбОккя 
УлТСсПккя, бжекОпПкСвС лФкзмСй 1 пОУмжкж лПТрСї УмОммі 311 оьСвС КСгПзУФ, ТСеТОХФкСз 
аОеСбСї УФйж еОвОиькСї вОТОкмії ОаС ебіиькПккя біг вОТОкмії егіРУкюємьУя е ФТОХФбОккяй 
СаУявФ йжкФижХ СлПТОоіР е мСбОТОйж Ф ТСейіТі УФйж йжмкжХ лиОмПдіб еО СгкСпОУкжйж 
СлПТОоіяйж, лСб'яеОкжйж іе еОаПелПпПккяй УлиОмж йжмкжХ лиОмПдіб, язО СаиізСбФбОиОУя б 
йжмкжХ СТвОкОХ УмОкСй кО аФгь-язФ гОмФ лТСмявСй 365 гкіб, сС лПТПгФюмь гкю лСгОккя 
еОябж лТС кОгОккя ОбмСТжеОоії кО еОУмСУФбОккя біглСбігкСвС УлТСсПккя. 

БОеСбО УФйО еОвОиькСї вОТОкмії ОаС ебіиькПккя біг вОТОкмії, ТСеТОХСбОкО біглСбігкС гС 
ОаеОоФ гТФвСвС оієї пОУмжкж, йСдП аФмж еаіиьрПкО кО 50 бігУСмзіб е ФТОХФбОккяй СаУявФ 
лПТПгаОпФбОкжХ йОРаФмкіХ СлПТОоіР, сС лігмбПТгдФємьУя зСйПТоіРкСю гСзФйПкмОоією 
ліглТжєйУмбО. 

КСеТОХФкСз аОеСбСї УФйж гия УлТСсПккя, бжекОпПкСвС лФкзмСй 1 пОУмжкж лПТрСї 
УмОммі 13 оьСвС КСгПзУФ, йСдП егіРУкюбОмжУя аПе ФТОХФбОккя СаУявФ лСлПТПгкіХ СлПТОоіР е 
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мСбОТОйж, бжХСгяпж е СаУявФ лПТПгаОпФбОкжХ йОРаФмкіХ СлПТОоіР, сС лігмбПТгдФємьУя 
зСйПТоіРкСю гСзФйПкмОоією ліглТжєйУмбО. 

КСеТОХФкСз аОеСбСї УФйж гия УлТСсПкь, бжекОпПкжХ лФкзмОйж 2 - 4 пОУмжкж лПТрСї 
УмОммі 13 оьСвС КСгПзУФ, егіРУкюємьУя е ФТОХФбОккяй лСлПТПгкьС кОгОкжХ ОбмСТжеОоіР кО 
еОУмСУФбОккя УлТСсПкь, кОгОкжХ біглСбігкС гС ожХ лФкзміб (Ф ТОеі їХ кОгОккя). 

4. ЗО еОябСю ліглТжєйУмбО аОеСбО УФйО еОвОиькСї вОТОкмії ОаС ебіиькПккя біг вОТОкмії 
йСдП аФмж ейікПкО. 

ЛмОммя 3123. ЖСкімСТжкв аОеСбСї УФйж еОвОиькСї вОТОкмії мО ебіиькПккя біг вОТОкмії 
1. ЙіглТжєйУмбС еСаСб'яеОкС еОаПелПпжмж, сСа еОвОиькО УФйО йжмкжХ лиОмПдіб, язО 

йСдП лігиявОмж УлиОмі СгкСпОУкС еО бУійО СлПТОоіяйж е мСбОТОйж, сСгС язжХ кОгОємьУя 
еОвОиькО вОТОкмія ОаС ебіиькПккя біг вОТОкмії, кП лПТПбжсФбОиО аОеСбФ УФйФ еОвОиькСї 
вОТОкмії ОаС ебіиькПккя біг вОТОкмії, еОекОпПкФ Ф біглСбігкіР ОбмСТжеОоії кО еОУмСУФбОккя 
УлТСсПккя. 

2. К ТОеі кПгСУмОмкСУмі аОеСбСї УФйж еОвОиькСї вОТОкмії ОаС ебіиькПккя біг вОТОкмії гия 
йжмкСвС СнСТйиПккя мСбОТіб ліглТжєйУмбС йОє лТОбС кОгОмж гСгОмзСбП еОаПелПпПккя кО 
УФйФ, сС кП лСзТжбОємьУя аОеСбСю УФйСю еОвОиькСї вОТОкмії ОаС ебіиькПккя біг вОТОкмії, 
ОаС еОйікжмж ТОкірП кОгОкП еОаПелПпПккя кСбжй. 

3. Жжмкі СТвОкж іе еОУмСУФбОккяй ПиПзмТСккСї УжУмПйж ФлТОбиіккя вОТОкміяйж 
егіРУкююмь йСкімСТжкв аОеСбСї УФйж еОвОиькСї вОТОкмії мО ебіиькПккя біг вОТОкмії сСгС 
зСдкСї СлПТОоії е мСбОТОйж е йСйПкмФ еОУмСУФбОккя гС йСйПкмФ бжбіиькПккя біглСбігкСї 
пОУмжкж аОеСбСї УФйж еОвОиькСї вОТОкмії ОаС ебіиькПккя біг вОТОкмії. 

4. К ТОеі язсС кПСгкСТОеСбС йОюмь йіУоП бжлОгзж кПгСУмОмкСУмі аОеСбСї УФйж 
еОвОиькСї вОТОкмії ОаС ебіиькПккя біг вОТОкмії гия егіРУкПккя йжмкСвС СнСТйиПккя мСбОТіб, 
йжмкжР СТвОк ТПзСйПкгФє ліглТжєйУмбФ лПТПвиякФмж ТСейіТ аОеСбСї УФйж. 

ЛмОммя 313. ЗОаПелПпПккя УлиОмж йжмкжХ лиОмПдіб кО ФйСбОХ ЖжмкСї зСкбПкоії лТС 
йідкОТСгкП лПТПбПеПккя бОкмОдіб іе еОУмСУФбОккяй зкждзж ЖДЙ (КСкбПкоії ЖДЙ) 

1975 ТСзФ 
1. ЗОаПелПпПккя УлиОмж йжмкжХ лиОмПдіб кО ФйСбОХ ЖжмкСї зСкбПкоії лТС йідкОТСгкП 

лПТПбПеПккя бОкмОдіб іе еОУмСУФбОккяй зкждзж ЖДЙ (КСкбПкоії ЖДЙ) 1975 
ТСзФ еОУмСУСбФємьУя гия мТОкежмкСвС лПТПйісПккя мСбОТіб (зТій ОизСвСиькжХ кОлСїб мО 
мюмюкСбжХ бжТСаіб), сС лПТПаФбОюмь ліг йжмкжй зСкмТСиПй, еО ФйСбж сС мОзі мСбОТж ліг 
пОУ мТОкежмкСвС лПТПйісПккя лПТПмжкОюмь йжмкжР зСТгСк КзТОїкж мО лПТПйісФюмьУя кО 
бУьСйФ йОТрТФмі ОаС кО РСвС пОУмжкі ОбмСйСаіиькжй мТОкУлСТмСй. 

2. К ТОеі язсС УФйО йжмкжХ лиОмПдіб лПТПбжсФє УФйФ еОаПелПпПккя УлиОмж йжмкжХ 
лиОмПдіб еО КСкбПкоією ЖДЙ, еОУмСУСбФюмьУя ікрі УлСУСаж еОаПелПпПккя УлиОмж йжмкжХ 
лиОмПдіб, лПТПгаОпПкі ожй КСгПзУСй. 

ЛмОммя 314. ЗОаПелПпПккя УлиОмж йжмкжХ лиОмПдіб кО ФйСбОХ КСкбПкоії лТС 
мжйпОУСбП ббПеПккя (ЛмОйаФи, 1990 Тіз) іе еОУмСУФбОккяй зкждзж (зОТкПмО) 

А.М.А. ОаС зкждзж (зОТкПмО) CPD 
1. Йіг пОУ лПТПбПеПккя мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб кО ФйСбОХ Конвенції про тимчасове 

ввезення (ЛмОйаФи, 1990 Тіз) еОУмСУСбФюмьУя книжка (карнет) А.Т.А. ОаС книжка (карнет) CPD - 
ФкінізСбОкі йідкОТСгкі йжмкі гСзФйПкмж, сС бжзСТжУмСбФюмьУя яз йжмкО гПзиОТОоія гия 
йжмкСвС СнСТйиПккя мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб, мО гСзФйПкм лТС еОаПелПпПккя УлиОмж 
йжмкжХ лиОмПдіб Ф лСТягзФ мО кО ФйСбОХ, бжекОпПкжХ оією КСкбПкоією. 
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ГиОбО 45. ЗОУмСУФбОккя вОТОкміР, ебіиькПккя біг вОТОкмії 

ЛмОммя 315. ЙТжРкяммя мО ТПєУмТОоія вОТОкміР, ТПєУмТОоія ебіиькПккя біг вОТОкмії 
1. ГОТОкмія кОгОємьУя йжмкСйФ СТвОкФ Ф нСТйі ПиПзмТСккСвС гСзФйПкмО рияХСй 

кОгУжиОккя вОТОкмСй ПиПзмТСккСвС лСбігСйиПккя, сС йіУмжмь гОкі лТС вОТОкмію, бжгОкФ 
гия еОаПелПпПккя УлиОмж йжмкжХ лиОмПдіб. 

2. ЙТжРкяммя мО ТПєУмТОоія вОТОкміР б ПиПзмТСккіР нСТйі егіРУкююмьУя йжмкжйж 
СТвОкОйж еО гСлСйСвСю ПиПзмТСккСї УжУмПйж ФлТОбиіккя вОТОкміяйж. 

ЙТжРкяммя мО ТПєУмТОоія вОТОкміР Ф лОлПТСбіР нСТйі егіРУкююмьУя йжмкжйж СТвОкОйж 
Ф ТОеі мжйпОУСбСї бігйСбж Ф ТСаСмі ПиПзмТСккСї УжУмПйж ФлТОбиіккя вОТОкміяйж ОаС ікржХ 
УжУмПй, сС еОаПелПпФюмь нФкзоіСкФбОккя ПиПзмТСккжХ ікнСТйОоіРкжХ ТПУФТУіб йжмкжХ 
СТвОкіб. 

3. КПєУмТОоія вОТОкмії егіРУкюємьУя ліУия лТСбПгПккя лПТПбіТзж ікнСТйОоії, язФ 
йіУмжмь мОзО вОТОкмія, Ф лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, 
сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ. 

4. ЗО ТПеФиьмОмОйж лПТПбіТзж, лПТПгаОпПкСї пОУмжкСю мТПмьСю оієї УмОммі, йжмкжР 
СТвОк ТПєУмТФє вОТОкмію б ПиПзмТСккіР УжУмПйі ФлТОбиіккя вОТОкміяйж ОаС бігйСбияє б 
ТПєУмТОоії вОТОкмії мО кОгУжиОє біглСбігкП ПиПзмТСккП лСбігСйиПккя вОТОкмФ іе 
еОекОпПккяй лТжпжкж бігйСбж. 

5. КПєУмТОоію ебіиькПккя біг вОТОкмії егіРУкює йжмкжР СТвОк рияХСй бкПУПккя 
ікнСТйОоії лТС ебіиькПккя біг вОТОкмії, сС йіУмжмьУя б ОбмСТжеОоії кО еОУмСУФбОккя 
УлТСсПккя "ебіиькПккя біг вОТОкмії", гС ПиПзмТСккСї УжУмПйж ФлТОбиіккя вОТОкміяйж кП 
ліекірП кОУмФлкСвС гкя ліУия кОаТОккя пжккСУмі ОбмСТжеОоією кО еОУмСУФбОккя УлТСсПккя 
"ебіиькПккя біг вОТОкмії". 

6. Йіг пОУ ТПєУмТОоії вОТОкмії ОаС ебіиькПккя біг вОТОкмії ПиПзмТСккО УжУмПйО 
ФлТОбиіккя вОТОкміяйж лТжУбСює ТПєУмТОоіРкжР кСйПТ, сС бжзСТжУмСбФємьУя гия їХ 
ігПкмжнізОоії. 

7. ЙіУия ТПєУмТОоії вОТОкмії ОаС ебіиькПккя біг вОТОкмії йжмкжР СТвОк лСбігСйияє лТС 
оП ліглТжєйУмбС. 

8. ЙіУия ТПєУмТОоії вОТОкмії ОаС ебіиькПккя біг вОТОкмії б ПиПзмТСккіР УжУмПйі 
ФлТОбиіккя вОТОкміяйж мОзО вОТОкмія ОаС ебіиькПккя біг вОТОкмії йСдФмь аФмж еОУмСУСбОкі. 

ЛмОммя 3151. ЗОУмСУФбОккя вОТОкмії, ебіиькПккя біг вОТОкмії 
1. ЗОУмСУФбОккя вОТОкмії, ебіиькПккя біг вОТОкмії егіРУкюємьУя рияХСй еОекОпПккя 

гПзиОТОкмСй біглСбігкжХ бігСйСУмПР Ф йжмкіР гПзиОТОоії ОаС гСзФйПкмі, язжР біглСбігкС гС 
еОзСкСгОбУмбО її еОйікює. 

2. ЗОУмСУФбОккя вОТОкмії, ебіиькПккя біг вОТОкмії егіРУкюємьУя ліУия лТСбПгПккя 
лПТПбіТзж ікнСТйОоії сСгС йСдижбСУмі еОУмСУФбОккя мОзСї вОТОкмії ОаС ебіиькПккя біг 
вОТОкмії. 

3. ЗО ТПеФиьмОмОйж лПТПбіТзж, лПТПгаОпПкСї пОУмжкСю гТФвСю оієї УмОммі, йжмкжР СТвОк 
гСебСияє еОУмСУФбОккя ОаС бігйСбияє Ф еОУмСУФбОккі вОТОкмії ОаС ебіиькПккя біг вОТОкмії мО 
кОгУжиОє біглСбігкП ПиПзмТСккП лСбігСйиПккя ліглТжєйУмбФ іе еОекОпПккяй лТжпжкж 
бігйСбж. 

4. ІкгжбігФОиькО вОТОкмія ббОдОємьУя еОУмСУСбОкСю ліУия еОбПТрПккя йжмкСвС 
СнСТйиПккя мСбОТіб. 

ЗОвОиькО вОТОкмія ОаС ебіиькПккя біг вОТОкмії ббОдОюмьУя еОУмСУСбОкжйж ліУия 
ТПеПТбФбОккя пОУмжкж аОеСбСї УФйж еОвОиькСї вОТОкмії ОаС ебіиькПккя біг вОТОкмії мО 
еОбПТрПккя йжмкСвС СнСТйиПккя мСбОТіб. 

5. ГОТОкмія кП йСдП аФмж еОУмСУСбОкО Ф бжлОгзОХ, бжекОпПкжХ УмОммяйж 3152, 3153, 
пОУмжкСю гТФвСю УмОммі 3154 оьСвС КСгПзУФ, О мОзСд еО кОябкСУмі біглСбігкС гС пОУмжкж 
пПмбПТмСї УмОммі 3172 оьСвС КСгПзУФ лСгОмзСбСвС аСТвФ вОТОкмО. 
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ЛмОммя 3152. ЛзОУФбОккя ТПєУмТОоії вОТОкмії, ебіиькПккя біг вОТОкмії 
1. ЖжмкжР СТвОк УзОУСбФє ТПєУмТОоію вОТОкмії Ф ТОеі, язсС: 
1) ТПєУмТОоію вОТОкмО УзОУСбОкС ОаС ОкФиьСбОкС; 
2) ОбмСТжеОоію кО еОУмСУФбОккя УлТСсПккя, лПТПгаОпПкСвС лФкзмОйж 1 - 3 пОУмжкж 

лПТрСї УмОммі 13 оьСвС КСгПзУФ, УзОУСбОкС ОаС ОкФиьСбОкС. 
2. ЖжмкжР СТвОк еСаСб'яеОкжР кПбігзиОгкС лСбігСйжмж вОТОкмО мО ліглТжєйУмбС лТС 

УзОУФбОккя ТПєУмТОоії вОТОкмії, О мОзСд бкПУмж біглСбігкФ ікнСТйОоію гС ПиПзмТСккСї 
УжУмПйж ФлТОбиіккя вОТОкміяйж іе еОекОпПккяй гОмж кОаТОккя пжккСУмі ТірПккяй лТС 
УзОУФбОккя ТПєУмТОоії вОТОкмії. 

3. ЛзОУФбОккя ТПєУмТОоії ебіиькПккя біг вОТОкмії йжмкжР СТвОк егіРУкює рияХСй 
бкПУПккя ікнСТйОоії лТС УзОУФбОккя ТПєУмТОоії ебіиькПккя біг вОТОкмії гС ПиПзмТСккСї 
УжУмПйж ФлТОбиіккя вОТОкміяйж кПбігзиОгкС ліУия кОаТОккя пжккСУмі ТірПккяй лТС 
УзОУФбОккя ОаС ОкФиюбОккя ОбмСТжеОоії кО еОУмСУФбОккя УлТСсПккя "ебіиькПккя біг 
вОТОкмії". 

ЖжмкжР СТвОк кПбігзиОгкС кОгУжиОє ліглТжєйУмбФ, язСйФ кОгОкС ОбмСТжеОоію кО 
еОУмСУФбОккя УлТСсПккя "ебіиькПккя біг вОТОкмії", біглСбігкП ПиПзмТСккП лСбігСйиПккя. 

4. КірПккя лТС УзОУФбОккя ТПєУмТОоії вОТОкмії кОажТОє пжккСУмі кО ріУмкОгоямжР гПкь 
е гкя кОлТОбиПккя лСбігСйиПккя лТС УзОУФбОккя ТПєУмТОоії вОТОкмії ОаС ебіиькПккя біг 
вОТОкмії. 

5. ЙіУия бкПУПккя гС ПиПзмТСккСї УжУмПйж ФлТОбиіккя вОТОкміяйж ікнСТйОоії лТС 
УзОУФбОккя ТПєУмТОоії вОТОкмії еОУмСУФбОккя мОзСї вОТОкмії кП гСебСияємьУя. 

ЛмОммя 3153. ВігзижзОккя вОТОкмії 
1. ГОТОкм йОє лТОбС б аФгь-язжР пОУ бігзижзОмж вОТОкмію. ЙТС мОзП бігзижзОккя вОТОкм 

еСаСб'яеОкжР лСбігСйжмж йжмкжР СТвОк. 
2. ЙіУия СмТжйОккя лСбігСйиПккя лТС бігзижзОккя вОТОкмії йжмкжР СТвОк кПбігзиОгкС 

бкСУжмь ікнСТйОоію лТС бігзижзОккя вОТОкмії гС ПиПзмТСккСї УжУмПйж ФлТОбиіккя 
вОТОкміяйж іе еОекОпПккяй гОмж кОаТОккя пжккСУмі ТірПккяй вОТОкмО лТС бігзижзОккя 
вОТОкмії. 

3. КірПккя вОТОкмО лТС бігзижзОккя вОТОкмії кОажТОє пжккСУмі кО ріУмкОгоямжР гПкь е 
гкя СмТжйОккя йжмкжоПю вОТОкмії лСбігСйиПккя лТС бігзижзОккя вОТОкмії. 

4. ЙіУия бкПУПккя гС ПиПзмТСккСї УжУмПйж ФлТОбиіккя вОТОкміяйж ікнСТйОоії лТС 
бігзижзОккя вОТОкмії еОУмСУФбОккя мОзСї вОТОкмії кП гСебСияємьУя. 

ЛмОммя 3154. ВжбіиькПккя ікгжбігФОиькСї вОТОкмії, аОеСбСї УФйж еОвОиькСї вОТОкмії 
ОаС ебіиькПккя біг вОТОкмії 

1. ЖжмкжР СТвОк бжбіиькяє ікгжбігФОиькФ вОТОкмію, еОТПеПТбСбОкФ пОУмжкФ аОеСбСї 
УФйж еОвОиькСї вОТОкмії ОаС ебіиькПккя біг вОТОкмії кПбігзиОгкС, кП ліекірП гбСХ вСгжк е 
йСйПкмФ СмТжйОккя йжмкжй СТвОкСй лігмбПТгдПккя нОзмжпкСвС бжзСкОккя еСаСб'яеОкь, 
еОаПелПпПкжХ вОТОкмією, ОаС лігмбПТгдПккя нОзмФ лТжлжкПккя СаСб'яезФ іе УлиОмж йжмкжХ 
лиОмПдіб біглСбігкС гС УмОммі 290 оьСвС КСгПзУФ. 

2. ЙіУия бжбіиькПккя ікгжбігФОиькСї вОТОкмії мОзО ікгжбігФОиькО вОТОкмія кП йСдП аФмж 
лСбмСТкС еОУмСУСбОкО. 

ЙіУия бжбіиькПккя еОТПеПТбСбОкСї пОУмжкж аОеСбСї УФйж еОвОиькСї вОТОкмії ОаС 
ебіиькПккя біг вОТОкмії мОзО пОУмжкО аОеСбСї УФйж еОТОХСбФємьУя гС кПеОТПеПТбСбОкСї 
пОУмжкж аОеСбСї УФйж еОвОиькСї вОТОкмії ОаС ебіиькПккя біг вОТОкмії мО йСдП аФмж лСбмСТкС 
еОУмСУСбОкО. 

3. ВжбіиькПккя ікгжбігФОиькСї вОТОкмії Ф ТОеі пОУмзСбСвС кОгХСгдПккя мСбОТіб 
егіРУкюємьУя: 

 ліУия еОбПТрПккя лПТПйісПккя ФУієї зіиьзСУмі мСбОТіб, еОекОпПкжХ Ф йжмкіР 
гПзиОТОоії; 
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 кО лігУмОбі еОябж гПзиОТОкмО лТС бігУФмкіУмь лСгОиьрСвС лПТПйісПккя мСбОТіб, 
еОекОпПкжХ Ф йжмкіР гПзиОТОоії. 

ВжбіиькПккя еОТПеПТбСбОкСї пОУмжкж аОеСбСї УФйж еОвОиькСї вОТОкмії ОаС ебіиькПккя 
біг вОТОкмії Ф ТОеі пОУмзСбСвС кОгХСгдПккя мСбОТіб егіРУкюємьУя: 

 ліУия еОбПТрПккя лПТПйісПккя ФУієї зіиьзСУмі мСбОТіб, еОекОпПкжХ Ф йжмкіР 
гПзиОТОоії; 

 кО лігУмОбі еОябж гПзиОТОкмО лТС бжбіиькПккя біглСбігкСї пОУмжкж аОеСбСї УФйж 
еОвОиькСї вОТОкмії ОаС ебіиькПккя біг вОТОкмії сСгС мСбОТіб, язі пОУмзСбС 
кОгіРриж, язсС йжмкжй СТвОкСй СмТжйОкС лігмбПТгдПккя нОзмжпкСвС 
бжзСкОккя еСаСб'яеОкь, еОаПелПпПкжХ вОТОкмією, сСгС мСбОТіб, язі пОУмзСбС 
кОгіРриж, ОаС язсС СаСб'яеСз іе УлиОмж йжмкжХ лиОмПдіб сСгС мСбОТіб, язі 
пОУмзСбС кОгіРриж, лТжлжкПкС біглСбігкС гС УмОммі 290 оьСвС КСгПзУФ, зТій 
бжлОгзіб, язсС кПйСдижбС еТСажмж біглСбігкжР ТСеТОХФкСз йжмкжХ лиОмПдіб. 

4. Жжмкі СТвОкж ліУия бжбіиькПккя ікгжбігФОиькСї вОТОкмії, пОУмжкж аОеСбСї УФйж 
еОвОиькСї вОТОкмії ОаС ебіиькПккя біг вОТОкмії йОюмь лТОбС егіРУкжмж лПТПбіТзФ ікнСТйОоії 
мО гСзФйПкміб, сС аФиж кОгОкі гия йжмкСвС СнСТйиПккя, е йПмСю лПТПбіТзж їХ 
ОбмПкмжпкСУмі мО гСУмСбіТкСУмі рияХСй егіРУкПккя йжмкСвС зСкмТСию Ф нСТйОХ, 
бжекОпПкжХ УмОммПю 336 оьСвС КСгПзУФ. 

ЛмОммя 3155. Иаиіз ікгжбігФОиькжХ вОТОкміР, Саиіз ТПеПТбФбОккя мО бжбіиькПккя 
аОеСбСї УФйж еОвОиькСї вОТОкмії ОаС ебіиькПккя біг вОТОкмії 

1. Жжмкі СТвОкж егіРУкююмь зСйлиПзУ еОХСгіб, сС еОаПелПпФюмь Саиіз ікгжбігФОиькжХ 
вОТОкміР, Саиіз ТПеПТбФбОккя мО бжбіиькПккя пОУмжк аОеСбСї УФйж еОвОиькСї вОТОкмії ОаС 
ебіиькПккя біг вОТОкмії. 

2. Иаиіз ікгжбігФОиькжХ вОТОкміР, Саиіз ТПеПТбФбОккя мО бжбіиькПккя пОУмжк аОеСбСї 
УФйж еОвОиькСї вОТОкмії ОаС ебіиькПккя біг вОТОкмії егіРУкює йжмкжР СТвОк еО гСлСйСвСю 
ПиПзмТСккСї УжУмПйж ФлТОбиіккя вОТОкміяйж рияХСй ОбмСйОмжпкСвС еОлжУФ біглСбігкСї 
ікнСТйОоії. 

3. Иаиіз ТПеПТбФбОккя мО бжбіиькПккя пОУмжк аОеСбСї УФйж еОвОиькСї вОТОкмії ОаС 
ебіиькПккя біг вОТОкмії егіРУкює ліглТжєйУмбС, язСйФ кОгОкС ОбмСТжеОоію кО еОУмСУФбОккя 
УлТСсПккя, рияХСй: 

1) СаиізФ зСдкСї йжмкСї гПзиОТОоії, лСгОкСї іе еОУмСУФбОккяй еОвОиькСї вОТОкмії ОаС 
ебіиькПккя біг вОТОкмії; 

2) СаиізФ УФйж йжмкжХ лиОмПдіб еО зСдкСю йжмкСю гПзиОТОоією, лСгОкСю іе 
еОУмСУФбОккяй еОвОиькСї вОТОкмії ОаС ебіиькПккя біг вОТОкмії; 

3) ТСеТОХФкзФ лСмСпкСвС УмОкФ аОеСбСї УФйж еОвОиькСї вОТОкмії ОаС ебіиькПккя біг 
вОТОкмії. 

4. ЗО еОлжмСй ліглТжєйУмбО ПиПзмТСккСю УжУмПйСю ФлТОбиіккя вОТОкміяйж 
ОбмСйОмжпкС нСТйФємьУя ебім лТС еОУмСУФбОккя ікгжбігФОиькжХ вОТОкміР, ТПеПТбФбОккя мО 
бжбіиькПккя пОУмжк аОеСбСї УФйж еОвОиькСї вОТОкмії ОаС ебіиькПккя біг вОТОкмії. 

К ТОеі кПевСгж ліглТжєйУмбО е ікнСТйОоією, язО йіУмжмьУя Ф ебімі, егіРУкюємьУя 
УліиькО ебіТзО. КПеФиьмОмж мОзСї ебіТзж СнСТйиююмьУя ОзмСй еО нСТйСю, еОмбПТгдПкСю 
оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ 
нікОкУСбФ лСиімжзФ. Игжк лТжйіТкжз ОзмО ебіТзж ліУия РСвС ліглжУОккя кОгОємьУя 
ліглТжєйУмбФ. 

ГиОбО 451. ГОТОкм 

ЛмОммя 316. КПєУмТОоія вОТОкмО 
1. ГОТОкмСй йСдФмь бжУмФлОмж мОзі нікОкУСбі ФУмОкСбж: 
1) аОкзж; 
2) УмТОХСбжзж, зТій УмТОХСбжзіб, язі егіРУкююмь УмТОХФбОккя джммя; 
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2. ЛікОкУСбО ФУмОкСбО, сС лТПмПкгФє кО СмТжйОккя УмОмФУФ вОТОкмО, йОє біглСбігОмж 
мОзжй ФйСбОй: 

1) аФмж ТПежгПкмСй КзТОїкж; 
2) лТСбОгжмж гіяиькіУмь е кОгОккя нікОкУСбжХ лСУиФв лТСмявСй зСдкСвС збОТмОиФ 

ФлТСгСбд СУмОккіХ 36 йіУяоіб; 
3) кП йОмж лСгОмзСбСвС аСТвФ; 
4) кП йОмж лТСУмТСпПкСї еОаСТвСбОкСУмі лПТПг йжмкжйж СТвОкОйж еО бжгОкжйж 

вОТОкміяйж, Ф мСйФ пжУиі еОаСТвСбОкСУмі, сС СУзОТдФємьУя б УФгСбСйФ ОаС 
ОгйікіУмТОмжбкСйФ лСТягзФ; 

5) гия аОкзФ: 
О) йОмж пжккФ аОкзібУьзФ иіоПкеію; 
а) кП йОмж бжлОгзіб еОУмСУФбОккя лТСмявСй СУмОккіХ 12 йіУяоіб ЗОоіСкОиькжй аОкзСй 

КзТОїкж еОХСгіб ближбФ Ф бжвиягі СайПдПккя, еФлжкПккя пж лТжлжкПккя егіРУкПккя 
СзТПйжХ бжгіб СлПТОоіР, Ф мСйФ пжУиі СлПТОоіР іе лСб'яеОкжйж е аОкзСй СУСаОйж, 
бігкПУПккя аОкзФ гС зОмПвСТії лТСаиПйкжХ ОаС кПлиОмСУлТСйСдкжХ, бігзижзОккя 
аОкзібУьзСї иіоПкеії пж иізбігОоії аОкзФ; 

б) кП йОмж бжлОгзіб еОУмСУФбОккя лТСмявСй СУмОккіХ 12 йіУяоіб гС аОкзФ ОаС гС 
биОУкжзіб іУмСмкСї ФпОУмі б аОкзФ, ОаС гС лСб'яеОкжХ іе аОкзСй СУіа УОкзоіР КзТОїкСю, 
ікСеПйкжйж гПТдОбОйж (зТій гПТдОбж, бжекОкСї гПТдОбСю - ОвТПУСТСй біглСбігкС гС 
еОзСкСгОбУмбО), йідгПТдОбкжйж Са'єгкОккяйж, йідкОТСгкжйж СТвОкіеОоіяйж; 

в) гСмТжйФбОмжУя ПзСкСйіпкжХ кСТйОмжбіб, бУмОкСбиПкжХ ЗОоіСкОиькжй аОкзСй 
КзТОїкж, лТСмявСй СУмОккіХ рПУмж йіУяоіб; 

6) гия УмТОХСбжзО: 
О) йОмж пжккФ иіоПкеію кО егіРУкПккя УмТОХСбСї гіяиькСУмі еО бжгСй УмТОХФбОккя 

біглСбігОиькСУмі лПТПг мТПмійж СУСаОйж (зТій ожбіиькСї біглСбігОиькСУмі биОУкжзіб 
кОеПйкСвС мТОкУлСТмФ, біглСбігОиькСУмі биОУкжзіб лСбімТякСвС мТОкУлСТмФ, 
біглСбігОиькСУмі биОУкжзіб бСгкСвС мТОкУлСТмФ (бзиюпОюпж біглСбігОиькіУмь 
лПТПбіекжзО); 

а) гСмТжйФбОмжУя СаСб'яезСбжХ зТжмПТіїб і кСТйОмжбіб гСУмОмкСУмі зОлімОиФ мО 
лиОмСУлТСйСдкСУмі, иізбігкСУмі, лТжаФмзСбСУмі, язСУмі Озмжбіб мО ТжежзСбСУмі СлПТОоіР 
УмТОХСбжзО лТСмявСй СУмОккіХ 36 йіУяоіб; 

б) йОмж УнСТйСбОкі УмТОХСбі ТПеПТбж Ф лСТягзФ мО СаУявОХ, бжекОпПкжХ 
еОзСкСгОбУмбСй, лТСмявСй СУмОккіХ 36 йіУяоіб; 

в) кП лПТПаФбОмж Ф лТСоПгФТі УОкОоії аСТдкжзО гС лСТФрПккя лТСбОгдПккя Ф УлТОбі 
лТС аОкзТФмУмбС лТСмявСй СУмОккіХ 36 йіУяоіб; 

ґ) кП йОмж бжлОгзіб лСТФрПккя лТСбОгдПккя Ф УлТОбі лТС аОкзТФмУмбС лТСмявСй 
СУмОккіХ 36 йіУяоіб; 

г) кП йОмж бжлОгзіб еОУмСУФбОккя лТСмявСй СУмОккіХ 36 йіУяоіб ЗОоіСкОиькжй аОкзСй 
КзТОїкж еОХСгіб ближбФ еО кПгСмТжйОккя кСТйОмжбіб гСУмОмкСУмі зОлімОиФ мО 
лиОмСУлТСйСдкСУмі, иізбігкСУмі, лТжаФмзСбСУмі, язСУмі Озмжбіб мО ТжежзСбСУмі СлПТОоіР 
УмТОХСбжзО; 

Дия оіиПР еОУмСУФбОккя лФкзмФ 2 оієї пОУмжкж гС гСУбігФ лТСбОгдПккя вСУлСгОТУьзСї 
гіяиькСУмі е кОгОккя нікОкУСбжХ лСУиФв кП бТОХСбФємьУя гСУбіг лТСбОгдПккя лТСнПУіРкСї 
гіяиькСУмі кО ТжкзОХ зОлімОиФ мО СТвОкіеСбОкжХ мСбОТкжХ ТжкзОХ ОаС гіяиькСУмі иСйаОТгФ. 

3. ГОТОкм кОаФбОє лТОбС кО лТСбОгдПккя гіяиькСУмі е бжгОпі вОТОкміР е йСйПкмФ РСвС 
бкПУПккя гС ТПєУмТФ вОТОкміб, язсС бік бжзСкФє ФйСбж, бжекОпПкі пОУмжкСю гТФвСю оієї 
УмОммі. 

4. ЙСгОккя нікОкУСбжйж ФУмОкСбОйж еОябж лТС ТПєУмТОоію вОТОкмО, її ТСевияг, 
еФлжкПккя, лСкСбиПккя, УзОУФбОккя ОаС ОкФиюбОккя ТПєУмТОоії вОТОкмО егіРУкююмьУя 
біглСбігкС гС виОбж 3 оьСвС КСгПзУФ. 

ЛСТйО еОябж лТС ТПєУмТОоію вОТОкмО еОмбПТгдФємьУя оПкмТОиькжй СТвОкСй 
бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ. 
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5. МПкмТОиькжР СТвОк бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ йжмкФ лСиімжзФ, бПгП 
ТПєУмТ вОТОкміб, еОаПелПпФє РСвС ТПвФияТкП СкСбиПккя мО СлТжиюгкПккя кО УбСєйФ 
СніоіРкСйФ бПа-УОРмі. 

6. ВзиюпПккя вОТОкмО гС ТПєУмТФ вОТОкміб егіРУкюємьУя кП ліекірП кОУмФлкСвС 
ТСаСпСвС гкя ліУия лТжРкяммя ТірПккя лТС ТПєУмТОоію вОТОкмО. 

7. МПкмТОиькжР СТвОк бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ йжмкФ лСиімжзФ, 
егіРУкює СоікзФ біглСбігкСУмі мО йСкімСТжкв біглСбігкСУмі нікОкУСбСї ФУмОкСбж ФйСбОй, 
бжекОпПкжй лФкзмОйж 1, 3, 4 пОУмжкж гТФвСї оієї УмОммі. 

ЗОоіСкОиькжР аОкз КзТОїкж е йПмСю Соікзж біглСбігкСУмі нікОкУСбСї ФУмОкСбж 
бжйСвОй, бжекОпПкжй оією УмОммПю гия бзиюпПккя гС ТПєУмТФ вОТОкміб, Ф йПдОХ 
зСйлПмПкоії кОгОє ікнСТйОоію сСгС бжзСкОккя нікОкУСбСю ФУмОкСбСю ФйСб, бжекОпПкжХ 
лФкзмОйж 2, 5, 6, 7 пОУмжкж гТФвСї оієї УмОммі, еО еОлжмСй оПкмТОиькСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї 
биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ йжмкФ лСиімжзФ. 

ЗОоіСкОиькжР аОкз КзТОїкж Ф ТОеі бжябиПккя кПбіглСбігкСУмі нікОкУСбСї ФУмОкСбж, 
бзиюпПкСї гС ТПєУмТФ вОТОкміб, ФйСбОй, бжекОпПкжй лФкзмОйж 2, 5, 6, 7 пОУмжкж гТФвСї оієї 
УмОммі, ікнСТйФє лТС оП оПкмТОиькжР СТвОк бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ йжмкФ 
лСиімжзФ, кПбігзиОгкС, ОиП кП ліекірП 10 ТСаСпжХ гкіб е гкя бжябиПккя. 

8. ІкнСТйОоіРкжР Сайік сСгС Соікзж біглСбігкСУмі мО йСкімСТжквФ біглСбігкСУмі 
нікОкУСбСї ФУмОкСбж ФйСбОй, бжекОпПкжй пОУмжкСю гТФвСю оієї УмОммі, ТПєУмТОоії вОТОкмО, її 
еФлжкПккя, лСкСбиПккя, УзОУФбОккя мО ОкФиюбОккя егіРУкюємьУя оПкмТОиькжй СТвОкСй 
бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ йжмкФ лСиімжзФ, мО ЗОоіСкОиькжй аОкзСй КзТОїкж 
іе еОУмСУФбОккяй ПиПзмТСккжХ УПТбіУіб. 

ЛмОммя 3161. ЗФлжкПккя, УзОУФбОккя мО ОкФиюбОккя ТПєУмТОоії вОТОкмО 
1. ЗФлжкПккя, УзОУФбОккя мО ОкФиюбОккя ТПєУмТОоії вОТОкмО егіРУкюємьУя біглСбігкС 

гС УмОмПР 1915 - 1918 оьСвС КСгПзУФ. 
2. ЙТСмявСй УмТСзФ еФлжкПккя ТПєУмТОоії вОТОкмО, О мОзСд ліУия УзОУФбОккя ОаС 

ОкФиюбОккя ТПєУмТОоії вОТОкмО йжмкі СТвОкж кП йОюмь лТОбО лТжРйОмж кСбі вОТОкмії мО 
еОУмСУСбФбОмж ТОкірП лТжРкямі вОТОкмії, бжгОкі мОзжй вОТОкмСй. 

3. ЗФлжкПккя, УзОУФбОккя мО ОкФиюбОккя ТПєУмТОоії вОТОкмО кП ебіиькяє вОТОкмО біг 
еСаСб'яеОкь еО вОТОкміяйж, бжгОкжйж гС йСйПкмФ лТжРкяммя біглСбігкСвС ТірПккя. 

4. МПкмТОиькжР СТвОк бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ йжмкФ лСиімжзФ, 
еСаСб'яеОкжР кПбігзиОгкС лСбігСйжмж вОТОкмО лТС еФлжкПккя, лСкСбиПккя, УзОУФбОккя мО 
ОкФиюбОккя ТПєУмТОоії вОТОкмО, О мОзСд бкПУмж біглСбігкФ ікнСТйОоію гС ТПєУмТФ вОТОкміб 
мО ПиПзмТСккСї УжУмПйж ФлТОбиіккя вОТОкміяйж іе еОекОпПккяй гОмж кОаТОккя пжккСУмі 
біглСбігкжй ТірПккяй. 

 

ГиОбО 46. ЗОлжм ікнСТйОоії мО лТПг'ябиПккя бжйСв лТС УлиОмФ йжмкжХ 
лиОмПдіб 

ЛмОммя 317. ЗОлжм ікнСТйОоії 
1. ЙТСоПгФТО еОлжмФ ікнСТйОоії егіРУкюємьУя йжмкжй СТвОкСй, язжР егіРУкжб бжлФУз 

мСбОТіб, Ф ТОеі бУмОкСбиПккя СаУмОбжк ОаС бжкжзкПккя лСгіР, сС йСдФмь Убігпжмж лТС 
кПбжзСкОккя ФйСб йжмкСвС ТПджйФ ОаС йжмкжХ нСТйОиькСУмПР, кПСаХігкжХ гия 
еОбПТрПккя йжмкСвС ТПджйФ. 

2. ЗОлжм ікнСТйОоії кОгУжиОємьУя: 
1) йжмкСйФ СТвОкФ, б еСкі гіяиькСУмі язСвС бУмОкСбиПкі мОзі СаУмОбжкж мО/ОаС лСгії; 
2) гПзиОТОкмФ; 
3) ікржй йжмкжй СТвОкОй (еО кПСаХігкСУмі). 
3. ЖжмкжР СТвОк, б еСкі гіяиькСУмі язСвС бУмОкСбиПкі СаУмОбжкж мО/ОаС бжкжзиж лСгії, 

сС йСдФмь Убігпжмж лТС кПбжзСкОккя ФйСб йжмкСвС ТПджйФ ОаС йжмкжХ нСТйОиькСУмПР, 
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еСаСб'яеОкжР лТСмявСй 10 гкіб е гкя СмТжйОккя еОлжмФ е'яУФбОмж бУі СаУмОбжкж, бжзиОгПкі Ф 
мОзСйФ еОлжмі, мО лСбігСйжмж лТС оП йжмкжР СТвОк, язжР егіРУкжб бжлФУз мСбОТіб. 

4. ДПзиОТОкм еСаСб'яеОкжР кОгОмж біглСбігь кО еОлжм ікнСТйОоії біг йжмкСвС СТвОкФ 
лТСмявСй 10 гкіб е гОмж СмТжйОккя еОлжмФ. 

5. ЯзсС ікнСТйОоія, кОгОкО Ф біглСбігь кО еОлжм йжмкСвС СТвОкФ, є кПгСУмОмкьСю, О 
гСгОмзСбО ікнСТйОоія йСдП аФмж СмТжйОкО біг ікржХ йжмкжХ СТвОкіб, йжмкжР СТвОк, язжР 
егіРУкжб бжлФУз мСбОТіб, кОлТОбияє еОлжм ікнСТйОоії гС біглСбігкжХ йжмкжХ СТвОкіб. 

6. ЖжмкжР СТвОк, язжР СмТжйОб еОлжм ікнСТйОоії, еСаСб'яеОкжР лТСмявСй 10 гкіб е гкя 
кОлТОбиПккя еОлжмФ е'яУФбОмж бУі СаУмОбжкж, бжзиОгПкі Ф мОзСйФ еОлжмі, мО лСбігСйжмж 
йжмкжР СТвОк, язжР егіРУкжб бжлФУз мСбОТіб. 

7. К ТОеі бУмОкСбиПккя нОзмФ кПбжзСкОккя ФйСб йжмкСвС ТПджйФ ОаС йжмкжХ 
нСТйОиькСУмПР, кПСаХігкжХ гия еОбПТрПккя йжмкСвС ТПджйФ: 

1) йжмкжР СТвОк, язжР бУмОкСбжб мОзжР нОзм, ікнСТйФє лТС оП йжмкжР СТвОк, язжР 
егіРУкжб бжлФУз мСбОТіб, е кОгОккяй біглСбігкжХ лігмбПТгдФюпжХ гСзФйПкміб (еО 
кОябкСУмі); 

2) йжмкжР СТвОк, язжР егіРУкжб бжлФУз мСбОТіб, кПбігзиОгкС бджбОє еОХСгіб гия 
бУмОкСбиПккя нОзмФ бжкжзкПккя СаСб'яезФ іе УлиОмж йжмкжХ лиОмПдіб. 

8. К ТОеі бУмОкСбиПккя нОзмФ бжкжзкПккя СаСб'яезФ іе УлиОмж йжмкжХ лиОмПдіб йжмкжР 
СТвОк, язжР егіРУкжб бжлФУз мСбОТіб, бджбОє еОХСгіб гия ігПкмжнізОоії СУіа, кО язжХ 
лСзиОгОємьУя СаСб'яеСз іе УлиОмж йжмкжХ лиОмПдіб. 

9. Жжмкжй СТвОкСй, біглСбігОиькжй еО егіРУкПккя зСкмТСию УлиОмж йжмкжХ лиОмПдіб, 
є йжмкжР СТвОк, язжР егіРУкжб бжлФУз мСбОТіб. 

10. Жжмкі СТвОкж егіРУкююмь Сайік ікнСТйОоією ліг пОУ лТСоПгФТж еОлжмФ ікнСТйОоії 
е бжзСТжУмОккяй ікнСТйОоіРкжХ мПХкСиСвіР. 

11. ЙТж лПТПйісПккі мСбОТіб Ф йжмкСйФ ТПджйі мТОкежмФ кО ФйСбОХ Конвенції про 

процедуру спільного транзиту: 
1) лТСоПгФТО еОлжмФ ікнСТйОоії егіРУкюємьУя оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї 

биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ йжмкФ лСиімжзФ; 
2) йжмкжй СТвОкСй, біглСбігОиькжй еО егіРУкПккя зСкмТСию УлиОмж йжмкжХ лиОмПдіб, 

є оПкмТОиькжР СТвОк бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ йжмкФ лСиімжзФ, мО/ОаС ікрі 
бжекОпПкі кжй йжмкі СТвОкж. 

ЛмОммя 3171. ЙТПг'ябиПккя бжйСв СУСаОй, кО язжХ лСзиОгОємьУя СаСб'яеСз іе УлиОмж 
йжмкжХ лиОмПдіб 

1. ЖжмкжР СТвОк, біглСбігОиькжР еО егіРУкПккя зСкмТСию УлиОмж йжмкжХ лиОмПдіб, кО 
лігУмОбі кОябкСї ікнСТйОоії, гСзФйПкміб мО бігСйСУмПР, Ф мСйФ пжУиі бігСйСУмПР сСгС 
ТПеФиьмОміб зСкмТСию мСбОТіб ліг пОУ їХ лСйісПккя б йжмкжР ТПджй мО/ОаС ліг пОУ 
еОбПТрПккя мОзСвС ТПджйФ, бжекОпОє йСйПкм бжкжзкПккя СаСб'яезФ іе УлиОмж йжмкжХ 
лиОмПдіб біглСбігкС гС УмОммі 289 оьСвС КСгПзУФ мО егіРУкює ТСеТОХФкСз УФйж йжмкжХ 
лиОмПдіб біглСбігкС гС еОзСкСгОбУмбО КзТОїкж е лжмОкь йжмкСї УлТОбж. 

2. ЖжмкжР СТвОк, біглСбігОиькжР еО егіРУкПккя зСкмТСию УлиОмж йжмкжХ лиОмПдіб, кП 
ліекірП мТьСХ ТСаСпжХ гкіб ліУия ТСеТОХФкзФ УФйж йжмкжХ лиОмПдіб УзиОгОє мО кОлТОбияє 
бжйСвФ лТС УлиОмФ йжмкжХ лиОмПдіб еО нСТйСю, сС еОмбПТгдФємьУя оПкмТОиькжй СТвОкСй 
бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ, 
зСдкіР СУСаі, кО язФ лСзиОгОємьУя СаСб'яеСз іе УлиОмж йжмкжХ лиОмПдіб, біглСбігкС гС 
пОУмжк лПТрСї і мТПмьСї УмОммі 293 оьСвС КСгПзУФ. 

ВжйСвО, еОекОпПкО б ОаеОоі лПТрСйФ оієї пОУмжкж, кП кОлТОбияємьУя Ф ТОеі, язсС 
ТСейіТ кПУлиОпПкСї УФйж йжмкжХ лиОмПдіб сСгС мСбОТіб, еОекОпПкжХ б СгкіР йжмкіР 
гПзиОТОоії, УмОкСбжмь йПкрП 20 вТжбПкь, мО б ікржХ бжлОгзОХ, бУмОкСбиПкжХ ЙСгОмзСбжй 
зСгПзУСй КзТОїкж. 

3. ИУСаО, кО язФ лСзиОгОємьУя СаСб'яеСз іе УлиОмж йжмкжХ лиОмПдіб біглСбігкС гС 
пОУмжк лПТрСї і мТПмьСї УмОммі 293 оьСвС КСгПзУФ, лТСмявСй 10 ТСаСпжХ гкіб е гкя 
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СмТжйОккя бжйСвж лТС УлиОмФ йжмкжХ лиОмПдіб біглСбігкС гС пОУмжкж гТФвСї оієї УмОммі 
еСаСб'яеОкО лПТПТОХФбОмж кОиПдкФ УФйФ йжмкжХ лиОмПдіб гС гПТдОбкСвС аюгдПмФ. 

4. К ТОеі кПбжзСкОккя СаСб'яезФ іе УлиОмж йжмкжХ лиОмПдіб, еОаПелПпПкСвС вТСрСбСю 
еОУмОбСю, УФйО вТСрСбжХ зСрміб, бкПУПкжХ яз вТСрСбО еОУмОбО, лПТПТОХСбФємьУя гС 
гПТдОбкСвС аюгдПмФ б ТОХФкСз УлиОмж УФйж йжмкжХ лиОмПдіб кОУмФлкСвС ТСаСпСвС гкя 
ліУия еОбПТрПккя УмТСзФ УлиОмж йжмкжХ лиОмПдіб біглСбігкС гС пОУмжкж мТПмьСї оієї УмОммі. 

К ТОеі кПбжзСкОккя СаСб'яезФ іе УлиОмж йжмкжХ лиОмПдіб, еОаПелПпПкСвС вОТОкмією, 
йжмкі СТвОкж бджбОюмь еОХСгіб біглСбігкС гС УмОммі 3172 оьСвС КСгПзУФ. 

5. Жжмкі нСТйОиькСУмі Ф ТОеі кПбжзСкОккя СаСб'яезФ іе УлиОмж йжмкжХ лиОмПдіб, 
еОаПелПпПкСвС кО ФйСбОХ ЖжмкСї зСкбПкоії лТС йідкОТСгкП лПТПбПеПккя бОкмОдіб іе 
еОУмСУФбОккяй зкждзж ЖДЙ (КСкбПкоії ЖДЙ) 1975 ТСзФ ОаС кО ФйСбОХ КСкбПкоії лТС 
мжйпОУСбП ббПеПккя (ЛмОйаФи, 1990 Тіз) іе еОУмСУФбОккяй зкждСз (зОТкПміб) 
А.М.А. пж зкждСз (зОТкПміб) CPD, егіРУкююмьУя біглСбігкС гС лСиСдПкь еОекОпПкжХ 
зСкбПкоіР. 

6. ИУСаО, кО язФ лСзиОгОємьУя СаСб'яеСз іе УлиОмж йжмкжХ лиОмПдіб, йОє лТОбС 
СУзОТджмж ТірПккя, гії ОаС аПегіяиькіУмь йжмкжХ СТвОкіб біглСбігкС гС виОбж 4 оьСвС 
КСгПзУФ. 

ЛмОммя 3172. ЙТПг'ябиПккя бжйСв вОТОкмФ 
1. К ТОеі кПбжзСкОккя СаСб'яезФ іе УлиОмж йжмкжХ лиОмПдіб лТСмявСй УмТСзФ, 

бжекОпПкСвС пОУмжкСю мТПмьСю УмОммі 3171 оьСвС КСгПзУФ, йжмкжР СТвОк, біглСбігОиькжР еО 
егіРУкПккя зСкмТСию УлиОмж йжмкжХ лиОмПдіб, кП ліекірП мТьСХ ТСаСпжХ гкіб УзиОгОє мО 
кОлТОбияє вОТОкмФ, язжР бжгОб вОТОкмію, бжйСвФ лТС УлиОмФ йжмкжХ лиОмПдіб ТОеСй е 
ікржйж гСзФйПкмОйж сСгС біглСбігкСї СлПТОоії е мСбОТОйж. 

К ТОеі язсС лТСмявСй УмТСзФ, бжекОпПкСвС пОУмжкСю мТПмьСю УмОммі 3171 оьСвС 
КСгПзУФ, СУСаО, кО язФ лСзиОгОємьУя СаСб'яеСз іе УлиОмж йжмкжХ лиОмПдіб, пОУмзСбС 
бжзСкОиО мОзжР СаСб'яеСз, бжйСвО лТС УлиОмФ йжмкжХ лиОмПдіб кОлТОбияємьУя вОТОкмФ кО 
УФйФ кПУлиОпПкСї пОУмжкж йжмкжХ лиОмПдіб. 

2. ГОТОкм лТСмявСй 30 гкіб, кОУмФлкжХ еО гкПй СмТжйОккя бжйСвж лТС УлиОмФ йжмкжХ 
лиОмПдіб біглСбігкС гС пОУмжкж лПТрСї оієї УмОммі, еСаСб'яеОкжР лПТПТОХФбОмж кОиПдкФ 
УФйФ йжмкжХ лиОмПдіб гС гПТдОбкСвС аюгдПмФ. 

3. ГОТОкм йОє лТОбС СУзОТджмж ТірПккя, гії ОаС аПегіяиькіУмь йжмкжХ СТвОкіб 
біглСбігкС гС виОбж 4 оьСвС КСгПзУФ. МОзП СУзОТдПккя кП ебіиькяє вОТОкмО біг СаСб'яезФ іе 
УлиОмж йжмкжХ лиОмПдіб, еОаПелПпПкСвС вОТОкмією, Ф УмТСзж, бжекОпПкі пОУмжкСю гТФвСю 
оієї УмОммі. 

4. К ТОеі кПУлиОмж ОаС кПлСбкСї УлиОмж вОТОкмСй УФйж йжмкжХ лиОмПдіб Ф УмТСзж, 
бжекОпПкі оією УмОммПю, кПУлиОпПкО УФйО йжмкжХ лиОмПдіб ббОдОємьУя лСгОмзСбжй аСТвСй 
вОТОкмО мО УмявФємьУя б лСТягзФ мО УмТСзж, бжекОпПкі ЙСгОмзСбжй зСгПзУСй КзТОїкж. 
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КСегіи XI 
ЖИМЗИЕ КИЗМКИЙЬ 

ГиОбО 47. ИТвОкіеОоія йжмкСвС зСкмТСию 

ЛмОммя 318. ЗОвОиькі лТжкожлж егіРУкПккя йжмкСвС зСкмТСию 
1. ЖжмкСйФ зСкмТСию лігиявОюмь ФУі мСбОТж, мТОкУлСТмкі еОУСаж зСйПТоіРкСвС 

лТжекОпПккя, язі лПТПйісФюмьУя пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж. 
2. ЖжмкжР зСкмТСиь егіРУкюємьУя бжзиюпкС йжмкжйж СТвОкОйж біглСбігкС гС оьСвС 

КСгПзУФ мО ікржХ еОзСкіб КзТОїкж. 
3. ЖжмкжР зСкмТСиь лПТПгаОпОє бжзСкОккя йжмкжйж СТвОкОйж йікійФйФ йжмкжХ 

нСТйОиькСУмПР, кПСаХігкжХ гия еОаПелПпПккя гСгПТдОккя еОзСкСгОбУмбО КзТОїкж е 
лжмОкь йжмкСї УлТОбж. 

4. ЖжмкжР зСкмТСиь мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб Ф лФкзмОХ лТСлФУзФ пПТПе 
гПТдОбкжР зСТгСк КзТОїкж егіРУкюємьУя біглСбігкС гС мжлСбжХ мПХкСиСвіпкжХ УХПй 
йжмкСвС зСкмТСию, сС еОмбПТгдФюмьУя КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж. 

5. КСезиОг ТФХФ мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб, сС егіРУкююмь ТПвФияТкі йідкОТСгкі ТПРУж, 
еОмбПТгдФємьУя оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО 
ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСиімжзФ Ф УнПТі мТОкУлСТмФ, еО лСвСгдПккяй іе оПкмТОиькжй СТвОкСй 
бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ йжмкФ лСиімжзФ, мО оПкмТОиькжй СТвОкСй 
бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє ТПОиіеОоію гПТдОбкСї лСиімжзж Ф УнПТі еОХжУмФ 
гПТдОбкСвС зСТгСкФ. 

6. З йПмСю лігбжсПккя ПнПзмжбкСУмі йжмкСвС зСкмТСию йжмкі СТвОкж беОєйСгіюмь е 
ФпОУкжзОйж еСбкіркьСПзСкСйіпкСї гіяиькСУмі, АДИ, ікржйж СУСаОйж, гіяиькіУмь язжХ 
лСб'яеОкО іе егіРУкПккяй еСбкіркьСї мСТвібиі, мО е їХ лТСнПУіРкжйж Са'єгкОккяйж 
(ОУСоіОоіяйж). 

7. Дия еОаПелПпПккя егіРУкПккя йжмкСвС зСкмТСию йжмкжйж СТвОкОйж 
бжзСТжУмСбФюмьУя УжУмПйж, сС еОаПелПпФюмь нФкзоіСкФбОккя ПиПзмТСккжХ ікнСТйОоіРкжХ 
ТПУФТУіб йжмкжХ СТвОкіб. 

ЛмОммя 319. ВеОєйСгія йжмкжХ СТвОкіб е ікржйж ФлСбкСбОдПкжйж СТвОкОйж ліг пОУ 
лПТПйісПккя мСбОТіб пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж 

1. МСбОТж, сС ббСеямьУя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж (Ф мСйФ пжУиі е йПмСю мТОкежмФ), 
йСдФмь лігиявОмж еОХСгОй СніоіРкСвС зСкмТСию. 

ВжпПТлкжР лПТПиіз мСбОТіб (е СлжУСй мО зСгСй евігкС е ККМ ЗДД), язі б ТОеі ббПеПккя 
кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж (Ф мСйФ пжУиі е йПмСю мТОкежмФ) лігиявОюмь еОХСгОй 
СніоіРкСвС зСкмТСию, еОмбПТгдФємьУя КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж. 

2. ЗОХСгж СніоіРкСвС зСкмТСию лТСбСгямьУя: 
1) Ф лФкзмОХ лТСлФУзФ (лФкзмОХ зСкмТСию) пПТПе гПТдОбкжР зСТгСк КзТОїкж - б СаУяеі, 

кПСаХігкСйФ гия кОгОккя гСебСиФ кО лТСлФУз мСбОТіб пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж гия їХ 
лПТПйісПккя гС лФкзміб лТжекОпПккя кО мПТжмСТії КзТОїкж пж гС лФкзмФ бжбПеПккя 
(лТСлФУзФ) еО йПді йжмкСї мПТжмСТії КзТОїкж ОаС бжлФУзФ їХ Ф еОябиПкжР йжмкжР ТПджй 
біглСбігкС гС йПмж їХ ббПеПккя б КзТОїкФ Ф лФкзмі лТСлФУзФ (лФкзмі зСкмТСию) пПТПе 
гПТдОбкжР зСТгСк КзТОїкж; 

2) Ф лФкзмОХ лТжекОпПккя кО мПТжмСТії КзТОїкж - б СаУяеі, кПСаХігкСйФ гия кОгОккя 
гСебСиФ кО бжлФУз мСбОТіб Ф еОябиПкжР йжмкжР ТПджй біглСбігкС гС йПмж їХ ббПеПккя б 
КзТОїкФ. 

3. ЗОХСгж СніоіРкСвС зСкмТСию Ф лФкзмОХ лТСлФУзФ (лФкзмОХ зСкмТСию) пПТПе 
гПТдОбкжР зСТгСк КзТОїкж лТСбСгямьУя йжмкжйж СТвОкОйж рияХСй лСлПТПгкьСвС 
гСзФйПкмОиькСвС зСкмТСию. 
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ЙПТПиіз гСзФйПкміб і бігСйСУмПР, сС лігиявОюмь лПТПбіТоі ліг пОУ лСлПТПгкьСвС 
гСзФйПкмОиькСвС зСкмТСию, еОмбПТгдФємьУя КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж. 

4. ЙСлПТПгкіР гСзФйПкмОиькжР зСкмТСиь ТСелСпжкОємьУя ліУия лТПг'ябиПккя йжмкСйФ 
СТвОкФ мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя і гСзФйПкміб кО мОзі 
мСбОТж б лФкзмі лТСлФУзФ (лФкзмі зСкмТСию) пПТПе гПТдОбкжР зСТгСк КзТОїкж. 

ЙТСмявСй гбСХ вСгжк е йСйПкмФ лТПг'ябиПккя мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб 
зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя лСУОгСбО СУСаО йжмкСвС СТвОкФ ліг пОУ лТСбПгПккя 
лСлПТПгкьСвС гСзФйПкмОиькСвС зСкмТСию еСаСб'яеОкО: 

1) лТжРкямж СгкП е мОзжХ ТірПкь лТС: 
кОгОккя гСебСиФ кО лТСлФУз мСбОТіб пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж еО ТПеФиьмОмОйж 

лСлПТПгкьСвС гСзФйПкмОиькСвС зСкмТСию гия лПТПйісПккя їХ гС лФкзмФ лТжекОпПккя кО 
мПТжмСТії КзТОїкж пж гС лФкзмФ бжбПеПккя (лТСлФУзФ) еО йПді йжмкСї мПТжмСТії КзТОїкж; 

лТжлжкПккя лСлПТПгкьСвС гСзФйПкмОиькСвС зСкмТСию мО еОиФпПккя гия лТСбПгПккя 
еОХСгіб СніоіРкСвС зСкмТСию лСУОгСбСї СУСаж біглСбігкСвС ФлСбкСбОдПкСвС СТвОкФ; 

2) бкПУмж гС єгжкСї ОбмСйОмжеСбОкСї ікнСТйОоіРкСї УжУмПйж йжмкжХ СТвОкіб КзТОїкж 
ікнСТйОоію лТС лТжРкямП ТірПккя. 

5. ЙСлПТПгкіР гСзФйПкмОиькжР зСкмТСиь лТжлжкяємьУя лСУОгСбСю СУСаСю йжмкСвС 
СТвОкФ Ф ТОеі: 

1) бУмОкСбиПкСї еОзСкСй бжйСвж сСгС лТСбПгПккя біглСбігкСвС еОХСгФ СніоіРкСвС 
зСкмТСию біглСбігкжй ФлСбкСбОдПкжй СТвОкСй; 

2) ббПеПккя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж (Ф мСйФ пжУиі е йПмСю мТОкежмФ) джбжХ мбОТжк 
(УУОбоіб, лмОХіб, агдіи, зСйОХ, Тжа, ТОзСлСгіакжХ, йСиюУзіб, дОа, ОйніаіР мО ТПлмжиіР); 

3) ббПеПккя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж (Ф мСйФ пжУиі е йПмСю мТОкежмФ) джбжХ 
ТСУижк; 

4) лТСбПгПккя Ф лФкзмОХ лТСлФУзФ (лФкзмОХ зСкмТСию) пПТПе гПТдОбкжР зСТгСк 
КзТОїкж біглСбігкжХ УОкімОТкжХ еОХСгіб Ф еб'яезФ іе еОвТСеСю еОкПУПккя еаФгкжзіб ХбСТСа 
мбОТжк кО мПТжмСТію КзТОїкж; 

5) кОябкСУмі б єгжкіР ОбмСйОмжеСбОкіР ікнСТйОоіРкіР УжУмПйі йжмкжХ СТвОкіб КзТОїкж 
ікнСТйОоії ФлСбкСбОдПкСвС СТвОкФ лТС бУмОкСбиПккя кжй еОаСТСкж кО ббПеПккя 
біглСбігкжХ мСбОТіб кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж (Ф мСйФ пжУиі е йПмСю мТОкежмФ) е 
біглСбігкСї зТОїкж; 

6) бігУФмкСУмі гСзФйПкміб пж бігСйСУмПР, кПСаХігкжХ гия егіРУкПккя лСлПТПгкьСвС 
гСзФйПкмОиькСвС зСкмТСию; 

7) СмТжйОккя ебПТкПккя гПзиОТОкмО ОаС ФлСбкСбОдПкСї кжй СУСаж сСгС лТСбПгПккя 
еОХСгіб СніоіРкСвС зСкмТСию Ф лФкзмі лТСлФУзФ (лФкзмі зСкмТСию) пПТПе гПТдОбкжР зСТгСк 
біглСбігкжй ФлСбкСбОдПкжй СТвОкСй; 

8) бжябиПккя ліг пОУ біеФОиькСвС ікУлПзмФбОккя СекОз лУФбОккя мСбОТіб. 
К ТОеі лТжлжкПккя лСлПТПгкьСвС гСзФйПкмОиькСвС зСкмТСию гия лТСбПгПккя 

біглСбігкСї лПТПбіТзж лСУОгСбСю СУСаСю йжмкСвС СТвОкФ кПбігзиОгкС еОиФпОємьУя 
лСУОгСбО СУСаО біглСбігкСвС ФлСбкСбОдПкСвС СТвОкФ. 

6. ЙТСмявСй гбСХ вСгжк е йСйПкмФ еОиФпПккя гС лТСбПгПккя еОХСгіб СніоіРкСвС 
зСкмТСию Ф лФкзмі лТСлФУзФ (лФкзмі зСкмТСию) пПТПе гПТдОбкжР зСТгСк КзТОїкж лСУОгСбО 
СУСаО біглСбігкСвС ФлСбкСбОдПкСвС СТвОкФ еСаСб'яеОкО: 

1) лТжРкямж СгкП ОаС зіиьзО ТірПкь лТС: 
 кОгОккя гСебСиФ кО лТСлФУз мСбОТіб пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж гия 

лПТПйісПккя їХ гС лФкзмФ лТжекОпПккя кО мПТжмСТії КзТОїкж пж гС лФкзмФ 
бжбПеПккя (лТСлФУзФ) еО йПді йжмкСї мПТжмСТії КзТОїкж; 

 кОгОккя гСебСиФ кО бжлФУз мСбОТіб Ф еОябиПкжР йжмкжР ТПджй біглСбігкС гС 
йПмж їХ ббПеПккя б КзТОїкФ б лФкзмі лТСлФУзФ (лФкзмі зСкмТСию) пПТПе 
гПТдОбкжР зСТгСк КзТОїкж; 

 еОаСТСкФ ббПеПккя мСбОТіб кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж; 

 кПСаХігкіУмь лТСбПгПккя СвиягФ (ікУлПзмФбОккя) мСбОТіб; 
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 кПСаХігкіУмь беяммя лТСа (еТОезіб) мСбОТіб гия лТСбПгПккя їХ гСУиігдПккя 
(ОкОиіеФ, ПзУлПТмжеж); 

 кПСаХігкіУмь лТСбПгПккя гСгОмзСбСї СаТСазж мСбОТіб (нФйівОоії, екПеОТОдПккя, 
кОкПУПккя біглСбігкСвС йОТзФбОккя мСсС); 

2) бкПУмж гС єгжкСвС гПТдОбкСвС ікнСТйОоіРкСвС бПа-лСТмОиФ "ЄгжкП бізкС гия 
йідкОТСгкСї мСТвібиі" ікнСТйОоію лТС лТжРкямП ТірПккя, лТС лСУОгСбФ СУСаФ, язО лТжРкяиО 
мОзП ТірПккя, мО лТС лСУОгСбФ СУСаФ, язО аПелСУПТПгкьС бжзСкФбОмжйП лТСоПгФТж, 
еОекОпПкі б ОаеОоОХ л'ямСйФ - УьСйСйФ лФкзмФ 1 оієї пОУмжкж. 

ЙСУОгСбО СУСаО біглСбігкСвС ФлСбкСбОдПкСвС гПТдОбкСвС СТвОкФ, лТжекОпПкО гия 
бжзСкОккя лТСоПгФТ, еОекОпПкжХ б ОаеОоОХ л'ямСйФ - УьСйСйФ лФкзмФ 1 оієї пОУмжкж, 
лТСмявСй 12 вСгжк е йСйПкмФ бкПУПккя біглСбігкСї ікнСТйОоії гС єгжкСвС гПТдОбкСвС 
ікнСТйОоіРкСвС бПа-лСТмОиФ "ЄгжкП бізкС гия йідкОТСгкСї мСТвібиі" еСаСб'яеОкО бжзСкОмж 
мОзі лТСоПгФТж мО бкПУмж гС єгжкСвС гПТдОбкСвС ікнСТйОоіРкСвС бПа-лСТмОиФ "ЄгжкП бізкС 
гия йідкОТСгкСї мСТвібиі" ікнСТйОоію лТС їХ бжзСкОккя. 

ЄгжкжР гПТдОбкжР ікнСТйОоіРкжР бПа-лСТмОи "ЄгжкП бізкС гия йідкОТСгкСї мСТвібиі" 
б ОбмСйОмжпкСйФ ТПджйі нСТйФє мО кОгУжиОє гПзиОТОкмФ (ФлСбкСбОдПкіР кжй СУСаі), 
йжмкСйФ СТвОкФ мО біглСбігкСйФ ФлСбкСбОдПкСйФ гПТдОбкСйФ СТвОкФ лСбігСйиПккя лТС: 

 кПбкПУПккя лТСмявСй бУмОкСбиПкСвС УмТСзФ гС єгжкСвС гПТдОбкСвС 
ікнСТйОоіРкСвС бПа-лСТмОиФ "ЄгжкП бізкС гия йідкОТСгкСї мСТвібиі" ікнСТйОоії 
евігкС е лФкзмСй 2 оієї пОУмжкж іе еОекОпПккяй бігСйСУмПР лТС біглСбігкжР 
ФлСбкСбОдПкжР гПТдОбкжР СТвОк мО лСУОгСбФ СУСаФ, язО лСбжккО аФиО бкПУмж 
мОзФ ікнСТйОоію; 

 кПбкПУПккя лТСмявСй бУмОкСбиПкСвС УмТСзФ гС єгжкСвС гПТдОбкСвС 
ікнСТйОоіРкСвС бПа-лСТмОиФ "ЄгжкП бізкС гия йідкОТСгкСї мСТвібиі" ікнСТйОоії 
лТС бжзСкОккя лТСоПгФТ, еОекОпПкжХ б ОаеОоОХ л'ямСйФ - УьСйСйФ лФкзмФ 1 оієї 
пОУмжкж, іе еОекОпПккяй бігСйСУмПР лТС біглСбігкжР ФлСбкСбОдПкжР 
гПТдОбкжР СТвОк мО лСУОгСбФ СУСаФ, язО лСбжккО аФиО бжзСкОмж мОзі лТСоПгФТж. 

7. ЙТСлФУз пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж мСбОТіб, язі б ТОеі ббПеПккя кО йжмкФ 
мПТжмСТію КзТОїкж (Ф мСйФ пжУиі е йПмСю мТОкежмФ) лігиявОюмь еОХСгОй СніоіРкСвС 
зСкмТСию, егіРУкюємьУя кО лігУмОбі ікнСТйОоії, сС йіУмжмьУя б єгжкіР ОбмСйОмжеСбОкіР 
ікнСТйОоіРкіР УжУмПйі йжмкжХ СТвОкіб, лТС кОгОккя гСебСиФ кО: 

 лТСлФУз мОзжХ мСбОТіб пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж гия лПТПйісПккя їХ гС 
лФкзмФ лТжекОпПккя кО мПТжмСТії КзТОїкж пж гС лФкзмФ бжбПеПккя (лТСлФУзФ) еО 
йПді йжмкСї мПТжмСТії КзТОїкж; ОаС 

 бжлФУз мОзжХ мСбОТіб Ф еОябиПкжР йжмкжР ТПджй біглСбігкС гС йПмж їХ ббПеПккя 
б КзТОїкФ б лФкзмі лТСлФУзФ (лФкзмі зСкмТСию) пПТПе гПТдОбкжР зСТгСк КзТОїкж. 

8. ДСзФйПкмж мО бігСйСУмі гия лТСбПгПккя еОХСгіб СніоіРкСвС зСкмТСию, зТій 
гСзФйПкміб і бігСйСУмПР, язі евігкС е ожй КСгПзУСй мО ікржйж еОзСкОйж КзТОїкж бкСУямьУя 
гС єгжкСвС гПТдОбкСвС ікнСТйОоіРкСвС бПа-лСТмОиФ "ЄгжкП бізкС гия йідкОТСгкСї 
мСТвібиі" гПТдОбкжйж СТвОкОйж, ФУмОкСбОйж мО СТвОкіеОоіяйж, ФлСбкСбОдПкжйж кО 
егіРУкПккя біглСбігкжХ гСебіиькжХ ОаС зСкмТСиькжХ нФкзоіР УмСУСбкС лПТПйісПккя 
мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж, 
бкСУямьУя гС єгжкСвС гПТдОбкСвС ікнСТйОоіРкСвС бПа-лСТмОиФ "ЄгжкП бізкС гия 
йідкОТСгкСї мСТвібиі" гПзиОТОкмСй (ФлСбкСбОдПкСю кжй СУСаСю) гС ОаС СгкСпОУкС е 
лСгОккяй йжмкСї гПзиОТОоії е йПмСю бжлФУзФ мСбОТіб Ф СаТОкжР йжмкжР ТПджй. 

9. ЙСУОгСбО СУСаО біглСбігкСвС ФлСбкСбОдПкСвС СТвОкФ, язжР лТСбСгжмь еОХСгж 
СніоіРкСвС зСкмТСию мСбОТіб Ф лФкзмі їХ лТжекОпПккя кО мПТжмСТії КзТОїкж, лТСмявСй гбСХ 
ТСаСпжХ вСгжк е йСйПкмФ бкПУПккя гПзиОТОкмСй (ФлСбкСбОдПкСю кжй СУСаСю) гС єгжкСвС 
гПТдОбкСвС ікнСТйОоіРкСвС бПа-лСТмОиФ "ЄгжкП бізкС гия йідкОТСгкСї мСТвібиі" 
гСзФйПкміб мО бігСйСУмПР лТС мОзі мСбОТж гия лТСбПгПккя еОХСгіб СніоіРкСвС зСкмТСию 
еСаСб'яеОкО: 

1) лТжРкямж СгкП ОаС зіиьзО ТірПкь лТС: 
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 кОгОккя гСебСиФ кО бжлФУз мСбОТіб Ф еОябиПкжР йжмкжР ТПджй біглСбігкС гС 
йПмж їХ ббПеПккя б КзТОїкФ; 

 еОаСТСкФ бжлФУзФ мСбОТіб Ф еОябиПкжР йжмкжР ТПджй біглСбігкС гС йПмж їХ 
ббПеПккя б КзТОїкФ; 

 кПСаХігкіУмь лПТПбіТзж СТжвікОиіб гСзФйПкміб кО мОзі мСбОТж; 

 кПСаХігкіУмь лТСбПгПккя СвиягФ (ікУлПзмФбОккя) мСбОТіб; 
 кПСаХігкіУмь беяммя лТСа (еТОезіб) мСбОТіб гия лТСбПгПккя їХ гСУиігдПккя 

(ОкОиіеФ, ПзУлПТмжеж); 
 кПСаХігкіУмь лТСбПгПккя гСгОмзСбСї СаТСазж мСбОТіб (нФйівОоії, екПеОТОдПккя, 

кОкПУПккя біглСбігкСвС йОТзФбОккя мСсС); 
2) бкПУмж гС єгжкСвС гПТдОбкСвС ікнСТйОоіРкСвС бПа-лСТмОиФ "ЄгжкП бізкС гия 

йідкОТСгкСї мСТвібиі" ікнСТйОоію лТС лТжРкямП ТірПккя, лСУОгСбФ СУСаФ, язО лТжРкяиО 
мОзП ТірПккя, мО лСУОгСбФ СУСаФ, язО аПелСУПТПгкьС бжзСкФбОмжйП лТСоПгФТж, еОекОпПкі б 
ОаеОоОХ пПмбПТмСйФ - УьСйСйФ лФкзмФ 1 оієї пОУмжкж. 

К ТОеі бкПУПккя гПзиОТОкмСй (ФлСбкСбОдПкСю кжй СУСаСю) гС єгжкСвС гПТдОбкСвС 
ікнСТйОоіРкСвС бПа-лСТмОиФ "ЄгжкП бізкС гия йідкОТСгкСї мСТвібиі" гСзФйПкміб мО 
бігСйСУмПР гия лТСбПгПккя еОХСгіб СніоіРкСвС зСкмТСию гС лТжаФммя мСбОТіб кО йжмкФ 
мПТжмСТію КзТОїкж лСУОгСбО СУСаО біглСбігкСвС ФлСбкСбОдПкСвС СТвОкФ, язО лТСбСгжмь 
еОХСгж СніоіРкСвС зСкмТСию мСбОТіб Ф лФкзмі їХ лТжекОпПккя кО мПТжмСТії КзТОїкж, лТжРйОє 
біглСбігкП ТірПккя евігкС е лФкзмСй 1 оієї пОУмжкж лТСмявСй гбСХ ТСаСпжХ вСгжк е йСйПкмФ 
лТСлФУзФ мСбОТіб кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж. 

К ТОеі язсС еОзСкСгОбУмбСй КзТОїкж лПТПгаОпПкС егіРУкПккя б ТОйзОХ еОХСгіб 
СніоіРкСвС зСкмТСию СзТПйжХ лТСоПгФТ, кП еОекОпПкжХ Ф лФкзмі 1 оієї пОУмжкж, еО лСгОккяй 
біглСбігкСвС ФлСбкСбОдПкСвС СТвОкФ оПкмТОиькжР СТвОк бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє 
гПТдОбкФ йжмкФ лСиімжзФ, еОаПелПпФє йСдижбіУмь бкПУПккя ікнСТйОоії лТС мОзі лТСоПгФТж 
гС єгжкСвС гПТдОбкСвС ікнСТйОоіРкСвС бПа-лСТмОиФ "ЄгжкП бізкС гия йідкОТСгкСї 
мСТвібиі" е їХ СгкСекОпкСю ігПкмжнізОоією. 

К ТОеі язсС лСУОгСбСю СУСаСю біглСбігкСвС ФлСбкСбОдПкСвС СТвОкФ, язО лТСбСгжмь 
еОХСгж СніоіРкСвС зСкмТСию мСбОТіб Ф лФкзмі їХ лТжекОпПккя кО мПТжмСТії КзТОїкж, бкПУПкС 
гС єгжкСвС гПТдОбкСвС ікнСТйОоіРкСвС бПа-лСТмОиФ "ЄгжкП бізкС гия йідкОТСгкСї 
мСТвібиі" ікнСТйОоію лТС кПСаХігкіУмь лТСбПгПккя СвиягФ (ікУлПзмФбОккя) мСбОТіб, беяммя 
лТСа (еТОезіб) мСбОТіб гия лТСбПгПккя їХ гСУиігдПккя (ОкОиіеФ, ПзУлПТмжеж), лТСбПгПккя 
гСгОмзСбСї СаТСазж мСбОТіб (нФйівОоії, екПеОТОдПккя, кОкПУПккя біглСбігкСвС йОТзФбОккя 
мСсС), мПТйік лТСбПгПккя біглСбігкжХ лТСоПгФТ Ф ТОйзОХ еОХСгіб СніоіРкСвС зСкмТСию 
ФевСгдФємьУя е бжзСТжУмОккяй йПХОкіейФ "єгжкСвС бізкО" йід гПзиОТОкмСй 
(ФлСбкСбОдПкСю кжй СУСаСю), біглСбігкжй ФлСбкСбОдПкжй СТвОкСй мО йжмкжй СТвОкСй еО 
лТжкожлСй бжаСТФ кОРаиждпСвС йСдижбСвС мПТйікФ, ОиП кП ліекірП кід пПТПе біУій ТСаСпжХ 
вСгжк біг мПТйікФ, еОлТСлСкСбОкСвС гПзиОТОкмСй (ФлСбкСбОдПкСю кжй СУСаСю). 

ЙіУия еОбПТрПккя еОХСгіб СніоіРкСвС зСкмТСию мСбОТіб Ф лФкзмі їХ лТжекОпПккя кО 
мПТжмСТії КзТОїкж лСУОгСбО СУСаО біглСбігкСвС ФлСбкСбОдПкСвС СТвОкФ, язО їХ егіРУкюбОиО, 
еСаСб'яеОкО кПбігзиОгкС бкПУмж ікнСТйОоію лТС лТжРкямП ТірПккя гС єгжкСвС гПТдОбкСвС 
ікнСТйОоіРкСвС бПа-лСТмОиФ "ЄгжкП бізкС гия йідкОТСгкСї мСТвібиі". 

10. ВжлФУз Ф біглСбігкжР йжмкжР ТПджй (зТій йжмкСвС ТПджйФ мТОкежмФ) мСбОТіб, язі б 
ТОеі ббПеПккя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж лігиявОюмь еОХСгОй СніоіРкСвС зСкмТСию, 
егіРУкюємьУя еО ФйСбж кОябкСУмі б єгжкіР ОбмСйОмжеСбОкіР ікнСТйОоіРкіР УжУмПйі йжмкжХ 
СТвОкіб КзТОїкж ікнСТйОоії лТС кОгОккя гСебСиФ кО бжлФУз ожХ мСбОТіб Ф еОябиПкжР йжмкжР 
ТПджй біглСбігкС гС йПмж їХ ббПеПккя б КзТОїкФ еО ТПеФиьмОмОйж лТСбПгПккя мОзжХ еОХСгіб 
біглСбігкжйж ФлСбкСбОдПкжйж СТвОкОйж, зТій бжлОгзіб, бжекОпПкжХ ОаеОоСй гТФвжй оієї 
пОУмжкж. 

ЯзсС кО йСйПкм еОзікпПккя бУмОкСбиПкжХ УмОммПю 255 оьСвС КСгПзУФ УмТСзіб йжмкСвС 
СнСТйиПккя б єгжкіР ОбмСйОмжеСбОкіР ікнСТйОоіРкіР УжУмПйі йжмкжХ СТвОкіб КзТОїкж 
бігУФмкя ікнСТйОоія лТС кОгОккя лПбкжй (Сгкжй пж зіиьзСйО) ФлСбкСбОдПкжй СТвОкСй еО 
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ТПеФиьмОмОйж лТСбПгПккя еОХСгіб СніоіРкСвС зСкмТСию гСебСиФ кО бжлФУз мСбОТіб Ф 
еОябиПкжР йжмкжР ТПджй біглСбігкС гС йПмж їХ ббПеПккя б КзТОїкФ мО лТС еОаСТСкФ ожй дП 
(Сгкжй пж зіиьзСйО) ФлСбкСбОдПкжй СТвОкСй бжлФУзФ мСбОТіб Ф еОябиПкжР йжмкжР ТПджй 
біглСбігкС гС йПмж їХ ббПеПккя б КзТОїкФ, йжмкжР СТвОк еОбПТрФє йжмкП СнСТйиПккя ожХ 
мСбОТіб іе гСмТжйОккяй УмТСзіб, бУмОкСбиПкжХ УмОммПю 255 оьСвС КСгПзУФ. ЗОХСгж 
СніоіРкСвС зСкмТСию сСгС еОекОпПкжХ мСбОТіб Ф мОзСйФ ТОеі лТСбСгямьУя біглСбігкжйж 
ФлСбкСбОдПкжйж СТвОкОйж кПеОиПдкС біг еОбПТрПккя їХ йжмкСвС СнСТйиПккя б лСТягзФ, 
бУмОкСбиПкСйФ еОзСкСгОбУмбСй КзТОїкж. ЙСиСдПккя оьСвС ОаеОоФ кП еОУмСУСбФюмьУя гС 
мСбОТіб, бжекОкжХ вФйОкімОТкСю гСлСйСвСю біглСбігкС гС ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС вФйОкімОТкФ 
гСлСйСвФ". 

ЯзсС бжлФУз мСбОТіб егіРУкюємьУя б йПдОХ УлТСсПкь біглСбігкС гС УмОммі 2491 ОаС 
2601 оьСвС КСгПзУФ, СаСб'яеСз е СмТжйОккя біг ФлСбкСбОдПкжХ СТвОкіб еО ТПеФиьмОмОйж 
лТСбПгПккя еОХСгіб СніоіРкСвС зСкмТСию гСебСиіб кО бжлФУз мСбОТіб Ф еОябиПкжР йжмкжР 
ТПджй біглСбігкС гС йПмж їХ ббПеПккя б КзТОїкФ лСзиОгОємьУя кО мОзП ліглТжєйУмбС, язП 
СмТжйОиС біглСбігкФ ОбмСТжеОоію мО еОУмСУСбФє УлТСсПккя "лТСоПгФТО бжлФУзФ еО 
йіУоПекОХСгдПккяй" ОаС "лТСоПгФТО УлТСсПкСвС гПзиОТФбОккя. 

ВжлФУз Ф йжмкжР ТПджй мТОкежмФ мСбОТіб, язі б ТОеі ббПеПккя кО йжмкФ мПТжмСТію 
КзТОїкж лігиявОюмь еОХСгОй СніоіРкСвС зСкмТСию, егіРУкюємьУя кО лігУмОбі ікнСТйОоії, сС 
йіУмжмьУя б єгжкіР ОбмСйОмжеСбОкіР ікнСТйОоіРкіР УжУмПйі йжмкжХ СТвОкіб, лТС кОгОккя 
гСебСиФ кО: 

 лТСлФУз мОзжХ мСбОТіб пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж гия лПТПйісПккя їХ гС 
лФкзмФ лТжекОпПккя кО мПТжмСТії КзТОїкж пж гС лФкзмФ бжбПеПккя (лТСлФУзФ) еО 
йПді йжмкСї мПТжмСТії КзТОїкж; ОаС 

 бжлФУз мОзжХ мСбОТіб Ф еОябиПкжР йжмкжР ТПджй біглСбігкС гС йПмж їХ ббПеПккя 
б КзТОїкФ б лФкзмі лТСлФУзФ (лФкзмі зСкмТСию) пПТПе гПТдОбкжР зСТгСк КзТОїкж. 

ІкнСТйОоія лТС бжлФУз мСбОТіб Ф біглСбігкжР йжмкжР ТПджй бкСУжмьУя гС єгжкСвС 
гПТдОбкСвС ікнСТйОоіРкСвС бПа-лСТмОиФ "ЄгжкП бізкС гия йідкОТСгкСї мСТвібиі" 
ОбмСйОмжеСбОкСю УжУмПйСю йжмкСвС СнСТйиПккя б ОбмСйОмжпкСйФ ТПджйі. 

11. Жжмкі СТвОкж зССТгжкФюмь ТСаСмФ біглСбігкжХ ФлСбкСбОдПкжХ СТвОкіб сСгС 
лТСбПгПккя еОХСгіб СніоіРкСвС зСкмТСию Ф лФкзмОХ лТСлФУзФ (лФкзмОХ зСкмТСию) пПТПе 
гПТдОбкжР зСТгСк КзТОїкж і б еСкОХ йжмкСвС зСкмТСию кО йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж б 
лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ ожй КСгПзУСй мО ікржйж ОзмОйж еОзСкСгОбУмбО КзТОїкж. 

КПджй ТСаСмж ФлСбкСбОдПкжХ СТвОкіб, язі лТСбСгямь еОХСгж СніоіРкСвС зСкмТСию Ф 
лФкзмОХ лТСлФУзФ (лФкзмОХ зСкмТСию) пПТПе гПТдОбкжР зСТгСк КзТОїкж і б еСкОХ йжмкСвС 
зСкмТСию кО йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж, лСбжкПк аФмж ФевСгдПкжР е ТПджйСй ТСаСмж 
біглСбігкСвС лігТСегіиФ йжмкСвС СТвОкФ. 

12. МПкмТОиькжР СТвОк бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ йжмкФ лСиімжзФ, 
егіРУкює бПгПккя лПТПиізФ лФкзміб лТСлФУзФ (лФкзміб зСкмТСию) пПТПе гПТдОбкжР зСТгСк 
КзТОїкж, йіУоь гСУмОбзж, йіУоь йжмкСвС СнСТйиПккя мСбОТіб кО йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж б 
лСТягзФ мО еО нСТйСю, еОмбПТгдПкжйж оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС 
еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ, О мОзСд ТСейісФє оПР 
лПТПиіз кО УбСєйФ СніоіРкСйФ УОРмі мО б єгжкСйФ гПТдОбкСйФ ікнСТйОоіРкСйФ бПа-лСТмОиі 
"ЄгжкП бізкС гия йідкОТСгкСї мСТвібиі". 

ДС лПТПиізФ, еОекОпПкСвС б ОаеОоі лПТрСйФ оієї пОУмжкж, еО ікнСТйОоією, кОгОкСю 
ФлСбкСбОдПкжйж СТвОкОйж, бкСУямьУя бігСйСУмі лТС СТієкмСбкжР УмТСз лТжаФммя гС 
зСдкСвС лФкзмФ лТСлФУзФ (лФкзмФ зСкмТСию) пПТПе гПТдОбкжР зСТгСк КзТОїкж, йіУоя 
гСУмОбзж, йіУоя йжмкСвС СнСТйиПккя мСбОТіб кО йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж лСУОгСбжХ СУіа 
біглСбігкжХ ФлСбкСбОдПкжХ СТвОкіб гия егіРУкПккя еОХСгіб СніоіРкСвС зСкмТСию, О мОзСд 
лТС ТПджй їХ ТСаСмж. КлСбкСбОдПкі СТвОкж, сС егіРУкююмь еОХСгж СніоіРкСвС зСкмТСию, 
еСаСб'яеОкі УбСєпОУкС ікнСТйФбОмж оПкмТОиькжР СТвОк бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє 
гПТдОбкФ йжмкФ лСиімжзФ, лТС кПСаХігкіУмь бкПУПккя ейік і гСлСбкПкь гС лПТПиізФ, 
еОекОпПкСвС Ф оіР пОУмжкі. 



ГОеПмО "ВУП лТС аФХвОимПТУьзжР Саиіз" 232 gazeta.vobu.ua 
 

ЛмОммя 320. ВжаіТзСбіУмь йжмкСвС зСкмТСию 
1. ЛСТйж мО СаУявж йжмкСвС зСкмТСию СажТОюмьУя: 
1) лСУОгСбжйж СУСаОйж йжмкжХ СТвОкіб кО лігУмОбі ТПеФиьмОміб еОУмСУФбОккя УжУмПйж 

ФлТОбиіккя ТжежзОйж; мО/ОаС 
2) ОбмСйОмжеСбОкСю УжУмПйСю ФлТОбиіккя ТжежзОйж. 
ЗП гСлФУзОємьУя бжекОпПккя нСТй мО СаУявіб йжмкСвС зСкмТСию ікржйж СТвОкОйж 

гПТдОбкСї биОгж, О мОзСд ФпОУмь їХ лСУОгСбжХ СУіа Ф егіРУкПккі йжмкСвС зСкмТСию. 
2. ЛСТйж мО СаУяв йжмкСвС зСкмТСию ліУия еОбПТрПккя йжмкСвС СнСТйиПккя, 

бжекОпОюмьУя б лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ ожй КСгПзУСй. ЗО бжйСвФ биОУкжзО мСбОТіб, сСгС 
язжХ бжекОпПкС нСТйФ мО СаУяв йжмкСвС зСкмТСию, ОаС ФлСбкСбОдПкСї кжй СУСаж йжмкі 
СТвОкж еСаСб'яеОкі лжУьйСбС лСбігСйжмж лТС оП лТСмявСй вСгжкж, язсС ікржР УмТСз 
лСбігСйиПккя кП бжекОпПкС ожй КСгПзУСй. 

3. ЯзсС ОбмСйОмжеСбОкСю УжУмПйСю ФлТОбиіккя ТжежзОйж ОаС лСУОгСбСю СУСаСю 
йжмкСвС СТвОкФ еО ТПеФиьмОмОйж еОУмСУФбОккя УжУмПйж ФлТОбиіккя ТжежзОйж кП бжекОпПкС 
кПСаХігкСУмі лТСбПгПккя йжмкСвС СвиягФ мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб зСйПТоіРкСвС 
лТжекОпПккя, йжмкП СнСТйиПккя мО бжлФУз ожХ мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб 
егіРУкюємьУя аПе лТСбПгПккя їХ йжмкСвС СвиягФ. 

4. ЛСТйж мО СаУявж йжмкСвС зСкмТСию, бжекОпПкі біглСбігкС гС лФкзмФ 2 пОУмжкж 
лПТрСї оієї УмОммі, є СаСб'яезСбжйж гия бжзСкОккя лСУОгСбжйж СУСаОйж йжмкжХ СТвОкіб. 
ЙТжРкяммя ожйж лСУОгСбжйж СУСаОйж ТірПккя сСгС кПегіРУкПккя йжмкСвС зСкмТСию Ф 
еОекОпПкжХ нСТйОХ мО СаУявОХ кП гСлФУзОємьУя. 

ВжекОпПкі біглСбігкС гС лФкзмФ 2 пОУмжкж лПТрСї оієї УмОммі нСТйж мО СаУявж йжмкСвС 
зСкмТСию йСдФмь аФмж ейікПкі ОаС УзОУСбОкі Ф бжлОгзОХ мО б лСТягзФ, сС бжекОпОюмьУя 
оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ 
нікОкУСбФ лСиімжзФ. 

ЛмОммя 321. МТжбОиіУмь лПТПаФбОккя ліг йжмкжй зСкмТСиПй 
1. МСбОТж, мТОкУлСТмкі еОУСаж зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя лПТПаФбОюмь ліг йжмкжй 

зСкмТСиПй е йСйПкмФ РСвС лСпОмзФ і гС еОзікпПккя евігкС іе еОябиПкжй йжмкжй ТПджйСй. 
2. К ТОеі ббПеПккя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб 

зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя йжмкжР зСкмТСиь ТСелСпжкОємьУя е йСйПкмФ лПТПмжкОккя кжйж 
йжмкСвС зСТгСкФ КзТОїкж. 

3. К ТОеі бжбПеПккя мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя еО йПді 
йжмкСї мПТжмСТії КзТОїкж йжмкжР зСкмТСиь ТСелСпжкОємьУя е йСйПкмФ лТПг'ябиПккя 
мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя гия йжмкСвС СнСТйиПккя мО їХ 
гПзиОТФбОккя б ФУмОкСбиПкСйФ ожй КСгПзУСй лСТягзФ. 

4. ГТОкжпкжР УмТСз лПТПаФбОккя мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб зСйПТоіРкСвС 
лТжекОпПккя ліг йжмкжй зСкмТСиПй гС йСйПкмФ лСйісПккя ожХ мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ 
еОУСаіб Ф біглСбігкжР йжмкжР ТПджй кП йСдП лПТПбжсФбОмж 180 зОиПкгОТкжХ гкіб. 

5. МСбОТж, мТОкУлСТмкі еОУСаж зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя, язі лПТПаФбОюмь ліг йжмкжй 
зСкмТСиПй і еО язжйж биОУкжз ОаС ФлСбкСбОдПкО кжй СУСаО кП ебПТкФижУя гС еОзікпПккя 
вТОкжпкСвС УмТСзФ, бУмОкСбиПкСвС оією УмОммПю, кОаФбОюмь УмОмФУФ мОзжХ, сС еаПТівОюмьУя 
кО УзиОгі йжмкСвС СТвОкФ. 

6. ЙПТПаФбОккя мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя ліг йжмкжй 
зСкмТСиПй еОзікпФємьУя: 

1) Ф ТОеі ббПеПккя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж - ліУия еОзікпПккя йжмкСвС СнСТйиПккя 
мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя, сС лПТПйісФюмьУя пПТПе йжмкжР 
зСТгСк КзТОїкж, еО бжкямзСй йжмкжХ ТПджйіб, язі лПТПгаОпОюмь лПТПаФбОккя ліг йжмкжй 
зСкмТСиПй лТСмявСй ФУьСвС пОУФ гії йжмкСвС ТПджйФ; 

2) Ф ТОеі бжбПеПккя еО йПді йжмкСї мПТжмСТії КзТОїкж - ліУия егіРУкПккя йжмкСвС 
СнСТйиПккя мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя мО лПТПмжкОккя 
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кжйж йжмкСвС зСТгСкФ КзТОїкж, еО бжкямзСй йжмкжХ ТПджйіб, язі лПТПгаОпОюмь 
лПТПаФбОккя ліг йжмкжй зСкмТСиПй лТСмявСй ФУьСвС пОУФ гії йжмкСвС ТПджйФ. 

ЛмОммя 322. ЛмТСзж лТПг'ябиПккя йжмкСйФ СТвОкФ мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб 
зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя, сС лПТПйісФюмьУя пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж 

1. МСбОТж, сС лПТПйісФюмьУя пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж, ТОеСй е їХ ФлОзСбзСю мО 
йОТзФбОккяй, мТОкУлСТмкі еОУСаж зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя, язжйж бСкж лПТПйісФюмьУя 
пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж, лТПг'ябияюмьУя Ф кПейіккСйФ УмОкі гия йжмкСвС зСкмТСию, О 
гСзФйПкмж кО оі мСбОТж, мТОкУлСТмкі еОУСаж лСгОюмьУя йжмкжй СТвОкОй Ф лФкзмОХ лТСлФУзФ 
пПТПе гПТдОбкжР зСТгСк КзТОїкж мО б ікржХ йіУояХ кО йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж, 
бУмОкСбиПкжХ йжмкжйж СТвОкОйж гия егіРУкПккя йжмкСвС зСкмТСию мО йжмкСвС 
СнСТйиПккя, кП ліекірП кід пПТПе мТж вСгжкж ліУия лТжаФммя еОекОпПкжХ мСбОТіб Ф лФкзм 
лТСлФУзФ пПТПе гПТдОбкжР зСТгСк КзТОїкж ОаС ікрП бжекОпПкП йжмкжйж СТвОкОйж йіУоП. 

2. ИУСаО, язО гСУмОбжиО мСбОТж, мТОкУлСТмкі еОУСаж зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя Ф 
йіУоП, бжекОпПкП йжмкжйж СТвОкОйж, еСаСб'яеОкО лСбігСйжмж лТС оП біглСбігкжР йжмкжР 
СТвОк Ф йікійОиькС йСдижбжР УмТСз, О б ТОеі лТжаФммя лСеО ТСаСпжй пОУСй, бУмОкСбиПкжй 
гия йжмкСвС СТвОкФ, - Ф йікійОиькС йСдижбжР УмТСз ліУия лСпОмзФ ТСаСмж оьСвС СТвОкФ. 

3. ЙСТСдкі мТОкУлСТмкі еОУСаж і мТОкУлСТмкі еОУСаж, б язжХ лПТПбСеямьУя лОУОджТж, Ф 
ТОеі б'їегФ кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж гПзиОТФюмьУя йжмкСйФ СТвОкФ кП ліекірП кід пПТПе 
мТж вСгжкж е йСйПкмФ лТжаФммя Ф лФкзм лТСлФУзФ пПТПе гПТдОбкжР зСТгСк КзТОїкж, О б ТОеі 
бжїегФ еО йПді йжмкСї мПТжмСТії - кП ліекірП кід еО мТж вСгжкж гС лПТПмжкОккя йжмкСвС 
зСТгСкФ КзТОїкж. 

ЛмОммя 323. ДСУмФл лСУОгСбжХ СУіа йжмкжХ СТвОкіб кО мПТжмСТію пж б лТжйісПккя 
ліглТжєйУмб гия егіРУкПккя йжмкСвС зСкмТСию 

1. ЙСУОгСбі СУСаж йжмкжХ СТвОкіб Ф бжлОгзОХ, лПТПгаОпПкжХ ожй КСгПзУСй мО ікржйж 
еОзСкОйж КзТОїкж, е йПмСю егіРУкПккя йжмкСвС зСкмТСию йОюмь лТОбС аПелПТПрзСгкСвС 
гСУмФлФ кО мПТжмСТію пж б лТжйісПккя аФгь-язСвС ліглТжєйУмбО кПеОиПдкС біг нСТйж 
биОУкСУмі мО УнПТж ФлТОбиіккя, гП екОХСгямьУя ОаС йСдФмь екОХСгжмжУя мСбОТж, сС 
лігиявОюмь йжмкСйФ зСкмТСию. 

ЛмОммя 324. ВжзСТжУмОккя гия егіРУкПккя йжмкСвС зСкмТСию мПХкіпкжХ мО 
УлПоіОиькжХ еОУСаіб і УиФдаСбжХ УСаОз 

1. З йПмСю УзСТСпПккя пОУФ лТСбПгПккя йжмкСвС зСкмТСию мО лігбжсПккя РСвС 
ПнПзмжбкСУмі йжмкі СТвОкж йСдФмь бжзСТжУмСбФбОмж мПХкіпкі мО УлПоіОиькі еОУСаж, О мОзСд 
УиФдаСбжХ УСаОз. 

2. ЗОУмСУФбОккя гия егіРУкПккя йжмкСвС зСкмТСию мПХкіпкжХ мО УлПоіОиькжХ еОУСаіб 
лСбжккС аФмж аПелПпкжй гия джммя і егСТСб'я июгжкж, мбОТжккСвС мО ТСУижккСвС УбімФ і кП 
еОбгОбОмж рзСгж мСбОТОй, мТОкУлСТмкжй еОУСаОй. 

ЛмОммя 325. ИлПТОоії е мСбОТОйж, мТОкУлСТмкжйж еОУСаОйж зСйПТоіРкСвС 
лТжекОпПккя, йжмкП СнСТйиПккя язжХ кП еОзікпПкС 

1. ЗО лжУьйСбСю еОябСю биОУкжзО мСбОТіб ОаС ФлСбкСбОдПкСї кжй СУСаж мО е гСебСиФ 
йжмкСвС СТвОкФ йСдФмь егіРУкюбОмжУя кОбОкмОдПккя, бжбОкмОдПккя, лПТПбОкмОдПккя, 
ФУФкПккя лСрзСгдПкь ФлОзСбзж, ТСелОзФбОккя, ФлОзФбОккя, лПТПлОзФбОккя, ебОдФбОккя мО 
бжекОпПккя ікржХ іУмСмкжХ ХОТОзмПТжУмжз мСбОТіб, сС лПТПаФбОюмь ліг йжмкжй зСкмТСиПй, 
беяммя лТСа мО еТОезіб мОзжХ мСбОТіб, ейікО ігПкмжнізОоіРкжХ екОзіб пж йОТзФбОккя кО ожХ 
мСбОТОХ ОаС їХ ФлОзСбоі, мТОкУлСТмкжХ еОУСаОХ зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя, О мОзСд еОйікО 
мТОкУлСТмкСвС еОУСаФ зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя. ЗОекОпПкі СлПТОоії егіРУкююмьУя еО 
ТОХФкСз биОУкжзО мСбОТіб, сС лПТПйісФюмьУя пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж, ОаС 
ФлСбкСбОдПкСї кжй СУСаж. К ТОеі бігйСбж Ф кОгОккі гСебСиФ кО егіРУкПккя еОекОпПкжХ 
СлПТОоіР йжмкжР СТвОк еСаСб'яеОкжР кПбігзиОгкС лжУьйСбС лСбігСйжмж СУСаФ, язО 
ебПТкФиОУя іе еОябСю лТС кОгОккя мОзСвС гСебСиФ, лТС лТжпжкж і лігУмОбж бігйСбж. 
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2. К бУмОкСбиПкжХ ожй КСгПзУСй бжлОгзОХ йжмкі СТвОкж е биОУкСї ікіоіОмжбж ОаС е 
ікіоіОмжбж лТОбССХСТСккжХ СТвОкіб йОюмь лТОбС Ф лжУьйСбіР нСТйі бжйОвОмж біг СУіа, язі 
лПТПйісФюмь мСбОТж, мТОкУлСТмкі еОУСаж зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя пПТПе йжмкжР зСТгСк 
КзТОїкж, лТСбПгПккя СлПТОоіР, лПТПгаОпПкжХ пОУмжкСю лПТрСю оієї УмОммі. К мОзСйФ ТОеі 
бжмТОмж кО лТСбПгПккя еОекОпПкжХ СлПТОоіР бігрзСгСбФюмьУя СТвОкСй, е ікіоіОмжбж язСвС 
бСкж лТСбСгжижУя. ЯзсС б ТПеФиьмОмі лТСбПгПккя мОзжХ СлПТОоіР бжябиПкС лСТФрПккя 
еОзСкСгОбУмбО КзТОїкж, бжмТОмж кО лТСбПгПккя еОекОпПкжХ СлПТОоіР бігрзСгСбФюмьУя 
биОУкжзСй мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя ОаС ФлСбкСбОдПкжйж 
кжйж СУСаОйж. 

3. КСТжУмФбОккя мО ТСелСТягдПккя мСбОТОйж, мТОкУлСТмкжйж еОУСаОйж зСйПТоіРкСвС 
лТжекОпПккя, язі лПТПаФбОюмь ліг йжмкжй зСкмТСиПй, еОаСТСкяюмьУя, зТій бжлОгзіб, 
лПТПгаОпПкжХ ожй КСгПзУСй мО ікржйж еОзСкОйж КзТОїкж. 

ЛмОммя 326. ЗОаПелПпПккя ігПкмжнізОоії мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб 
зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя, лТжйісПкь мО ікржХ йіУоь ліг пОУ егіРУкПккя йжмкСвС 

зСкмТСию 
1. ДС мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя, сС лПТПаФбОюмь ліг 

йжмкжй зСкмТСиПй, лТжйісПкь, гП екОХСгямьУя мСбОТж, сС лігиявОюмь йжмкСйФ зСкмТСию, 
ОаС лТСбОгжмьУя гіяиькіУмь, зСкмТСиь еО язСю лСзиОгПкС кО йжмкі СТвОкж, О мОзСд гС 
лТжиОгіб СаиізФ ПкПТвСкСУіїб, ПиПзмТжпкСї, мПлиСбСї мО ікржХ бжгіб ПкПТвії йжмкжйж 
СТвОкОйж йСдФмь еОУмСУСбФбОмжУя еОУСаж еОаПелПпПккя ігПкмжнізОоії. 

2. ЗОаПелПпПккя ігПкмжнізОоії егіРУкюємьУя рияХСй кОзиОгОккя йжмкжХ еОаПелПпПкь: 
СгкСТОеСбжХ кСйПТкжХ еОліТкС-лиСйаСбжХ лТжУмТСїб, лиСйа, лПпОмСз, вСиСвТОніпкжХ йімСз, 
кОкПУПккя ожнТСбСвС, иімПТкСвС пж ікрСвС йОТзФбОккя, ігПкмжнізОоіРкжХ екОзіб, 
лТСУмОбияккя рмОйліб, беяммя лТСа і еТОезіб, УзиОгОккя СлжУФ мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ 
еОУСаіб зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя, зТПУиПкь, йОУрмОакжХ еСаТОдПкь, бжвСмСбиПккя 
нСмСвТОніР, іиюУмТОоіР, бжзСТжУмОккя мСбОТСУФлТСбігкСї гСзФйПкмОоії мСсС. ЙТж оьСйФ 
кОзиОгПккя СгкСТОеСбжХ кСйПТкжХ еОліТкС-лиСйаСбжХ лТжУмТСїб, лиСйа, лПпОмСз кО 
мТОкУлСТмкі еОУСаж зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя йСдП егіРУкюбОмжУя аПе лТСбПгПккя 
йжмкСвС СвиягФ мСбОТіб, сС лПТПйісФюмьУя еОекОпПкжйж мТОкУлСТмкжйж еОУСаОйж пПТПе 
йжмкжР зСТгСк КзТОїкж, лТС сС ТСажмьУя біглСбігкО бігйімзО б мСбОТСУФлТСбігкжХ 
гСзФйПкмОХ. 

ЗОаПелПпПккя ігПкмжнізОоії йСдП егіРУкюбОмжУя ліглТжєйУмбСй, сС СмТжйОиС 
ОбмСТжеОоію кО еОУмСУФбОккя УлТСсПккя "УОйСУміРкП кОзиОгПккя лиСйа УлПоіОиькСвС 
мжлФ", рияХСй УОйСУміРкСвС кОзиОгПккя мОзжХ лиСйа. 

3. КТій еОУСаіб, бжекОпПкжХ Ф пОУмжкі гТФвіР оієї УмОммі, гия еОаПелПпПккя ігПкмжнізОоії 
мСбОТіб, сС лСйісФюмьУя Ф йжмкжР ТПджй, йСдФмь бжзСТжУмСбФбОмжУя йОТзФбОккя, Ф мСйФ 
пжУиі Ф бжвиягі йізТС- ОаС ікржХ ПиПзмТСккжХ лТжУмТСїб, ОаС УПТіРкі кСйПТж, лТСУмОбиПкі кО 
мСбОТОХ ОаС їХ пОУмжкОХ бжТСакжзСй, ікрі зСйПТоіРкі УлСУСаж ігПкмжнізОоії; ПзУлСТмкі 
(ійлСТмкі) УПТмжнізОмж; зСлії гСзФйПкміб, кО лігУмОбі язжХ йжмкжй СТвОкСй аФиС егіРУкПкС 
бжлФУз мСбОТіб Ф лСлПТПгкіР йжмкжР ТПджй і язі гОюмь йСдижбіУмь СгкСекОпкС 
ігПкмжнізФбОмж мСбОТж; ікрі лСгіакі гСзФйПкмж. 

4. К бжлОгзОХ, лПТПгаОпПкжХ йідкОТСгкжйж гСвСбСТОйж, ФзиОгПкжйж біглСбігкС гС 
еОзСкФ, йжмкі СТвОкж КзТОїкж бжекОюмь йжмкі еОаПелПпПккя йжмкжХ УиФда ікржХ гПТдОб, О 
мОзСд бжекОюмь яз йжмкі еОаПелПпПккя ігПкмжнізОоіРкі лТжУмТСї мО ікрі еОаПелПпПккя, 
еОекОпПкі б пОУмжкОХ гТФвіР і мТПміР оієї УмОммі, язсС бжекОюмь їХ гСУмОмкьС кОгіРкжйж. 

5. ЗОУСаж еОаПелПпПккя ігПкмжнізОоії йСдФмь ейікюбОмжУя пж екжсФбОмжУя міиьзж 
йжмкжйж СТвОкОйж, ОаС е їХ гСебСиФ ікржйж СТвОкОйж, ОаС гПзиОТОкмСй пж ФлСбкСбОдПкСю 
кжй СУСаСю, зТій бжлОгзіб, зСиж іУкФє ТПОиькО еОвТСеО екжсПккя, аПелСбСТСмкСї бмТОмж пж 
іУмСмкСвС лУФбОккя мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя. К мОзСйФ ТОеі 
йжмкжР СТвОк мПТйікСбС УлСбісОємьУя лТС ейікФ, бжиФпПккя пж екжсПккя еОУСаіб 
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еОаПелПпПккя ігПкмжнізОоії е кОгОккяй гСзФйПкмОиькжХ гСзОеіб іУкФбОккя еОекОпПкСї 
еОвТСеж. 

ЛмОммя 3261. ЛОйСУміРкП кОзиОгОккя лиСйа УлПоіОиькСвС мжлФ 
1. ЛОйСУміРкП кОзиОгОккя лиСйа УлПоіОиькСвС мжлФ йСдП бжзСТжУмСбФбОмжУя 

ліглТжєйУмбСй, язСйФ кОгОкС ОбмСТжеОоію кО еОУмСУФбОккя УлТСсПккя "УОйСУміРкП 
кОзиОгОккя лиСйа УлПоіОиькСвС мжлФ". 

АбмСТжеОоія кО еОУмСУФбОккя УлТСсПккя "УОйСУміРкП кОзиОгОккя лиСйа УлПоіОиькСвС 
мжлФ" кОгОємьУя: 

1) ліглТжєйУмбФ, язП йОє гіюпФ ОбмСТжеОоію АДИ-Л; ОаС 
2) ліглТжєйУмбФ, язП біглСбігОє зТжмПТіяй, бжекОпПкжй лФкзмОйж 1, 2 мО 4 пОУмжкж 

мТПмьСї УмОммі 12 оьСвС КСгПзУФ. 
2. КйСбж УОйСУміРкСвС кОзиОгОккя лиСйа УлПоіОиькСвС мжлФ гия еОаПелПпПккя 

ігПкмжнізОоії мСбОТіб еОекОпОюмьУя б ОбмСТжеОоії кО еОУмСУФбОккя мОзСвС УлТСсПккя. 
3. ЙиСйаж УлПоіОиькСвС мжлФ кОзиОгОюмьУя кО мСбОТж, СзТПйі бОкмОдкі йіУоя ОаС ікрі 

лОзФкзж, зСкмПРкПТж, мТОкУлСТмкі еОУСаж зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя гС йСйПкмФ лСгОккя 
гС йжмкСвС СТвОкФ йжмкСї гПзиОТОоії. ВігСйСУмі лТС мОзі лиСйаж бкСУямьУя гС йжмкСї 
гПзиОТОоії. 

4. ВжйСвж гС ХОТОзмПТжУмжз лиСйа УлПоіОиькСвС мжлФ, бПгПккя їХ СаиізФ мО еаПТівОккя 
бУмОкСбиююмьУя оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО 
ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ. 

ЛмОммя 327. ЗОиФпПккя УлПоіОиіУміб мО ПзУлПТміб гия ФпОУмі Ф егіРУкПккі йжмкСвС 
зСкмТСию 

1. К ТОеі лСмТПаж гия ФпОУмі Ф егіРУкПккі йжмкСвС зСкмТСию йСдФмь еОиФпОмжУя 
УлПоіОиіУмж мО ПзУлПТмж. 

2. ЗОиФпПккя УлПоіОиіУміб мО ПзУлПТміб егіРУкюємьУя зПТібкжзСй йжмкСвС СТвОкФ ОаС 
РСвС еОУмФлкжзСй еО лСвСгдПккяй е зПТібкжзСй ліглТжєйУмбО, ФУмОкСбж, СТвОкіеОоії, гП 
лТОоює УлПоіОиіУм пж ПзУлПТм. 

3. ЛлПоіОиіУмж мО ПзУлПТмж, язі еОиФпОюмьУя гС ФпОУмі Ф егіРУкПккі йжмкСвС зСкмТСию, 
йОюмь лТОбС кО бігрзСгФбОккя бжмТОм, лСб'яеОкжХ е їХкьСю ФпОУмю Ф егіРУкПккі йжмкСвС 
зСкмТСию, еО кжйж еаПТівОємьУя УПТПгкя еОТСаімкО лиОмО еО йіУоПй ТСаСмж кО пОУ мОзСї 
ФпОУмі. 

4. ВжлиОмж, лСб'яеОкі іе еОиФпПккяй йжмкжй СТвОкСй УлПоіОиіУміб мО ПзУлПТміб, 
бзиюпОюпж бжмТОмж кО лТСїег, гСаСбі еО пОУ лПТПаФбОккя Ф бігТягдПккі гия ФпОУмі Ф 
егіРУкПккі йжмкСвС зСкмТСию мО бжкОвСТСгФ еО бжзСкОкФ УлПоіОиіУмОйж мО ПзУлПТмОйж 
ТСаСмФ, егіРУкююмьУя еО ТОХФкСз зСрміб гПТдОбкСвС аюгдПмФ б лСТягзФ, сС бжекОпОємьУя 
оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ 
нікОкУСбФ лСиімжзФ. 

5. К ТОеі кПСаХігкСУмі еО биОУкжй аОдОккяй еОиФпПккя УлПоіОиіУміб мО ПзУлПТміб йСдП 
егіРУкюбОмж гПзиОТОкм (биОУкжз мСбОТФ мО/ОаС мТОкУлСТмкСвС еОУСаФ). К мОзСйФ ТОеі 
бігрзСгФбОккя бжмТОм, лСб'яеОкжХ е ФпОУмю УлПоіОиіУміб мО ПзУлПТміб Ф егіРУкПккі йжмкСвС 
зСкмТСию, егіРУкюємьУя гПзиОТОкмСй (биОУкжзСй мСбОТФ мО/ОаС мТОкУлСТмкСвС еОУСаФ) кО 
лігУмОбі ФзиОгПкСї ФвСгж. 

ЛмОммя 328. ЛліиькжР йжмкжР зСкмТСиь 
1. ЗО лігУмОбі йідкОТСгкжХ гСвСбСТіб КзТОїкж, ФзиОгПкжХ біглСбігкС гС еОзСкФ, Ф 

лФкзмОХ лТСлФУзФ пПТПе гПТдОбкжР зСТгСк КзТОїкж йСдП егіРУкюбОмжУя УліиькжР йжмкжР 
зСкмТСиь е йжмкжйж СТвОкОйж УФйідкжХ гПТдОб. 
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ГиОбО 48. ЗСкж йжмкСвС зСкмТСию 

ЛмОммя 329. ЖіУоя ТСемОрФбОккя еСк йжмкСвС зСкмТСию 
1. З йПмСю еОаПелПпПккя егіРУкПккя йжмкжйж СТвОкОйж йжмкСвС зСкмТСию мСбОТіб, 

мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб, сС лПТПйісФюмьУя пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж, лТСбПгПккя 
еОХСгіб, лСб'яеОкжХ е бжябиПккяй, лСлПТПгдПккяй мО лТжлжкПккяй зСкмТОаОкгж і 
лСТФрПкь йжмкжХ лТОбжи, Ф лФкзмОХ лТСлФУзФ пПТПе гПТдОбкжР зСТгСк КзТОїкж, кО 
мПТжмСТіяХ йСТУьзжХ і ТіпзСбжХ лСТміб, ОПТСлСТміб, кО еОиіекжпкжХ УмОкоіяХ мО кО мПТжмСТіяХ 
ліглТжєйУмб, біиькжХ йжмкжХ еСк, йжмкжХ УзиОгіб, УзиОгіб мжйпОУСбСвС еаПТівОккя, О мОзСд 
б ікржХ йіУояХ, бжекОпПкжХ біглСбігкС гС оьСвС КСгПзУФ, УмбСТююмьУя еСкж йжмкСвС 
зСкмТСию. 

ЛмОммя 330. ЙСТягСз УмбСТПккя еСк йжмкСвС зСкмТСию 
1. ЙСТягСз УмбСТПккя еСкж йжмкСвС зСкмТСию бжекОпОємьУя оПкмТОиькжй СТвОкСй 

бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ. 
2. ЖПді еСк йжмкСвС зСкмТСию Ф лФкзмОХ лТСлФУзФ пПТПе гПТдОбкжР зСТгСк КзТОїкж 

бжекОпОюмьУя йжмкжйж СТвОкОйж еО лСвСгдПккяй е біглСбігкжйж СТвОкОйж СХСТСкж 
гПТдОбкСвС зСТгСкФ мО ОгйікіУмТОоіяйж йСТУьзжХ (ТіпзСбжХ) лСТміб, ОПТСлСТміб, 
еОиіекжпкжХ УмОкоіР. В ікржХ йіУояХ кО йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж йжмкі СТвОкж Ф еСкОХ УбСєї 
гіяиькСУмі УОйСУміРкС бжекОпОюмь йПді еСк йжмкСвС зСкмТСию. 

3. ЗСкж йжмкСвС зСкмТСию йСдФмь аФмж лСУміРкжйж, Ф ТОеі ТПвФияТкСвС ТСейісПккя кО 
їХ мПТжмСТії мСбОТіб, сС лігиявОюмь йжмкСйФ зСкмТСию, ОаС мжйпОУСбжйж, язі ФмбСТююмьУя 
кО пОУ егіРУкПккя йжмкСвС зСкмТСию. 

ЛмОммя 331. КСейісПккя УлСТФг мО Са'єзміб Ф еСкОХ йжмкСвС зСкмТСию, УмбСТПкжХ Ф 
йПдОХ лФкзміб лТСлФУзФ пПТПе гПТдОбкжР зСТгСк КзТОїкж 

1. ЛлСТФгж мО Са'єзмж, сС кОиПдОмь гПТдОбкжй СТвОкОй, ФлСбкСбОдПкжй лТСбСгжмж 
еОХСгж СніоіРкСвС зСкмТСию, ТСейісФюмьУя Ф еСкОХ йжмкСвС зСкмТСию, УмбСТПкжХ Ф йПдОХ 
лФкзміб лТСлФУзФ пПТПе гПТдОбкжР зСТгСк КзТОїкж, е гСебСиФ оПкмТОиькСвС СТвОкФ 
бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ йжмкФ лСиімжзФ, оПкмТОиькСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї 
биОгж, сС еОаПелПпФє ТПОиіеОоію гПТдОбкСї лСиімжзж Ф УнПТі еОХжУмФ гПТдОбкСвС зСТгСкФ, 
мО оПкмТОиькСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє 
гПТдОбкФ лСиімжзФ Ф УнПТі мТОкУлСТмФ. 

2. К ТОеі бігйСбж Ф бжгОпі гСебСиФ СТвОк, сС лТжРкяб мОзП ТірПккя, Ф йіУяпкжР УмТСз 
лжУьйСбС ОаС б ПиПзмТСккіР нСТйі лСбігСйияє лТС оП біглСбігкжР гПТдОбкжР СТвОк іе 
еОекОпПккяй лТжпжкж бігйСбж. 

ЛмОммя 332. КПджй еСкж йжмкСвС зСкмТСию. ЗОаПелПпПккя еОзСккСУмі мО 
лТОбСлСТягзФ б еСкі йжмкСвС зСкмТСию 

1. КПджй еСкж йжмкСвС зСкмТСию - оП бУмОкСбиПкі еОзСкСгОбУмбСй КзТОїкж е лжмОкь 
йжмкСї УлТОбж лТжлжУж, еОаСТСкж мО/ОаС СайПдПккя сСгС лПТПаФбОккя б еСкі йжмкСвС 
зСкмТСию мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя мО вТСйОгяк, 
ТСемОрФбОккя б кіР УлСТФг мО Са'єзміб, О мОзСд лТСбПгПккя Ф оіР еСкі вСУлСгОТУьзжХ ТСаім. 

2. ЙТСбПгПккя вСУлСгОТУьзжХ ТСаім Ф еСкі йжмкСвС зСкмТСию, лПТПйісПккя пПТПе йПді 
еСкж йжмкСвС зСкмТСию і б йПдОХ оієї еСкж мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб, вТСйОгяк, язі кП 
лПТПмжкОюмь йжмкжР зСТгСк КзТОїкж, лСУОгСбжХ СУіа ікржХ гПТдОбкжХ СТвОкіб, язі кП 
лТСбСгямь еОХСгж СніоіРкСвС зСкмТСию, бігаФбОюмьУя е гСмТжйОккяй ТПджйФ еСкж 
йжмкСвС зСкмТСию і гСлФУзОюмьУя міиьзж е лжУьйСбСвС гСебСиФ зПТібкжзО біглСбігкСї 
йжмкжоі (йжмкСвС лСУмО) ОаС РСвС еОУмФлкжзО, О б еСкОХ йжмкСвС зСкмТСию, ТСемОрСбОкжХ Ф 
лФкзмОХ лТСлФУзФ пПТПе гПТдОбкжР зСТгСк КзТОїкж, - зТій мСвС, еО лСвСгдПккяй е 
кОпОиькжзСй біглСбігкСвС СТвОкФ СХСТСкж гПТдОбкСвС зСТгСкФ. ИУСаОй, гСлФсПкжй Ф еСкФ 
йжмкСвС зСкмТСию, еОаСТСкяємьУя бмТФпОмжУя Ф гії лСУОгСбжХ СУіа йжмкжоі (йжмкСвС лСУмО), 
язі егіРУкююмь йжмкжР зСкмТСиь мО йжмкП СнСТйиПккя, О мОзСд бпжкямж аФгь-язі гії сСгС 
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мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб, О мОзСд ікржХ СУіа, язі екОХСгямьУя Ф еСкі йжмкСвС 
зСкмТСию, язсС ікрП кП лПТПгаОпПкС еОзСкСй. 

3. ЗОаПелПпПккя УХСТСккСУмі мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб зСйПТоіРкСвС 
лТжекОпПккя, сС лПТПйісФюмьУя пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж, гСмТжйОккя ТПджйФ еСкж 
йжмкСвС зСкмТСию, еОаПелПпПккя аПелПзж вТСйОгяк, еОзСккСУмі мО лТОбСлСТягзФ Ф еСкі 
йжмкСвС зСкмТСию лСзиОгОюмьУя кО біглСбігкі йжмкжоі (йжмкі лСУмж). 

ЛмОммя 333. ЙТОбО йжмкжХ СТвОкіб сСгС еОаПелПпПккя ТПджйФ еСкж йжмкСвС 
зСкмТСию 

1. Жжмкі СТвОкж Ф йПдОХ УбСїХ лСбкСбОдПкь, бжекОпПкжХ ожй КСгПзУСй, йОюмь лТОбС 
еОУмСУСбФбОмж лТжйФУСбі еОХСгж гС лСТФркжзіб ТПджйФ еСкж йжмкСвС зСкмТСию. 

2. Жжмкі СТвОкж йОюмь лТОбС Ф лТжйФУСбСйФ лСТягзФ еФлжкямж і лСбПТмОмж б еСкж 
йжмкСвС зСкмТСию мТОкУлСТмкі еОУСаж мО вТСйОгяк, язі аПе гСебСиФ йжмкжХ СТвОкіб 
ФбіРриж іе еСкж йжмкСвС зСкмТСию кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж, О мОзСд йСТУьзі мО ТіпзСбі 
УФгкО, язі аПе гСебСиФ йжмкжХ СТвОкіб бжРриж іе еСкж йжмкСвС зСкмТСию еО йПді йжмкСї 
мПТжмСТії КзТОїкж і кП лПТПаФбОюмь Ф мПТжмСТіОиькжХ бСгОХ ікржХ гПТдОб. 

3. ЙПТПиіз лТжйФУСбжХ еОХСгіб, О мОзСд лСТягСз їХ еОУмСУФбОккя бУмОкСбиююмьУя ожй 
КСгПзУСй мО ікржйж еОзСкОйж КзТОїкж. 

ГиОбО 49. ЗгіРУкПккя йжмкСвС зСкмТСию 

ЛмОммя 334. ДСзФйПкмж мО бігСйСУмі, кПСаХігкі гия егіРУкПккя йжмкСвС зСкмТСию 
1. Жжмкі СТвОкж бжйОвОюмь біг СУіа, язі лПТПйісФюмь мСбОТж, мТОкУлСТмкі еОУСаж 

зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж пж лТСбОгямь гіяиькіУмь, 
зСкмТСиь еО язСю ожй КСгПзУСй лСзиОгПкС кО йжмкі СТвОкж, міиьзж мі гСзФйПкмж мО 
бігСйСУмі, язі кПСаХігкі гия егіРУкПккя йжмкСвС зСкмТСию мО бУмОкСбиПкі ожй КСгПзУСй. 

2. ИУСаж, еОекОпПкі Ф пОУмжкі лПТріР оієї УмОммі, еСаСб'яеОкі кОгОбОмж йжмкжй СТвОкОй 
гСзФйПкмж мО бігСйСУмі, кПСаХігкі гия егіРУкПккя йжмкСвС зСкмТСию, б ФУкіР, лжУьйСбіР 
мО/ОаС ПиПзмТСккіР нСТйі. 

3. ВігСйСУмі е СніоіРкжХ гСзФйПкміб, кОгОкжХ гия йжмкСвС зСкмТСию мО/ОаС йжмкСвС 
СнСТйиПккя, кП лСмТПаФюмь гСгОмзСбСвС лігмбПТгдПккя. 

4. ЙТОбССХСТСккі СТвОкж, нікОкУСбі ФУмОкСбж мО ікрі зСкмТСиююпі СТвОкж КзТОїкж 
біглСбігкС гС еОзСкСгОбУмбО кО лжУьйСбі еОлжмж йжмкжХ СТвОкіб ОаС е биОУкСї ікіоіОмжбж 
ікнСТйФюмь йжмкі СТвОкж лТС кОябкі бігСйСУмі, кПСаХігкі гия егіРУкПккя йжмкСвС 
зСкмТСию. 

5. З йПмСю егіРУкПккя йжмкСвС зСкмТСию ліУия бжлФУзФ мСбОТіб йжмкі СТвОкж йОюмь 
лТОбС кОлТОбиямж лжУьйСбі еОлжмж мО СмТжйФбОмж гСзФйПкмж ОаС їХ еОУбігпПкі зСлії, 
ікнСТйОоію (Ф мСйФ пжУиі б ПиПзмТСккіР нСТйі), сС УмСУФюмьУя лПТПйісПккя мСбОТіб, 
мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж, бжлФУзФ 
мСбОТіб мО їХ бжзСТжУмОккя кО йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж ОаС еО її йПдОйж. 

6. ДСзФйПкмж мО бігСйСУмі, Ф мСйФ пжУиі б ПиПзмТСккіР нСТйі, сС кОгОбОижУя йжмкжй 
СТвОкОй гПзиОТОкмОйж, їХ лТПгУмОбкжзОйж, ікржйж еОікмПТПУСбОкжйж СУСаОйж, О мОзСд 
гПТдОбкжйж СТвОкОйж, ФУмОкСбОйж мО СТвОкіеОоіяйж, ФлСбкСбОдПкжйж кО егіРУкПккя 
гСебіиькжХ ОаС зСкмТСиькжХ нФкзоіР сСгС лПТПйісПккя мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб 
зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж, Ф мСйФ пжУиі пПТПе єгжкжР 
гПТдОбкжР ікнСТйОоіРкжР бПа-лСТмОи "ЄгжкП бізкС гия йідкОТСгкСї мСТвібиі", гия 
егіРУкПккя йжмкжХ нСТйОиькСУмПР, еаПТівОюмьУя йжмкжйж СТвОкОйж кП йПкр яз лТСмявСй 
1095 гкіб е гкя еОбПТрПккя йжмкжХ лТСоПгФТ. 

ЛмОммя 335. ЙСгОккя гСзФйПкміб мО бігСйСУмПР, кПСаХігкжХ гия йжмкСвС зСкмТСию 
1. Йіг пОУ лПТПйісПккя мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя 

пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж гПзиОТОкм, ФлСбкСбОдПкО кжй СУСаО ОаС лПТПбіекжз еОиПдкС 
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біг бжгФ мТОкУлСТмФ, язжй егіРУкюємьУя лПТПбПеПккя мСбОТіб, кОгОюмь йжмкСйФ СТвОкФ б 
лОлПТСбіР ОаС ПиПзмТСккіР нСТйі мОзі гСзФйПкмж мО бігСйСУмі: 

1) лТж лПТПбПеПккі ОбмСйСаіиькжй мТОкУлСТмСй: 
О) гСзФйПкмж кО мТОкУлСТмкжР еОУіа, еСзТПйО мі, сС йіУмямь бігСйСУмі лТС РСвС 

гПТдОбкФ ТПєУмТОоію (кОоіСкОиькФ кОиПдкіУмь); 
а) мТОкУлСТмкі (лПТПбіекі) гСзФйПкмж (йідкОТСгкі мСбОТСмТОкУлСТмкі кОзиОгкі); 
б) бжекОпПкжР ОзмОйж ВУПУбімкьСвС лСрмСбСвС УСюеФ гСзФйПкм, сС УФлТСбСгдФє 

йідкОТСгкі лСрмСбі біглТОбиПккя (еО їХ кОябкСУмі); 
в) зСйПТоіРкі гСзФйПкмж (еО кОябкСУмі) кО мСбОТж, сС лПТПбСеямьУя, язі йіУмямь 

бігСйСУмі, еСзТПйО, лТС кОРйПкФбОккя мО ОгТПУФ лПТПбіекжзО, кОРйПкФбОккя зТОїкж 
біглТОбиПккя мО зТОїкж лТжекОпПккя мСбОТіб, кОРйПкФбОккя мО ОгТПУж біглТОбкжзО (ОаС 
лТСгОбоя) мО СмТжйФбОпО мСбОТіб; 

ґ) бігСйСУмі лТС зіиьзіУмь бОкмОдкжХ йіУоь мО бжг ФлОзСбзж; 
г) кОРйПкФбОккя мСбОТіб; 
П) бОвО аТФммС мСбОТіб (Ф зіиСвТОйОХ) ОаС Са'єй мСбОТіб (Ф йПмТОХ зФаіпкжХ), зТій 

бПижзСвОаОТжмкжХ бОкмОдіб; 
2) лТж лПТПбПеПккі бСгкжй мТОкУлСТмСй: 
О) вПкПТОиькО гПзиОТОоія, сС йіУмжмь, еСзТПйО, кОРйПкФбОккя мО СлжУ УФгкО, бігСйСУмі 

лТС РСвС ТПєУмТОоію мО кОоіСкОиькФ кОиПдкіУмь, лТіебжсП зОлімОкО, лТіебжсП мО ОгТПУФ 
УФгкСбСвС ОвПкмО; 

а) гПзиОТОоія лТС бОкмОд, язО йіУмжмь, еСзТПйО, бігСйСУмі лТС кОРйПкФбОккя лСТміб 
біглТОбзж, лСТміб еОХСгФ УФгкО, еОбОкмОдПккя мО бжбОкмОдПккя мСбОТіб, лПТрСвС лСТмФ 
біглТОбзж мСбОТіб, лСТмФ бжбОкмОдПккя мСбОТіб, сС еОижрОюмьУя кО аСТмФ, лПТПиіз 
зСкСУОйПкміб ОаС ікржХ гСзФйПкміб, сС лігмбПТгдФюмь кОябкіУмь мО ейіУм гСвСбСТФ 
йСТУьзСвС (ТіпзСбСвС) лПТПбПеПккя, зіиьзіУмь бОкмОдкжХ йіУоь мСбОТФ, СлжУ мО бжг 
ФлОзСбзж мСбОТіб, язі лігиявОюмь бжбОкмОдПккю Ф гОкСйФ лСТмФ; 

б) гПзиОТОоія лТС лТжлОУж (УФгкСбі лТжлОУж), язО йіУмжмь, еСзТПйО, бігСйСУмі лТС 
кОРйПкФбОккя УФгкСбжХ лТжлОУіб, сС є б кОябкСУмі кО УФгкі, мО їХ зіиьзіУмь; 

в) гПзиОТОоія лТС СУСажУмі ТПпі ПзілОдФ УФгкО; 
ґ) УФгкСбО ТСиь, сС йіУмжмь бігСйСУмі лТС зіиьзіУмь і УзиОг пиПкіб ПзілОдФ ліг пОУ 

лТжаФммя і біглТОбиПккя УФгкО, еСзТПйО, лТіебжсО, ійПкО, вТСйОгякУмбС, ебОккя ОаС лСУОгФ, 
гОмФ і йіУоП кОТСгдПккя, бжг і кСйПТ гСзФйПкмО, сС лСУбігпФє СУСаФ; 

г) УлжУСз лОУОджТіб, сС йіУмжмь бігСйСУмі лТС лОУОджТіб ліг пОУ лТжаФммя і 
біглТОбиПккя УФгкО, еСзТПйО, зіиьзіУмь лОУОджТіб кО УФгкі, лТіебжсО, ійПкО, вТСйОгякУмбС, 
гОмФ і йіУоП кОТСгдПккя, лСТмж лСУОгзж і бжУОгзж; 

П) бжекОпПкжР ОзмОйж ВУПУбімкьСвС лСрмСбСвС УСюеФ гСзФйПкм, сС УФлТСбСгдФє 
йідкОТСгкі лСрмСбі біглТОбиПккя (еО їХ кОябкСУмі); 

є) мТОкУлСТмкі (лПТПбіекі) гСзФйПкмж кО мСбОТж (еО кОябкСУмі), язі йіУмямь, еСзТПйО, 
бігСйСУмі лТС еОвОиькФ зіиьзіУмь мСбОТіб, зіиьзіУмь бОкмОдкжХ йіУоь, кОРйПкФбОккя мСбОТіб, 
бжг ФлОзСбзж; 

д) зСйПТоіРкі гСзФйПкмж (еО кОябкСУмі) кО мСбОТж мО бігСйСУмі лТС ТСейісПккя 
мСбОТіб кО аСТмФ УФгкО; 

е) бігСйСУмі лТС кОябкіУмь (бігУФмкіУмь) кО аСТмФ УФгкО мСбОТіб, ббПеПккя язжХ кО 
йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж еОаСТСкПкС ОаС СайПдПкС, бзиюпОюпж бОиюмкі оіккСУмі, кОябкі Ф 
пиПкіб ПзілОдФ, иізОТУьзі еОУСаж, гС УзиОгФ язжХ бХСгямь кОТзСмжпкі, УжиькСгіюпі еОУСаж, 
лУжХСмТСлкі мО СмТФРкі ТПпСбжкж; 

ж) бігСйСУмі лТС кОябкіУмь (бігУФмкіУмь) кО аСТмФ УФгкО кПаПелПпкжХ мСбОТіб, еаТСї, 
аСєлТжлОУіб; 

3) лТж лПТПбПеПккі лСбімТякжй мТОкУлСТмСй: 
О) УмОкгОТмкжР гСзФйПкм лПТПбіекжзО, лПТПгаОпПкжР ФзиОгПкжйж біглСбігкС гС 

еОзСкФ йідкОТСгкжйж гСвСбСТОйж б вОиФеі ожбіиькСї ОбіОоії (вПкПТОиькО гПзиОТОоія); 
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а) гСзФйПкмж, сС йіУмямь бігСйСУмі лТС мСбОТж, язі лПТПбСеямьУя кО аСТмФ (бОкмОдкі 
бігСйСУмі, ОбіОоіРкі бОкмОдкі кОзиОгкі); 

б) гСзФйПкм, сС йіУмжмь бігСйСУмі лТС лТжлОУж (аСТмСбі лТжлОУж) мО лТС зіиьзіУмь 
лТжлОУіб (аСТмСбжХ лТжлОУіб), еОбОкмОдПкжХ кО аСТм УФгкО мО бжбОкмОдПкжХ е кьСвС; 

в) мТОкУлСТмкі (лПТПбіекі) гСзФйПкмж; 
ґ) зСйПТоіРкі гСзФйПкмж (еО кОябкСУмі їХ Ф лПТПбіекжзО) кО мСбОТж, сС лПТПбСеямьУя; 
г) бжекОпПкжР ОзмОйж ВУПУбімкьСвС лСрмСбСвС УСюеФ гСзФйПкм, сС УФлТСбСгдФє 

йідкОТСгкі лСрмСбі біглТОбиПккя (еО їХ кОябкСУмі);. 
П) бігСйСУмі лТС екОзж кОоіСкОиькСї кОиПдкСУмі мО ТПєУмТОоіРкі екОзж УФгкО, кСйПТ 

ТПРУФ, йОТрТФм лСиьСмФ, лФкзм бжиьСмФ мО лФкзм лТжаФммя УФгкО; 
є) бігСйСУмі лТС кОРйПкФбОккя ліглТжєйУмбО (СТвОкіеОоії, ФУмОкСбж), сС ПзУлиФОмФє 

УФгкС, мО зіиьзіУмь пиПкіб ПзілОдФ; 
д) УлжУСз лОУОджТіб іе еОекОпПккяй їХ зіиьзСУмі кО УФгкі, лТіебжс мО ікіоіОиіб, лФкзміб 

лСУОгзж мО бжУОгзж; бігСйСУмі сСгС аОвОдФ лОУОджТіб (лОУОджТУьзО бігСйіУмь); 
е) кОРйПкФбОккя мСбОТіб, кСйПТж бОкмОдкжХ кОзиОгкжХ, зіиьзіУмь йіУоь еО зСдкСю 

кОзиОгкСю, лФкзміб еОбОкмОдПккя мО лФкзміб бжбОкмОдПккя мСбОТіб; 
ж) бігСйСУмі лТС кОябкіУмь (бігУФмкіУмь) кО аСТмФ УФгкО мСбОТіб, ббПеПккя язжХ кО 

йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж еОаСТСкПкС ОаС СайПдПкС, бзиюпОюпж бОиюмкі оіккСУмі, кОябкі Ф 
пиПкіб ПзілОдФ, иізОТУьзі еОУСаж, гС УзиОгФ язжХ бХСгямь кОТзСмжпкі, УжиькСгіюпі еОУСаж, 
лУжХСмТСлкі мО СмТФРкі ТПпСбжкж; 

і) бігСйСУмі лТС кОябкіУмь (бігУФмкіУмь) кО аСТмФ УФгкО кПаПелПпкжХ мСбОТіб, еаТСї, 
аСєлТжлОУіб; 

4) лТж лПТПбПеПккі еОиіекжпкжй мТОкУлСТмСй: 
О) мТОкУлСТмкі (лПТПбіекі) гСзФйПкмж; 
а) лПТПгОмкФ бігСйіУмь кО еОиіекжпкжР ТФХСйжР УзиОг; 
б) гСзФйПкм, сС еОУбігпФє кОябкіУмь лТжлОУіб (еО кОябкСУмі лТжлОУіб); 
в) бжекОпПкжР ОзмОйж ВУПУбімкьСвС лСрмСбСвС УСюеФ гСзФйПкм, сС УФлТСбСгдФє 

йідкОТСгкі лСрмСбі біглТОбиПккя (еО їХ кОябкСУмі); 
ґ) зСйПТоіРкі гСзФйПкмж (еО кОябкСУмі їХ Ф лПТПбіекжзО) кО мСбОТж, сС лПТПбСеямьУя; 
5) лТж лПТПйісПккі мТФаСлТСбігкжй мТОкУлСТмСй мО иікіяйж ПиПзмТСлПТПгОпі: 
О) еСбкіркьСПзСкСйіпкжР гСвСбіТ (зСкмТОзм) ОаС ікрі гСзФйПкмж, сС лігмбПТгдФюмь 

лТОбС бСиСгіккя, зСТжУмФбОккя мО/ОаС ТСелСТягдПккя мСбОТОйж; 
а) Озм лТжРСйФ-лПТПгОпі мСбОТіб ОаС гСбігзО, сС лігмбПТгдФє зіиьзіУмь мСбОТіб; 
б) зСйПТоіРкі мО УФлТСбігкі гСзФйПкмж (еО кОябкСУмі їХ Ф биОУкжзО мТФаСлТСбігкСвС 

мТОкУлСТмФ, иікії ПиПзмТСлПТПгОпі) кО мСбОТж, сС лПТПйісФюмьУя пПТПе йжмкжР зСТгСк 
КзТОїкж, О кО йСйПкм йжмкСвС СнСТйиПккя - ТОХФкСз-нОзмФТФ; 

в) кОРйПкФбОккя мО ОгТПУО біглТОбкжзО мСбОТіб; 
ґ) кОРйПкФбОккя мО ОгТПУО СмТжйФбОпО мСбОТіб; 
г) гСзФйПкмж (гСебСиж, УПТмжнізОмж), сС лігмбПТгдФюмь лСзОекжзж мСбОТФ. 
2. ЗПеОиПдкС біг бжгФ мТОкУлСТмФ, язжй егіРУкюємьУя лПТПйісПккя мСбОТіб, ліг пОУ 

лТжаФммя мСбОТіб Ф лФкзм лТСлФУзФ пПТПе гПТдОбкжР зСТгСк КзТОїкж кОгОюмьУя гСзФйПкмж 
(бігСйСУмі) ОаС їХ ТПзбіежмж, Ф мСйФ пжУиі еОУСаОйж ікнСТйОоіРкжХ мПХкСиСвіР (ОаС Ф бжвиягі 
ПиПзмТСккСвС гСзФйПкмО), язі лігмбПТгдФюмь гСмТжйОккя еОаСТСк мО/ОаС СайПдПкь евігкС 
іе еОзСкОйж КзТОїкж сСгС лТСлФУзФ мСбОТіб пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж, зТій мжХ, сС 
кПСаХігкі бжзиюпкС гия лСйісПккя мСбОТіб Ф йжмкжР ТПджй. 

ЯзсС ожй КСгПзУСй мО ікржйж еОзСкОйж КзТОїкж лПТПгаОпПкС кОгОккя мОзжХ 
гСзФйПкміб (бігСйСУмПР) йжмкжй СТвОкОй гПТдОбкжйж СТвОкОйж, ФУмОкСбОйж мО 
СТвОкіеОоіяйж, ФлСбкСбОдПкжйж кО егіРУкПккя гСебіиькжХ ОаС зСкмТСиькжХ нФкзоіР сСгС 
лПТПйісПккя мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя пПТПе йжмкжР 
зСТгСк КзТОїкж, Ф нСТйі ПиПзмТСккжХ гСзФйПкміб, еОУбігпПкжХ ПиПзмТСккжй ліглжУСй, 
пПТПе єгжкжР гПТдОбкжР ікнСТйОоіРкжР бПа-лСТмОи "ЄгжкП бізкС гия йідкОТСгкСї 
мСТвібиі", йжмкжй СТвОкОй еОаСТСкяємьУя бжйОвОмж кОгОккя мОзжХ гСзФйПкміб (бігСйСУмПР) 
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гПзиОТОкмСй, ФлСбкСбОдПкСю кжй СУСаСю, лПТПбіекжзСй пж ікрСю еОікмПТПУСбОкСю 
СУСаСю. 

3. КОеСй е йжмкСю гПзиОТОоією йжмкСйФ СТвОкФ лСгОюмьУя ТОХФкСз ОаС ікржР 
гСзФйПкм, язжР бжекОпОє бОТміУмь мСбОТФ, мО, Ф бжлОгзОХ, бУмОкСбиПкжХ ожй КСгПзУСй, 
гПзиОТОоія йжмкСї бОТмСУмі. К бУмОкСбиПкСйФ ожй КСгПзУСй лСТягзФ б йжмкіР гПзиОТОоії 
гПзиОТОкмСй ОаС ФлСбкСбОдПкСю кжй СУСаСю еОекОпОюмьУя бігСйСУмі лТС: 

1) гСзФйПкмж, сС лігмбПТгдФюмь лСбкСбОдПккя СУСаж, язО лСгОє йжмкФ гПзиОТОоію; 
2) еСбкіркьСПзСкСйіпкжР гСвСбіТ (зСкмТОзм) ОаС ікрі гСзФйПкмж, сС лігмбПТгдФюмь 

лТОбС бСиСгіккя, зСТжУмФбОккя мО/ОаС ТСелСТягдПккя мСбОТОйж; 
3) мТОкУлСТмкі (лПТПбіекі) гСзФйПкмж; 
4) зСйПТоіРкі гСзФйПкмж, кОябкі Ф СУСаж, язО лСгОє гПзиОТОоію; 
5) Ф ТОеі кПСаХігкСУмі - гСзФйПкмж, сС лігмбПТгдФюмь гСмТжйОккя еОХСгіб 

кПмОТжнкСвС ТПвФиюбОккя еСбкіркьСПзСкСйіпкСї гіяиькСУмі; 
6) гСзФйПкмж, сС лігмбПТгдФюмь гСмТжйОккя СайПдПкь, язі бжкжзОюмь Ф еб'яезФ іе 

еОУмСУФбОккяй еОХжУкжХ, ОкмжгПйліквСбжХ мО зСйлПкУОоіРкжХ еОХСгіб (еО кОябкСУмі мОзжХ 
СайПдПкь); 

7) Ф бжлОгзОХ, лПТПгаОпПкжХ ожй КСгПзУСй, - гСзФйПкмж, сС лігмбПТгдФюмь зТОїкФ 
лСХСгдПккя мСбОТФ; 

8) Ф ТОеі кПСаХігкСУмі - гСзФйПкмж, сС лігмбПТгдФюмь УлиОмФ мО/ОаС еОаПелПпПккя 
УлиОмж йжмкжХ лиОмПдіб; 

9) Ф ТОеі кПСаХігкСУмі - гСзФйПкмж, сС лігмбПТгдФюмь лТОбС кО ліиьвж іе УлиОмж йжмкжХ 
лиОмПдіб, кО еОУмСУФбОккя лСбкСвС пж пОУмзСбСвС ебіиькПккя біг УлиОмж йжмкжХ лиОмПдіб 
біглСбігкС гС СаТОкСвС йжмкСвС ТПджйФ; 

10) Ф ТОеі кПСаХігкСУмі - гСзФйПкмж, сС лігмбПТгдФюмь ейікФ мПТйікіб УлиОмж йжмкжХ 
лиОмПдіб; 

11) Ф ТОеі кПСаХігкСУмі - гСзФйПкмж, сС лігмбПТгдФюмь еОябиПкФ йжмкФ бОТміУмь 
мСбОТіб мО СаТОкжР йПмСг її бжекОпПккя біглСбігкС гС УмОммі 53 оьСвС КСгПзУФ. 

К УлТСсПкіР йжмкіР гПзиОТОоії, язО бжзСТжУмСбФємьУя гия гПзиОТФбОккя мО йжмкСвС 
СнСТйиПккя мСбОТіб, гПзиОТОкмСй язжХ є ліглТжєйУмбС, язП СмТжйОиС ОбмСТжеОоію кО 
еОУмСУФбОккя УлТСсПккя "лТСоПгФТО УлТСсПкСвС гПзиОТФбОккя, еОекОпОюмьУя бігСйСУмі 
ижрП евігкС е мОзжйж лФкзмОйж оієї пОУмжкж: 

 лФкзмОйж 1 - 7; 
 лФкзмСй 8 (міиьзж сСгС гСзФйПкміб, сС лігмбПТгдФюмь еОаПелПпПккя УлиОмж 

йжмкжХ лиОмПдіб). 
4. Йіг пОУ кОгОккя йжмкСйФ СТвОкФ лСлПТПгкьСвС лСбігСйиПккя лТС кОйіТ егіРУкжмж 

лПТПйісПккя мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя пПТПе йжмкжР 
зСТгСк КзТОїкж йжмкСйФ СТвОкФ кОгОюмьУя мОзі гСзФйПкмж мО/ОаС бігСйСУмі, Ф мСйФ пжУиі 
еОУСаОйж ікнСТйОоіРкжХ мПХкСиСвіР: 

1) гия ббПеПккя мСбОТіб кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж: 
О) еОябО бУмОкСбиПкСї нСТйж лТС кОйіТ егіРУкжмж ббПеПккя мСбОТіб кО йжмкФ 

мПТжмСТію КзТОїкж (лСлПТПгкє лСбігСйиПккя ОаС лСлПТПгкя йжмкО гПзиОТОоія); 
а) бігСйСУмі лТС кОРйПкФбОккя, СаУяв (зіиьзіУмь) мО бОТміУмь мСбОТіб, язі лиОкФємьУя 

ббПемж кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж; 
б) бжг мТОкУлСТмФ, язжй лиОкФємьУя егіРУкжмж ббПеПккя мСбОТіб кО йжмкФ мПТжмСТію 

КзТОїкж; 
в) кОебО лФкзмФ лТСлФУзФ пПТПе гПТдОбкжР зСТгСк КзТОїкж (йжмкСвС СТвОкФ), пПТПе 

язжР лиОкФємьУя ббПеПккя мСбОТіб; 
ґ) бігСйСУмі лТС гСзФйПкмж, сС лігмбПТгдФюмь гСмТжйОккя бУмОкСбиПкжХ біглСбігкС 

гС еОзСкФ еОаСТСк мО/ОаС СайПдПкь сСгС лТСлФУзФ мСбОТіб пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж; 
2) гия бжбПеПккя мСбОТіб е йжмкСї мПТжмСТії КзТОїкж - йжмкО гПзиОТОоія кО мСбОТж ОаС 

УФлТСбігкі гСзФйПкмж кО мСбОТж Ф бжлОгзОХ, бУмОкСбиПкжХ ожй КСгПзУСй, язі лСгОюмьУя 
йжмкСйФ СТвОкФ гия йжмкСвС зСкмТСию. 
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ЛмОммя 336. ЛСТйж йжмкСвС зСкмТСию 
1. ЖжмкжР зСкмТСиь егіРУкюємьУя аПелСУПТПгкьС лСУОгСбжйж СУСаОйж йжмкжХ 

СТвОкіб рияХСй: 
1) лПТПбіТзж гСзФйПкміб мО бігСйСУмПР, язі біглСбігкС гС УмОммі 335 оьСвС КСгПзУФ 

кОгОюмьУя йжмкжй СТвОкОй ліг пОУ лПТПйісПккя мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб 
зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж; 

2) йжмкСвС СвиягФ (СвиягФ мО лПТПСвиягФ мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб зСйПТоіРкСвС 
лТжекОпПккя, СвиягФ мО лПТПСвиягФ ТФпкСї лСзиОді мО аОвОдФ, СУСажУмСвС СвиягФ вТСйОгяк); 

3) СаиізФ мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя, сС лПТПйісФюмьУя 
пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж; 

4) ФУкСвС СлжмФбОккя вТСйОгяк мО лСУОгСбжХ СУіа ліглТжєйУмб; 
5) СвиягФ мПТжмСТіР мО лТжйісПкь УзиОгіб мжйпОУСбСвС еаПТівОккя, йжмкжХ УзиОгіб, 

біиькжХ йжмкжХ еСк, йОвОежкіб аПейжмкСї мСТвібиі мО ікржХ йіУоь, гП екОХСгямьУя мСбОТж, 
мТОкУлСТмкі еОУСаж зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя, сС лігиявОюмь йжмкСйФ зСкмТСию, пж 
лТСбОгжмьУя гіяиькіУмь, зСкмТСиь еО язСю біглСбігкС гС оьСвС КСгПзУФ мО ікржХ еОзСкіб 
КзТОїкж лСзиОгПкС кО йжмкі СТвОкж; 

6) лПТПбіТзж СаиізФ мСбОТіб, сС лПТПйісФюмьУя пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж мО/ОаС 
лПТПаФбОюмь ліг йжмкжй зСкмТСиПй; 

7) лТСбПгПккя гСзФйПкмОиькжХ лПТПбіТСз гСмТжйОккя бжйСв еОзСкСгОбУмбО КзТОїкж е 
лжмОкь йжмкСї УлТОбж, Ф мСйФ пжУиі УбСєпОУкСУмі, гСУмСбіТкСУмі, лСбкСмж кОТОХФбОккя мО 
УлиОмж йжмкжХ лиОмПдіб; 

8) кОлТОбиПккя еОлжміб гС ікржХ гПТдОбкжХ СТвОкіб, ФУмОкСб мО СТвОкіеОоіР, 
ФлСбкСбОдПкжХ СТвОкіб ікСеПйкжХ гПТдОб гия бУмОкСбиПккя ОбмПкмжпкСУмі гСзФйПкміб, 
лСгОкжХ йжмкСйФ СТвОкФ; 

9) лСУм-йжмкжР зСкмТСиь. 

ЛмОммя 337. ЙПТПбіТзО гСзФйПкміб мО бігСйСУмПР, язі лСгОюмьУя йжмкжй СТвОкОй 
ліг пОУ лПТПйісПккя мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя 

пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж 
1. ЙПТПбіТзО гСзФйПкміб мО бігСйСУмПР, язі біглСбігкС гС УмОммі 335 оьСвС КСгПзУФ 

лСгОюмьУя йжмкжй СТвОкОй ліг пОУ лПТПйісПккя мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб 
зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж, егіРУкюємьУя біеФОиькС, іе 
еОУмСУФбОккяй ікнСТйОоіРкжХ мПХкСиСвіР (рияХСй лТСбПгПккя нСТйОмС-иСвіпкСвС 
зСкмТСию, зСкмТСию УлібУмОбиПккя, зСкмТСию іе еОУмСУФбОккяй УжУмПйж ФлТОбиіккя 
ТжежзОйж) мО б ікрі УлСУСаж, лПТПгаОпПкі ожй КСгПзУСй. 

2. ЛСТйОмС-иСвіпкжР зСкмТСиь - оП ОбмСйОмжеСбОкО лПТПбіТзО лТОбжиькСУмі 
еОлСбкПккя гОкжХ йжмкжХ гПзиОТОоіР мО лСбПТкПккя ТПеФиьмОміб лПТПбіТзж; лПТПбіТзО 
йжмкжХ гПзиОТОоіР мО ікржХ гСзФйПкміб кО гСУмСбіТкіУмь мО еОзСккіУмь; егіРУкПккя 
УмОмжУмжпкСвС, бОиюмкСвС зСкмТСию, зСкмТСию кОТОХСбОкжХ йжмкжХ лиОмПдіб, зСкмТСию 
лТОбжиькСУмі еОУмСУФбОккя еОХСгіб кПмОТжнкСвС ТПвФиюбОккя еСбкіркьСПзСкСйіпкСї 
гіяиькСУмі. 

3. КСкмТСиь УлібУмОбиПккя - оП ОбмСйОмжеСбОкП лСТібкяккя гОкжХ, язі йіУмямьУя б 
йжмкжХ гПзиОТОоіяХ ОаС ікржХ гСзФйПкмОХ, лСгОкжХ гия йжмкСвС зСкмТСию ОаС йжмкСвС 
СнСТйиПккя, е гОкжйж, язі йіУмямьУя б ПиПзмТСккжХ зСліяХ йжмкжХ гПзиОТОоіР мО ікржХ 
гСзФйПкмОХ, сС кОгХСгямь е йжмкжХ мО лТОбССХСТСккжХ СТвОкіб УФйідкжХ гПТдОб; б 
ФкінізСбОкжХ ПиПзмТСккжХ гСебіиькжХ гСзФйПкмОХ, сС кОгХСгямь е ікржХ гПТдОбкжХ 
СТвОкіб, ікржХ ПиПзмТСккжХ гСзФйПкмОХ, лСб'яеОкжХ е лПТПбіТзСю гСУмСбіТкСУмі гОкжХ, сС 
лПТПбіТяюмьУя. 

4. КСкмТСиь іе еОУмСУФбОккяй УжУмПйж ФлТОбиіккя ТжежзОйж - оП СоікзО ТжежзФ 
рияХСй ОкОиіеФ (Ф мСйФ пжУиі е бжзСТжУмОккяй ікнСТйОоіРкжХ мПХкСиСвіР) лСгОкжХ 
гСзФйПкміб Ф зСкзТПмкСйФ бжлОгзФ лПТПйісПккя мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб 
зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж е йПмСю СаТОккя нСТй мО СаУявФ 
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йжмкСвС зСкмТСию, гСУмОмкіХ гия еОаПелПпПккя гСгПТдОккя бжйСв еОзСкСгОбУмбО КзТОїкж 
е лжмОкь йжмкСї УлТОбж. 

ЛмОммя 3371. ЙСУм-йжмкжР зСкмТСиь 
1. Дия оіиПР лСУм-йжмкСвС зСкмТСию йжмкі СТвОкж йОюмь лТОбС лПТПбіТямж мСпкіУмь і 

лСбкСмФ ікнСТйОоії, сС йіУмжмьУя Ф йжмкіР гПзиОТОоії, еОвОиькіР гПзиОТОоії лТжаФммя, мО 
кОябкіУмь, мСпкіУмь і лТОбжиькіУмь гСзФйПкміб, кО лігУмОбі язжХ егіРУкПкС бжлФУз мСбОТіб, Ф 
мСйФ пжУиі гСУмСбіТкіУмь ікнСТйОоії, бжзиОгПкСї б еОябі гПзиОТОкмО ОаС ФлСбкСбОдПкСї кжй 
СУСаж гС йжмкСї гПзиОТОоії, лТС мП, сС еОгПзиОТСбОкі мСбОТж еО УбСєю ХОТОзмПТжУмжзСю мО 
ніежзС-Хійіпкжйж биОУмжбСУмяйж кП кОиПдОмь гС зФиьмФТкжХ оіккСУмПР, кОТзСмжпкжХ 
еОУСаіб, лУжХСмТСлкжХ ТПпСбжк і лТПзФТУСТіб, ТОгіСПиПзмТСккжХ еОУСаіб мО 
бжлТСйікюбОиькжХ лТжУмТСїб, еОаСТСкПкжХ гС ббПеПккя мО еОУмСУФбОккя кО мПТжмСТії 
КзТОїкж, мСбОТіб біРУьзСбСвС лТжекОпПккя ОаС мСбОТіб лСгбіРкСвС бжзСТжУмОккя, 
кПаПелПпкжХ бігХСгіб, ОвТСХійізОміб мО лПУмжожгіб, сС лігиявОюмь гПТдОбкіР ТПєУмТОоії, 
Са'єзміб, мСТвібия язжйж ліглОгОє ліг ТПвФиюбОккя КСкбПкоії лТС йідкОТСгкФ мСТвібию 
бжгОйж гжзСї нОФкж і ниСТж, сС лПТПаФбОюмь ліг еОвТСеСю екжзкПккя, вПкПмжпкС 
йСгжнізСбОкжйж СТвОкіейОйж ОаС лТСгФзоією, бжТСаиПкСю іе еОУмСУФбОккяй вПкПмжпкС 
йСгжнізСбОкжХ СТвОкіейіб, кП йіУмямь СеСкСТФРкібкжХ ТПпСбжк. 

ЙСУм-йжмкжР зСкмТСиь егіРУкюємьУя еО ТПеФиьмОмОйж еОУмСУФбОккя УжУмПйж 
ФлТОбиіккя ТжежзОйж мО йСдП аФмж ікіоіРСбОкжР ліг пОУ йжмкСвС СнСТйиПккя ОаС лТСмявСй 
30 зОиПкгОТкжХ гкіб е гкя бжлФУзФ мСбОТіб. 

ЙСУм-йжмкжР зСкмТСиь егіРУкюємьУя бжзиюпкС мжй йжмкжй СТвОкСй, сС егіРУкюбОб 
йжмкП СнСТйиПккя мСбОТіб. 

ЖжмкжР СТвОк кОгУжиОє гПзиОТОкмФ б ПиПзмТСккіР нСТйі лСбігСйиПккя е лПТПиізСй 
гСзФйПкміб, язі кПСаХігкС кОгОмж гия егіРУкПккя лСУм-йжмкСвС зСкмТСию. 

ДПзиОТОкм еСаСб'яеОкжР кОгОмж гСзФйПкмж, еОекОпПкі Ф лСбігСйиПккі йжмкСвС СТвОкФ 
гия егіРУкПккя лСУм-йжмкСвС зСкмТСию, лТСмявСй 15 зОиПкгОТкжХ гкіб е гОмж СмТжйОккя 
мОзСвС лСбігСйиПккя, Ф бжвиягі СТжвікОиіб ОаС еОУбігпПкжХ б ФУмОкСбиПкСйФ лСТягзФ зСліР 
кО лОлПТСбСйФ кСУії ОаС ПиПзмТСккжХ (УзОкСбОкжХ) зСліР, еОУбігпПкжХ ПиПзмТСккжй 
ліглжУСй гПзиОТОкмО ОаС ФлСбкСбОдПкСї кжй СУСаж, язсС еОзСкСгОбУмбСй кП лПТПгаОпПкС 
лСгОккя СТжвікОиіб мОзжХ гСзФйПкміб. 

ЙСУм-йжмкжР зСкмТСиь егіРУкюємьУя Ф лТжйісПккі йжмкСвС СТвОкФ. 
ВігСйСУмі лТС лПТПиіз гСзФйПкміб, еОекОпПкжХ Ф лСбігСйиПккі гПзиОТОкмФ гия 

егіРУкПккя лСУм-йжмкСвС зСкмТСию, мО лТС ТПеФиьмОмж РСвС егіРУкПккя бкСУямьУя гС єгжкСї 
ОбмСйОмжеСбОкСї ікнСТйОоіРкСї УжУмПйж йжмкжХ СТвОкіб. 

ЙТС ТПеФиьмОмж лСУм-йжмкСвС зСкмТСию йжмкжР СТвОк лСбігСйияє гПзиОТОкмО б 
лжУьйСбіР ОаС ПиПзмТСккіР нСТйі. 

КПеФиьмОмж лСУм-йжмкСвС зСкмТСию ліглТжєйУмбО бТОХСбФюмьУя УжУмПйСю ФлТОбиіккя 
ТжежзОйж, сС еОУмСУСбФємьУя йжмкжйж СТвОкОйж, мО ліг пОУ лиОкФбОккя і лТСбПгПккя 
гСзФйПкмОиькжХ лПТПбіТСз. 

ЙіУия еОбПТрПккя лТСбПгПккя лСУм-йжмкСвС зСкмТСию йжмкжР СТвОк лСбПТмОє 
СТжвікОиж гСзФйПкміб гПзиОТОкмФ (Ф ТОеі їХ кОгОккя). 

ЛмОммя 338. Ивияг мО лПТПСвияг мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб 
1. Ивияг мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя, лТПг'ябиПкжХ 

йжмкСйФ СТвОкФ (Ф мСйФ пжУиі гия лПТПТОХФкзФ мО ебОдФбОккя), лТСбСгжмьУя б йСдижбС 
зСТСмзжР УмТСз ліУия лТжРкяммя ТірПккя лТС РСвС лТСбПгПккя. 

2. ЗО ТПеФиьмОмОйж еОУмСУФбОккя УжУмПйж ФлТОбиіккя ТжежзОйж Свияг мСбОТіб, 
мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя йСдП аФмж ігПкмжнізОоіРкжй - аПе 
ТСезТжммя лОзФбОиькжХ йіУоь і аПе СаУмПдПккя мТОкУлСТмкСвС еОУСаФ, пОУмзСбжй - е 
ТСезТжммяй гС 20 бігУСмзіб лОзФбОиькжХ йіУоь і бжаіТзСбжй СаУмПдПккяй мТОкУлСТмкСвС 
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еОУСаФ мО лСбкжй - е ТСезТжммяй гС 100 бігУСмзіб лОзФбОиькжХ йіУоь мО лСвижаиПкжй 
СаУмПдПккяй мТОкУлСТмкСвС еОУСаФ. 

3. ЗО лжУьйСбжй ТірПккяй зПТібкжзО йжмкСвС СТвОкФ ОаС РСвС еОУмФлкжзО Свияг 
мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя йСдП мОзСд лТСбСгжмжУя, язсС: 

1) йжмкО гПзиОТОоія кП лСгОкО гПзиОТОкмСй лТСмявСй УмТСзФ, бУмОкСбиПкСвС УмОммПю 
263 оьСвС КСгПзУФ, еО кОябкСУмі гСУмОмкіХ лігУмОб ббОдОмж, сС оі мСбОТж лПТПйісФюмьУя 
пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж е лСТФрПккяй кСТй оьСвС КСгПзУФ мО ікржХ еОзСкіб е лжмОкь 
йжмкСї УлТОбж; 

2) мСбОТж бжябиПкС (екОРгПкС) ліг пОУ егіРУкПккя йжмкСвС зСкмТСию б еСкОХ йжмкСвС 
зСкмТСию мО/ОаС мТОкУлСТмкжХ еОУСаОХ, сС лПТПмжкОюмь йжмкжР зСТгСк КзТОїкж, і їХ 
биОУкжз кПбігСйжР; 

3) гПзиОТОкмСй кП бжзСкФюмьУя СаСб'яезж, бУмОкСбиПкі УмОммПю 266 оьСвС КСгПзУФ. 
4. ЙПТПСвияг мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя лТСбСгжмьУя Ф 

ТОеі бжябиПккя лСрзСгдПккя ОаС бмТОмж йжмкСвС еОаПелПпПккя, кОзиОгПкСвС кО еОекОпПкі 
мСбОТж, мТОкУлСТмкі еОУСаж, пж еО кОябкСУмі ікржХ бжгжйжХ СекОз йСдижбСвС 
кПУОкзоіСкСбОкСвС гСУмФлФ гС мСбОТіб, сС лПТПаФбОюмь ліг йжмкжй зСкмТСиПй. ВжмТОмж, 
лСб'яеОкі е лТСбПгПккяй мОзСвС лПТПСвиягФ, кПУП биОУкжз еОекОпПкжХ мСбОТіб, 
мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб ОаС ФлСбкСбОдПкО кжй СУСаО. 

5. КТій бжлОгзіб, еОекОпПкжХ Ф пОУмжкОХ гТФвіР - пПмбПТміР оієї УмОммі, Свияг (лПТПСвияг) 
мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя йСдП лТСбСгжмжУя еО кОябкСУмі 
гСУмОмкіХ лігУмОб ббОдОмж, сС лПТПйісПккя ожХ мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб пПТПе 
йжмкжР зСТгСк КзТОїкж егіРУкюємьУя лСеО йжмкжй зСкмТСиПй ОаС е лТжХСбФбОккяй біг 
йжмкСвС зСкмТСию. ИмТжйОкО біг лТОбССХСТСккжХ СТвОкіб СніоіРкО ікнСТйОоія 
СлТОоьСбФємьУя йжмкжйж СТвОкОйж УОйСУміРкС іе еОУмСУФбОккяй УжУмПйж ФлТОбиіккя 
ТжежзОйж. ВжпПТлкжР лПТПиіз біглСбігкжХ лігУмОб бжекОпОємьУя КОаікПмСй ЖікіУмТіб 
КзТОїкж. З йПмСю лТСбПгПккя СвиягФ (лПТПСвиягФ) мСбОТіб лСУОгСбі СУСаж йжмкжХ СТвОкіб 
УОйСУміРкС бджбОюмь еОХСгіб, лПТПгаОпПкжХ ожй КСгПзУСй, кО бУіР йжмкіР мПТжмСТії 
КзТОїкж, бзиюпОюпж еФлжкПккя мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб гия лТСбПгПккя їХ СвиягФ 
(лПТПСвиягФ) б йПдОХ зСкмТСиьСбОкСвС лТжзСТгСккСвС ТОРСкФ мО лТжзСТгСккСї УйФвж. 
МОзжР Свияг (лПТПСвияг) лТСбСгжмьУя еО ТОХФкСз СТвОкФ, е ікіоіОмжбж ОаС кО лігУмОбі 
ікнСТйОоії язСвС лТжРкямС ТірПккя лТС РСвС лТСбПгПккя. ЯзсС б ТПеФиьмОмі лТСбПгПккя 
СвиягФ (лПТПСвиягФ) бжябиПкС нОзм кПеОзСккСвС лПТПйісПккя мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ 
еОУСаіб зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж, бжмТОмж, лСб'яеОкі е 
лТСбПгПккяй СвиягФ (лПТПСвиягФ), бігрзСгСбФюмьУя биОУкжзСй еОекОпПкжХ мСбОТіб, 
мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб ОаС ФлСбкСбОдПкСю кжй СУСаСю. 

6. Ивияг (лПТПСвияг) мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя 
егіРУкюємьУя Ф лТжУФмкСУмі СУСаж, язО лПТПйісФє оі мСбОТж, мТОкУлСТмкі еОУСаж пПТПе 
йжмкжР зСТгСк КзТОїкж пж еаПТівОє мСбОТж ліг йжмкжй зСкмТСиПй, О Ф ТОеі її бігУФмкСУмі - еО 
ФйСбж еОиФпПккя кП йПкрП кід гбСХ лСкямжХ. Яз лСкямі еОлТСрФюмьУя СУСаж, кП 
еОікмПТПУСбОкі Ф ТПеФиьмОмОХ СвиягФ (лПТПСвиягФ). ЙТОоібкжзж йжмкжХ СТвОкіб кП йСдФмь 
аФмж лСкямжйж. 

7. ЙСТягСз лТСбПгПккя СвиягФ мО лПТПСвиягФ мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб 
зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя бжекОпОємьУя оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС 
еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ. 

8. ЗО ТПеФиьмОмОйж йжмкСвС СвиягФ (лПТПСвиягФ) УзиОгОємьУя Озм СвиягФ (лПТПСвиягФ) 
Ф гбСХ лТжйіТкжзОХ, б язСйФ еОекОпОюмьУя бігСйСУмі лТС: 

1) лСУОгСбжХ СУіа йжмкСвС СТвОкФ, язі егіРУкюбОиж Свияг (лПТПСвияг), мО СУіа, язі аФиж 
лТжУФмкі ліг пОУ РСвС лТСбПгПккя; 

2) лігУмОбж лТСбПгПккя СвиягФ (лПТПСвиягФ) еО бігУФмкСУмі СУСаж, язО лПТПйісФє 
мСбОТж, мТОкУлСТмкі еОУСаж зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж пж 
еаПТівОє мСбОТж ліг йжмкжй зСкмТСиПй; 

3) СаУяв егіРУкПккя СвиягФ (лПТПСвиягФ) мО ТПеФиьмОмж РСвС лТСбПгПккя; 
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4) ікрі бігСйСУмі, сС УмСУФюмьУя мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб зСйПТоіРкСвС 
лТжекОпПккя, Свияг (лПТПСвияг) язжХ лТСбСгжбУя. 

9. Азм СвиягФ (лПТПСвиягФ) еОУбігпФємьУя бігажмзСй СУСажУмСї кСйПТкСї лПпОмзж 
лСУОгСбСї СУСаж йжмкСвС СТвОкФ, язО лТСбСгжиО Свияг (лПТПСвияг). 

10. Игжк лТжйіТкжз ОзмО лПТПгОємьУя (кОгУжиОємьУя) СУСаі, язО лПТПйісФє мСбОТж 
пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж пж еаПТівОє мСбОТж ліг йжмкжй зСкмТСиПй. 

11. ЛСТйО ОзмО СвиягФ (лПТПСвиягФ) мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб, ТФпкСї лСзиОді мО 
аОвОдФ еОмбПТгдФємьУя оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє 
нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ. 

ЛмОммя 339. Ивияг мО лПТПСвияг ТФпкСї лСзиОді, аОвОдФ 
1. ЯзсС є лігУмОбж ббОдОмж, сС б ТФпкіР лСзиОді ОаС аОвОді вТСйОгякжкО 

лПТПйісФюмьУя пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж, Ф мСйФ пжУиі мТОкежмСй, мСбОТж, язі 
лігиявОюмь СаиізФ і еОХСгОй СніоіРкСвС зСкмТСию, пж мСбОТж, лТж йжмкСйФ СнСТйиПккі язжХ 
УлТОбияюмьУя йжмкі лиОмПді, О мОзСд мСбОТж, лПТПйісПккя язжХ пПТПе йжмкжР зСТгСк 
КзТОїкж еОаСТСкПкС ОаС СайПдПкС, йжмкжР СТвОк йОє лТОбС лТСбПУмж Свияг, О б ТОеі 
кПСаХігкСУмі - і лПТПСвияг ТФпкСї лСзиОді мО аОвОдФ е їХ ТСелОзФбОккяй. 

2. Ивияг мО лПТПСвияг ТФпкСї лСзиОді, аОвОдФ вТСйОгякжкО егіРУкююмьУя б 
лТжУФмкСУмі оьСвС вТСйОгякжкО пж ФлСбкСбОдПкСї кжй СУСаж. 

3. Ивияг мО лПТПСвияг ТФпкСї лСзиОді, аОвОдФ еО бігУФмкСУмі вТСйОгякжкО пж 
ФлСбкСбОдПкСї кжй СУСаж егіРУкююмьУя: 

1) язсС є лігУмОбж ббОдОмж, сС кПУФлТСбСгдФбОкжР аОвОд йіУмжмь мСбОТж, язі 
УмОкСбиямь кПаПелПзФ гия джммя і егСТСб'я июгПР, мбОТжк мО ТСУижк, О мОзСд гСбзіиия; 

2) язсС вТСйОгякжк ОаС ФлСбкСбОдПкО кжй СУСаО кП е'ябжижУя лТСмявСй СгкСвС 
йіУяоя е гкя кОгХСгдПккя гС йжмкжоі лТжекОпПккя кПУФлТСбСгдФбОкСвС аОвОдФ; 

3) Ф ТОеі еОижрПккя кО мПТжмСТії КзТОїкж ТФпкСї лСзиОді, аОвОдФ е лСТФрПккяй 
еСаСб'яеОккя лТС їХ мТОкежм пПТПе мПТжмСТію КзТОїкж. 

4. Ивияг мО лПТПСвияг ТФпкСї лСзиОді, аОвОдФ еО бігУФмкСУмі вТСйОгякжкО пж РСвС 
ФлСбкСбОдПкСвС лТПгУмОбкжзО егіРУкююмьУя б лТжУФмкСУмі лТПгУмОбкжзіб ліглТжєйУмбО, 
сС егіРУкює лПТПбПеПккя, лПТПУжиОккя ТФпкСї лСзиОді мО аОвОдФ пж їХ еаПТівОккя. 

5. ЙТС егіРУкПккя СвиягФ мО лПТПСвиягФ УзиОгОємьУя Озм, нСТйФ язСвС бУмОкСбиює 
оПкмТОиькжР СТвОк бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ 
нікОкУСбФ лСиімжзФ. 

6. Игжк лТжйіТкжз ОзмО СвиягФ (лПТПСвиягФ) лПТПгОємьУя вТСйОгякжкФ ОаС 
ФлСбкСбОдПкіР кжй СУСаі ОаС лТПгУмОбкжзФ ліглТжєйУмбО, сС егіРУкює лПТПбПеПккя, 
лПТПУжиОккя ТФпкСї лСзиОді мО аОвОдФ пж їХ еаПТівОккя. 

ЛмОммя 340. ИУСажУмжР Свияг 
1. ИУСажУмжР Свияг яз бжкямзСбО нСТйО йжмкСвС зСкмТСию лТСбСгжмьУя еО 

лжУьйСбжй ТірПккяй зПТібкжзО йжмкСвС СТвОкФ ОаС РСвС еОУмФлкжзО, язсС є гСУмОмкі 
лігУмОбж ббОдОмж, сС вТСйОгякжк, язжР лТяйФє пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж пж лПТПаФбОє 
б еСкі йжмкСвС зСкмТСию ОаС Ф мТОкежмкіР еСкі йідкОТСгкСвС ОПТСлСТмФ, лТжХСбФє 
лТПгйПмж зСкмТОаОкгж пж мСбОТж, язі є аПелСУПТПгкійж лТПгйПмОйж лСТФрПккя йжмкжХ 
лТОбжи ОаС еОаСТСкПкі гия ббПеПккя б КзТОїкФ, бжбПеПккя е КзТОїкж пж мТОкежмФ пПТПе 
мПТжмСТію КзТОїкж. 

2. ЙПТПг лСпОмзСй СвиягФ лСУОгСбО СУСаО йжмкСвС СТвОкФ лСбжккО лТПг'ябжмж 
вТСйОгякжкФ лжУьйСбП ТірПккя зПТібкжзО йжмкСвС СТвОкФ ОаС РСвС еОУмФлкжзО СекОРСйжмж 
вТСйОгякжкО е РСвС лТОбОйж мО СаСб'яезОйж ліг пОУ лТСбПгПккя мОзСвС СвиягФ і 
еОлТСлСкФбОмж гСаТСбіиькС бжгОмж лТжХСбОкі мО/ОаС кП еОгПзиОТСбОкі мСбОТж. 

3. ЛОзм СекОРСйиПккя вТСйОгякжкО е ТірПккяй лТС лТСбПгПккя СУСажУмСвС СвиягФ 
еОУбігпФємьУя лСУОгСбСю СУСаСю йжмкСвС СТвОкФ біглСбігкжй кОлжУСй кО ТірПккі лТС 
лТСбПгПккя мОзСвС СвиягФ. К ТОеі бігйСбж вТСйОгякжкО біг гСаТСбіиькСї бжгОпі лТжХСбОкжХ 
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мО/ОаС кП еОгПзиОТСбОкжХ мСбОТіб кО ТірПккі лТС лТСбПгПккя СУСажУмСвС СвиягФ ТСажмьУя 
біглСбігкжР еОлжУ, еОбіТПкжР ліглжУСй лСУОгСбСї СУСаж йжмкСвС СТвОкФ, язО лТПг'ябияиО 
еОекОпПкП ТірПккя вТСйОгякжкСбі. 

4. ГТСйОгякжк, УмСУСбкС язСвС егіРУкюємьУя СУСажУмжР Свияг, йОє лТОбС: 
1) гС лСпОмзФ лТСбПгПккя СУСажУмСвС СвиягФ СекОРСйжмжУя е ТірПккяй лТС 

лТСбПгПккя СУСажУмСвС СвиягФ мО лСТягзСй РСвС лТСбПгПккя; 
2) СекОРСйжмжУя іе УбСїйж лТОбОйж мО СаСб'яезОйж ліг пОУ лТСбПгПккя СУСажУмСвС 

СвиягФ; 
3) кОгОбОмж лСяУкПккя мО еОябиямж зиСлСмОккя; 
4) гСаТСбіиькС бжгОмж мСбОТж, сС лПТПйісФюмьУя кжй пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж е 

лСТФрПккяй бжйСв еОзСкСгОбУмбО е лжмОкь йжмкСї УлТОбж; 
5) ТСажмж еОябж е СаСб'яезСбжй бкПУПккяй їХ лСУОгСбСю СУСаСю йжмкСвС СТвОкФ, язО 

лТСбСгжмь СУСажУмжР Свияг, гС лТСмСзСиФ лТСбПгПккя мОзСвС СвиягФ; 
6) зСТжУмФбОмжУя ТігкСю йСбСю мО лСУиФвОйж лПТПзиОгОпО; 
7) СекОРСйжмжУя е ОзмСй лТСбПгПккя СУСажУмСвС СвиягФ ліУия РСвС УзиОгПккя мО 

еТСажмж еОябФ, язО лігиявОє бкПУПккю гС ОзмО; 
8) СУзОТдФбОмж ТірПккя, гії йжмкСвС СТвОкФ сСгС лТСбПгПккя мОзСвС СвиягФ. 
5. ИУСажУмжР Свияг лТСбСгжмьУя б іеСиьСбОкСйФ лТжйісПккі, сС біглСбігОє 

бУмОкСбиПкжй УОкімОТкС-вівієкіпкжй бжйСвОй, лСУОгСбСю СУСаСю йжмкСвС СТвОкФ Сгкієї 
УмОмі е вТСйОгякжкСй, УмСУСбкС язСвС лТСбСгжмьУя СУСажУмжР Свияг, Ф лТжУФмкСУмі кП йПкр 
яз гбСХ лСкямжХ мієї УОйСї УмОмі. Яз лСкямі еОлТСрФюмьУя СУСаж, кП еОікмПТПУСбОкі Ф 
ТПеФиьмОмОХ СвиягФ. ЙСкямжйж кП йСдФмь аФмж ТСгжпі СУСаж, язО лігиявОє СУСажУмСйФ 
СвиягФ, мО лТОоібкжзж йжмкжХ СТвОкіб. ДСУмФл гС лТжйісПккя, гП лТСбСгжмьУя Свияг, 
вТСйОгяк, язі кП аПТФмь ФпОУмі б кьСйФ, і йСдижбіУмь УлСУмПТівОмж еО лТСбПгПккяй СвиягФ е 
аСзФ мОзжХ вТСйОгяк йОюмь аФмж бжзиюпПкі. ИаУмПдПккя СТвОкіб міиО вТСйОгякжкО, язжР 
лігиявОє СУСажУмСйФ СвиягФ, лТСбСгжмьУя бжзиюпкС йПгжпкжй лТОоібкжзСй. 

6. Йіг пОУ лТСбПгПккя СУСажУмСвС СвиягФ УзиОгОємьУя лТСмСзСи еО нСТйСю, сС 
бУмОкСбиюємьУя оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО 
ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ. 

7. ЙТСмСзСи ліглжУФємьУя лСУОгСбСю СУСаСю йжмкСвС СТвОкФ, язО лТСбСгжиО Свияг, 
вТСйОгякжкСй, язжР лТСРрСб СУСажУмжР Свияг, лСкямжйж, язі аФиж лТжУФмкі ліг пОУ СвиягФ, 
О б ТОеі СаУмПдПккя йПгжпкжй лТОоібкжзСй - і ожй лТОоібкжзСй. ГТСйОгякжк, язжР 
лТСРрСб СУСажУмжР Свияг, йОє лТОбС еТСажмж еОябФ е СаСб'яезСбжй еОкПУПккяй її гС 
лТСмСзСиФ. 

8. КСлія лТСмСзСиФ кОгОємьУя вТСйОгякжкСбі. 
9. ИУСажУмСйФ СвиягФ кП лігиявОюмь ЙТПежгПкм КзТОїкж, ГСиСбО ВПТХСбкСї КОгж 

КзТОїкж, кОТСгкі гПлФмОмж КзТОїкж, ЙТПй'єТ-йікіУмТ КзТОїкж, ЙПТржР біоП-лТПй'єТ-йікіУмТ 
КзТОїкж, ГСиСбО мО УФггі ВПТХСбкСвС ЛФгФ, ГСиСбО мО УФггі КСкУмжмФоіРкСвС ЛФгФ КзТОїкж, 
ЖікіУмТ еОзСТгСккжХ УлТОб КзТОїкж, ГПкПТОиькжР лТСзФТСТ мО пиПкж їХкіХ УійПР, язі 
лТяйФюмь ТОеСй е кжйж. 

ЛмОммя 341. Иаиіз мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб, сС лПТПйісФюмьУя пПТПе йжмкжР 
зСТгСк КзТОїкж 

1. Иаиіз мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб, сС лПТПйісФюмьУя пПТПе йжмкжР зСТгСк 
КзТОїкж, егіРУкюємьУя йжмкжй СТвОкСй е йПмСю лТСбПгПккя їХ йжмкСвС зСкмТСию. 

2. Иаиіз мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб, сС лПТПйісФюмьУя пПТПе йжмкжР зСТгСк 
КзТОїкж, егіРУкюємьУя кО лігУмОбі йжмкжХ гПзиОТОоіР кО мСбОТж мО кОоіСкОиькжХ 
ТПєУмТОоіРкжХ гСзФйПкміб мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб. 

3. Иаиіз мСбОТіб, сС лПТПйісФюмьУя пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж мТФаСлТСбігкжй 
мТОкУлСТмСй мО иікіяйж ПиПзмТСлПТПгОпі, егіРУкюємьУя е бжзСТжУмОккяй біглСбігкжХ 
лТжиОгіб СаиізФ. 

4. Вийкючема. 
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ЛмОммя 342. КУкП СлжмФбОккя вТСйОгяк мО лСУОгСбжХ СУіа ліглТжєйУмб 
1. Дия еОаПелПпПккя йжмкСвС зСкмТСию лСУОгСбжйж СУСаОйж йжмкСвС СТвОкФ йСдП 

лТСбСгжмжУя ФУкП СлжмФбОккя вТСйОгяк мО лСУОгСбжХ СУіа ліглТжєйУмб. 
2. КУкП СлжмФбОккя вТСйОгяк мО лСУОгСбжХ СУіа ліглТжєйУмб ліг пОУ егіРУкПккя 

йжмкСвС зСкмТСию - оП СмТжйОккя лСУОгСбСю СУСаСю йжмкСвС СТвОкФ ікнСТйОоії, сС йОє 
екОпПккя гия егіРУкПккя йжмкСвС зСкмТСию, біг СУіа, язі бСиСгіюмь мОзСю ікнСТйОоією. 

3. К ТОеі кПСаХігкСУмі ліг пОУ лТСбПгПккя ФУкСвС СлжмФбОккя УзиОгОємьУя лТСмСзСи, 
нСТйО язСвС еОмбПТгдФємьУя оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє 
нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ. ЙТС УзиОгПккя лТСмСзСиФ СУСаО, язО 
СлжмФємьУя, лСлПТПгдОємьУя лПТПг лСпОмзСй СлжмФбОккя. 

ЛмОммя 343. Ивияг мПТжмСТіР мО лТжйісПкь УзиОгіб мжйпОУСбСвС еаПТівОккя, йжмкжХ 
УзиОгіб, йОвОежкіб аПейжмкСї мСТвібиі, мПТжмСТіР біиькжХ йжмкжХ еСк мО ікржХ йіУоь, 

гП екОХСгямьУя мСбОТж, мТОкУлСТмкі еОУСаж зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя, сС 
лігиявОюмь йжмкСйФ зСкмТСию, пж лТСбОгжмьУя гіяиькіУмь, зСкмТСиь еО язСю 

лСзиОгПкС кО йжмкі СТвОкж 
1. Ивияг мПТжмСТіР мО лТжйісПкь УзиОгіб мжйпОУСбСвС еаПТівОккя, йжмкжХ УзиОгіб, 

йОвОежкіб аПейжмкСї мСТвібиі, мПТжмСТіР біиькжХ йжмкжХ еСк мО ікржХ йіУоь, гП екОХСгямьУя 
мСбОТж, мТОкУлСТмкі еОУСаж зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя, сС лігиявОюмь йжмкСйФ зСкмТСию, 
пж лТСбОгжмьУя гіяиькіУмь, зСкмТСиь еО язСю лСзиОгПкС кО йжмкі СТвОкж (зТій джмиО 
вТСйОгяк), йСдП егіРУкюбОмжУя лСУОгСбжйж СУСаОйж йжмкСвС СТвОкФ еО лжУьйСбжй 
ТірПккяй зПТібкжзО оьСвС СТвОкФ ОаС СУСаж, язО бжзСкФє РСвС СаСб'яезж, е йПмСю: 

1) лПТПбіТзж еОзСккСУмі ббПеПккя мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб зСйПТоіРкСвС 
лТжекОпПккя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж, гСмТжйОккя лСТягзФ їХ ббПеПккя, О мОзСд 
лТОбжиькСУмі кОТОХФбОккя мО лСбкСмж УлиОмж йжмкжХ лиОмПдіб; 

2) лПТПбіТзж біглСбігкСУмі нОзмжпкСї зіиьзСУмі ббПеПкжХ мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб 
зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя бігСйСУмяй, еОябиПкжй Ф йжмкіР гПзиОТОоії; 

3) лПТПбіТзж гСмТжйОккя бУмОкСбиПкжХ ожй КСгПзУСй мО ікржйж еОзСкОйж КзТОїкж 
лТОбжи лТСбОгдПккя гіяиькСУмі, зСкмТСиь еО язСю лСзиОгПкС кО йжмкі СТвОкж. 

2. Ивияг лТСбСгжмьУя ліУия лТПг'ябиПккя СУСаі, Ф бСиСгіккі (зСТжУмФбОккі) язСї 
лПТПаФбОє мПТжмСТія, СУСаі, біглСбігОиькіР еО ПзУлиФОмОоію УзиОгФ СТвОкіеОоії - СмТжйФбОпО 
вФйОкімОТкСї гСлСйСвж, ФмТжйФбОпПбі УзиОгФ мжйпОУСбСвС еаПТівОккя, йжмкСвС УзиОгФ, 
йОвОежкФ аПейжмкСї мСТвібиі, біиькСї йжмкСї еСкж ОаС ФлСбкСбОдПкіР кжй СУСаі біглСбігкСвС 
ТірПккя мО УиФдаСбСвС лСУбігпПккя лСУОгСбСї СУСаж йжмкСвС СТвОкФ. 

3. Ивияг лСбжкПк егіРУкюбОмжУя кП аіиьр яз лТСмявСй СгкСвС гкя, язсС ікрП кП 
бУмОкСбиПкС еОзСкСгОбУмбСй. 

4. ЗО ТПеФиьмОмОйж СвиягФ УзиОгОємьУя Озм, Сгжк лТжйіТкжз язСвС бТФпОємьУя 
біглСбігкС СУСаі, Ф бСиСгіккі (зСТжУмФбОккі) язСї лПТПаФбОє мПТжмСТія, СУСаі, біглСбігОиькіР 
еО ПзУлиФОмОоію УзиОгФ СТвОкіеОоії - СмТжйФбОпО вФйОкімОТкСї гСлСйСвж, ФмТжйФбОпПбі 
УзиОгФ мжйпОУСбСвС еаПТівОккя, йжмкСвС УзиОгФ, йОвОежкФ аПейжмкСї мСТвібиі ОаС 
ФлСбкСбОдПкіР кжй СУСаі, зПТібкжзСбі пж еОУмФлкжзФ зПТібкжзО СТвОкФ ФлТОбиіккя 
біглСбігкСї УлПоіОиькСї (біиькСї) ПзСкСйіпкСї еСкж. ЛСТйО мОзСвС ОзмО еОмбПТгдФємьУя 
оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ 
нікОкУСбФ лСиімжзФ. 

ЛмОммя 344. ЙПТПбіТзО СаиізФ мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб зСйПТоіРкСвС 
лТжекОпПккя, сС лПТПйісФюмьУя пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж мО/ОаС лПТПаФбОюмь 

ліг йжмкжй зСкмТСиПй 
1. ЙПТПбіТзО СаиізФ мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя, сС 

лПТПйісФюмьУя пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж мО/ОаС лПТПаФбОюмь ліг йжмкжй зСкмТСиПй, - 
оП лТСбПгПккя йжмкжйж СТвОкОйж гіР сСгС бУмОкСбиПккя біглСбігкСУмі гСзФйПкмОоії лТС 
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еОекОпПкі мСбОТж, мТОкУлСТмкі еОУСаж зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя бжйСвОй, бУмОкСбиПкжй 
ожй КСгПзУСй мО ікржйж еОзСкОйж КзТОїкж е лжмОкь йжмкСї УлТОбж. 

2. ЙПТПбіТзО СаиізФ мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя, сС 
лПТПаФбОюмь ліг йжмкжй зСкмТСиПй, яз нСТйО йжмкСвС зСкмТСию егіРУкюємьУя УмСУСбкС: 

1) ліглТжєйУмб, язі егіРУкююмь бжгж гіяиькСУмі, еОекОпПкі Ф УмОммі 404 оьСвС КСгПзУФ; 
2) ліглТжєйУмб, язі еОУмСУСбФюмь УлТСсПккя біглСбігкС гС оьСвС КСгПзУФ; 
3) ліглТжєйУмб, язі егіРУкююмь СлПТОоії е мСбОТОйж, лСйісПкжйж Ф йжмкжР ТПджй, сС 

лПТПгаОпОє бПгПккя СаиізФ мОзжХ мСбОТіб. 
3. ЗО ТПеФиьмОмОйж лПТПбіТзж СаиізФ мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб зСйПТоіРкСвС 

лТжекОпПккя, сС лПТПаФбОюмь ліг йжмкжй зСкмТСиПй, лСУОгСбжйж СУСаОйж йжмкСвС СТвОкФ 
УзиОгОємьУя Озм, Сгжк лТжйіТкжз язСвС кОгОємьУя зПТібкжзФ ліглТжєйУмбО, сС 
лПТПбіТяиСУя. 

ЛмОммя 345. ДСзФйПкмОиькі лПТПбіТзж гСмТжйОккя бжйСв еОзСкСгОбУмбО КзТОїкж е 
лжмОкь йжмкСї УлТОбж, Ф мСйФ пжУиі УбСєпОУкСУмі, гСУмСбіТкСУмі, лСбкСмж 

кОТОХФбОккя мО УлиОмж йжмкжХ лиОмПдіб 
1. ДСзФйПкмОиькО лПТПбіТзО - оП УФзФлкіУмь еОХСгіб, еО гСлСйСвСю язжХ йжмкі СТвОкж 

лПТПзСкФюмьУя Ф лТОбжиькСУмі еОлСбкПккя йжмкжХ гПзиОТОоіР, гПзиОТОоіР йжмкСї бОТмСУмі 
мО б гСУмСбіТкСУмі еОекОпПкжХ Ф кжХ гОкжХ, еОзСккСУмі ббПеПккя (лПТПУжиОккя) мСбОТіб кО 
йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж ОаС кО мПТжмСТію біиькСї йжмкСї еСкж, бжбПеПккя (лПТПУжиОккя) 
мСбОТіб еО йПді йжмкСї мПТжмСТії КзТОїкж ОаС еО йПді мПТжмСТії біиькСї йжмкСї еСкж, О мОзСд 
УбСєпОУкСУмі, гСУмСбіТкСУмі, лСбкСмж кОТОХФбОккя мО УлиОмж йжмкжХ мО ікржХ лиОмПдіб, О 
мОзСд лПкі, зСкмТСиь еО УлТОбияккяй язжХ лСзиОгПкС кО йжмкі СТвОкж. 

2. ДСзФйПкмОиькі лПТПбіТзж гСмТжйОккя бжйСв еОзСкСгОбУмбО КзТОїкж е лжмОкь 
йжмкСї УлТОбж, Ф мСйФ пжУиі УбСєпОУкСУмі, гСУмСбіТкСУмі, лСбкСмж кОТОХФбОккя мО УлиОмж 
йжмкжХ лиОмПдіб, лТСбСгямьУя йжмкжйж СТвОкОйж е ФТОХФбОккяй УмТСзіб гОбкСУмі, 
бжекОпПкжХ УмОммПю 102 ЙСгОмзСбСвС зСгПзУФ КзТОїкж. 

3. Жжмкі СТвОкж йОюмь лТОбС егіРУкюбОмж йжмкжР зСкмТСиь рияХСй лТСбПгПккя 
гСзФйПкмОиькжХ бжїекжХ (лиОкСбжХ ОаС лСеОлиОкСбжХ) мО гСзФйПкмОиькжХ кПбжїекжХ 
лПТПбіТСз гСмТжйОккя еОзСкСгОбУмбО КзТОїкж е лжмОкь йжмкСї УлТОбж сСгС: 

1) лТОбжиькСУмі бжекОпПккя аОеж СлСгОмзФбОккя, УбСєпОУкСУмі, гСУмСбіТкСУмі, лСбкСмж 
кОТОХФбОккя мО УлиОмж йжмкжХ лиОмПдіб; 

2) СаґТФкмСбОкСУмі мО еОзСккСУмі кОгОккя (СмТжйОккя) ліиьв і ебіиькПккя біг 
СлСгОмзФбОккя, еОУмСУФбОккя екждПкжХ УмОбСз ббіекСвС йжмО; 

3) лТОбжиькСУмі зиОУжнізОоії евігкС е ККМ ЗДД мСбОТіб, сСгС язжХ лТСбПгПкС йжмкП 
СнСТйиПккя; 

4) біглСбігкСУмі нОзмжпкСвС бжзСТжУмОккя лПТПйісПкжХ пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж 
мСбОТіб еОябиПкіР йПмі мОзСвС лПТПйісПккя мО/ОаС ФйСбОй лТСоПгФТж зікоПбСвС 
бжзСТжУмОккя, мО/ОаС біглСбігкСУмі нікОкУСбжХ і аФХвОимПТУьзжХ гСзФйПкміб, ебіміб, 
гСвСбСТіб (зСкмТОзміб), зОиьзФияоіР, ікржХ гСзФйПкміб ліглТжєйУмбО, сС лПТПбіТяємьУя, 
ікнСТйОоії, еОекОпПкіР Ф йжмкіР гПзиОТОоії, гПзиОТОоії йжмкСї бОТмСУмі, еО язжйж лТСбПгПкС 
йжмкП СнСТйиПккя мСбОТіб Ф біглСбігкСйФ йжмкСйФ ТПджйі; 

5) еОзСккСУмі лПТПйісПккя мСбОТіб пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж, Ф мСйФ пжУиі 
ббПеПккя мСбОТіб кО мПТжмСТію біиькСї йжмкСї еСкж ОаС їХ бжбПеПккя е оієї мПТжмСТії. 

4. Йіг пОУ лТСбПгПккя гСзФйПкмОиькСї лПТПбіТзж лСУОгСбі СУСаж йжмкСвС СТвОкФ 
лСбжккі ТПОиіеСбФбОмж бжекОпПкі ожй КСгПзУСй лСбкСбОдПккя бжзиюпкС б СаУяеі, 
кПСаХігкСйФ гия е'яУФбОккя лжмОкь лПТПбіТзж. 

5. ВігрзСгФбОккя еажмзіб мО/ОаС рзСгж, еОлСгіякжХ лСУОгСбжйж СУСаОйж йжмкСвС 
СТвОкФ ліглТжєйУмбФ ліг пОУ лТСбПгПккя лПТПбіТзж, егіРУкюємьУя Ф лСТягзФ, 
бУмОкСбиПкСйФ еОзСкСй. 
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6. КПеФиьмОмж лПТПбіТзж СнСТйиююмьУя ОзмСй (гСбігзСю) мО є лігУмОбСю гия 
УОйСУміРкСвС бжекОпПккя йжмкжй СТвОкСй УФйж лСгОмзСбСвС еСаСб'яеОккя ліглТжєйУмбО 
сСгС УлиОмж йжмкжХ лиОмПдіб, еОУмСУФбОккя еОХСгіб, лПТПгаОпПкжХ еОзСкОйж КзТОїкж. 

7. К ТОеі бжябиПккя йжмкжй СТвОкСй ліг пОУ лТСбПгПккя лПТПбіТзж СекОз лСТФрПкь 
йжмкжХ лТОбжи ОаС зСкмТОаОкгж лСУОгСбі СУСаж йжмкСвС СТвОкФ бджбОюмь лПТПгаОпПкжХ 
еОзСкСй еОХСгіб. 

8. К ТОеі УзОУФбОккя, ейікж еО ТПеФиьмОмОйж гСзФйПкмОиькСї лПТПбіТзж ТірПкь сСгС 
зиОУжнізОоії мСбОТіб гия йжмкжХ оіиПР, лТжРкямжХ йжмкжйж СТвОкОйж біглСбігкС гС УмОммі 
69 оьСвС КСгПзУФ, ОаС ТірПкь лТС зСТжвФбОккя еОябиПкСї йжмкСї бОТмСУмі мСбОТіб, 
лТжРкямжХ йжмкжйж СТвОкОйж біглСбігкС гС ТСегіиФ III оьСвС КСгПзУФ, гії, бпжкПкі 
ліглТжєйУмбСй кО бжзСкОккя мОзжХ ТірПкь, кП мявкФмь еО УСаСю еОУмСУФбОккя рмТОнкжХ 
(нікОкУСбжХ) УОкзоіР, кОТОХФбОккя лПкі, кОзиОгПккя ОгйікіУмТОмжбкжХ УмявкПкь, зТій 
бжлОгзіб, язсС еОекОпПкі ТірПккя аФиж лТжРкямі кО лігУмОбі лСгОкжХ ліглТжєйУмбСй 
кПгСУмСбіТкжХ гСзФйПкміб, кПгСУмСбіТкСї ікнСТйОоії мО/ОаС бкОУиігСз кПкОгОккя 
ліглТжєйУмбСй бУієї кОябкСї Ф кьСвС ікнСТйОоії, кПСаХігкСї гия лТжРкяммя еОекОпПкжХ 
ТірПкь, сС УФммєбС ближкФиС кО ХОТОзмПТ ожХ ТірПкь. 

ЛмОммя 346. ЙігУмОбж мО лСТягСз лТСбПгПккя йжмкжйж СТвОкОйж гСзФйПкмОиькжХ 
бжїекжХ лПТПбіТСз 

1. ДСзФйПкмОиькі бжїекі лПТПбіТзж лТСбСгямьУя еО кОзОеСй біглСбігкСвС йжмкСвС 
СТвОкФ е ФТОХФбОккяй СаУмОбжк і лігУмОб, ФУмОкСбиПкжХ ожй КСгПзУСй. 

2. ДСзФйПкмОиькСю лиОкСбСю бжїекСю лПТПбіТзСю ббОдОємьУя лПТПбіТзО, язО 
лПТПгаОпПкО б лиОкі-вТОнізФ йжмкСвС СТвОкФ мО лТСбСгжмьУя еО йіУоПекОХСгдПккяй 
ліглТжєйУмбО, сС лПТПбіТяємьУя. К ТОеі бігУФмкСУмі кО ліглТжєйУмбі кОиПдкжХ ФйСб гия 
ТСаСмж лСУОгСбжХ СУіа йжмкСвС СТвОкФ лПТПбіТзО мОзСвС ліглТжєйУмбО, еО евСгСю РСвС 
зПТібкжзО, йСдП лТСбСгжмжУя Ф лТжйісПккі йжмкСвС СТвОкФ. 

3. ЙТСбПгПккя гСзФйПкмОиькжХ лиОкСбжХ бжїекжХ лПТПбіТСз егіРУкюємьУя йжмкжйж 
СТвОкОйж кО лігУмОбі збОТмОиькжХ лиОкіб, язі нСТйФюмьУя кжйж УОйСУміРкС, бжХСгяпж е 
ТПеФиьмОміб ОкОиіеФ еСбкіркьСПзСкСйіпкжХ СлПТОоіР ліглТжєйУмб іе еОУмСУФбОккяй 
УжУмПйж ФлТОбиіккя ТжежзОйж. ЙСТягСз лиОкФбОккя йжмкжйж СТвОкОйж бжїекжХ лПТПбіТСз 
бжекОпОємьУя оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО 
ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ. 

4. ДСзФйПкмОиькО лиОкСбО бжїекО лПТПбіТзО СгкСвС Р мСвС УОйСвС ліглТжєйУмбО йСдП 
лТСбСгжмжУя кП пОУмірП СгкСвС ТОеФ кО 12 йіУяоіб. 

5. К ТОеі лиОкФбОккя йжмкжйж мО ікржйж зСкмТСиююпжйж СТвОкОйж лТСбПгПккя 
лиОкСбСї бжїекСї лПТПбіТзж СгкСвС Р мСвС УОйСвС ліглТжєйУмбО мОзО лПТПбіТзО лТСбСгжмьУя 
еОекОпПкжйж СТвОкОйж СгкСпОУкС. ЙСТягСз зССТгжкОоії лТСбПгПккя лиОкСбжХ бжїекжХ 
лПТПбіТСз оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ йжмкФ лСиімжзФ, 
бжекОпОємьУя КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж. 

6. ЙТОбС кО лТСбПгПккя гСзФйПкмОиькСї лиОкСбСї лПТПбіТзж ліглТжєйУмбО кОгОємьУя 
ижрП еО ФйСбж, сС зПТібкжзФ оьСвС ліглТжєйУмбО ОаС ФлСбкСбОдПкіР кжй СУСаі кП ліекірП 
кід еО 10 зОиПкгОТкжХ гкіб гС гкя лТСбПгПккя еОекОпПкСї лПТПбіТзж бТФпПкС ліг ТСелжУзФ 
ОаС кОгіУиОкС ТПзСйПкгСбОкжй ижУмСй е лСбігСйиПккяй лТС бТФпПккя зСлію кОзОеФ лТС 
лТСбПгПккя гСзФйПкмОиькСї лиОкСбСї лПТПбіТзж мО лжУьйСбП лСбігСйиПккя іе еОекОпПккяй 
гОмж лСпОмзФ лТСбПгПккя мОзСї лПТПбіТзж. 

7. ДСзФйПкмОиькСю лСеОлиОкСбСю бжїекСю лПТПбіТзСю ббОдОємьУя лПТПбіТзО 
ліглТжєйУмбО, язО кП лПТПгаОпПкО лиОкОйж ТСаСмж йжмкСвС СТвОкФ і йСдП лТСбСгжмжУя еО 
кОябкСУмі ХСпО а Сгкієї е мОзжХ СаУмОбжк: 

1) оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ йжмкФ лСиімжзФ, б 
лСТягзФ зСкмТСию егіРУкПкС лПТПбіТзФ йОмПТіОиіб гСзФйПкмОиькСї лПТПбіТзж, лТСбПгПкСї 
йжмкжй СТвОкСй, і бжябиПкС кПбіглСбігкіУмь бжУкСбзіб ОзмО лПТПбіТзж бжйСвОй 
еОзСкСгОбУмбО ОаС кПлСбкП е'яУФбОккя ліг пОУ лПТПбіТзж лжмОкь, сС лСбжккі аФмж е'яУСбОкі 
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ліг пОУ лПТПбіТзж гия бжкПУПккя Са'єзмжбкСвС бжУкСбзФ сСгС гСмТжйОккя ліглТжєйУмбСй 
бжйСв еОзСкСгОбУмбО е лжмОкь йжмкСї УлТОбж. ЙТСбПгПккя мОзСї лСеОлиОкСбСї 
гСзФйПкмОиькСї бжїекСї лПТПбіТзж йСдП ікіоіюбОмжУя оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї 
биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ йжмкФ лСиімжзФ, міиьзж еО ФйСбж, сС УмСУСбкС лСУОгСбжХ СУіа 
йжмкСвС СТвОкФ, язі лТСбСгжиж мОзФ лПТПбіТзФ, ТСелСпОмС УиФдаСбП ТСеУиігФбОккя ОаС 
зТжйікОиькП лТСбОгдПккя. К мОзСйФ ТОеі оПкмТОиькжР СТвОк бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє 
гПТдОбкФ йжмкФ лСиімжзФ, бжекОпОє йжмкжР СТвОк, сС лТСбСгжмжйП мОзФ лПТПбіТзФ; 

2) бжябиПкС нОзмж ОаС СмТжйОкС гСзФйПкмОиькФ ікнСТйОоію, язі УбігпОмь лТС 
лСТФрПккя ліглТжєйУмбСй бжйСв еОзСкСгОбУмбО е лжмОкь йжмкСї УлТОбж, язсС 
ліглТжєйУмбС кП кОгОУмь лСяУкПккя мО їХ гСзФйПкмОиькі лігмбПТгдПккя кО СаСб'яезСбжР 
лжУьйСбжР еОлжм йжмкСвС СТвОкФ лТСмявСй 10 ТСаСпжХ гкіб е гкя СмТжйОккя мОзСвС еОлжмФ; 

3) ліглТжєйУмбСй кП лСгОкС б ФУмОкСбиПкжР УмТСз йжмкФ гПзиОТОоію; 
4) ТСелСпОмС лТСоПгФТФ лТжлжкПккя ліглТжєйУмбО (зТій лПТПмбСТПккя), лСТФрПкС 

лТСбОгдПккя Ф УлТОбі лТС бжекОккя ліглТжєйУмбО аОкзТФмСй; 
5) ліглТжєйУмбСй лСгОкС б ФУмОкСбиПкСйФ лСТягзФ йжмкСйФ СТвОкФ еОлПТПпПккя гС 

ОзмО лПТПбіТзж ОаС УзОТвФ кО лТжРкямП еО її ТПеФиьмОмОйж лСгОмзСбП лСбігСйиПккя-
ТірПккя, б язжХ бжйОвОємьУя лСбкжР ОаС пОУмзСбжР лПТПвияг ТПеФиьмОміб біглСбігкСї 
лПТПбіТзж пж УзОУФбОккя лТжРкямСвС еО її ТПеФиьмОмОйж лСгОмзСбСвС лСбігСйиПккя-ТірПккя 
і еОекОпОюмьУя СаУмОбжкж, язі кП аФиж гСУиігдПкі ліг пОУ лПТПбіТзж мО Са'єзмжбкжР ТСевияг 
язжХ кПйСдижбжР аПе лТСбПгПккя лПТПбіТзж. МОзО лПТПбіТзО лТСбСгжмьУя бжзиюпкС е 
лжмОкь, сС УмОиж лТПгйПмСй СУзОТдПккя. 

8. МТжбОиіУмь гСзФйПкмОиькСї бжїекСї лПТПбіТзж кП лСбжккО лПТПбжсФбОмж 30 ТСаСпжХ 
гкіб. К еОекОпПкжР УмТСз кП бзиюпОюмьУя: 

1) лПТіСг пОУФ йід бТФпПккяй зПТібкжзФ ліглТжєйУмбО, сС лПТПбіТяємьУя, ОаС 
ФлСбкСбОдПкіР кжй СУСаі лжУьйСбСї бжйСвж лТС кОгОккя гСзФйПкміб мО бігСйСУмПР, 
кПСаХігкжХ гия е'яУФбОккя лжмОкь лПТПбіТзж, мО кОгОккяй мОзжХ гСзФйПкміб мО бігСйСУмПР; 

2) пОУ, кПСаХігкжР гия бігкСбиПккя бмТОпПкжХ, лСрзСгдПкжХ ОаС гСУмТСзСбС 
екжсПкжХ гСзФйПкміб, кПСаХігкжХ гия е'яУФбОккя лжмОкь лПТПбіТзж, Ф бжлОгзОХ, 
лПТПгаОпПкжХ ЙСгОмзСбжй зСгПзУСй КзТОїкж; 

3) пОУ, кПСаХігкжР гия бігкСбиПккя аФХвОимПТУьзСвС СаиізФ, Ф ТОеі бжябиПккя 
кПбіглСбігкСУмі лСзОекжзіб Ф гСзФйПкмОХ аФХвОимПТУьзСвС СаиізФ мО/ОаС нікОкУСбСї 
ебімкСУмі; 

4) пОУ, кПСаХігкжР гия УзиОгПккя ОзмО (гСбігзж) лТС ТПеФиьмОмж лПТПбіТзж. 
9. ЛмТСз лТСбПгПккя гСзФйПкмОиькСї бжїекСї лПТПбіТзж йСдП аФмж лТСгСбдПкжР 

кОзОеСй біглСбігкСвС йжмкСвС СТвОкФ, ОиП кП аіиьрП кід кО 15 ТСаСпжХ гкіб. ЙігУмОбОйж 
гия лТСгСбдПккя УмТСзФ лТСбПгПккя лиОкСбСї бжїекСї лПТПбіТзж є: 

1) еОябО ліглТжєйУмбО (Ф ТОеі кПСаХігкСУмі лСгОккя кжй гСзФйПкміб, сС УмСУФюмьУя 
лжмОкь лПТПбіТзж); 

2) ейіккжР ТПджй ТСаСмж ОаС лігУФйСбОкжР Саиіз ТСаСпСвС пОУФ ліглТжєйУмбО мО/ОаС 
РСвС вСУлСгОТУьзжХ Са'єзміб; 

3) бжлОгзж, лПТПгаОпПкі ОаеОоСй мТПмій лФкзмФ 44.7 УмОммі 44 ЙСгОмзСбСвС зСгПзУФ 
КзТОїкж; 

4) бжлОгзж, зСиж б лПТіСг лТСбПгПккя гСзФйПкмОиькСї бжїекСї лПТПбіТзж кО лжУьйСбжР 
еОлжм лСУОгСбСї СУСаж йжмкСвС СТвОкФ, ФлСбкСбОдПкСї кО лТСбПгПккя лПТПбіТзж, 
ліглТжєйУмбСй, язП лПТПбіТяємьУя, кП кОгОкі гСзФйПкмж, кПСаХігкі гия е'яУФбОккя лжмОкь 
мОзСї лПТПбіТзж. 

10. ВУмОкСбиПкі оією УмОммПю УмТСзж, лігУмОбж мО лСТягСз лТСбПгПккя 
гСзФйПкмОиькжХ бжїекжХ лПТПбіТСз ліглТжєйУмб кП лСржТююмьУя кО лПТПбіТзж, сС 
лТСбСгямьУя еО еОябСю УОйСвС ліглТжєйУмбО (Ф мСйФ пжУиі еО еОябСю лТС кОгОккя 
ОбмСТжеОоії), О мОзСд кО лПТПбіТзж, сС лТСбСгямьУя біглСбігкС гС зТжйікОиькСвС 
лТСоПУФОиькСвС еОзСкФ ОаС Ф лТСоПУі лТСбОгдПккя б ОгйікіУмТОмжбкіР УлТОбі лТС 
лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи УмСУСбкС лСУОгСбСї СУСаж оьСвС ліглТжєйУмбО. 
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11. ДСзФйПкмОиькФ бжїекФ (лиОкСбФ пж лСеОлиОкСбФ) лПТПбіТзФ ліглТжєйУмбО йСдП 
аФмж еФлжкПкС кОзОеСй біглСбігкСвС йжмкСвС СТвОкФ, зСлія язСвС кП ліекірП кОУмФлкСвС 
ТСаСпСвС гкя кОгУжиОємьУя ліглТжєйУмбФ ТПзСйПкгСбОкжй ижУмСй е лСбігСйиПккяй лТС 
бТФпПккя ОаС бТФпОємьУя ліг ТСелжУзФ зПТібкжзФ ліглТжєйУмбО пж ФлСбкСбОдПкіР кжй СУСаі, 
е лСгОиьржй лСкСбиПккяй її лТСбПгПккя кО кПбжзСТжУмОкжР УмТСз еО кОябкСУмі ХСпО а 
Сгкієї е мОзжХ лігУмОб: 

1) кПСаХігкіУмь бігкСбиПккя ліглТжєйУмбСй бмТОпПкжХ гСзФйПкміб ОаС СаґТФкмСбОкСї 
лСмТПаж б гСгОмзСбСйФ пОУі гия кОгОккя гСзФйПкміб, бжекОпПкжХ Ф еОлжмі лСУОгСбСї СУСаж 
йжмкСвС СТвОкФ; 

2) кПСаХігкіУмь лТСбПгПккя йжмкСї ПзУлПТмжеж; 
3) кПСаХігкіУмь лТСбПгПккя еФУмТіпкСї ебіТзж; 
4) кПСаХігкіУмь СмТжйОккя ікнСТйОоії біг ікржХ гПТдОбкжХ СТвОкіб КзТОїкж ОаС 

ФлСбкСбОдПкжХ СТвОкіб ікСеПйкжХ гПТдОб. 
12. ЗФлжкПккя гСзФйПкмОиькСї бжїекСї (лиОкСбСї пж лСеОлиОкСбСї) лПТПбіТзж 

лПТПТжбОє лПТПаів УмТСзФ лТСбПгПккя лПТПбіТзж еО ФйСбж бТФпПккя ліг ТСелжУзФ зПТібкжзФ 
ліглТжєйУмбО пж ФлСбкСбОдПкіР кжй СУСаі ОаС кОгіУиОккя ліглТжєйУмбФ ТПзСйПкгСбОкжй 
ижУмСй е лСбігСйиПккяй лТС бТФпПккя зСлії кОзОеФ лТС еФлжкПккя мОзСї лПТПбіТзж. ЙТж 
оьСйФ лПТПбіТзО йСдП аФмж еФлжкПкО кО еОвОиькжР УмТСз, сС кП лПТПбжсФє 30 ТСаСпжХ гкіб, 
О б ТОеі кПСаХігкСУмі лТСбПгПккя йжмкСї ПзУлПТмжеж, СмТжйОккя ікнСТйОоії біг ікржХ 
гПТдОбкжХ СТвОкіб КзТОїкж ОаС ФлСбкСбОдПкжХ СТвОкіб ікСеПйкжХ гПТдОб, еОбПТрПккя 
ТСевиягФ УФгСй лСеСбіб е лжмОкь, лСб'яеОкжХ е лТПгйПмСй лПТПбіТзж, бігкСбиПккя 
ліглТжєйУмбСй бмТОпПкжХ гСзФйПкміб лПТПбіТзО йСдП аФмж еФлжкПкО кО УмТСз, кПСаХігкжР 
гия еОбПТрПккя мОзжХ лТСоПгФТ. 

13. КірПккя лТС еФлжкПккя мО лСкСбиПккя гСзФйПкмОиькСї лПТПбіТзж ліглТжєйУмбО 
лТжРйОє зПТібкжз йжмкСвС СТвОкФ ОаС СУСаО, язО бжзСкФє РСвС СаСб'яезж, еО лжУьйСбжй 
лСгОккяй лСУОгСбСї СУСаж, язО лТСбСгжмь мОзФ лПТПбіТзФ, ОаС еО СаґТФкмСбОкжй 
ебПТкПккяй ліглТжєйУмбО, сС лПТПбіТяємьУя. 

14. ЙСУОгСбжй СУСаОй йжмкСвС СТвОкФ, ФлСбкСбОдПкжй кО лТСбПгПккя лПТПбіТзж, 
еОаСТСкяємьУя лПТПаФбОмж кО мПТжмСТії ліглТжєйУмбО б лПТіСг еФлжкПккя лПТПбіТзж, зТій 
бжлОгзіб, зСиж бжкжзОє кПСаХігкіУмь екяммя ОаС еОйікж йжмкСвС еОаПелПпПккя, кОзиОгПкСвС 
біглСбігкС гС лФкзмФ 14 пОУмжкж лПТрСї УмОммі 347 оьСвС КСгПзУФ. 

ЛмОммя 347. ЙТОбО мО СаСб'яезж лСУОгСбжХ СУіа йжмкжХ СТвОкіб ліг пОУ лТСбПгПккя 
гСзФйПкмОиькжХ бжїекжХ лПТПбіТСз 

1. ЙСУОгСбжй СУСаОй йжмкжХ СТвОкіб ліг пОУ лТСбПгПккя гСзФйПкмОиькСї бжїекСї 
лПТПбіТзж гия е'яУФбОккя лжмОкь, лСб'яеОкжХ е лПТПбіТзСю, кОгОємьУя лТОбС: 

1) егіРУкюбОмж лПТПбіТзФ вТСрСбжХ, нікОкУСбжХ і аФХвОимПТУьзжХ гСзФйПкміб, ебіміб, 
зСкмТОзміб, гПзиОТОоіР, зОиьзФияоіР, ікржХ гСзФйПкміб, язі йСдФмь аФмж лСб'яеОкі е 
СлПТОоіяйж іе ббПеПккя (лПТПУжиОккя) мСбОТіб кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж ОаС мПТжмСТію 
біиькСї йжмкСї еСкж пж бжбПеПккя (лПТПУжиОккя) мСбОТіб еО йПді йжмкСї мПТжмСТії КзТОїкж 
ОаС мПТжмСТії біиькСї йжмкСї еСкж, Ф мСйФ пжУиі ікнСТйОоії, кПСаХігкСї гия е'яУФбОккя лжмОкь 
лПТПбіТзж, язО є б ТСелСТягдПккі ліглТжєйУмбО, сС лПТПбіТяємьУя, б ПиПзмТСккСйФ бжвиягі; 

2) СмТжйФбОмж аПеСлиОмкС біг ліглТжєйУмб, сС лПТПбіТяюмьУя, ікнСТйОоію, лСяУкПккя, 
лжУьйСбі гСбігзж е лжмОкь, сС бжкжзОюмь ліг пОУ лТСбПгПккя лПТПбіТзж, зСлії гСзФйПкміб, 
еОУбігпПкі ліглжУСй зПТібкжзО ліглТжєйУмбО ОаС ФлСбкСбОдПкСю кжй СУСаСю мО УзТілиПкі 
лПпОмзСю (еО кОябкСУмі); 

3) лТСбСгжмж Свияг бжТСакжпжХ, УзиОгУьзжХ, мСТвСбПиькжХ мО ікржХ лТжйісПкь 
ліглТжєйУмбО, сС лПТПбіТяємьУя, е бігСаТОдПккяй ТПеФиьмОміб мОзСвС СвиягФ Ф 
біглСбігкСйФ Озмі; 

4) бігажТОмж лТСаж мО/ОаС еТОезж мСбОТіб, язсС є мОзО йСдижбіУмь; 
5) лТСбСгжмж Ф лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж, зСкмТСиькі 

ОкОиіеж УжТСбжкж, йОмПТіОиіб і вСмСбСї лТСгФзоії, зСкмТСиькі еОлФУзж Ф бжТСакжомбС 
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УжТСбжкж мО йОмПТіОиіб, язі лПТПаФбОиж ОаС лПТПаФбОюмь ліг йжмкжй зСкмТСиПй пж 
бжзСТжУмСбФбОижУя ліглТжєйУмбСй, сС лПТПбіТяємьУя, Ф бжТСакжомбі вСмСбСї лТСгФзоії, 
бжвСмСбиПкСї іе УжТСбжкж мО йОмПТіОиіб, лСйісПкжХ Ф біглСбігкжР йжмкжР ТПджй, ОаС 
лТжекОпОмж лТСбПгПккя еОекОпПкжХ гіР ФлСбкСбОдПкжйж ПзУлПТмОйж; лТжекОпОмж 
лТСбПгПккя ФлСбкСбОдПкжйж ПзУлПТмОйж зСкмТСиькжХ СайіТіб СаУявіб аФгібПиькжХ, 
йСкмОдкжХ, ТПйСкмкжХ мО ікржХ ТСаім; 

6) лТСбСгжмж еФУмТіпкі ебіТзж кО ліглТжєйУмбОХ; 
7) бжйОвОмж біг зПТібкжзіб мО ікржХ лСУОгСбжХ СУіа ліглТжєйУмбО, сС лПТПбіТяємьУя, 

лТжлжкПккя гіР, сС лПТПрзСгдОюмь егіРУкПккю лСбкСбОдПкь лСУОгСбжйж СУСаОйж 
йжмкжХ СТвОкіб; 

8) бжйОвОмж біг зПТібкжзіб ліглТжєйУмбО, сС лПТПбіТяємьУя, лТСбПгПккя ікбПкмОТжеОоії 
СУкСбкжХ нСкгіб, мСбОТкС-йОмПТіОиькжХ оіккСУмПР, язі лПТПаФбОиж ОаС лПТПаФбОюмь ліг 
йжмкжй зСкмТСиПй пж бжзСТжУмСбФбОижУя ожй ліглТжєйУмбСй ТОеСй іе мСбОТОйж, язі аФиж 
лСйісПкі Ф біглСбігкжР йжмкжР ТПджй, аФмж лТжУФмкійж лТж її лТСбПгПккі, О б ТОеі бігйСбж 
біг лТСбПгПккя мОзСї ікбПкмОТжеОоії - ебПТмОмжУя гС УФгФ б ФУмОкСбиПкСйФ еОзСкСй лСТягзФ 
е бжйСвСю еСаСб'яеОмж ліглТжєйУмбС, сС лПТПбіТяємьУя, гС лТСбПгПккя еОекОпПкСї 
ікбПкмОТжеОоії; 

9) Ф ТОеі кПгСлФсПккя лСУОгСбжХ СУіа йжмкжХ СТвОкіб гС лТСбПгПккя СвиягФ мПТжмСТіР 
мО бжТСакжпжХ, УзиОгУьзжХ, мСТвСбПиькжХ пж ікржХ лТжйісПкь, егіРУкПккя зСкмТСиькжХ 
ОкОиіеіб, бжекОпПкжХ Ф оіР УмОммі, ебПТмОмжУя гС УФгФ іе лСгОккяй лТС еФлжкПккя бжгОмзСбжХ 
СлПТОоіР ліглТжєйУмбО кО ТОХФкзОХ мОзСвС ліглТжєйУмбО рияХСй кОзиОгПккя ОТПрмФ кО 
зСрмж мО ікрі оіккСУмі мОзСвС ліглТжєйУмбО, сС екОХСгямьУя Ф аОкзФ (зТій СлПТОоіР е бжгОпі 
еОТСаімкСї лиОмж, УлиОмж йжмкжХ лиОмПдіб мО ікржХ лСгОмзіб і еаСТіб, єгжкСвС бкПУзФ кО 
еОвОиькССаСб'яезСбП гПТдОбкП УСоіОиькП УмТОХФбОккя, О мОзСд бжекОпПкжХ зСкмТСиююпжй 
СТвОкСй вТСрСбжХ еСаСб'яеОкь ліглТжєйУмбО); 

10) УзиОгОмж лТСмСзСиж лТС лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи Ф лСТягзФ, бжекОпПкСйФ ожй 
КСгПзУСй; 

11) бжекОпОмж УФйж лСгОмзСбжХ еСаСб'яеОкь ліглТжєйУмбО б лСТягзФ, бжекОпПкСйФ 
ожй КСгПзУСй; 

12) СмТжйФбОмж біг УмТОХСбжХ зСйлОкіР мО аОкзібУьзжХ ФУмОкСб ікнСТйОоію б лСТягзФ 
мО СаУяеі, бжекОпПкжХ еОзСкСй; 

13) зСТжУмФбОмжУя Ф УиФдаСбжХ УлТОбОХ еОУСаОйж еб'яезФ, язі кОиПдОмь 
ліглТжєйУмбОй, сС лПТПбіТяюмьУя, е гСебСиФ лСУОгСбжХ СУіа ожХ ліглТжєйУмб; 

14) кОзиОгОмж кО пОУ е'яУФбОккя лжмОкь, язі лігиявОюмь лПТПбіТоі, йжмкП еОаПелПпПккя 
кО зСйл'юмПТж, УПРнж (рОнж), ОТХібж мО ікрі йіУоя, гП еаПТівОюмьУя гСзФйПкмж, Ф мСйФ пжУиі 
б ПиПзмТСккіР нСТйі, кПСаХігкі гия лТСбПгПккя лПТПбіТзж, О мОзСд кО УзиОгУьзі, бжТСакжпі, 
мСТвСбПиькі лТжйісПккя, язсС іУкФє біТСвігкіУмь кПУОкзоіСкСбОкСвС бжиФпПккя, екжсПккя, 
лігйікж, ейікж УмОкФ ОаС язіУкжХ ХОТОзмПТжУмжз мСбОТіб, язі екОХСгямьУя б ожХ лТжйісПккяХ, 
сС йСдП йОмж ближб кО лТжРкяммя ТірПккя еО ТПеФиьмОмОйж лПТПбіТзж; 

15) ікрі лТОбО, лПТПгаОпПкі ожй КСгПзУСй мО еОзСкОйж КзТОїкж. 
2. ЙСУОгСбі СУСаж йжмкжХ СТвОкіб ліг пОУ лТСбПгПккя гСзФйПкмОиькСї бжїекСї 

лПТПбіТзж ліглТжєйУмбО еСаСб'яеОкі: 
1) лТСбСгжмж лПТПбіТзФ біглСбігкС гС її лТСвТОйж, сС еОмбПТгдФємьУя кОзОеСй 

біглСбігкСвС йжмкСвС СТвОкФ лТС лТжекОпПккя лПТПбіТзж; 
2) лСбОдОмж лТОбО мО еОзСккі ікмПТПУж лТОоібкжзіб ліглТжєйУмбО, сС лПТПбіТяємьУя, кП 

гСлФУзОмж еОлСгіяккя ліглТжєйУмбФ рзСгж кПлТОбСйіТкжйж ТірПккяйж, гіяйж ОаС 
аПегіяиькіУмю; 

3) кП лСТФрФбОмж кСТйОиькСвС ТПджйФ ТСаСмж ліглТжєйУмбО, сС лПТПбіТяємьУя; 
4) бжзСТжУмСбФбОмж аФгь-язФ ікнСТйОоію, СмТжйОкФ ліг пОУ лТСбПгПккя лПТПбіТзж, 

бжзиюпкС Ф йжмкжХ оіияХ; 
5) кП ТСевСиСрФбОмж ікнСТйОоію, язО аФиО СмТжйОкО ліг пОУ лТСбПгПккя лПТПбіТзж і 

УмОкСбжмь гПТдОбкФ, аОкзібУьзФ ОаС зСйПТоіРкФ мОєйкжою, сС СХСТСкяємьУя еОзСкСй; 
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6) кОгОбОмж кО бжйСвФ лСУОгСбжХ СУіа ліглТжєйУмбО, сС лПТПбіТяємьУя, кПСаХігкФ 
ікнСТйОоію сСгС лСиСдПкь еОзСкСгОбУмбО, язі УмСУФюмьУя лжмОкь лПТПбіТзж; 

7) еОаПелПпФбОмж еаПТПдПккя гСзФйПкміб, СмТжйОкжХ мО УзиОгПкжХ Ф ХСгі лПТПбіТзж, кП 
ТСевСиСрФбОмж їХ ейіУм аПе евСгж ліглТжєйУмбО, сС лПТПбіТяємьУя, зТій бжлОгзіб, 
лПТПгаОпПкжХ ожй КСгПзУСй; 

8) ікнСТйФбОмж лСУОгСбжХ СУіа ліглТжєйУмбО, сС лПТПбіТяємьУя, лТС їХкі лТОбО мО 
СаСб'яезж ліг пОУ лТСбПгПккя йжмкСвС зСкмТСию ліУия бжлФУзФ мСбОТіб, лТС лТжекОпПккя мО 
лТСбПгПккя ПзУлПТмжеж (гСУиігдПккя), беяммя лТСа мО еТОезіб; 

9) бжгОбОмж зПТібкжзФ ліглТжєйУмбО, сС лПТПбіТяємьУя, ОаС СУСаі, язО бжзСкФє РСвС 
СаСб'яезж, лТжйіТкжз ОзмО ОаС гСбігзж, УзиОгПкжХ еО ТПеФиьмОмОйж лПТПбіТзж; 

10) бжзСкФбОмж ікрі СаСб'яезж, лПТПгаОпПкі ожй КСгПзУСй мО ікржйж еОзСкОйж 
КзТОїкж. 

ЛмОммя 348. ЙТСбПгПккя еФУмТіпкжХ ебіТСз 
1. ЙСУОгСбі СУСаж йжмкжХ СТвОкіб ліг пОУ лТСбПгПккя гСзФйПкмОиькжХ бжїекжХ 

лПТПбіТСз ліглТжєйУмб е йПмСю е'яУФбОккя лжмОкь лПТПбіТзж йОюмь лТОбС лТСбСгжмж 
еФУмТіпкі ебіТзж. 

2. ЙігУмОбСю гия лТСбПгПккя еФУмТіпкСї ебіТзж є лСмТПаО Ф лПТПбіТоі бігСйСУмПР, 
СмТжйОкжХ біг СУСаж, аПелСУПТПгкьС ОаС СлСУПТПгзСбОкС еОиФпПкСї гС СлПТОоіР е 
мСбОТОйж, лПТПйісПкжйж пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж, Ф мСйФ пжУиі ббПеПкжйж кО 
мПТжмСТію біиькСї йжмкСї еСкж ОаС бжбПеПкжйж е оієї мПТжмСТії, пж біг аФгь-язСї ікрСї СУСаж, 
язО йСдП бСиСгімж гСзФйПкмОйж мО гОкжйж, кПСаХігкжйж гия лТжРкяммя ТірПккя еО 
ТПеФиьмОмОйж лПТПбіТзж, язсС мОзО СУСаО кП кОгОУмь лСяУкПкь мО кПСаХігкжХ 
гСзФйПкмОиькжХ лігмбПТгдПкь кО лжУьйСбжР еОлжм йжмкСвС СТвОкФ лТСмявСй мТьСХ 
ТСаСпжХ гкіб е гОмж СмТжйОккя еОлжмФ. 

3. Йіг пОУ еФУмТіпкСї ебіТзж лПТПбіТяюмьУя гСмТжйОккя бжйСв еОзСкСгОбУмбО лТж 
егіРУкПккі еСбкіркьСмСТвСбПиькжХ СлПТОоіР, ікнСТйОоія, язО йіУмжмьУя Ф йжмкіР гПзиОТОоії, 
гПзиОТОоії йжмкСї бОТмСУмі, О мОзСд бжг мО СаУяв СлПТОоіР е мСбОТОйж і егіРУкПкжХ 
ТСеТОХФкзіб еО кжХ гия е'яУФбОккя їХ ТПОиькСУмі мО гСУмСбіТкСУмі. 

4. КПеФиьмОмж еФУмТіпкСї ебіТзж йСдФмь аФмж бжзСТжУмОкі бжзиюпкС гия лігмбПТгдПккя 
ОаС УлТСУмФбОккя ікнСТйОоії, сС йіУмжмьУя Ф йжмкіР гПзиОТОоії, гПзиОТОоії йжмкСї бОТмСУмі, 
О мОзСд гСгОкжХ гС кжХ зСйПТоіРкжХ мО ікржХ гСзФйПкмОХ. 

5. ЗФУмТіпкі ебіТзж кП є лПТПбіТзОйж і лТСбСгямьУя б лСТягзФ, бжекОпПкСйФ 
оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ 
нікОкУСбФ лСиімжзФ. 

6. ЗО ТПеФиьмОмОйж еФУмТіпкСї ебіТзж УзиОгОємьУя гСбігзО, язО Ф гПУямжгПккжР УмТСз 
ліУия еОбПТрПккя ебіТзж кОгОємьУя гия ліглжУОккя зПТібкжзФ ліглТжєйУмбО, кО язСйФ 
лТСбСгжиОУя ебіТзО. 

ЛмОммя 349. КйСбж гСлФУзФ лСУОгСбжХ СУіа йжмкжХ СТвОкіб гС лТСбПгПккя 
гСзФйПкмОиькжХ (лиОкСбжХ пж лСеОлиОкСбжХ) бжїекжХ лПТПбіТСз мО еФУмТіпкжХ 

ебіТСз 
1. ЙСУОгСбі СУСаж йжмкСвС СТвОкФ йОюмь лТОбС лТжУмФлжмж гС лТСбПгПккя 

гСзФйПкмОиькСї (лиОкСбСї пж лСеОлиОкСбСї) бжїекСї лПТПбіТзж гПзиОТОкмО пж еФУмТіпкСї 
ебіТзж кО ліглТжєйУмбі еО кОябкСУмі лігУмОб гия їХ лТСбПгПккя, бжекОпПкжХ ожй КСгПзУСй, 
мО еО ФйСбж лТПг'ябиПккя зПТібкжзФ біглСбігкСвС ліглТжєйУмбО ОаС ФлСбкСбОдПкіР кжй 
СУСаі ліг ТСелжУзФ лСУбігпПккя кО лТОбС лТСбПгПккя лПТПбіТзж, б язСйФ еОекОпОюмьУя гОмО 
РСвС бжгОпі, кОебО йжмкСвС СТвОкФ, йПмО лТСбПгПккя лПТПбіТзж, бжг (лиОкСбО пж 
лСеОлиОкСбО) мО лігУмОбж її лТСбПгПккя, гОмж лСпОмзФ мО еОзікпПккя лПТПбіТзж, лСУОгж, 
УлПоіОиькі ебОккя мО лТіебжсО лСУОгСбжХ СУіа йжмкСвС СТвОкФ, язі лТСбСгжмжйФмь 
лПТПбіТзФ, лТПг'ябиПккя УиФдаСбжХ лСУбігпПкь еОекОпПкжХ СУіа, О мОзСд кОгОккя зСлії 
кОзОеФ йжмкСвС СТвОкФ лТС лТСбПгПккя лПТПбіТзж. 
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2. ЙСУбігпПккя кО лТОбС лТСбПгПккя лПТПбіТзж є гіРУкжй еО ФйСбж кОябкСУмі ліглжУФ 
зПТібкжзО йжмкСвС СТвОкФ, УзТілиПкСвС лПпОмзСю йжмкСвС СТвОкФ. 

3. ЗПкОгОккя зПТібкжзФ ліглТжєйУмбО ОаС ФлСбкСбОдПкіР кжй СУСаі зСлії кОзОеФ 
йжмкСвС СТвОкФ лТС лТСбПгПккя лПТПбіТзж, кПлТПг'ябиПккя УиФдаСбжХ лСУбігпПкь 
лСУОгСбжХ СУіа йжмкСвС СТвОкФ, язі лТСбСгжмжйФмь лПТПбіТзФ, мО лСУбігпПккя кО лТОбС 
лТСбПгПккя лПТПбіТзж ОаС їХ кОгОккя (лТПг'ябиПккя) е лСТФрПккяй бжйСв, ФУмОкСбиПкжХ 
пОУмжкОйж лПТрСю і гТФвСю оієї УмОммі, є лігУмОбСю гия кПгСлФУзФ лСУОгСбжХ СУіа йжмкСвС 
СТвОкФ гС лТСбПгПккя лПТПбіТзж. 

4. ЗПгСлФсПккя лСУОгСбжХ СУіа йжмкСвС СТвОкФ гС лТСбПгПккя лПТПбіТзж е ікржХ 
лігУмОб, кід мі, сС бжекОпПкі Ф пОУмжкі мТПміР оієї УмОммі, кП гСебСияємьУя. 

5. ЙТж лТПг'ябиПккі лСУбігпПккя кО лТОбС лТСбПгПккя лПТПбіТзж зПТібкжз 
ліглТжєйУмбО ОаС ФлСбкСбОдПкО кжй СУСаО ТСелжУФємьУя Ф лСУбігпПккі іе еОекОпПккяй 
УбСвС лТіебжсО, ій'я, лС аОмьзСбі, лСУОгж, гОмж і пОУФ СекОРСйиПккя. 

6. К ТОеі бігйСбж зПТібкжзО ліглТжєйУмбО ОаС ФлСбкСбОдПкСї кжй СУСаж ТСелжУОмжУя б 
лСУбігпПккі кО лТОбС лТСбПгПккя лПТПбіТзж лСУОгСбжйж СУСаОйж йжмкСвС СТвОкФ 
УзиОгОємьУя Озм, язжР еОУбігпФє нОзм бігйСбж. Азм лТС бігйСбФ біг ліглжУФ б лСУбігпПккі кО 
лТОбС лТСбПгПккя лПТПбіТзж є лігУмОбСю гия лСпОмзФ лТСбПгПккя мОзСї лПТПбіТзж. 

7. К ТОеі бігйСбж зПТібкжзО ліглТжєйУмбО ОаС ФлСбкСбОдПкСї кжй СУСаж Ф гСлФУзФ 
лСУОгСбжХ СУіа йжмкСвС СТвОкФ гС лТСбПгПккя лПТПбіТзж УзиОгОємьУя Озм. 

ЛмОммя 350. ЙТОбО мО СаСб'яезж лСУОгСбжХ СУіа ліглТжєйУмбО, сС лПТПбіТяємьУя, ліг 
пОУ лТСбПгПккя гСзФйПкмОиькжХ лПТПбіТСз 

1. ЙСУОгСбі СУСаж ліглТжєйУмбО, сС лПТПбіТяємьУя, йОюмь лТОбС: 
1) бжйОвОмж біг лСУОгСбжХ СУіа йжмкСвС СТвОкФ лСбігСйиПккя лігУмОб гия лТСбПгПккя 

лПТПбіТзж, лТПг'ябиПккя лСУбігпПккя кО лТОбС лТСбПгПккя лПТПбіТзж, УиФдаСбжХ 
лСУбігпПкь лСУОгСбжХ СУіа йжмкжХ СТвОкіб, язі лТСбСгжмжйФмь лПТПбіТзФ, О мОзСд кОгОккя 
зСлії кОзОеФ йжмкСвС СТвОкФ лТС лТСбПгПккя лПТПбіТзж; 

2) кОгОбОмж лСУОгСбжй СУСаОй йжмкСвС СТвОкФ, язі лТСбСгямь лПТПбіТзФ, лжУьйСбі 
еОябж, еОФбОдПккя, лСяУкПккя е лжмОкь, сС УмСУФюмьУя лПТПбіТзж; 

3) еОлжмФбОмж Ф лСУОгСбжХ СУіа йжмкСвС СТвОкФ мО СмТжйФбОмж біг кжХ ікнСТйОоію 
сСгС лСиСдПкь еОзСкСгОбУмбО, сС УмСУФюмьУя лжмОкь лПТПбіТзж; 

4) кОгОбОмж лСУОгСбжй СУСаОй йжмкСвС СТвОкФ бУі кОябкі Ф їХ ТСелСТягдПккі 
гСзФйПкмж мО бігСйСУмі, сС лігмбПТгдФюмь лТСоПгФТж гПзиОТФбОккя мО йжмкСвС 
СнСТйиПккя мСбОТіб гС біглСбігкСвС йжмкСвС ТПджйФ, О мОзСд гСмТжйОккя бжйСв 
еОзСкСгОбУмбО е лжмОкь йжмкСї УлТОбж; 

5) бжйОвОмж біг лСУОгСбжХ СУіа йжмкСвС СТвОкФ лПТПбіТзж бігСйСУмПР мО нОзміб, сС 
йСдФмь Убігпжмж кО зСТжУмь ліглТжєйУмбО; 

6) ебПТмОмжУя гС йжмкСвС СТвОкФ, лСУОгСбі СУСаж язСвС лТСбСгямь лПТПбіТзФ, е 
зиСлСмОккяй лТС лТСгСбдПккя УмТСзФ лСгОккя гСзФйПкміб, УмТСзФ лТСбПгПккя лПТПбіТзж; 

7) лСгОбОмж лжУьйСбі еОФбОдПккя ОаС еОлПТПпПккя гС ОзмО лПТПбіТзж Ф ТОеі кПевСгж е 
бжзиОгПкжйж б кьСйФ нОзмОйж мО СаУмОбжкОйж, бжйОвОмж ТСевиягФ ожХ еОФбОдПкь ОаС 
еОлПТПпПкь лСУОгСбжйж СУСаОйж йжмкСвС СТвОкФ лС УФмі мО гСиФпОмж їХ гС ОзмО, сС 
УзиОгОємьУя еО ТПеФиьмОмОйж лПТПбіТзж; 

8) СмТжйФбОмж Ф лСУОгСбжХ СУіа йжмкСвС СТвОкФ ліУия еОзікпПккя лПТПбіТзж лТжйіТкжз 
ОзмО (гСбігзж), сС УзиОгОємьУя еО ТПеФиьмОмОйж лПТПбіТзж; 

9) СУзОТдФбОмж ТірПккя, лТжРкямП йжмкжй СТвОкСй еО ТПеФиьмОмОйж лПТПбіТзж; 
10) УзиОгОмж ТСеТОХФкСз еажмзіб мО/ОаС рзСгж, еОлСгіякжХ ліглТжєйУмбФ Ф еб'яезФ е 

лТСбПгПккяй гСзФйПкмОиькСї лПТПбіТзж, мО бжйОвОмж б ФУмОкСбиПкСйФ еОзСкСй лСТягзФ 
бігрзСгФбОккя мОзжХ еажмзіб мО/ОаС рзСгж, О мОзСд гСиФпОмж еОекОпПкжР ТСеТОХФкСз гС 
ОзмО, сС УзиОгОємьУя еО ТПеФиьмОмОйж лПТПбіТзж, яз РСвС кПбіг'єйкжР гСгОмСз; 

11) зСТжУмФбОмжУя ікржйж лТОбОйж, сС лПТПгаОпПкі ожй КСгПзУСй мО ікржйж 
еОзСкОйж КзТОїкж. 
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2. ЙСУОгСбі СУСаж ліглТжєйУмбО, сС лПТПбіТяємьУя, еСаСб'яеОкі: 
1) кП лПТПрзСгдОмж еОзСккіР гіяиькСУмі лСУОгСбжХ СУіа йжмкСвС СТвОкФ ліг пОУ 

лТСбПгПккя лПТПбіТзж мО бжзСкФбОмж еОзСккі бжйСвж еОекОпПкжХ СУіа, Ф мСйФ пжУиі СмТжйОкі 
б лжУьйСбіР нСТйі, язі УмСУФюмьУя кОгОккя гС лПТПбіТзж гСзФйПкміб, їХ зСліР, ікнСТйОоії, Ф 
мСйФ пжУиі, еО кОябкСУмі - б ПиПзмТСккіР нСТйі, лТСбПгПккя ікбПкмОТжеОоіР, Свиягіб мО 
ТПОиіеОоії ікржХ лТОб лСУОгСбжХ СУіа йжмкжХ СТвОкіб, лПТПгаОпПкжХ ожй КСгПзУСй мО 
ЙСгОмзСбжй зСгПзУСй КзТОїкж; 

2) еОаПелПпФбОмж Ф ТСаСпжР пОУ аПелПТПрзСгкжР гСУмФл лСУОгСбжХ СУіа йжмкСвС 
СТвОкФ, язі егіРУкююмь лПТПбіТзФ, кО Са'єзмж ліглТжєйУмбО, сС лПТПбіТяємьУя, мО 
еОаПелПпФбОмж ФйСбж гия бжзСкОккя кжйж УбСїХ СаСб'яезіб; 

3) еОаПелПпФбОмж Ф ТОеі кПСаХігкСУмі лСУОгСбжХ СУіа йжмкСвС СТвОкФ ТСаСпжй йіУоПй 
кО ліглТжєйУмбі, сС лПТПбіТяємьУя, зСйл'юмПТкСю мО ікрСю СТвмПХкізСю (еО кОябкСУмі); 

4) ТСажмж еОлжУ лТС СекОРСйиПккя кО лСУбігпПккі лТС лТСбПгПккя лПТПбіТзж; 
5) бжекОпОмж СУіа, біглСбігОиькжХ еО кОгОккя ікнСТйОоії лСУОгСбжй СУСаОй йжмкСвС 

СТвОкФ, язі егіРУкююмь лПТПбіТзФ, кП ліекірП гбСХ ТСаСпжХ гкіб е гкя лСпОмзФ лПТПбіТзж; 
6) еОаПелПпФбОмж еаПТПдПккя гСзФйПкміб, кПСаХігкжХ гия е'яУФбОккя лжмОкь лПТПбіТзж, 

лТСмявСй УмТСзіб, лПТПгаОпПкжХ лФкзмСй 44.3 УмОммі 44 ЙСгОмзСбСвС зСгПзУФ КзТОїкж, мО їХ 
бігкСбиПккя Ф ТОеі бмТОмж пж лПТПгпОУкСвС екжсПккя; 

7) бжзСкФбОмж ікрі СаСб'яезж, лПТПгаОпПкі ожй КСгПзУСй мО ікржйж еОзСкОйж КзТОїкж. 

ЛмОммя 351. ДСзФйПкмОиькі кПбжїекі лПТПбіТзж 
1. ЙТПгйПмСй гСзФйПкмОиькжХ кПбжїекжХ лПТПбіТСз є гОкі лТС УбСєпОУкіУмь, 

гСУмСбіТкіУмь, лСбкСмФ кОТОХФбОккя мО УлиОмж йжмкжХ лиОмПдіб лТж лПТПйісПккі мСбОТіб 
пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж ліглТжєйУмбОйж, О мОзСд лТж лПТПйісПккі мСбОТіб пПТПе 
йжмкжР зСТгСк КзТОїкж вТСйОгякОйж е лСгОккяй йжмкСї гПзиОТОоії, лПТПгаОпПкСї 
еОзСкСгОбУмбСй КзТОїкж гия ліглТжєйУмб. 

2. ДСзФйПкмОиькО кПбжїекО лПТПбіТзО лТСбСгжмьУя Ф ТОеі: 
1) бжябиПккя СекОз, сС УбігпОмь лТС йСдижбП лСТФрПккя еОзСкСгОбУмбО КзТОїкж е 

лжмОкь йжмкСї УлТОбж, еО ТПеФиьмОмОйж ОкОиіеФ ПиПзмТСккжХ зСліР йжмкжХ гПзиОТОоіР, 
ікнСТйОоії, сС УмСУФємьУя мСбОТіб, йжмкП СнСТйиПккя язжХ еОбПТрПкС, СмТжйОкСї біг 
УФа'єзміб еСбкіркьСПзСкСйіпкСї гіяиькСУмі мО бжТСакжзіб мОзжХ мСбОТіб, е бжУкСбзіб 
ОзТПгжмСбОкжХ біглСбігкС гС еОзСкСгОбУмбО ПзУлПТміб; 

2) кОгХСгдПккя біг ФлСбкСбОдПкжХ СТвОкіб ікСеПйкжХ гПТдОб гСзФйПкмОиькС 
лігмбПТгдПкСї ікнСТйОоії лТС кПлігмбПТгдПккя ОбмПкмжпкСУмі лСгОкжХ йжмкСйФ СТвОкСбі 
гСзФйПкміб сСгС мСбОТіб, йжмкП СнСТйиПккя язжХ еОбПТрПкС, кПгСУмСбіТкіУмь бігСйСУмПР, 
сС б кжХ йіУмямьУя, О мОзСд еОлжміб УмСУСбкС кОгОккя ікнСТйОоії лТС еСбкіркьСПзСкСйіпкі 
СлПТОоії, язі егіРУкюбОижУя еО ФпОУмю УФа'єзміб еСбкіркьСПзСкСйіпкСї гіяиькСУмі - 
ТПежгПкміб КзТОїкж. 

3. ДСзФйПкмОиькО кПбжїекО лПТПбіТзО лТСбСгжмьУя кО лігУмОбі кОзОеФ йжмкСвС СТвОкФ. 
4. ДСзФйПкмОиькО кПбжїекО лПТПбіТзО лТСбСгжмьУя лСУОгСбжйж СУСаОйж йжмкСвС 

СТвОкФ б лТжйісПккі оьСвС СТвОкФ еО ФйСбж кОлТОбиПккя зПТібкжзФ біглСбігкСвС 
ліглТжєйУмбО ОаС біглСбігкСйФ вТСйОгякжкФ ТПзСйПкгСбОкжй ижУмСй е лСбігСйиПккяй 
лТС бТФпПккя ОаС СУСажУмСвС бТФпПккя еОекОпПкжй СУСаОй пж ФлСбкСбОдПкжй кжйж 
лТПгУмОбкжзОй ліг ТСелжУзФ лжУьйСбСвС лСбігСйиПккя лТС гОмФ лСпОмзФ мО йіУоП 
лТСбПгПккя лПТПбіТзж. 

5. ЙТжУФмкіУмь ФлСбкСбОдПкжХ лСУОгСбжХ СУіа ліглТжєйУмбО ОаС вТСйОгякжкО, сС 
лПТПбіТяємьУя, ліг пОУ лТСбПгПккя кПбжїекСї гСзФйПкмОиькСї лПТПбіТзж кП СаСб'яезСбО. 

6. МТжбОиіУмь лТСбПгПккя лПТПбіТзж бжекОпОємьУя Ф біглСбігкСйФ кОзОеі йжмкСвС 
СТвОкФ мО кП йСдП лПТПбжсФбОмж УмТСзж, бУмОкСбиПкі пОУмжкСю бСУьйСю УмОммі 346 оьСвС 
КСгПзУФ гия лТСбПгПккя гСзФйПкмОиькжХ бжїекжХ лПТПбіТСз. ЙТСгСбдПккя УмТСзФ 
лТСбПгПккя лПТПбіТзж йСдижбП кО УмТСз мО е лігУмОб, бжекОпПкжХ пОУмжкСю гПб'ямСю 
УмОммі 346 оьСвС КСгПзУФ. 
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7. ЙТС лТСгСбдПккя УмТСзіб лТСбПгПккя лПТПбіТзж йжмкжР СТвОк ікнСТйФє 
ліглТжєйУмбС (вТСйОгякжкО) б лСТягзФ, бжекОпПкСйФ пОУмжкСю пПмбПТмСю оієї УмОммі. 

8. ЙСУОгСбі СУСаж йжмкСвС СТвОкФ ліг пОУ лТСбПгПккя лПТПбіТзж кП йОюмь лТОбО: 
1) лПТПбіТямж гОкі, язі кП є лТПгйПмСй лПТПбіТзж; 
2) бжйОвОмж біг ліглТжєйУмбО, сС лПТПбіТяємьУя, кОгОккя гСзФйПкміб ОаС ікнСТйОоії, 

сС кП УмСУФюмьУя лТПгйПмО лПТПбіТзж; 
3) ТСевСиСрФбОмж бігСйСУмі лТС ліглТжєйУмбС, сС лПТПбіТяємьУя, язі УмОкСбиямь 

зСкнігПкоіРкФ ікнСТйОоію, гПТдОбкФ, зСйПТоіРкФ пж аОкзібУьзФ мОєйкжою мО УмОиж бігСйі 
ліг пОУ бжзСкОккя мОзжйж СУСаОйж УиФдаСбжХ СаСб'яезіб. 

9. ИнСТйиПккя ТПеФиьмОміб кПбжїекСї гСзФйПкмОиькСї лПТПбіТзж егіРУкюємьУя б 
лСТягзФ, бжекОпПкСйФ ожй КСгПзУСй. 

ЛмОммя 352. ЖОмПТіОиж, язі йСдФмь аФмж бжзСТжУмОкі гия лігвСмСбзж бжУкСбзіб еО 
ТПеФиьмОмОйж лПТПбіТСз 

1. ЙСУОгСбжйж СУСаОйж йжмкжХ СТвОкіб ліг пОУ лТСбПгПккя лПТПбіТСз йСдФмь аФмж 
бжзСТжУмОкі: 

1) гСзФйПкмж, бжекОпПкі ожй КСгПзУСй; 
2) лСгОмзСбО ікнСТйОоія; 
3) ПзУлПТмкі бжУкСбзж; 
4) УФгСбі ТірПккя; 
5) СмТжйОкі біг ФлСбкСбОдПкжХ СТвОкіб ікСеПйкжХ гПТдОб гСзФйПкмОиькС 

лігмбПТгдПкі бігСйСУмі сСгС бОТміУкжХ, зіиьзіУкжХ ОаС язіУкжХ ХОТОзмПТжУмжз, зТОїкж 
лСХСгдПккя, УзиОгФ мО ікржХ ХОТОзмПТжУмжз, язі йОюмь екОпПккя гия СлСгОмзФбОккя 
мСбОТіб, їХ ббПеПккя (лПТПУжиОккя) кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж ОаС кО мПТжмСТію біиькСї 
йжмкСї еСкж пж бжбПеПккя (лПТПУжиОккя) еО йПді йжмкСї мПТжмСТії КзТОїкж ОаС мПТжмСТії 
біиькСї йжмкСї еСкж, язі бігТіекяюмьУя біг еОгПзиОТСбОкжХ ліг пОУ йжмкСвС СнСТйиПккя; 

6) ікрі йОмПТіОиж, СмТжйОкі б лСТягзФ мО УлСУіа, лПТПгаОпПкі ожй КСгПзУСй ОаС 
ікржйж еОзСкОйж КзТОїкж. 

ЛмОммя 353. ЗОгОккя гСзФйПкміб лСУОгСбжйж СУСаОйж ліглТжєйУмбО, сС 
лПТПбіТяємьУя 

1. ЗОаСТСкяємьУя бжмТПаФбОккя гСзФйПкміб біг лСУОгСбжХ СУіа ліглТжєйУмбО аФгь-
язжйж лСУОгСбжйж СУСаОйж йжмкСвС СТвОкФ Ф бжлОгзОХ, кП лПТПгаОпПкжХ ожй КСгПзУСй. 

2. ЙіглТжєйУмбС, сС лПТПбіТяємьУя, еСаСб'яеОкП кП ліекірП лПТрСвС ТСаСпСвС гкя, 
кОУмФлкСвС еО гкПй лСпОмзФ гСзФйПкмОиькСї лПТПбіТзж, кОгОмж Ф лСбкСйФ СаУяеі лСУОгСбжй 
СУСаОй йжмкСвС СТвОкФ, язі лТСбСгямь лПТПбіТзФ, бУі гСзФйПкмж, Ф мСйФ пжУиі б ПиПзмТСккіР 
нСТйі, сС кОиПдОмь гС лТПгйПмО лПТПбіТзж ОаС лСб'яеОкі е кжй, йСдФмь йОмж бігкСрПккя 
гС лПТПйісПккя мСбОТіб пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж, Ф мСйФ пжУиі гС ббПеПккя мСбОТіб кО 
мПТжмСТію біиькСї йжмкСї еСкж ОаС їХ бжбПеПккя е оієї мПТжмСТії. 

3. ДСзФйПкмж, сС йіУмямь зСйПТоіРкФ мОєйкжою ОаС є зСкнігПкоіРкжйж, лПТПгОюмьУя 
лСУОгСбіР СУСаі йжмкСвС СТвОкФ СзТПйС біг ікржХ гСзФйПкміб. ЙПТПгОпО мОзжХ гСзФйПкміб 
гия їХ СвиягФ, бжбпПккя мО їХ лСбПТкПккя СнСТйиююмьУя ОзмОйж гСбіиькСї нСТйж, язі 
ліглжУФє лСУОгСбО СУСаО йжмкСвС СТвОкФ мО ФлСбкСбОдПкО лСУОгСбО СУСаО ліглТжєйУмбО, 
сС лПТПбіТяємьУя. ЗОаСТСкяємьУя бжиФпПккя СТжвікОиіб лПТбжккжХ нікОкУСбС-
вСУлСгОТУьзжХ, аФХвОимПТУьзжХ мО ікржХ гСзФйПкміб, зТій бжлОгзіб, лПТПгаОпПкжХ 
КТжйікОиькжй лТСоПУФОиькжй зСгПзУСй КзТОїкж. 

4. Йіг пОУ лТСбПгПккя лПТПбіТзж лСУОгСбі СУСаж йжмкСвС СТвОкФ, язі лТСбСгямь 
лПТПбіТзФ, гия СмТжйОккя гСзФйПкміб (їХ зСліР), лСяУкПкь, гСбігСз лСгОюмь зПТібкжзФ 
ліглТжєйУмбО ОаС ФлСбкСбОдПкіР кжй СУСаі лжУьйСбі еОлжмж ліг СУСажУмжР ліглжУ кО 
гТФвСйФ лТжйіТкжзФ мОзжХ еОлжміб іе еОекОпПккяй лПТПиізФ гСзФйПкміб (їХ зСліР), лСяУкПкь, 
гСбігСз, кПСаХігкжХ гия лПТПбіТзж, мО УмТСзФ їХ кОгОккя. МОзі еОлжмж йСдФмь аФмж лСгОкі кП 
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ліекірП кід еО л'ямь ТСаСпжХ гкіб гС еОзікпПккя УмТСзФ лПТПбіТзж (Ф мСйФ пжУиі 
лТСгСбдПкСвС). 

5. К ТОеі бігйСбж зПТібкжзО ліглТжєйУмбО ОаС ФлСбкСбОдПкСї кжй СУСаж кОгОмж 
еОекОпПкі Ф еОлжмі йОмПТіОиж лСУОгСбіР СУСаі йжмкСвС СТвОкФ, ФлСбкСбОдПкіР кО 
лТСбПгПккя лПТПбіТзж, мОзО СУСаО УзиОгОє Озм Ф гСбіиькіР нСТйі, сС еОУбігпФє нОзм 
бігйСбж, іе еОекОпПккяй лСУОгж, лТіебжсО, ійПкі, лС аОмьзСбі зПТібкжзО ліглТжєйУмбО ОаС 
ФлСбкСбОдПкСї кжй СУСаж мО лПТПиізФ гСзФйПкміб, язі РСйФ еОлТСлСкСбОкС лСгОмж, О мОзСд 
лТжпжк мОзСї бігйСбж УмСУСбкС зСдкСвС гСзФйПкмО. ЗОекОпПкжР Озм ліглжУФємьУя 
лСУОгСбСю СУСаСю йжмкСвС СТвОкФ мО зПТібкжзСй ліглТжєйУмбО ОаС ФлСбкСбОдПкСю кжй 
СУСаСю. К ТОеі бігйСбж зПТібкжзО ліглТжєйУмбО ОаС ФлСбкСбОдПкСї кжй СУСаж біг 
ліглжУОккя еОекОпПкСвС ОзмО б кьСйФ ТСажмьУя біглСбігкжР еОлжУ. 

6. КПТібкжз ліглТжєйУмбО ОаС ФлСбкСбОдПкО кжй СУСаО йОє лТОбС ебПТкФмжУя гС 
зПТібкжзО йжмкСвС СТвОкФ, язжй лТжекОпПкС лПТПбіТзФ, е лжУьйСбСю еОябСю сСгС 
лТСгСбдПккя УмТСзФ кОгОккя гСзФйПкміб (їХ зСліР), еОекОпПкжХ Ф лжУьйСбСйФ еОлжмі 
лСУОгСбСї СУСаж йжмкСвС СТвОкФ, ОиП кП аіиьрП кід кО 15 ТСаСпжХ гкіб. 

7. ЗО кОябкСУмі Са'єзмжбкжХ СаУмОбжк зПТібкжз ліглТжєйУмбО ОаС ФлСбкСбОдПкО кжй 
СУСаО йОє лТОбС лСгОбОмж мОзФ еОябФ УмСУСбкС зСдкСвС лжУьйСбСвС еОлжмФ лСУОгСбСї 
СУСаж йжмкСвС СТвОкФ. 

8. КПТібкжз йжмкСвС СТвОкФ ОаС РСвС еОУмФлкжз лТСмявСй гбСХ ТСаСпжХ гкіб біг гОмж 
СмТжйОккя еОябж ліглТжєйУмбО сСгС лТСгСбдПккя УмТСзФ кОгОккя гСзФйПкміб (їХ зСліР) 
еСаСб'яеОкжР лТжРкямж бйСмжбСбОкП ТірПккя еО ТПеФиьмОмОйж її ТСевиягФ. 

9. К ТОеі лТжРкяммя ТірПккя лТС лТСгСбдПккя УмТСзФ кОгОккя біглСбігкжХ гСзФйПкміб 
(їХ зСліР) ліглТжєйУмбФ кОгУжиОємьУя біглСбігь. 

10. ЙСУОгСбО СУСаО йжмкСвС СТвОкФ, ФлСбкСбОдПкО кО лТСбПгПккя лПТПбіТзж, Ф 
бжлОгзОХ, лПТПгаОпПкжХ ожй КСгПзУСй, йОє лТОбС СмТжйФбОмж біг ліглТжєйУмбО зСлії 
гСзФйПкміб, сС УмСУФюмьУя лТПгйПмО лПТПбіТзж. МОзі зСлії лСбжккі аФмж еОУбігпПкі ліглжУСй 
зПТібкжзО ліглТжєйУмбО ОаС ФлСбкСбОдПкСї кжй СУСаж мО УзТілиПкі лПпОмзСю (еО 
кОябкСУмі). ИмТжйОккя зСліР гСзФйПкміб СнСТйияємьУя СлжУСй. КСлія СлжУФ, УзиОгПкСвС 
лСУОгСбжйж СУСаОйж йжмкСвС СТвОкФ, бТФпОємьУя ліг СУСажУмжР ліглжУ зПТібкжзФ 
ліглТжєйУмбО, сС лПТПбіТяємьУя, ОаС ФлСбкСбОдПкіР кжй СУСаі. ЯзсС зПТібкжз 
ліглТжєйУмбО ОаС ФлСбкСбОдПкжР кжй лТПгУмОбкжз бігйСбияємьУя біг ліглжУФ лТС 
СмТжйОккя зСлії СлжУФ, мС лСУОгСбі СУСаж йжмкСвС СТвОкФ, язі СмТжйФюмь зСлії, ТСаиямь б 
СлжУі бігйімзФ лТС бігйСбФ біг ліглжУФ. 

11. ЯзсС гС лСпОмзФ ОаС ліг пОУ лТСбПгПккя лПТПбіТзж СТжвікОиж лПТбжккжХ 
гСзФйПкміб, СаиізСбжХ мО ікржХ ТПвіУмТіб, нікОкУСбСї мО УмОмжУмжпкСї ебімкСУмі, ікржХ 
гСзФйПкміб е лжмОкь СапжУиПккя і УлиОмж йжмкжХ лиОмПдіб, О мОзСд е ікржХ лжмОкь, сС 
УмСУФюмьУя йжмкСї УлТОбж, аФиж бжиФпПкі лТОбССХСТСккжйж мО ікржйж СТвОкОйж, оі СТвОкж 
еСаСб'яеОкі кОгОмж гия лТСбПгПккя лПТПбіТзж йжмкСйФ СТвОкФ зСлії еОекОпПкжХ гСзФйПкміб. 
МОзі зСлії лСбжккі аФмж кОгОкі лТСмявСй мТьСХ ТСаСпжХ гкіб е гкя СмТжйОккя лжУьйСбСвС 
еОлжмФ йжмкСвС СТвОкФ мО еОУбігпПкі лПпОмзСю і ліглжУОйж лСУОгСбжХ СУіа лТОбССХСТСккжХ 
мО ікржХ СТвОкіб, язжйж егіРУкПкС бжиФпПккя СТжвікОиіб гСзФйПкміб. 

ЛмОммя 354. ИнСТйиПккя ТПеФиьмОміб лПТПбіТСз 
1. КПеФиьмОмж лПТПбіТСз СнСТйиююмьУя Ф нСТйі ОзмО ОаС гСбігзж, язі ліглжУФюмьУя 

лСУОгСбжйж СУСаОйж йжмкСвС СТвОкФ мО зПТібкжзСй ліглТжєйУмбО, сС лПТПбіТяиСУя, ОаС 
ФлСбкСбОдПкСю кжй СУСаСю. К ТОеі бУмОкСбиПккя ліг пОУ лПТПбіТзж лСТФрПкь УзиОгОємьУя 
Озм. ЯзсС мОзі лСТФрПккя бігУФмкі, УзиОгОємьУя гСбігзО. ЗО ТПеФиьмОмОйж еФУмТіпкСї ебіТзж 
УзиОгОємьУя гСбігзО. 

2. Азм (гСбігзО) лТС ТПеФиьмОмж лПТПбіТзж УзиОгОємьУя Ф гбСХ лТжйіТкжзОХ, 
ліглжУФємьУя лСУОгСбжйж СУСаОйж йжмкСвС СТвОкФ, язі лТСбСгжиж лПТПбіТзФ, мО 
ТПєУмТФємьУя б йжмкСйФ СТвОкі лТСмявСй 10 ТСаСпжХ гкіб е гкя, сС кОУмОє еО гкПй 
еОзікпПккя бУмОкСбиПкСвС гия лТСбПгПккя лПТПбіТзж УмТСзФ. МОзжР Озм (гСбігзО) ліУия 
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ТПєУмТОоії б йжмкСйФ СТвОкі лТСмявСй мТьСХ ТСаСпжХ гкіб бТФпОємьУя гия ліглжУОккя 
зПТібкжзФ ліглТжєйУмбО ОаС ФлСбкСбОдПкіР кжй СУСаі пж кОгУжиОємьУя ліглТжєйУмбФ б 
лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ ЙСгОмзСбжй зСгПзУСй КзТОїкж гия кОгУжиОккя (бТФпПккя) 
лСгОмзСбжХ лСбігСйиПкь-ТірПкь. 

3. ЛмТСз УзиОгПккя ОзмО (гСбігзж) лТС ТПеФиьмОмж лПТПбіТзж кП еОТОХСбФємьУя гС 
УмТСзФ лТСбПгПккя лПТПбіТзж, бУмОкСбиПкСвС ожй КСгПзУСй. 

4. КПТібкжз ліглТжєйУмбО, сС лПТПбіТяиСУя, ОаС ФлСбкСбОдПкО кжй СУСаО лТСмявСй 
л'ямж ТСаСпжХ гкіб е гкя, сС кОУмОє еО гкПй СмТжйОккя ОзмО (гСбігзж), еСаСб'яеОкі 
лСбПТкФмж йжмкСйФ СТвОкФ ліглжУОкжР лТжйіТкжз ОзмО (гСбігзж). ДТФвжР лТжйіТкжз ОзмО 
(гСбігзж) еОижрОємьУя кО ліглТжєйУмбі. 

5. К ТОеі бігйСбж зПТібкжзО ліглТжєйУмбО ОаС ФлСбкСбОдПкСї кжй СУСаж біг 
ліглжУОккя ОзмО ОаС гСбігзж лТС ТПеФиьмОмж гСзФйПкмОиькСї лПТПбіТзж лСУОгСбжйж 
СУСаОйж йжмкСвС СТвОкФ УзиОгОємьУя біглСбігкжР Озм, сС еОУбігпФє нОзм мОзСї бігйСбж. 
Игжк лТжйіТкжз ОзмО ОаС гСбігзж Ф гПкь їХ УзиОгПккя бТФпОємьУя ОаС кОгУжиОємьУя 
зПТібкжзСбі ліглТжєйУмбО, сС лПТПбіТяиСУя. 

6. К ТОеі бігйСбж зПТібкжзО ліглТжєйУмбО ОаС ФлСбкСбОдПкСї кжй СУСаж біг СмТжйОккя 
лТжйіТкжзО ОзмО ОаС гСбігзж лТС ТПеФиьмОмж лПТПбіТзж пж кПйСдижбСУмі РСвС бТФпПккя мО 
ліглжУОккя Ф еб'яезФ е бігУФмкіУмю ліглТжєйУмбО еО йіУоПекОХСгдПккяй мОзжР Озм ОаС 
гСбігзО кОгУжиОємьУя еОекОпПкСйФ ліглТжєйУмбФ б лСТягзФ, бжекОпПкСйФ ЙСгОмзСбжй 
зСгПзУСй КзТОїкж гия кОгУжиОккя (бТФпПккя) лСгОмзСбжХ лСбігСйиПкь-ТірПкь. К мОзжХ 
бжлОгзОХ йжмкжй СТвОкСй УзиОгОємьУя біглСбігкжР Озм. 

7. ВігйСбО зПТібкжзО ліглТжєйУмбО, сС лПТПбіТяиСУя, ОаС ФлСбкСбОдПкСї кжй СУСаж 
біг ліглжУОккя ОзмО лТС ТПеФиьмОмж лПТПбіТзж ОаС біг СмТжйОккя РСвС лТжйіТкжзО кП 
ебіиькяє ліглТжєйУмбС біг СаСб'яезФ УлиОмжмж УФйж зСрміб біглСбігкС гС вТСрСбжХ 
еСаСб'яеОкь, бжекОпПкжХ йжмкжй СТвОкСй еО ТПеФиьмОмОйж лПТПбіТзж. 

8. К ТОеі кПевСгж зПТібкжзО ліглТжєйУмбО ОаС ФлСбкСбОдПкСї кжй СУСаж е бжУкСбзОйж 
лПТПбіТзж пж нОзмОйж мО гОкжйж, бжзиОгПкжйж б Озмі ОаС гСбігоі лТС ТПеФиьмОмж лПТПбіТзж, 
бСкж еСаСб'яеОкі ліглжУОмж Озм ОаС гСбігзФ е еОлПТПпПккяйж, язі бСкж йОюмь лТОбС лСгОмж 
лТСмявСй л'ямж ТСаСпжХ гкіб е гкя СмТжйОккя ОзмО ОаС гСбігзж. МОзі еОлПТПпПккя є 
кПбіг'єйкСю пОУмжкСю ОзмО ОаС гСбігзж лТС ТПеФиьмОмж лПТПбіТзж. ЗОлПТПпПккя 
ТСевиягОюмьУя йжмкжй СТвОкСй лТСмявСй л'ямж ТСаСпжХ гкіб, сС кОУмОюмь еО гкПй їХ 
СмТжйОккя (гкПй еОбПТрПккя лПТПбіТзж, лТСбПгПкСї Ф еб'яезФ е кПСаХігкіУмю е'яУФбОккя 
СаУмОбжк, сС кП аФиж гСУиігдПкі ліг пОУ лПТПбіТзж мО еОекОпПкі Ф еОФбОдПккяХ). ЗО 
ТПеФиьмОмОйж ТСевиягФ ліглТжєйУмбФ кОгУжиОємьУя біглСбігь Ф лСТягзФ, бжекОпПкСйФ 
ЙСгОмзСбжй зСгПзУСй КзТОїкж гия кОгУжиОккя (бТФпПккя) лСгОмзСбжХ лСбігСйиПкь-
ТірПкь. КПТібкжз ліглТжєйУмбО ОаС ФлСбкСбОдПкО кжй СУСаО йОє лТОбС аТОмж ФпОУмь Ф 
ТСевиягі еОлПТПпПкь. ЙТС УбСє аОдОккя беямж ФпОУмь Ф ТСевиягі еОлПТПпПкь оі СУСаж 
еОекОпОюмь Ф еОлПТПпПккяХ. 

9. ЯзсС зПТібкжз ліглТжєйУмбО ОаС ФлСбкСбОдПкО кжй СУСаО бжябжиж аОдОккя беямж 
ФпОУмь Ф ТСевиягі еОлПТПпПкь гС ОзмО ОаС гСбігзж лТС ТПеФиьмОмж лПТПбіТзж, йжмкжР СТвОк 
еСаСб'яеОкжР лСбігСйжмж еОекОпПкжХ СУіа лТС йіУоП і пОУ лТСбПгПккя мОзСвС ТСевиягФ. МОзП 
лСбігСйиПккя кОгУжиОємьУя зПТібкжзФ ліглТжєйУмбО ОаС ФлСбкСбОдПкіР кжй СУСаі кП 
ліекірП кОУмФлкСвС ТСаСпСвС гкя е гкя СмТжйОккя еОлПТПпПкь, ОиП кП ліекірП кід еО гбО 
ТСаСпжХ гкі гС гкя їХ ТСевиягФ. 

10. КпОУмь зПТібкжзО йжмкСвС СТвОкФ ОаС РСвС еОУмФлкжзО Ф ТСевиягі еОлПТПпПкь 
ліглТжєйУмбО гС ОзмО ОаС гСбігзж лТС ТПеФиьмОмж лПТПбіТзж є СаСб'яезСбСю. 

11. КірПккя лТС бжекОпПккя вТСрСбжХ еСаСб'яеОкь ліглТжєйУмбО, сС лПТПбіТяиСУя, 
лТжРйОємьУя зПТібкжзСй йжмкСвС СТвОкФ ОаС РСвС еОУмФлкжзСй е ФТОХФбОккяй ТПеФиьмОміб 
ТСевиягФ еОлПТПпПкь ліглТжєйУмбО (Ф ТОеі їХ кОябкСУмі). КПТібкжз ліглТжєйУмбО ОаС 
ФлСбкСбОдПкО кжй СУСаО йСдФмь аФмж лТжУФмкі ліг пОУ лТжРкяммя мОзСвС ТірПккя. 

12. ЙСгОмзСбП лСбігСйиПккя-ТірПккя лТжРйОємьУя зПТібкжзСй йжмкСвС СТвОкФ ОаС 
СУСаСю, язО бжзСкФє РСвС СаСб'яезж, е ФТОХФбОккяй ТСевиягФ еОлПТПпПкь гС ОзмО (Ф ТОеі їХ 
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кОябкСУмі) лТСмявСй гПУямж ТСаСпжХ гкіб е гкя, кОУмФлкСвС еО гкПй бТФпПккя ОаС 
кОгіУиОккя ліглТжєйУмбФ ОзмО лТС ТПеФиьмОмж лПТПбіТзж Ф лСТягзФ, лПТПгаОпПкСйФ 
ЙСгОмзСбжй зСгПзУСй КзТОїкж гия кОгУжиОккя (бТФпПккя) лСгОмзСбжХ лСбігСйиПкь-
ТірПкь, О еО кОябкСУмі еОлПТПпПкь ліглТжєйУмбО гС ОзмО лТС ТПеФиьмОмж лПТПбіТзж - 
лТжРйОємьУя е ФТОХФбОккяй бжУкСбзФ еО ТПеФиьмОмОйж ТСевиягФ еОлПТПпПкь гС ОзмО лТС 
ТПеФиьмОмж лПТПбіТзж лТСмявСй мТьСХ ТСаСпжХ гкіб, кОУмФлкжХ еО гкПй ТСевиягФ 
еОлПТПпПкь і кОгОккя (кОгУжиОккя) лжУьйСбСї біглСбігі ліглТжєйУмбФ. 

13. К ТОеі язсС вТСрСбП еСаСб'яеОккя ТСеТОХСбФємьУя йжмкжй СТвОкСй еО 
ТПеФиьмОмОйж лПТПбіТзж, лТжекОпПкСї біглСбігкС гС зТжйікОиькСвС лТСоПУФОиькСвС еОзСкФ, 
лСгОмзСбП лСбігСйиПккя-ТірПккя еО ТПеФиьмОмОйж мОзСї лПТПбіТзж кП бжкСУжмьУя гС гкя 
кОаТОккя еОзСккСї Ужиж біглСбігкжй бжТСзСй УФгФ. ЖОмПТіОиж лПТПбіТзж ТОеСй е 
бжУкСбзОйж йжмкСвС СТвОкФ лПТПгОюмьУя лТОбССХСТСккСйФ СТвОкФ, сС лТжекОпжб 
лПТПбіТзФ, гия бжзСТжУмОккя йОмПТіОиіб біглСбігкС гС бжйСв зТжйікОиькСвС 
лТСоПУФОиькСвС еОзСкФ. ЛмОмФУ йОмПТіОиіб лПТПбіТзж мО бжУкСбзіб йжмкСвС СТвОкФ 
бжекОпОємьУя зТжйікОиькжй лТСоПУФОиькжй еОзСкСй. 

14. В Озмі лПТПбіТзж еОекОпОюмьУя нОзмж еОкждПккя і нОзмж еОбжсПккя лСгОмзСбжХ 
еСаСб'яеОкь ліглТжєйУмбО. КірПккя сСгС лТОбжиькСУмі бжекОпПккя еОябиПкжХ Ф йжмкжХ 
гПзиОТОоіяХ зСгіб мСбОТіб евігкС е ККМ ЗДД, їХ йжмкСї бОТмСУмі мО зТОїкж лСХСгдПккя, 
лігУмОб гия ебіиькПккя біг СлСгОмзФбОккя СзТПйжйж гСзФйПкмОйж кП СнСТйияюмьУя, О 
еОекОпОюмьУя б Озмі лТС ТПеФиьмОмж лПТПбіТзж. 

15. ДСбСгж УмСУСбкС кПевСгж е ТірПккяйж йжмкСвС СТвОкФ сСгС лТОбжиькСУмі 
бжекОпПккя еОябиПкжХ Ф йжмкжХ гПзиОТОоіяХ зСгіб мСбОТіб евігкС е ККМ ЗДД, їХ йжмкСї 
бОТмСУмі мО зТОїкж лСХСгдПккя, лігУмОб гия ебіиькПккя біг СлСгОмзФбОккя бжзиОгОюмьУя 
ліглТжєйУмбСй ліг пОУ ОлПияоіРкСвС СУзОТдПккя лСгОмзСбжХ лСбігСйиПкь-ТірПкь лТС 
бжекОпПккя УФйж вТСрСбСвС еСаСб'яеОккя, бжкПУПкжХ еО ТПеФиьмОмОйж гСзФйПкмОиькСї 
лПТПбіТзж, Ф лСТягзФ, лПТПгаОпПкСйФ УмОммПю 56 ЙСгОмзСбСвС зСгПзУФ КзТОїкж. 

16. ЙСиСдПккя оієї УмОммі лСржТююмьУя мОзСд кО вТСйОгяк, сСгС язжХ лТСбСгжиОУя 
гСзФйПкмОиькО кПбжїекО лПТПбіТзО біглСбігкС гС УмОммі 351 оьСвС КСгПзУФ. 

ЛмОммя 355. ИаСб'яеСз сСгС еаПТівОккя гСзФйПкміб 
1. ЙіглТжєйУмбО еСаСб'яеОкі еОаПелПпФбОмж еаПТПдПккя йжмкжХ гПзиОТОоіР, 

гСзФйПкміб, лПТПгаОпПкжХ УмОммПю 335 оьСвС КСгПзУФ, нікОкУСбС-вСУлСгОТУьзжХ, 
аФХвОимПТУьзжХ мО ікржХ гСзФйПкміб, кПСаХігкжХ гия лТСбПгПккя гСзФйПкмОиькжХ 
лПТПбіТСз гСмТжйОккя бжйСв еОзСкСгОбУмбО КзТОїкж е лжмОкь йжмкСї УлТОбж, Ф мСйФ пжУиі 
УбСєпОУкСУмі, гСУмСбіТкСУмі, лСбкСмж кОТОХФбОккя мО УлиОмж йжмкжХ лиОмПдіб, лТСмявСй 
УмТСзіб, лПТПгаОпПкжХ лФкзмОйж 44.3 мО 44.4 УмОммі 44 ЙСгОмзСбСвС зСгПзУФ КзТОїкж, мО їХ 
бігкСбиПккя Ф УмТСзж і б лСТягзФ, бжекОпПкі лФкзмСй 44.5 еОекОпПкСї УмОммі, Ф ТОеі їХ бмТОмж 
пж лПТПгпОУкСвС екжсПккя. К ТОеі кПбжзСкОккя оьСвС СаСб'яезФ гС ліглТжєйУмб 
еОУмСУСбФюмьУя кСТйж УмОммі 121 ЙСгОмзСбСвС зСгПзУФ КзТОїкж. 

2. ЙСиСдПккя пОУмжкж лПТрСї оієї УмОммі кП УмСУФюмьУя гСзФйПкміб кО лОлПТСбжХ 
кСУіяХ, сС аФиж кОгОкі ліглТжєйУмбСй йжмкСйФ СТвОкФ гия егіРУкПккя йжмкжХ 
нСТйОиькСУмПР мО кП аФиж лСбПТкПкі йжмкжй СТвОкСй ліУия їХ бжзСкОккя, О мОзСд 
гСзФйПкміб мО бігСйСУмПР, язі евігкС е ожй КСгПзУСй мО ікржйж еОзСкОйж КзТОїкж лСбжккі 
кОгОбОмжУя йжмкжй СТвОкОй гПТдОбкжйж СТвОкОйж, ФУмОкСбОйж мО СТвОкіеОоіяйж, 
ФлСбкСбОдПкжйж кО егіРУкПккя гСебіиькжХ ОаС зСкмТСиькжХ нФкзоіР сСгС лПТПйісПккя 
мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж 
пПТПе єгжкжР гПТдОбкжР ікнСТйОоіРкжР бПа-лСТмОи "ЄгжкП бізкС гия йідкОТСгкСї 
мСТвібиі". 

3. ЙіглТжєйУмбС еСаСб'яеОкС еОаПелПпФбОмж еаПТПдПккя йжмкжХ гПзиОТОоіР, 
гСзФйПкміб, лПТПгаОпПкжХ УмОммПю 335 оьСвС КСгПзУФ, нікОкУСбС-вСУлСгОТУьзжХ, 
аФХвОимПТУьзжХ мО ікржХ гСзФйПкміб, лСб'яеОкжХ іе еОУмСУФбОккяй зікоПбСвС бжзСТжУмОккя, 
еО гСлСйСвСю аФгь-язжХ еОУСаіб, гСУмФлкжХ і лТжРкямкжХ гия йжмкжХ СТвОкіб, лТСмявСй кП 
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йПкрП яз 1095 гкіб е СУмОккьСвС гкя ТСзФ, б язСйФ йжмкжй СТвОкСй лТжРкямС ТірПккя лТС 
еОбПТрПккя зікоПбСвС бжзСТжУмОккя мСбОТіб. 

ГиОбО 50. Жжмкі ПзУлПТмжеж 

ЛмОммя 356. Веяммя лТСа (еТОезіб) мСбОТіб 
1. Веяммя лТСа (еТОезіб) мСбОТіб егіРУкюємьУя лСУОгСбжйж СУСаОйж йжмкСвС СТвОкФ б 

ТОйзОХ лТСоПгФТ йжмкСвС зСкмТСию мО йжмкСвС СнСТйиПккя, О мОзСд ліг пОУ лТжРкяммя 
ТірПкь сСгС еСаСб'яеФюпСї ікнСТйОоії е йПмСю бУмОкСбиПккя ХОТОзмПТжУмжз, бжекОпОиькжХ 
гия: 

1) зиОУжнізОоії мСбОТіб евігкС е ККМ ЗДД; 
2) лПТПбіТзж еОгПзиОТСбОкСї йжмкСї бОТмСУмі мСбОТіб; 
3) бУмОкСбиПккя зТОїкж лСХСгдПккя мСбОТіб; 
4) бУмОкСбиПккя кОиПдкСУмі мСбОТіб гС кОТзСмжпкжХ еОУСаіб, лУжХСмТСлкжХ ТПпСбжк, їХ 

ОкОиСвіб, лТПзФТУСТіб, УжиькСгіюпжХ пж СмТФРкжХ ТПпСбжк; 
5) бУмОкСбиПккя кОиПдкСУмі мСбОТіб гС лТПгйПміб, сС йОюмь ХФгСдкю, іУмСТжпкФ пж 

ОТХПСиСвіпкФ оіккіУмь; 
6) бУмОкСбиПккя кОиПдкСУмі мСбОТіб гС мОзжХ, сС бжвСмСбиПкі е бжзСТжУмОккяй 

Са'єзміб лТОбО ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі, сС СХСТСкяюмьУя біглСбігкС гС еОзСкФ. 
2. Веяммя лТСа (еТОезіб) мСбОТіб лТСбСгжмьУя ФлСбкСбОдПкжйж лСУОгСбжйж СУСаОйж 

йжмкСвС СТвОкФ кО лігУмОбі бйСмжбСбОкСвС лжУьйСбСвС ТірПккя зПТібкжзО оьСвС йжмкСвС 
СТвОкФ ОаС РСвС еОУмФлкжзО. 

3. К ТОеі лТСбПгПккя СвиягФ і лПТПСвиягФ ТФпкСї лСзиОді мО аОвОдФ еО бігУФмкСУмі 
вТСйОгякжкО пж ФлСбкСбОдПкСї кжй СУСаж беяммя лТСа (еТОезіб) лСбжккС егіРУкюбОмжУя Ф 
лТжУФмкСУмі гбСХ лСкямжХ. 

4. З гСебСиФ йжмкСвС СТвОкФ йСдФмь мОзСд аТОмжУя лТСаж (еТОезж) мСбОТіб, сС 
еаПТівОюмьУя кО йжмкСйФ УзиОгі, УзиОгі мжйпОУСбСвС еаПТівОккя. 

5. ЙТж бжбПеПккі мСбОТіб е йжмкСї мПТжмСТії КзТОїкж беяммя лТСа (еТОезіб) мСбОТіб йСдП 
егіРУкюбОмжУя міиьзж б йжмкСйФ СТвОкі біглТОбиПккя. ЙТж оьСйФ лТСаж (еТОезж) йСдФмь 
аТОмжУя гС еОбОкмОдПккя мСбОТіб Ф мТОкУлСТмкжР еОУіа, еО ФйСбж еОаПелПпПккя кОгіРкСї 
ігПкмжнізОоії бУіХ мСбОТіб, лТжекОпПкжХ гия еОбОкмОдПккя. 

6. Веяммя лТСа (еТОезіб) мСбОТіб, сС лПТПаФбОюмь ліг йжмкжй зСкмТСиПй, лСУОгСбжйж 
СУСаОйж ікржХ гПТдОбкжХ СТвОкіб, О мОзСд гПзиОТОкмОйж ОаС ФлСбкСбОдПкжйж кжйж 
СУСаОйж егіРУкюємьУя УліиькС е лСУОгСбжйж СУСаОйж біглСбігкСвС йжмкСвС СТвОкФ. 

7. ДПзиОТОкмж ОаС ФлСбкСбОдПкі кжйж СУСаж йОюмь лТОбС аФмж лТжУФмкійж ліг пОУ 
беяммя лТСа (еТОезіб) мСбОТіб лСУОгСбжйж СУСаОйж йжмкСвС СТвОкФ мО ікржХ гПТдОбкжХ 
СТвОкіб. 

8. Жжмкі СТвОкж лСбжккі аФмж СекОРСйиПкі е ТПеФиьмОмОйж лТСбПгПкжХ гСУиігдПкь 
(ОкОиіеіб, ПзУлПТмже) лТСа (еТОезіб) мСбОТіб, беямжХ ікржйж гПТдОбкжйж СТвОкОйж, 
гПзиОТОкмОйж ОаС ФлСбкСбОдПкжйж кжйж СУСаОйж, кП ліекірП кОУмФлкСвС ТСаСпСвС гкя 
ліУия їХ СмТжйОккя еОекОпПкжйж СТвОкОйж мО СУСаОйж, О мОзСд СмТжйОмж лТжйіТкжзж 
ТПеФиьмОміб мОзжХ гСУиігдПкь (ОкОиіеіб, ПзУлПТмже). 

9. ДПзиОТОкмж ОаС ФлСбкСбОдПкі кжйж СУСаж УлТжяюмь лСУОгСбжй СУСаОй йжмкжХ 
СТвОкіб ліг пОУ беяммя лТСа (еТОезіб) мСбОТіб і егіРУкююмь бОкмОдкі мО ікрі кПСаХігкі 
СлПТОоії. 

10. ИзТПйО йжмкО гПзиОТОоія кО лТСаж (еТОезж) мСбОТіб кП лСгОємьУя еО ФйСбж, сС 
бігСйСУмі лТС кжХ аФгФмь кОбПгПкі б йжмкіР гПзиОТОоії, язО лСгОємьУя сСгС бУіХ мСбОТіб, язі 
лПТПйісФюмьУя пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж. 

11. Дия бПижзСвОаОТжмкжХ і мПХкіпкС УзиОгкжХ мСбОТіб (йОржкж, мПХкСиСвіпкі иікії, 
лТСйжУиСбі зСкУмТФзоії мСсС) йжмкі СТвОкж йСдФмь бжйОвОмж біг УФа'єзміб 
еСбкіркьСПзСкСйіпкСї гіяиькСУмі кОгОккя міиьзж мПХкізС-мПХкСиСвіпкСї гСзФйПкмОоії. 
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12. ДСУмСбіТкСю мПХкізС-мПХкСиСвіпкСю гСзФйПкмОоією ббОдОюмьУя СніоіРкС бжгОкі 
зкжвж, гПТдОбкі мО вОиФеПбі УмОкгОТмж, мПХкіпкі ФйСбж, УлПожнізОоії, зОмОиСвж, зТПУиПккя і 
лОУлСТмкі гОкі кО бжТіа бжТСакжзО. 

13. ЙТСаж (еТОезж) мСбОТіб, зТій бПижзСвОаОТжмкжХ і мПХкіпкС УзиОгкжХ (йОржкж, 
мПХкСиСвіпкі иікії, лТСйжУиСбі зСкУмТФзоії мСсС), аПТФмьУя б йікійОиькіР зіиьзСУмі Ф гбСХ 
лТжйіТкжзОХ (гСУиігдФбОкжР мО зСкмТСиькжР), зСдПк е язжХ є гСУмОмкій гия лТСбПгПккя 
гСУиігдПккя. 

14. К ТОеі язсС беяммя зСкмТСиькжХ лТСа (еТОезіб) мСбОТіб е Са'єзмжбкжХ лТжпжк кП 
бжгОємьУя йСдижбжй (СгжкжпкжР мСбОТ, СайПдПкО зіиьзіУмь, бйіУм лСрмСбСвС 
біглТОбиПккя мСсС), лТСаж (еТОезж) мСбОТіб аПТФмьУя б СгкСйФ лТжйіТкжзФ 
(гСУиігдФбОкСйФ). 

15. ЗСТйОмжбж беяммя лТСа (еТОезіб) мСбОТіб ФУмОкСбиююмьУя оПкмТОиькжй СТвОкСй 
бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ. 

16. Веяммя лТСа (еТОезіб) егіРУкюємьУя е СаСб'яезСбжй гСгПТдОккяй лТОбжи мПХкізж 
аПелПзж мО лСдПдкСї аПелПзж. 

17. ЙТС беяммя лТСа (еТОезіб) мСбОТіб УзиОгОємьУя Озм еО нСТйСю, бУмОкСбиПкСю 
оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ 
нікОкУСбФ лСиімжзФ. 

18. ЗО зСдкФ беямФ лТСаФ (еТОеСз) кОзиОгОємьУя СзТПйП йжмкП еОаПелПпПккя. 
19. ДПзиОТОкмж ОаС ФлСбкСбОдПкі кжйж СУСаж лСбжккі аФмж СекОРСйиПкі е 

ТПеФиьмОмОйж лТСбПгПкСвС гСУиігдПккя (ОкОиіеФ, ПзУлПТмжеж) лТСа мО еТОезіб мСбОТіб і 
СмТжйОмж біг йжмкСвС СТвОкФ, язжй лТжекОпПкС мОзП гСУиігдПккя (ОкОиіе, ПзУлПТмжеФ), 
лТжйіТкжзж ожХ ТПеФиьмОміб кП ліекірП кОУмФлкСвС ТСаСпСвС гкя ліУия лТСбПгПккя 
гСУиігдПккя (ОкОиіеФ, ПзУлПТмжеж) УлПоіОиіеСбОкжй СТвОкСй е лжмОкь ПзУлПТмжеж мО 
гСУиігдПкь оПкмТОиькСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ йжмкФ лСиімжзФ, 
пж РСвС бігСзТПйиПкжй лігТСегіиСй ОаС ліУия СмТжйОккя йжмкжй СТвОкСй лТжйіТкжзіб 
ТПеФиьмОміб мОзСвС гСУиігдПккя (ОкОиіеФ, ПзУлПТмжеж) біг ікржХ гПТдОбкжХ СТвОкіб. 
ЗПкОгОккя лТжйіТкжзіб ТПеФиьмОміб гСУиігдПкь Ф еОекОпПкжР мПТйік є лСТФрПккяй 
УиФдаСбжХ СаСб'яезіб лСУОгСбжйж СУСаОйж йжмкСвС СТвОкФ. 

20. Жжмкі СТвОкж кП бігрзСгСбФюмь бжмТОм, егіРУкПкжХ гПзиОТОкмСй ОаС 
ФлСбкСбОдПкСю кжй СУСаСю бкОУиігСз беяммя лТСа (еТОезіб) мСбОТіб, сС лПТПаФбОюмь ліг 
йжмкжй зСкмТСиПй. ВжмТОмж кО лТСбПгПккя гСУиігдПккя (ОкОиіеФ, ПзУлПТмжеж) лТСа 
(еТОезіб) мСбОТіб, егіРУкПкі йжмкжйж СТвОкОйж, кП бігрзСгСбФюмьУя гПзиОТОкмСй ОаС 
ФлСбкСбОдПкСю кжй СУСаСю, зТій бжлОгзіб, зСиж мОзП гСУиігдПккя (ОкОиіе, ПзУлПТмжеО) 
лТСбСгжмьУя е ікіоіОмжбж еОекОпПкжХ СУіа ОаС гия лТжРкяммя йжмкжй СТвОкСй ТірПкь сСгС 
еСаСб'яеФюпСї ікнСТйОоії. 

21. НОУмжкФ гбОгоямь лПТрФ бжзиюпПкС. 
22. З йПмСю бУмОкСбиПккя ХОТОзмПТжУмжз мСбОТФ, кПСаХігкжХ гия РСвС йжмкСвС 

СнСТйиПккя, йжмкі СТвОкж йСдФмь лжУьйСбС, Ф мСйФ пжУиі е бжзСТжУмОккяй еОУСаіб 
ікнСТйОоіРкжХ мПХкСиСвіР, еОмТПаФбОмж е ліглТжєйУмб-бжТСакжзіб, УФа'єзміб 
еСбкіркьСПзСкСйіпкСї гіяиькСУмі мО вТСйОгяк кОябкФ Ф кжХ мПХкізС-мПХкСиСвіпкФ 
гСзФйПкмОоію лТС УзиОг, ніежзС-Хійіпкі биОУмжбСУмі мСбОТіб, ікнСТйОоію лТС СУкСбкі 
мПХкСиСвіпкі УмОгії їХ бжТСакжомбО мО лТжекОпПккя. 

ЛмОммя 357. ИлПТОоії іе беямжйж лТСаОйж (еТОезОйж) мСбОТіб 
1. Веямі лТСаж (еТОезж) мСбОТіб ліг йжмкжй еОаПелПпПккяй ТОеСй е ОзмСй лТС їХ беяммя 

Ф УмТСз, сС кП лПТПбжсФє мТьСХ зОиПкгОТкжХ гкіб ліУия їХ беяммя, кОгУжиОюмьУя лСрмСю 
ОаС гСУмОбияюмьУя лСУОгСбСю СУСаСю йжмкСвС СТвОкФ гС УлПоіОиіеСбОкСвС СТвОкФ е 
лжмОкь ПзУлПТмжеж мО гСУиігдПкь оПкмТОиькСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє 
гПТдОбкФ йжмкФ лСиімжзФ, пж гС РСвС бігСзТПйиПкСвС лігТСегіиФ ОаС гС ікрСї ПзУлПТмкСї 
ФУмОкСбж (СТвОкіеОоії) гия лТСбПгПккя їХ гСУиігдПккя (ОкОиіеФ, ПзУлПТмжеж). ЙТСаж (еТОезж) 
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мСбОТіб, сС рбжгзС лУФюмьУя ОаС йОюмь СайПдПкжР УмТСз еаПТівОккя, гСУмОбияюмьУя гия 
лТСбПгПккя їХ гСУиігдПккя (ОкОиіеФ, ПзУлПТмжеж) кП ліекірП кОУмФлкСвС гкя ліУия їХ беяммя. 

2. ДСУиігдПккя (ОкОиіеж, ПзУлПТмжеж) лТСбСгямьУя ПзУлПТмОйж УлПоіОиіеСбОкСвС 
СТвОкФ е лжмОкь ПзУлПТмжеж мО гСУиігдПкь оПкмТОиькСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС 
ТПОиіеФє гПТдОбкФ йжмкФ лСиімжзФ, пж РСвС бігСзТПйиПкСвС лігТСегіиФ ОаС ікржХ 
ПзУлПТмкжХ ФУмОкСб (СТвОкіеОоіР), лТжекОпПкжХ йжмкжй СТвОкСй. ЗОекОпПкі гСУиігдПккя 
(ОкОиіеж, ПзУлПТмжеж) лТСбСгямьУя е йПмСю еОаПелПпПккя егіРУкПккя йжмкСвС зСкмТСию мО 
йжмкСвС СнСТйиПккя і кП є УФгСбжйж ПзУлПТмжеОйж. 

3. ЙТжекОпПккя гСУиігдПккя (ОкОиіеФ, ПзУлПТмжеж) б ікржХ ФУмОкСбОХ (СТвОкіеОоіяХ) 
гСлФУзОємьУя ижрП Ф ТОеі кПйСдижбСУмі лТСбПгПккя гСУиігдПккя (ОкОиіеФ, ПзУлПТмжеж) 
УлПоіОиіеСбОкжй СТвОкСй е лжмОкь ПзУлПТмжеж мО гСУиігдПкь оПкмТОиькСвС СТвОкФ 
бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ йжмкФ лСиімжзФ, пж РСвС бігСзТПйиПкжй 
лігТСегіиСй ОаС еО еОябСю гПзиОТОкмО пж ФлСбкСбОдПкСї кжй СУСаж гия лігмбПТгдПккя пж 
УлТСУмФбОккя ТПеФиьмОміб лТСбПгПкСвС гСУиігдПккя (ОкОиіеФ, ПзУлПТмжеж). 

4. ДСУиігдПккя (ОкОиіе, ПзУлПТмжеО) лТСа (еТОезіб) лТСбСгжмьУя лТСмявСй 10 гкіб 
ліУия їХ кОгХСгдПккя гС УлПоіОиіеСбОкСвС СТвОкФ е лжмОкь ПзУлПТмжеж мО гСУиігдПкь 
оПкмТОиькСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ йжмкФ лСиімжзФ, пж РСвС 
бігСзТПйиПкСвС лігТСегіиФ ОаС ікрСї ПзУлПТмкСї ФУмОкСбж (СТвОкіеОоії). К ТОеі лСмТПаж оПР 
УмТСз йСдП аФмж лТСгСбдПкС еО ТірПккяй зПТібкжзО УлПоіОиіеСбОкСвС СТвОкФ е лжмОкь 
ПзУлПТмжеж мО гСУиігдПкь оПкмТОиькСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ 
йжмкФ лСиімжзФ, зПТібкжзО йжмкСвС СТвОкФ ОаС РСвС еОУмФлкжзО еО йіУоПй ТСемОрФбОккя 
бігСзТПйиПкСвС лігТСегіиФ еОекОпПкСвС УлПоіОиіеСбОкСвС СТвОкФ ОаС зПТібкжзО біглСбігкСї 
ПзУлПТмкСї ФУмОкСбж (СТвОкіеОоії), ОиП кП аіиьрП кід кО 20 гкіб. 

5. ДСУиігдПккя (ОкОиіеж, ПзУлПТмжеж) лТСа (еТОезіб) мСбОТіб, язі рбжгзС лУФюмьУя ОаС 
йОюмь СайПдПкжР УмТСз еаПТівОккя, лТСбСгямьУя кПбігзиОгкС. 

6. ЛмТСз лТСбПгПккя гСУиігдПкь (ОкОиіеіб, ПзУлПТмже) лТСа (еТОезіб) лТжеФлжкяємьУя Ф 
ТОеі кОябкСУмі зиСлСмОккя ПзУлПТмО лПТПг йжмкжй СТвОкСй, язжР лТжекОпжб гСУиігдПккя 
(ОкОиіе, ПзУлПТмжеФ), лТС кОгОккя РСйФ гСгОмзСбжХ йОмПТіОиіб. ДСгОмзСбі йОмПТіОиж 
лСбжккі аФмж кОгОкі Ф УмТСз, сС кП лПТПбжсФє 10 гкіб е гкя СмТжйОккя мОзСвС зиСлСмОккя. 
К ТОеі кПкОгОккя гСгОмзСбжХ йОмПТіОиіб Ф еОекОпПкжР УмТСз зПТібкжз УлПоіОиіеСбОкСвС 
СТвОкФ е лжмОкь ПзУлПТмжеж мО гСУиігдПкь оПкмТОиькСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС 
ТПОиіеФє гПТдОбкФ йжмкФ лСиімжзФ, зПТібкжз йжмкСвС СТвОкФ ОаС РСвС еОУмФлкжз еО йіУоПй 
ТСемОрФбОккя бігСзТПйиПкСвС лігТСегіиФ еОекОпПкСвС УлПоіОиіеСбОкСвС СТвОкФ ОаС 
зПТібкжз біглСбігкСї ПзУлПТмкСї ФУмОкСбж (СТвОкіеОоії) лТжРйОє ТірПккя лТС лТСбПгПккя 
пОУмзСбСвС гСУиігдПккя (ОкОиіеФ, ПзУлПТмжеж) ОаС лТС бігйСбФ Ф лТСбПгПккі гСУиігдПккя 
(ОкОиіеФ, ПзУлПТмжеж). 

7. К ТОеі лСТФрПккя бУмОкСбиПкжХ оією УмОммПю УмТСзіб лТСбПгПккя гСУиігдПкь 
(ОкОиіеіб, ПзУлПТмже) пж Ф ТОеі кПйСдижбСУмі їХ лТСбПгПккя йжмкжР СТвОк еСаСб'яеОкжР 
лСбігСйжмж лТС оП гПзиОТОкмО ОаС ФлСбкСбОдПкФ кжй СУСаФ. Зажмзж, еОбгОкі гПзиОТОкмФ 
ОаС ФлСбкСбОдПкіР кжй СУСаі бкОУиігСз лСТФрПккя бУмОкСбиПкжХ оією УмОммПю УмТСзіб 
лТСбПгПккя гСУиігдПкь (ОкОиіеіб, ПзУлПТмже), бігрзСгСбФюмьУя йжмкжйж СТвОкОйж б 
ФУмОкСбиПкСйФ еОзСкСй лСТягзФ. 

8. ЗО ТПеФиьмОмОйж лТСбПгПкжХ гСУиігдПкь (ОкОиіеіб, ПзУлПТмже) ПзУлПТм вСмФє 
бжУкСбСз еО нСТйСю, бУмОкСбиПкСю оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС 
еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ. 

9. К бжУкСбзФ лТС ТПеФиьмОмж гСУиігдПккя (ОкОиіеФ, ПзУлПТмжеж) еОекОпОюмьУя: 
1) йіУоП і гОмО лТСбПгПккя гСУиігдПккя (ОкОиіеФ, ПзУлПТмжеж); 
2) зжй і кО лігУмОбі язСвС гСзФйПкмО лТСбСгжиСУя гСУиігдПккя (ОкОиіе, ПзУлПТмжеО); 
3) еОлжмОккя, лСУмОбиПкі лПТПг ПзУлПТмСй; 
4) Са'єзмж гСУиігдПккя (ОкОиіеФ, ПзУлПТмжеж); 
5) йОмПТіОиж і гСзФйПкмж, кОгОкі ПзУлПТмФ; 
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6) ейіУм мО ТПеФиьмОмж гСУиігдПккя (ОкОиіеФ, ПзУлПТмжеж) іе еОекОпПккяй йПмСгіб їХ 
лТСбПгПккя; 

7) СоікзО ТПеФиьмОміб гСУиігдПккя (ОкОиіеФ, ПзУлПТмжеж), бжУкСбзж мО їХ 
СаґТФкмФбОккя. 

10. ЯзсС ПзУлПТм ліг пОУ лТСбПгПккя гСУиігдПккя (ОкОиіеФ, ПзУлПТмжеж) бжябжмь 
іУмСмкі СаУмОбжкж, е лТжбСгФ язжХ РСйФ кП аФиС лСУмОбиПкС еОлжмОкь, бік йСдП бзиюпжмж їХ 
гС бжУкСбзФ. 

11. К ТОеі кПгСУмОмкьСї яУкСУмі мО лСбкСмж бжУкСбзФ ПзУлПТмО йСдП аФмж лТжекОпПкС 
гСгОмзСбП гСУиігдПккя (ОкОиіе, ПзУлПТмжеО), язП гСТФпОємьУя мСйФ УОйСйФ ОаС ікрСйФ 
ПзУлПТмСбі. 

12. К ТОеі кПСаґТФкмСбОкСУмі бжУкСбзФ ОаС бжкжзкПккя УФйкібіб Ф РСвС лТОбжиькСУмі 
йСдП аФмж лТжекОпПкС лСбмСТкП гСУиігдПккя (ОкОиіе, ПзУлПТмжеО), лТСбПгПккя язСвС 
гСТФпОємьУя ікрСйФ ПзУлПТмФ. 

13. ДСгОмзСбі мО лСбмСТкі гСУиігдПккя (ОкОиіеж, ПзУлПТмжеж) лТжекОпОюмьУя кО 
еОвОиькжХ лігУмОбОХ. 

14. КСкмТСиькі лТСаж (еТОезж), О мОзСд еОижрзж гСУиігдПкжХ лТСа мО лСрзСгдПкі ліг 
пОУ лТСбПгПккя гСУиігдПкь (ОкОиіеіб, ПзУлПТмже) еТОезж еаПТівОюмьУя Ф УлПоіОиіеСбОкСйФ 
СТвОкі е лжмОкь ПзУлПТмжеж мО гСУиігдПкь оПкмТОиькСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС 
ТПОиіеФє гПТдОбкФ йжмкФ лСиімжзФ, (РСвС бігСзТПйиПкСйФ лігТСегіиі) лТСмявСй 60 гкіб е 
гкя їХ кОгХСгдПккя. ЙТСмявСй оьСвС УмТСзФ гПзиОТОкм ОаС ФлСбкСбОдПкО кжй СУСаО йОє 
лТОбС СУзОТджмж ТірПккя йжмкСвС СТвОкФ, лТжРкямП кО лігУмОбі ТПеФиьмОміб лТСбПгПкСвС 
гСУиігдПккя (ОкОиіеФ, ПзУлПТмжеж), б ФУмОкСбиПкСйФ ожй КСгПзУСй лСТягзФ. 

15. ЙТСаж (еТОезж) мСбОТіб, язі рбжгзС лУФюмьУя ОаС йОюмь СайПдПкжР УмТСз 
еаПТівОккя, еаПТівОюмьУя лТСмявСй УмТСзФ їХ еаПТівОккя. 

16. ЙТСаж (еТОезж) мСбОТіб, Ф УзиОгі язжХ еО ТПеФиьмОмОйж їХ гСУиігдПккя (ОкОиіеФ, 
ПзУлПТмжеж) бжябиПкС кОТзСмжпкі еОУСаж, лУжХСмТСлкі ТПпСбжкж, їХ ОкОиСвж пж лТПзФТУСТж, 
УжиькСгіюпі ОаС СмТФРкі ТПпСбжкж, О мОзСд лТСаж (еТОезж) мСбОТіб, беямі б СгкСйФ 
лТжйіТкжзФ, СгТОеФ ліУия лТСбПгПккя їХ гСУиігдПккя (ОкОиіеФ, ПзУлПТмжеж) мО кОгОккя 
бжУкСбзФ лПТПгОюмьУя йжмкСйФ СТвОкФ, язжР лТжекОпжб мОзП гСУиігдПккя (ОкОиіе, 
ПзУлПТмжеФ), еО ОзмСй, нСТйО язСвС еОмбПТгдФємьУя оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї 
биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ. 

17. ЙТСаж (еТОезж) мСбОТіб, Ф мСйФ пжУиі лСрзСгдПкі, і мПХкізС-мПХкСиСвіпкО 
гСзФйПкмОоія кОиПдОмь їХ биОУкжзОй. ЙіУия еОзікпПккя гСУиігдПккя (ОкОиіеФ, ПзУлПТмжеж) 
лТСаж (еТОезж) е ФТОХФбОккяй бУмОкСбиПкСвС пОУмжкСю пСмжТкОгоямСю оієї УмОммі УмТСзФ 
еаПТівОккя лСбПТмОюмьУя гПзиОТОкмФ ОаС ФлСбкСбОдПкіР кжй СУСаі кО їХ лжУьйСбФ бжйСвФ е 
СнСТйиПккяй біглСбігкСвС ОзмО, нСТйО язСвС еОмбПТгдФємьУя оПкмТОиькжй СТвОкСй 
бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ. 

18. ЙТСаж (еТОезж) мСбОТіб, кП еОмТПаФбОкі биОУкжзСй ОаС ФлСбкСбОдПкСю кжй 
СУСаСю лТСмявСй бУмОкСбиПкСвС пОУмжкСю пСмжТкОгоямСю оієї УмОммі УмТСзФ еаПТівОккя, 
екжсФюмьУя е СнСТйиПккяй біглСбігкСвС ОзмО, нСТйО язСвС еОмбПТгдФємьУя оПкмТОиькжй 
СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ 
лСиімжзФ. ЙТж оьСйФ бОТміУмь еОекОпПкжХ лТСа (еТОезіб) биОУкжзСбі ОаС ФлСбкСбОдПкіР кжй 
СУСаі кП бігрзСгСбФємьУя. 

19. МПХкізС-мПХкСиСвіпкО гСзФйПкмОоія мО ікрі гСзФйПкмж е ікнСТйОоією лТС 
ХОТОзмПТжУмжзж мСбОТФ, лТСаж (еТОезж) язСвС бігажТОижУя гия лТСбПгПккя гСУиігдПкь 
(ОкОиіеіб, ПзУлПТмже), лСбПТмОюмьУя биОУкжзФ мСбОТіб ОаС ФлСбкСбОдПкіР кжй СУСаі ліУия 
еОзікпПккя йжмкСвС СнСТйиПккя ожХ мСбОТіб ОаС ліУия кОгОккя йжмкСйФ СТвОкФ 
еОУбігпПкжХ б ФУмОкСбиПкСйФ лСТягзФ зСліР еОекОпПкжХ гСзФйПкміб, язі еОижрОюмьУя Ф 
УлТОбОХ йжмкСвС СТвОкФ. 

20. ИлиОмО лТСбПгПккя гСУиігдПкь (ОкОиіеіб, ПзУлПТмже) лТСа (еТОезіб) мСбОТіб 
егіРУкюємьУя еО ТОХФкСз зСрміб гПТдОбкСвС аюгдПмФ. 
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21. ЙСТягСз бігрзСгФбОккя зСрміб еО лТСбПгПккя гСУиігдПкь (ОкОиіеіб, ПзУлПТмже) 
лТСа (еТОезіб) мСбОТіб гия лТжРкяммя йжмкжй СТвОкСй ТірПкь сСгС еСаСб'яеФюпСї 
ікнСТйОоії бУмОкСбиюємьУя оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє 
нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ. 

ГиОбО 51. ИУСаижбі лТСоПгФТж йжмкСвС зСкмТСию 

ЛмОммя 358. ЗбіиькПккя біг СзТПйжХ нСТй йжмкСвС зСкмТСию 
1. ЗбіиькПккя біг СзТПйжХ нСТй йжмкСвС зСкмТСию бУмОкСбиюємьУя ожй КСгПзУСй, 

ікржйж еОзСкОйж КзТОїкж, О мОзСд йідкОТСгкжйж гСвСбСТОйж, евСгО кО СаСб'яезСбіУмь 
язжХ кОгОкО ВПТХСбкСю КОгСю КзТОїкж. 

2. ЗПеОУмСУФбОккя СзТПйжХ нСТй йжмкСвС зСкмТСию кП СекОпОє ебіиькПккя біг 
СаСб'яезСбСвС гСмТжйОккя лСТягзФ лПТПйісПккя мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб 
зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж. 

ЛмОммя 359. ЗбіиькПккя біг йжмкСвС СвиягФ 
1. ЖжмкСйФ СвиягФ кП лігиявОє ТФпкО лСзиОдО мО УФлТСбСгдФбОкжР аОвОд ЙТПежгПкмО 

КзТОїкж, ГСиСбж ВПТХСбкСї КОгж КзТОїкж, кОТСгкжХ гПлФмОміб КзТОїкж, ЙТПй'єТ-йікіУмТО 
КзТОїкж, ЙПТрСвС біоП-лТПй'єТ-йікіУмТО КзТОїкж, ГСиСбж мО УФггіб ВПТХСбкСвС ЛФгФ, ГСиСбж 
мО УФггіб КСкУмжмФоіРкСвС ЛФгФ КзТОїкж, ЖікіУмТО еОзСТгСккжХ УлТОб КзТОїкж, ГПкПТОиькСвС 
лТСзФТСТО мО пиПкіб їХкіХ УійПР, язі лТяйФюмь ТОеСй е кжйж. 

2. ЖжмкСйФ СвиягФ кП лігиявОюмь еОУСаж еОиіекжпкСвС мО лСбімТякСвС мТОкУлСТмФ, язі 
лПТПбСеямь СніоіРкі гПТдОбкі гПиПвОоії. ЙігУмОбСю гия ебіиькПккя мТОкУлСТмкСвС еОУСаФ 
біг йжмкСвС СвиягФ є лСгОккя йжмкСйФ СТвОкФ СніоіРкСвС лСбігСйиПккя ЖікіУмПТУмбО 
еОзСТгСккжХ УлТОб КзТОїкж. 

ЛмОммя 360. ЗгіРУкПккя йжмкСвС зСкмТСию гПязжХ бжгіб мСбОТіб Ф лПТрСпПТвСбСйФ 
лСТягзФ 

1. К ТОеі лПТПйісПккя пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж мСбОТіб, кПСаХігкжХ гия 
лСгСиОккя кОУиігзіб УмжХіРкСвС ижХО, ОбОТіР, зОмОУмТСн, ПлігПйіР, О мОзСд джбжХ мбОТжк, 
СТвОкіб мО ікржХ ОкОмСйіпкжХ йОмПТіОиіб июгжкж гия лСмТПа мТОкУлиОкмОоії, мСбОТіб, сС 
йОюмь СайПдПкжР УмТСз пж СУСаижбжР ТПджй еаПТівОккя, мСбОТіб біРУьзСбСвС 
лТжекОпПккя, ТОгіСОзмжбкжХ йОмПТіОиіб, нСмС-, ОФгіС- і бігПСйОмПТіОиіб гия еОУСаіб йОУСбСї 
ікнСТйОоії, мСбОТіб йідкОТСгкСї мПХкіпкСї мО вФйОкімОТкСї гСлСйСвж, мСбОТіб, сС 
лПТПйісФюмьУя б ТОйзОХ ФвСг лТС бжТСакжпФ зССлПТОоію, мСбОТіб, сС лПТПйісФюмьУя еО 
лТСоПгФТСю ЖДЙ, йжмкжР зСкмТСиь мОзжХ мСбОТіб егіРУкюємьУя лПТрСпПТвСбС. 

2. Ивияг (лПТПСвияг) мСбОТіб, еОекОпПкжХ Ф пОУмжкі лПТріР оієї УмОммі, О мОзСд беяммя 
лТСа мО еТОезіб мОзжХ мСбОТіб егіРУкююмьУя міиьзж еО бжзиюпкжХ СаУмОбжк. 

3. ЗОзСкОйж КзТОїкж йСдФмь бжекОпОмжУя ікрі зОмПвСТії мСбОТіб, йжмкжР зСкмТСиь язжХ 
егіРУкюємьУя Ф лПТрСпПТвСбСйФ лСТягзФ. 

ГиОбО 52. ЛжУмПйО ФлТОбиіккя ТжежзОйж 

ЛмОммя 361. Міиі еОУмСУФбОккя УжУмПйж ФлТОбиіккя ТжежзОйж 
1. КлТОбиіккя ТжежзОйж - оП ТСаСмО йжмкжХ СТвОкіб е ОкОиіеФ Тжежзіб, бжябиПккя мО 

Соікзж Тжежзіб, ТСеТСаиПккя мО лТОзмжпкСї ТПОиіеОоії еОХСгіб, УлТяйСбОкжХ кО йікійіеОоію 
Тжежзіб, Соікзж ПнПзмжбкСУмі мО зСкмТСию еОУмСУФбОккя ожХ еОХСгіб. Йіг ТжежзСй 
ТСеФйіємьУя РйСбіТкіУмь кПгСмТжйОккя бжйСв еОзСкСгОбУмбО КзТОїкж е лжмОкь йжмкСї 
УлТОбж. 

2. Жжмкі СТвОкж еОУмСУСбФюмь УжУмПйФ ФлТОбиіккя ТжежзОйж гия бжекОпПккя мСбОТіб, 
мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб, гСзФйПкміб і СУіа, язі лігиявОюмь йжмкСйФ зСкмТСию, нСТй йжмкСвС 
зСкмТСию, сС еОУмСУСбФюмьУя гС мОзжХ мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб, гСзФйПкміб і СУіа, О 
мОзСд СаУявФ йжмкСвС зСкмТСию. 
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3. Міияйж еОУмСУФбОккя УжУмПйж ФлТОбиіккя ТжежзОйж є: 
1) еОлСаівОккя, лТСвкСеФбОккя і бжябиПккя лСТФрПкь еОзСкСгОбУмбО КзТОїкж е лжмОкь 

йжмкСї УлТОбж; 
2) еОаПелПпПккя аіиьр ПнПзмжбкСвС бжзСТжУмОккя кОябкжХ Ф йжмкжХ СТвОкіб ТПУФТУіб 

мО еСУПТПгдПккя їХ ФбОвж кО СзТПйжХ евТФлСбОкжХ Са'єзмОХ ОкОиіеФ ТжежзФ, сСгС язжХ є 
лСмТПаО Ф еОУмСУФбОккі СзТПйжХ нСТй йжмкСвС зСкмТСию ОаС їХ УФзФлкСУмі, О мОзСд Ф 
лігбжсПккі ПнПзмжбкСУмі йжмкСвС зСкмТСию (СаиОУмяХ ТжежзФ); 

3) еОаПелПпПккя б йПдОХ лСбкСбОдПкь йжмкжХ СТвОкіб еОХСгіб іе еОХжУмФ кОоіСкОиькСї 
аПелПзж, джммя і егСТСб'я июгПР, мбОТжк, ТСУижк, гСбзіиия, ікмПТПУіб УлСджбОпіб; 

4) лТжУзСТПккя йжмкСвС СнСТйиПккя мСбОТіб, сС лПТПйісФюмьУя пПТПе йжмкжР 
зСТгСк КзТОїкж. 

ЛмОммя 362. АкОиіе ТжежзФ мО РСвС Са'єзмж 
1. АкОиіе ТжежзФ - оП УжУмПйОмжпкП бжзСТжУмОккя йжмкжйж СТвОкОйж кОябкСї Ф кжХ 

ікнСТйОоії гия бжекОпПккя СаУмОбжк мО ФйСб бжкжзкПккя Тжежзіб, їХ ігПкмжнізОоії і Соікзж 
РйСбіТкжХ кОУиігзіб кПгСмТжйОккя бжйСв еОзСкСгОбУмбО КзТОїкж е лжмОкь йжмкСї УлТОбж. 

2. ДС Са'єзміб ОкОиіеФ ТжежзФ кОиПдОмь: 
1) ХОТОзмПТжУмжзж мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб, сС лПТПйісФюмьУя пПТПе йжмкжР 

зСТгСк КзТОїкж; 
2) ХОТОзмПТ еСбкіркьСПзСкСйіпкСї СлПТОоії; 
3) ХОТОзмПТжУмжзО УФа'єзміб, сС аПТФмь ФпОУмь Ф еСбкіркьСПзСкСйіпкіР СлПТОоії. 

ЛмОммя 363. ДіяиькіУмь йжмкжХ СТвОкіб е Соікзж мО ФлТОбиіккя ТжежзОйж 
1. ДіяиькіУмь йжмкжХ СТвОкіб е Соікзж мО ФлТОбиіккя ТжежзОйж лСиявОє Ф бжзСкОккі 

мОзжХ еОбгОкь: 
1) нСТйФбОккя ікнСТйОоіРкСї аОеж гОкжХ УжУмПйж ФлТОбиіккя ТжежзОйж йжмкжХ 

СТвОкіб; 
2) ОкОиіе, бжябиПккя мО СоікзО Тжежзіб, Ф мСйФ пжУиі е бжзСТжУмОккяй ікнСТйОоіРкжХ 

мПХкСиСвіР, сС бзиюпОюмь УжУмПйОмжпкП: 
О) бжябиПккя ФйСб і нОзмСТіб, сС ближбОюмь кО бжкжзкПккя Тжежзіб; 
а) бжекОпПккя СаиОУмПР ТжежзФ; 
б) бжекОпПккя зТжмПТіїб іе еОгОкжйж кОлПТПг лОТОйПмТОйж, бжзСТжУмОккя язжХ гОє 

йСдижбіУмь егіРУкюбОмж бжаіТ Са'єзмО зСкмТСию, сС УмОкСбжмь Тжежз (ікгжзОмСТіб ТжежзФ); 
в) егіРУкПккя Соікзж ійСбіТкСУмі бжкжзкПккя Тжежзіб мО йСдижбСї рзСгж Ф ТОеі їХ 

лТСябиПккя; 
3) ТСеТСаиПккя і ТПОиіеОоія лТОзмжпкжХ еОХСгіб е ФлТОбиіккя ТжежзОйж е ФТОХФбОккяй: 
О) ТПеФиьмОміб ОкОиіеФ мО Соікзж Тжежзіб; 
а) ТПеФиьмОміб ОкОиіеФ кПСаХігкжХ ТПУФТУіб мО СпізФбОкжХ ТПеФиьмОміб ТПОиіеОоії 

еОлиОкСбОкжХ еОХСгіб; 
4) ОкОиіе ТПеФиьмОміб мО зСТжвФбОккя бджмжХ еОХСгіб е ФлТОбиіккя ТжежзОйж, сС 

бзиюпОє: 
О) егіРУкПккя зСкмТСию еО лТОзмжпкСю ТПОиіеОоією еОХСгіб; 
а) еаіТ, СаТСаиПккя мО ОкОиіе ікнСТйОоії лТС ТПеФиьмОмж бджмжХ еОХСгіб е йПмСю їХ 

зСТжвФбОккя мО бгСУзСкОиПккя УжУмПйж ФлТОбиіккя ТжежзОйж. 
2. ЙСТягСз егіРУкПккя ОкОиіеФ мО Соікзж Тжежзіб, ТСеТСаиПккя і ТПОиіеОоії еОХСгіб е 

ФлТОбиіккя ТжежзОйж бжекОпОємьУя оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС 
еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ. 

3. АбмСйОмжеСбОкО УжУмПйО ФлТОбиіккя ТжежзОйж, сС еОУмСУСбФємьУя йжмкжйж 
СТвОкОйж, є УзиОгСбСю пОУмжкСю єгжкСї ОбмСйОмжеСбОкСї ікнСТйОоіРкСї УжУмПйж йжмкжХ 
СТвОкіб. 

АбмСйОмжеСбОкО УжУмПйО ФлТОбиіккя ТжежзОйж нФкзоіСкФє кО оПкмТОиькСйФ Тібкі мО 
лПТПгаОпОє еОУмСУФбОккя бжлОгзСбСвС бігаСТФ. 



ГОеПмО "ВУП лТС аФХвОимПТУьзжР Саиіз" 265 gazeta.vobu.ua 
 

АбмСйОмжеСбОкО УжУмПйО ФлТОбиіккя ТжежзОйж еОаПелПпФє бжекОпПккя СаУявФ мО 
нСТй йжмкСвС зСкмТСию мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя 
кПеОиПдкС біг мСвС, язСйФ йжмкСйФ СТвОкФ лСгОкС йжмкФ гПзиОТОоію (ікржР гСзФйПкм, сС 
йСдП бжзСТжУмСбФбОмжУя еОйіУмь йжмкСї гПзиОТОоії біглСбігкС гС оьСвС КСгПзУФ), гия 
егіРУкПккя йжмкжХ нСТйОиькСУмПР. 

К ТОеі язсС лСУОгСбСю СУСаСю йжмкСвС СТвОкФ еО ТПеФиьмОмОйж еОУмСУФбОккя 
УжУмПйж ФлТОбиіккя ТжежзОйж лТжРкямС ТірПккя лТС кПСаХігкіУмь лТСбПгПккя лПбкСї 
йжмкСї нСТйОиькСУмі сСгС мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя, 
ікнСТйОоія лТС лТжРкяммя мОзСвС ТірПккя кПбігзиОгкС бкСУжмьУя мОзСю лСУОгСбСю 
СУСаСю гС ОбмСйОмжеСбОкСї УжУмПйж ФлТОбиіккя ТжежзОйж. 

4. ЯзсС мСбОТж, мТОкУлСТмкі еОУСаж зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя, сС лПТПйісФюмьУя 
ліглТжєйУмбСй пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж, Ф 25 і аіиьрП бігУСмзОХ бжлОгзіб мОзСвС 
лПТПйісПккя лТСмявСй ТСзФ ліггОбОижУя йжмкСйФ зСкмТСию бкОУиігСз еОУмСУФбОккя 
УжУмПйж ФлТОбиіккя ТжежзОйж, сС УлТжпжкжиС еОмТжйзФ йжмкСвС СнСТйиПккя лСкОг 4 
ТСаСпі вСгжкж, і лТж оьСйФ нОзміб лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи бжябиПкС кП аФиС, оП 
ліглТжєйУмбС йОє лТОбС екОмж лТжпжкж мО лігУмОбж еОУмСУФбОккя гС еОекОпПкжХ мСбОТіб, 
мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб біглСбігкжХ нСТй йжмкСвС зСкмТСию. 
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КСегіи XII 
ИЛИБЙИВИЛМІ ЙКИЙКЛКК МА ИЙИДАМККВАЗЗЯ МИВАКІВ, ПИ 

ЙДКДЖІПКЮМЬЛЯ (ЙДКДЛИЙАЮМЬЛЯ) НДКДЗ ЖИМЗИЕ КИКДИЗ 
КККАЇЗИ ГКИЖАДЯЗАЖИ 

ГиОбО 53. ЗОвОиькі лСиСдПккя сСгС лТСлФУзФ мО СлСгОмзФбОккя мСбОТіб, сС 
лПТПйісФюмьУя (лПТПУжиОюмьУя) пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж вТСйОгякОйж 

ЛмОммя 364. ЙжмОккя, сС ТПвФиююмьУя ожй ТСегіиСй 
1. МПР ТСегіи ТПвФиює ФйСбж мО лСТягСз лТСлФУзФ мО СлСгОмзФбОккя мСбОТіб, сС 

лПТПйісФюмьУя (лПТПУжиОюмьУя) пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж вТСйОгякОйж гия 
СУСажУмжХ, УійПРкжХ мО ікржХ лСмТПа, кП лСб'яеОкжХ еі егіРУкПккяй ліглТжєйкжоьзСї 
гіяиькСУмі. 

2. К бжлОгзФ лПТПйісПккя вТСйОгякОйж-ліглТжєйояйж пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж 
мСбОТіб, лСб'яеОкжХ еі егіРУкПккяй кжйж ліглТжєйкжоьзСї гіяиькСУмі, йжмкП СнСТйиПккя 
егіРУкюємьУя б лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ ожй КСгПзУСй мО ікржйж еОзСкСгОбпжйж ОзмОйж 
КзТОїкж гия ліглТжєйУмб. ЙСиСдПккя оьСвС ТСегіиФ б мОзСйФ бжлОгзФ кП еОУмСУСбФюмьУя. 

3. ЙСиСдПккя оьСвС ТСегіиФ кП лСржТююмьУя кО мСбОТж, сС лПТПйісФюмьУя СУСаОйж, 
язі зСТжУмФюмьУя йжмкжйж ліиьвОйж евігкС іе ТСегіиСй XIII оьСвС КСгПзУФ, зТій бжлОгзіб, 
ФУмОкСбиПкжХ ожй КСгПзУСй. 

ЛмОммя 365. ЙСТягСз лПТПйісПккя вТСйОгякОйж мСбОТіб пПТПе йжмкжР зСТгСк 
КзТОїкж мО йіУоя йжмкСвС СнСТйиПккя мОзжХ мСбОТіб 

1. ГТСйОгякж еО ФйСбж гСмТжйОккя бжйСв оьСвС КСгПзУФ мО ікржХ Озміб 
еОзСкСгОбУмбО КзТОїкж йСдФмь лПТПйісФбОмж пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж аФгь-язі 
мСбОТж, зТій мжХ, сС еОаСТСкПкі гС ббПеПккя б КзТОїкФ (Ф мСйФ пжУиі е йПмСю мТОкежмФ) мО 
бжбПеПккя е КзТОїкж. 

2. ГТСйОгякОй, язі б'їдгдОюмь кО мПТжмСТію КзТОїкж ОаС бжїдгдОюмь е кПї еОУСаОйж 
ОбмСйСаіиькСвС мО еОиіекжпкСвС мТОкУлСТмФ, О мОзСд мТОкУлСТмкжйж еОУСаОйж СУСажУмСвС 
зСТжУмФбОккя, гСебСияємьУя егіРУкюбОмж гПзиОТФбОккя мСбОТіб, сС лПТПйісФюмьУя кжйж 
пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж, кП еОижрОюпж ожХ мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб. 

3. ЛмСУСбкС мТОкежмкжХ лОУОджТіб, язі кП еОижрОюмь мТОкежмкСї еСкж, йжмкжР 
зСкмТСиь кП лТСбСгжмьУя, СгкОз йжмкі СТвОкж йОюмь лТОбС бджбОмж лПТПгаОпПкжХ ожй 
КСгПзУСй еОХСгіб Ф ТОеі лігСеТж сСгС бпжкПккя мОзжйж лОУОджТОйж лСТФрПккя йжмкжХ 
лТОбжи ОаС зСкмТОаОкгж. 

4. ЖжмкП СнСТйиПккя мСбОТіб, сС бжбСеямьУя еО йПді йжмкСї мПТжмСТії КзТОїкж 
вТСйОгякОйж, йСдП егіРУкюбОмжУя Ф аФгь-язСйФ йжмкСйФ СТвОкі кО бУіР йжмкіР мПТжмСТії 
КзТОїкж. 

5. ЖжмкП СнСТйиПккя мСбОТіб, сС ббСеямьУя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж вТСйОгякОйж 
(зТій мСбОТіб, сС лПТПйісФюмьУя Ф кПУФлТСбСгдФбОкСйФ аОвОді мО Ф бОкмОдкжХ 
біглТОбиПккяХ, О мОзСд мСбОТіб еО мСбОТкжйж лСежоіяйж 8701 - 8707, 8711, 8716 евігкС е 
ККМ ЗДД, язі лігиявОюмь гПТдОбкіР ТПєУмТОоії), егіРУкюємьУя Ф лФкзмОХ лТСлФУзФ пПТПе 
гПТдОбкжР зСТгСк КзТОїкж. 

6. ЖжмкП СнСТйиПккя мСбОТіб, язі ббСеямьУя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж вТСйОгякОйж 
Ф кПУФлТСбСгдФбОкСйФ аОвОді мО бОкмОдкжХ біглТОбиПккяХ, егіРУкюємьУя б йжмкжХ СТвОкОХ 
еО йіУоПй лТСджбОккя ОаС мжйпОУСбСвС лПТПаФбОккя еОекОпПкжХ вТСйОгяк, Ф йіУоі 
зікоПбСвС лТжекОпПккя мТОкУлСТмкСвС еОУСаФ, сС егіРУкюбОб лПТПбПеПккя ожХ мСбОТіб, ОаС, 
еО еОябСю вТСйОгякжкО, - Ф лФкзмОХ лТСлФУзФ пПТПе гПТдОбкжР зСТгСк КзТОїкж. 

7. ЖжмкП СнСТйиПккя мСбОТіб, ббПеПкжХ кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж вТСйОгякОйж, еО 
мСбОТкжйж лСежоіяйж 8701 - 8707, 8711, 8716 евігкС е ККМ ЗДД, сС лігиявОюмь гПТдОбкіР 
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ТПєУмТОоії, егіРУкюємьУя Ф аФгь-язСйФ йжмкСйФ СТвОкі кО бУіР йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж е 
лТПг'ябиПккяй їХ оьСйФ СТвОкФ. 

ЙТж йжмкСйФ СнСТйиПккі мОзжХ мСбОТіб лСгОккя лСлПТПгкьСї йжмкСї гПзиОТОоії, 
гСУмОбзО мО лТПг'ябиПккя ожХ мСбОТіб йжмкСйФ СТвОкФ, язжй СнСТйиПкО мОзО лСлПТПгкя 
йжмкО гПзиОТОоія, є СаСб'яезСбжйж. ЙТж йжмкСйФ СнСТйиПккі мОзжХ мСбОТіб Ф лФкзмі 
лТСлФУзФ пПТПе гПТдОбкжР зСТгСк КзТОїкж лСлПТПгкя йжмкО гПзиОТОоія кП лСгОємьУя. 

8. ЙПТПйісПккя вТСйОгякОйж пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж мТФк е міиОйж (ФТк е 
лТОХСй) пж СУмОкзіб лСйПТижХ егіРУкюємьУя кО лігУмОбі лжУьйСбСї еОябж ожХ вТСйОгяк 
гСбіиькСї нСТйж мО гСзФйПкміб, бжекОпПкжХ ЗОзСкСй КзТОїкж "ЙТС лСХСбОккя мО лСХСТСккФ 
УлТОбФ". 

9. ЙТж егіРУкПккі йжмкжХ нСТйОиькСУмПР сСгС мСбОТіб, язі лПТПйісФюмьУя пПТПе 
йжмкжР зСТгСк КзТОїкж вТСйОгякОйж, йжмкі СТвОкж бжзСТжУмСбФюмь гСзФйПкмж мО/ОаС 
бігСйСУмі, СмТжйОкі пПТПе єгжкжР гПТдОбкжР ікнСТйОоіРкжР бПа-лСТмОи "ЄгжкП бізкС гия 
йідкОТСгкСї мСТвібиі" ОаС бжгОкі кО лОлПТСбжХ кСУіяХ гПТдОбкжйж СТвОкОйж, ФУмОкСбОйж 
мО СТвОкіеОоіяйж, ФлСбкСбОдПкжйж кО егіРУкПккя біглСбігкжХ гСебіиькжХ ОаС зСкмТСиькжХ 
нФкзоіР УмСУСбкС лПТПйісПккя мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя 
пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж. 

ЛмОммя 366. ДбСзОкОиькО УжУмПйО йжмкСвС зСкмТСию мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ 
еОУСаіб, сС лПТПйісФюмьУя пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж вТСйОгякОйж 

1. ДбСзОкОиькО УжУмПйО - оП УлТСсПкО УжУмПйО йжмкСвС зСкмТСию, язО гОє 
вТСйОгякОй ейСвФ егіРУкюбОмж гПзиОТФбОккя, СажТОюпж Сгжк е гбСХ зОкОиіб лТСХСгФ 
(лТСїегФ мТОкУлСТмкжйж еОУСаОйж СУСажУмСвС зСТжУмФбОккя) пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж. 

2. КОкОи, лСекОпПкжР УжйбСиОйж еПиПкСвС зСиьСТФ ("еПиПкжР зСТжгСТ"), лТжекОпПкжР 
гия гПзиОТФбОккя рияХСй бпжкПккя гіР вТСйОгякОйж, язі лПТПйісФюмь пПТПе йжмкжР 
зСТгСк КзТОїкж мСбОТж б СаУявОХ, сС кП лігиявОюмь СлСгОмзФбОккю йжмкжйж лиОмПдОйж мО 
кП ліглОгОюмь ліг бУмОкСбиПкі еОзСкСгОбУмбСй еОаСТСкж ОаС СайПдПккя сСгС ббПеПккя 
кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж ОаС бжбПеПккя еО йПді оієї мПТжмСТії і кП лігиявОюмь 
лжУьйСбСйФ гПзиОТФбОккю. 

3. КОкОи, лСекОпПкжР УжйбСиОйж пПТбСкСвС зСиьСТФ ("пПТбСкжР зСТжгСТ"), 
лТжекОпПкжР гия бУіХ ікржХ вТСйОгяк. 

4. ГТСйОгякжк УОйСУміРкС СажТОє біглСбігкжР зОкОи ("еПиПкжР зСТжгСТ" ОаС 
"пПТбСкжР зСТжгСТ") гия лТСХСгдПккя йжмкСвС зСкмТСию еО гбСзОкОиькСю УжУмПйСю. 

5. ЙСпОмСз лТСХСгдПккя (лТСїегФ мТОкУлСТмкжйж еОУСаОйж СУСажУмСвС зСТжУмФбОккя) 
вТСйОгякжкСй зОкОиСй, лСекОпПкжй УжйбСиОйж еПиПкСвС зСиьСТФ ("еПиПкжР зСТжгСТ"), є 
гПзиОТФбОккяй рияХСй бпжкПккя гіР ожй вТСйОгякжкСй лТС мП, сС лПТПйісФбОкі кжй 
пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж мСбОТж кП лігиявОюмь лжУьйСбСйФ гПзиОТФбОккю, 
СлСгОмзФбОккю йжмкжйж лиОмПдОйж, кП ліглОгОюмь ліг бУмОкСбиПкі еОзСкСгОбУмбСй 
еОаСТСкж мО/ОаС СайПдПккя сСгС ббПеПккя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж ОаС бжбПеПккя еО 
йПді оієї мПТжмСТії. МОзП гПзиОТФбОккя Убігпжмь лТС нОзмж, сС йОюмь юТжгжпкП екОпПккя. 

6. ГТСйОгякж, язі лТСХСгямь (лТСїдгдОюмь мТОкУлСТмкжйж еОУСаОйж СУСажУмСвС 
зСТжУмФбОккя) пПТПе "еПиПкжР зСТжгСТ", ебіиькяюмьУя біг лСгОккя лжУьйСбСї йжмкСї 
гПзиОТОоії. ЗбіиькПккя біг лСгОккя лжУьйСбСї йжмкСї гПзиОТОоії кП СекОпОє ебіиькПккя біг 
СаСб'яезФ гСмТжйОккя лСТягзФ лПТПйісПккя мСбОТіб пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж мО біг 
ОгйікіУмТОмжбкСї біглСбігОиькСУмі еО лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи, лПТПгаОпПкжХ ожй 
КСгПзУСй. 

ЛмОммя 367. КйСбж лПТПУжиОккя вТСйОгякОйж мСбОТіб пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж 
Ф йідкОТСгкжХ лСрмСбжХ мО ПзУлТПУ-біглТОбиПккяХ 

1. ГТСйОгякж йОюмь лТОбС лПТПУжиОмж мСбОТж пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж Ф 
йідкОТСгкжХ лСрмСбжХ мО ПзУлТПУ-біглТОбиПккяХ Ф лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ виОбСю 36 
оьСвС КСгПзУФ, зТій мСбОТіб, еОаСТСкПкжХ гС мОзСвС лПТПУжиОккя. 
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2. ИайПдПккя сСгС бОТмСУмі мО СаУявіб мСбОТіб, О мОзСд лПТПиіз мСбОТіб, еОаСТСкПкжХ 
гС лПТПУжиОккя Ф йідкОТСгкжХ лСрмСбжХ мО ПзУлТПУ-біглТОбиПккяХ, бУмОкСбиююмьУя ожй 
КСгПзУСй мО ікржйж еОзСкОйж КзТОїкж. 

ЛмОммя 368. ВжекОпПккя бОТмСУмі мСбОТіб, сС лПТПйісФюмьУя (лПТПУжиОюмьУя) 
вТСйОгякОйж пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж, гия оіиПР кОТОХФбОккя йжмкжХ 

лиОмПдіб 
1. Дия оіиПР СлСгОмзФбОккя мСбОТіб, сС лПТПйісФюмьУя (лПТПУжиОюмьУя) 

вТСйОгякОйж пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж, еОУмСУСбФємьУя нОзмФТкО бОТміУмь ожХ мСбОТіб, 
еОекОпПкО б зОУСбжХ ОаС мСбОТкжХ пПзОХ, яТижзОХ, ікржХ гСзФйПкмОХ ТСегТіакСї мСТвібиі, язі 
йіУмямь бігСйСУмі сСгС бОТмСУмі мОзжХ мСбОТіб. 

2. ЙТж бжекОпПккі нОзмФТкСї бОТмСУмі мСбОТіб, язі лПТПйісФюмьУя Ф 
кПУФлТСбСгдФбОкСйФ аОвОді мО бОкмОдкСйФ біглТОбиПккі, зТій бОТмСУмі УОйжХ мСбОТіб 
бТОХСбФємьУя бОТміУмь їХ УмТОХФбОккя мО лПТПбПеПккя (нТОХмФ) гС йСйПкмФ лПТПмжкОккя 
кжйж йжмкСвС зСТгСкФ КзТОїкж. 

3. ИУСаО, язО гПзиОТФє мСбОТж, блТОбі гСбПУмж гСУмСбіТкіУмь бігСйСУмПР, 
лТПгУмОбиПкжХ гия бжекОпПккя їХ нОзмФТкСї бОТмСУмі. 

4. К ТОеі кОябкСУмі гСзОеіб кПгСУмСбіТкСУмі еОябиПкСї нОзмФТкСї бОТмСУмі мСбОТіб йжмкі 
СТвОкж бжекОпОюмь їХ бОТміУмь УОйСУміРкС, кО лігУмОбі оікж кО ігПкмжпкі ОаС лСгіакі 
(ОкОиСвіпкі) мСбОТж біглСбігкС гС бжйСв оьСвС КСгПзУФ. 

ЛмОммя 369. ЙПТПйісПккя (лПТПУжиОккя) СУСажУмжХ ТПпПР вТСйОгякОйж пПТПе 
йжмкжР зСТгСк КзТОїкж 

1. ИУСажУмі ТПпі, сС лПТПйісФюмьУя (лПТПУжиОюмьУя) вТСйОгякОйж пПТПе йжмкжР 
зСТгСк КзТОїкж Ф ТФпкіР лСзиОді, УФлТСбСгдФбОкСйФ мО кПУФлТСбСгдФбОкСйФ аОвОді, 
лігиявОюмь гПзиОТФбОккю рияХСй ФпжкПккя гіР, ФУкС ОаС, еО аОдОккяй биОУкжзО пж кО 
бжйСвФ йжмкСвС СТвОкФ, лжУьйСбС, кП СлСгОмзСбФюмьУя йжмкжйж лиОмПдОйж мО 
ебіиькяюмьУя біг лТСбПгПккя еОХСгіб СніоіРкСвС зСкмТСию, О мОзСд біг лСгОккя 
гСзФйПкміб мО/ОаС бігСйСУмПР, сС лігмбПТгдФюмь гСмТжйОккя бУмОкСбиПкжХ еОаСТСк 
мО/ОаС СайПдПкь сСгС лПТПйісПккя мСбОТіб пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж. 

2. К йідкОТСгкжХ лСрмСбжХ мО ПзУлТПУ-біглТОбиПккяХ СУСажУмі ТПпі лПТПйісФюмьУя 
(лПТПУжиОюмьУя) пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж Ф лСТягзФ мО кО ФйСбОХ, бУмОкСбиПкжХ гия 
лПТПйісПккя (лПТПУжиОккя) мСбОТіб. 

ЛмОммя 370. ЙПТПиіз мСбОТіб, язі йСдФмь аФмж бігкПУПкі гС СУСажУмжХ ТПпПР 
вТСйОгяк 

1. ИУСажУмжйж ТПпОйж ббОдОюмьУя: 
1) мСбОТж СУСажУмСї вівієкж мО ікгжбігФОиькі зСУйПмжпкі еОУСаж Ф зіиьзСУмі, сС 

еОаПелПпФє лСмТПаж Сгкієї СУСаж кО лПТіСг лСїегзж; 
2) Сгяв, аіижекО, беФммя, сС йОюмь УФмС СУСажУмжР ХОТОзмПТ, лТжекОпПкі бжзиюпкС гия 

биОУкСвС зСТжУмФбОккя і йОюмь СекОзж мОзжХ, сС аФиж Ф зСТжУмФбОккі; 
3) СУСажУмі лТжзТОУж, Ф мСйФ пжУиі е гСТСвСоіккжХ йПмОиіб мО зОйіккя, сС йОюмь 

СекОзж мОзжХ, сС аФиж б зСТжУмФбОккі; 
4) ікгжбігФОиькП лжУьйСбП мО зОкоПияТУьзП лТжиОггя; 
5) Сгжк нСмСОлОТОм, СгкО зікС-, бігПСзОйПТО ТОеСй е СаґТФкмСбОкСю зіиьзіУмю нСмС-, 

бігПС-, зікСлиібСз мО гСгОмзСбСвС лТжиОггя; 
6) Сгжк лПТПкСУкжР лТСПзмСТ мО ОзУПУФОТж гС кьСвС ТОеСй е СаґТФкмСбОкСю зіиьзіУмю 

гіОлСежмжбіб мО/ОаС зікСлиібСз; 
7) аікСзиь; 
8) лПТПкСУкі йФежпкі ікУмТФйПкмж Ф зіиьзСУмі кП аіиьрП гбСХ рмФз; 
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9) Сгжк лПТПкСУкжР ебФзСбігмбСТюбОиькжР лТжУмТіР (Ф мСйФ пжУиі йОвкімСнСк, 
гжзмСнСк, лТСвТОбОп зСйлОзм-гжУзіб мСсС) е СаґТФкмСбОкСю зіиьзіУмю лиібСз, лиОмібСз, 
гжУзіб; 

10) Сгжк лПТПкСУкжР ТОгіСлТжРйОп; 
11) УміиькжзСбі (йСаіиькі) мПиПнСкж Ф зіиьзСУмі кП аіиьрП гбСХ рмФз, лПРгдПТж; 
12) Сгжк лПТПкСУкжР мПиПбіеСТ; 
13) лПТПкСУкі лПТУСкОиькі зСйл'юмПТж Ф зіиьзСУмі кП аіиьрП гбСХ рмФз і лПТжнПТіРкП 

СаиОгкОккя мО лТжиОггя гС кжХ; ниПр-зОТмж Ф зіиьзСУмі кП аіиьрП мТьСХ рмФз; 
14) СгкО лПТПкСУкО гТФзОТУьзО йОржкО; 
15) зОиьзФиямСТж, ПиПзмТСккі зкждзж Ф зіиьзСУмі кП аіиьрП гбСХ рмФз; 
16) ікгжбігФОиькі бжТСаж йПгжпкСвС лТжекОпПккя гия еОаПелПпПккя джммєгіяиькСУмі 

июгжкж мО зСкмТСию еО її УмОкСй е СекОзОйж мОзжХ, сС аФиж б зСТжУмФбОккі; 
17) ебжпОРкі мО/ОаС лТСвФиякзСбі гжмяпі зСияУзж Ф зіиьзСУмі, сС біглСбігОє зіиьзСУмі 

гімПР, язі лПТПмжкОюмь зСТгСк ТОеСй іе вТСйОгякжкСй, О Ф ТОеі бігУФмкСУмі гімПР - Ф зіиьзСУмі 
кП аіиьрП Сгкієї рмФзж; 

18) СгкП зТіУиС зСиіУкП гия СУіа е ікбОиігкіУмю кО зСдкФ СУСаФ е ікбОиігкіУмю, язО 
лПТПмжкОє йжмкжР зСТгСк КзТОїкж, О б ТОеі бігУФмкСУмі мОзСї СУСаж - Ф зіиьзСУмі кП аіиьрП 
Сгкієї рмФзж; 

19) иізОТУьзі еОУСаж, сС лПТПйісФюмьУя (лПТПУжиОюмьУя) пПТПе йжмкжР зСТгСк 
КзТОїкж б лСТягзФ мО СаУявОХ, бжекОпПкжХ КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж; 

20) вСгжккжзж Ф зіиьзСУмі кП аіиьрП гбСХ рмФз; 
21) 0,5 иімТО мФОиПмкСї бСгж мО/ОаС 100 вТОйіб лОТнФйіб; 
22) УлСТмжбкП УлСТягдПккя - бПиСУжлПг, бФгзО ТжаОиьУьзО, зСйлиПзм ОиьлікіУмУьзСвС 

УлСТягдПккя, зСйлиПзм УлСТягдПккя гия лігбСгкСвС лиОбОккя, зСйлиПзм ижд, зСйлиПзм 
мПкіУкжХ ТОзПмСз, гСрзО гия УПТніквФ, бікгУПТніквФ, зСйлиПзм УлСТягдПккя гия вСиьнФ, 
ікрП ОкОиСвіпкП УлСТягдПккя, лТжекОпПкП гия бжзСТжУмОккя Сгкією СУСаСю; 

23) УлПоіОиькП гжмяпП ХОТпФбОккя гия гімПР, ХбСТжХ кО нПкіизПмСкФТію ОаС ікрП 
еОХбСТюбОккя, сС лСмТПаФє УлПоіОиькСвС ХОТпФбОккя, язП кП бжТСаияємьУя (кП 
ТПОиіеФємьУя) б КзТОїкі, сС лПТПйісФємьУя (лПТПУжиОємьУя) пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж б 
лСТягзФ мО СаУявОХ, бжекОпПкжХ КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж; 

24) ікрі мСбОТж, лТжекОпПкі гия еОаПелПпПккя лСбУязгПккжХ лСмТПа вТСйОгякжкО, 
лПТПиіз і вТОкжпкО зіиьзіУмь язжХ бжекОпОюмьУя еОзСкОйж КзТОїкж. 

ГиОбО 54. ЙТСлФУз мО СлСгОмзФбОккя мСбОТіб, сС бжбСеямьУя (лПТПУжиОюмьУя) 
вТСйОгякОйж еО йПді йжмкСї мПТжмСТії КзТОїкж 

ЛмОммя 371. КйСбж бжбПеПккя (лПТПУжиОккя) вТСйОгякОйж мСбОТіб еО йПді йжмкСї 
мПТжмСТії КзТОїкж 

1. МСбОТж, УФйОТкО нОзмФТкО бОТміУмь язжХ кП лПТПбжсФє ПзбібОиПкм 10000 єбТС (зТій 
еОекОпПкжХ Ф пОУмжкі гТФвіР оієї УмОммі), кП лігиявОюмь лжУьйСбСйФ гПзиОТФбОккю лТж 
бжбПеПккі (лПТПУжиОккі) їХ вТСйОгякОйж еО йПді йжмкСї мПТжмСТії КзТОїкж. 

2. МСбОТж, УФйОТкО нОзмФТкО бОТміУмь язжХ кП лПТПбжсФє ПзбібОиПкм 10000 єбТС мО кО 
язі еОзСкСй бУмОкСбиПкС бжбіекП йжмС мО/ОаС язсС біглСбігкС гС еОзСкФ гПТдОбкжйж 
СТвОкОйж бжгОюмьУя гСзФйПкмж, кПСаХігкі гия егіРУкПккя йжмкСвС зСкмТСию мО йжмкСвС 
СнСТйиПккя мОзжХ мСбОТіб, сС лПТПйісФюмьУя (лПТПУжиОюмьУя) пПТПе йжмкжР зСТгСк 
КзТОїкж вТСйОгякОйж, лігиявОюмь лжУьйСбСйФ гПзиОТФбОккю б лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ 
гия вТСйОгяк, іе УлиОмСю Ф бжлОгзОХ, бжекОпПкжХ еОзСкОйж КзТОїкж, бжбіекСвС йжмО мО е 
лСгОккяй біглСбігкжХ гСзФйПкміб, бжгОкжХ гПТдОбкжйж СТвОкОйж. 

3. МСбОТж, УФйОТкО нОзмФТкО бОТміУмь язжХ лПТПбжсФє ПзбібОиПкм 10000 єбТС (зТій 
еОекОпПкжХ Ф пОУмжкі пПмбПТміР оієї УмОммі), лТж бжбПеПккі (лПТПУжиОккі) їХ вТСйОгякОйж еО 
йПді йжмкСї мПТжмСТії КзТОїкж лігиявОюмь лжУьйСбСйФ гПзиОТФбОккю е лСгОккяй йжмкСї 
гПзиОТОоії, лПТПгаОпПкСї еОзСкСгОбУмбСй КзТОїкж гия ліглТжєйУмб, еі УлиОмСю бжбіекСвС 
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йжмО Ф бжлОгзОХ, бУмОкСбиПкжХ еОзСкОйж КзТОїкж, мО е лСгОккяй біглСбігкжХ гСзФйПкміб, 
язі лігмбПТгдФюмь гСмТжйОккя бУмОкСбиПкжХ еОаСТСк мО/ОаС СайПдПкь евігкС іе еОзСкОйж 
КзТОїкж сСгС бжбПеПккя (лПТПУжиОккя) мСбОТіб еО йПді йжмкСї мПТжмСТії КзТОїкж. 

4. МСбОТж, УФйОТкО нОзмФТкО бОТміУмь язжХ лПТПбжсФє ПзбібОиПкм 10000 єбТС, лТж 
бжбПеПккі (лПТПУжиОккі) вТСйОгякОйж еО йПді йжмкСї мПТжмСТії КзТОїкж лігиявОюмь 
лжУьйСбСйФ гПзиОТФбОккю б лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ гия вТСйОгяк, мО ебіиькяюмьУя біг 
лСгОккя гСзФйПкміб (зТій гСзФйПкміб, сС лігмбПТгдФюмь лТОбС бжбПеПккя еО йПді йжмкСї 
мПТжмСТії КзТОїкж зФиьмФТкжХ оіккСУмПР), сС лігмбПТгдФюмь гСмТжйОккя бУмОкСбиПкжХ 
еОаСТСк мО/ОаС СайПдПкь сСгС бжбПеПккя (лПТПУжиОккя) вТСйОгякОйж мСбОТіб еО йПді 
йжмкСї мПТжмСТії КзТОїкж, еО ФйСбж, сС оі мСбОТж: 

1) бжбСеямьУя Ф еб'яезФ е бжїегСй еО йПді КзТОїкж кО лСУміРкП йіУоП лТСджбОккя; 
2) бХСгямь гС УзиОгФ УлОгсжкж, СнСТйиПкСї б КзТОїкі кО зСТжУмь вТСйОгякжкО-

кПТПежгПкмО, еО ФйСбж лігмбПТгдПккя УзиОгФ УлОгсжкж СТвОкОйж, сС бпжкяюмь 
кСмОТіОиькі гії; 

3) мжйпОУСбС бжбСеямьУя вТСйОгякОйж-ТПежгПкмОйж еО йПді йжмкСї мПТжмСТії КзТОїкж 
ліг лжУьйСбП еСаСб'яеОккя лТС їХ ебСТСмкП ббПеПккя; 

4) аФиж мжйпОУСбС ббПеПкі кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж ліг еСаСб'яеОккя лТС їХ 
ебСТСмкП бжбПеПккя, сС лігмбПТгдФємьУя біглСбігкжйж гСзФйПкмОйж; 

5) аФиж СгПТдОкі вТСйОгякОйж-кПТПежгПкмОйж Ф бжвиягі лТжеіб і кОвСТСг еО ФпОУмь Ф 
ейОвОккяХ, зСкзФТУОХ, нПУмжбОияХ мСсС, язі лТСбСгямьУя кО мПТжмСТії КзТОїкж, сС 
лігмбПТгдФємьУя біглСбігкжйж гСзФйПкмОйж. 

5. МСбОТж, лТжгаОкі вТСйОгякОйж-кПТПежгПкмОйж кО мПТжмСТії КзТОїкж, еОвОиькО 
нОзмФТкО бОТміУмь язжХ кП лПТПбжсФє УФйж ікСеПйкСї бОиюмж, ббПеПкСї ожйж вТСйОгякОйж 
б КзТОїкФ, мО мСбОТж, сС бжбСеямьУя вТСйОгякОйж-кПТПежгПкмОйж Ф еб'яезФ е СУмОмСпкжй 
бжїегСй еО йПді КзТОїкж, кО УФйФ гСХСгФ, СгПТдОкСвС еО пОУ ТСаСмж пж кОбпОккя б КзТОїкі, 
сС лігмбПТгдФємьУя біглСбігкжйж гСзФйПкмОйж, лігиявОюмь лжУьйСбСйФ гПзиОТФбОккю б 
лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ гия вТСйОгяк, еі УлиОмСю Ф бжлОгзОХ, бУмОкСбиПкжХ еОзСкОйж 
КзТОїкж, бжбіекСвС йжмО, мО лСгОккяй гСзФйПкміб, кПСаХігкжХ гия егіРУкПккя йжмкСвС 
зСкмТСию мО йжмкСвС СнСТйиПккя, язі лТж лПТПйісПккі (лПТПУжиОккі) вТСйОгякОйж мОзжХ 
мСбОТіб пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж бжгОюмьУя біглСбігкжйж гПТдОбкжйж СТвОкОйж. 

ЛмОммя 372. ИУСаижбСУмі мжйпОУСбСвС бжбПеПккя (лПТПУжиОккя) вТСйОгякОйж-
ТПежгПкмОйж мСбОТіб еО йПді йжмкСї мПТжмСТії КзТОїкж 

1. МжйпОУСбП бжбПеПккя (лПТПУжиОккя) вТСйОгякОйж-ТПежгПкмОйж мСбОТіб еО йПді 
йжмкСї мПТжмСТії КзТОїкж егіРУкюємьУя е кОгОккяй йжмкСйФ СТвОкФ еСаСб'яеОккя лТС 
ебСТСмкП ббПеПккя. 

2. Дія пОУмжкж лПТрСї оієї УмОммі кП лСржТюємьУя кО мжйпОУСбП бжбПеПккя 
(лПТПУжиОккя) еО йПді йжмкСї мПТжмСТії КзТОїкж мСбОТіб, УФйОТкО нОзмФТкО бОТміУмь язжХ кП 
лПТПбжсФє ПзбібОиПкм 10000 єбТС (зТій зФиьмФТкжХ оіккСУмПР), СУСажУмжХ ТПпПР і 
мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб СУСажУмСвС зСТжУмФбОккя, кО язжХ вТСйОгякж лПТПмжкОюмь йжмкжР 
зСТгСк. 

3. К ТОеі бігУФмкСУмі зкждзж (зОТкПмФ) А.М.А., сС бжзСТжУмСбФємьУя біглСбігкС гС 
КСкбПкоії лТС мжйпОУСбП ббПеПккя (ЛмОйаФи, 1990 Тіз), мжйпОУСбП бжбПеПккя вТСйОгякОйж-
ТПежгПкмОйж мСбОТіб (зТій мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб СУСажУмСвС зСТжУмФбОккя) еО йПді йжмкСї 
мПТжмСТії КзТОїкж егіРУкюємьУя кО ФйСбОХ, ФУмОкСбиПкжХ пОУмжкОйж лПТрСю мО гТФвСю оієї 
УмОммі. 

4. ЗСаСб'яеОккя сСгС ебСТСмкСвС ббПеПккя мСбОТіб, язі мжйпОУСбС бжбСеямьУя 
(лПТПУжиОюмьУя) еО йПді йжмкСї мПТжмСТії КзТОїкж і УФйОТкО нОзмФТкО бОТміУмь язжХ кП 
лПТПбжсФє ПзбібОиПкм 10000 єбТС, йСдП кОгОбОмжУя еО аОдОккяй вТСйОгякжкО. 

5. К ТОеі кОгОккя вТСйОгякжкСй еСаСб'яеОккя лТС ебСТСмкП ббПеПккя мСбОТіб йжмкжР 
СТвОк бджбОє еОХСгіб гия еОаПелПпПккя ігПкмжнізОоії ожХ мСбОТіб е йПмСю їХ ебСТСмкСвС 
ббПеПккя аПе лжУьйСбСвС гПзиОТФбОккя мО аПе СлСгОмзФбОккя йжмкжйж лиОмПдОйж. 
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6. МжйпОУСбП бжбПеПккя (лПТПУжиОккя) вТСйОгякОйж-ТПежгПкмОйж еО йПді йжмкСї 
мПТжмСТії КзТОїкж зФиьмФТкжХ оіккСУмПР егіРУкюємьУя е лСгОккяй біглСбігкжХ гСзФйПкміб, 
язі лігмбПТгдФюмь лТОбС бжбПеПккя еО йПді йжмкСї мПТжмСТії КзТОїкж зФиьмФТкжХ оіккСУмПР 
мО гСмТжйОккя еОаСТСк мО/ОаС СайПдПкь евігкС іе еОзСкОйж КзТОїкж сСгС мжйпОУСбСвС 
бжбПеПккя мОзжХ мСбОТіб еО йПді йжмкСї мПТжмСТії КзТОїкж. 

ЛмОммя 373. ИайПдПккя сСгС бжбПеПккя (лПТПУжиОккя) вТСйОгякОйж еО йПді 
йжмкСї мПТжмСТії КзТОїкж СзТПйжХ мСбОТіб 

1. ЗП гСлФУзОємьУя бжбПеПккя (лПТПУжиОккя) вТСйОгякОйж еО йПді йжмкСї мПТжмСТії 
КзТОїкж мСбОТіб, кПеОиПдкС біг їХ еОвОиькСї нОзмФТкСї бОТмСУмі, евігкС е лПТПиізСй, 
бжекОпПкжй КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж. 

2. ЙСТягСз бжбПеПккя (лПТПУжиОккя) вТСйОгякОйж еО йПді йжмкСї мПТжмСТії КзТОїкж 
гСТСвСоіккжХ йПмОиіб (еО бжкямзСй аОкзібУьзжХ йПмОиіб, лОй'ямкжХ мО юбіиПРкжХ йСкПм 
КзТОїкж іе гСТСвСоіккжХ йПмОиіб), гСТСвСоіккСвС зОйіккя мО бжТСаіб іе кжХ, О мОзСд 
зФиьмФТкжХ оіккСУмПР е йПмСю їХ бігпФдПккя бжекОпОємьУя КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж. 

3. ЙСТягСз бжбПеПккя (лПТПУжиОккя) еО йПді йжмкСї мПТжмСТії КзТОїкж аОкзібУьзжХ 
йПмОиіб, лОй'ямкжХ мО юбіиПРкжХ йСкПм КзТОїкж іе гСТСвСоіккжХ йПмОиіб бжекОпОємьУя 
ЗОоіСкОиькжй аОкзСй КзТОїкж. 

4. ЗП гСлФУзОємьУя бжбПеПккя еО йПді йжмкСї мПТжмСТії КзТОїкж ОизСвСиькжХ кОлСїб мО 
мюмюкСбжХ бжТСаіб вТСйОгякОйж, язі кП гСУявиж 18-ТіпкСвС бізФ. 

ГиОбО 55. ЙТСлФУз мО СлСгОмзФбОккя мСбОТіб, язі ббСеямьУя (лПТПУжиОюмьУя) 
вТСйОгякОйж кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж 

ЛмОммя 374. КйСбж ббПеПккя (лПТПУжиОккя) вТСйОгякОйж мСбОТіб кО йжмкФ 
мПТжмСТію КзТОїкж 

1. МСбОТж (еО бжкямзСй лігОзожекжХ), УФйОТкО нОзмФТкО бОТміУмь язжХ кП лПТПбжсФє 
ПзбібОиПкм 1000 єбТС, сС ббСеямьУя вТСйОгякОйж кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж Ф ТФпкіР 
лСзиОді мО/ОаС Ф УФлТСбСгдФбОкСйФ аОвОді пПТПе лФкзмж лТСлФУзФ пПТПе гПТдОбкжР 
зСТгСк КзТОїкж, бігзТжмі гия лСбімТякСвС УлСиФпПккя, мО мСбОТж (зТій лігОзожекжХ), 
УФйОТкО нОзмФТкО бОТміУмь язжХ кП лПТПбжсФє ПзбібОиПкм 500 єбТС мО УФйОТкО бОвО язжХ кП 
лПТПбжсФє 50 зв, сС ббСеямьУя вТСйОгякОйж кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж Ф ТФпкіР лСзиОді 
мО/ОаС Ф УФлТСбСгдФбОкСйФ аОвОді пПТПе ікрі, кід бігзТжмі гия лСбімТякСвС УлСиФпПккя, 
лФкзмж лТСлФУзФ пПТПе гПТдОбкжР зСТгСк КзТОїкж, кП лігиявОюмь лжУьйСбСйФ 
гПзиОТФбОккю (еО бжкямзСй мСбОТіб, кО язі біглСбігкС гС УмОммі 197 оьСвС КСгПзУФ 
бУмОкСбиПкС СайПдПккя сСгС лПТПйісПккя вТСйОгякОйж пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж, і 
бжлОгзіб, лПТПгаОпПкжХ пОУмжкСю гТФвСю оієї УмОммі) мО кП є Са'єзмОйж СлСгОмзФбОккя 
йжмкжйж лиОмПдОйж. 

2. ЗСТйО пОУмжкж лПТрСї оієї УмОммі еОУмСУСбФємьУя Ф ТОеі, язсС СУСаО, язО ббСежмь 
мСбОТж кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж, б'їдгдОє б КзТОїкФ кП пОУмірП СгкСвС ТОеФ лТСмявСй 
Сгкієї гСаж. З йПмСю еОаПелПпПккя гСмТжйОккя оієї ФйСбж лСУОгСбі СУСаж СТвОкіб СХСТСкж 
гПТдОбкСвС зСТгСкФ, язі егіРУкююмь лОУлСТмкжР зСкмТСиь Ф лФкзмОХ лТСлФУзФ пПТПе 
гПТдОбкжР зСТгСк КзТОїкж, аПелСУПТПгкьС б лТСоПУі егіРУкПккя мОзСвС зСкмТСию 
ікнСТйФюмь лСУОгСбжХ СУіа йжмкжХ СТвОкіб лТС вТСйОгяк, язі б'їдгдОюмь б КзТОїкФ пОУмірП 
СгкСвС ТОеФ лТСмявСй Сгкієї гСаж. К ТОеі язсС мСбОТж б СаУявОХ, сС кП лПТПбжсФюмь 
СайПдПкь, бУмОкСбиПкжХ Ф пОУмжкі лПТріР оієї УмОммі, ббСеямьУя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж 
СУСаСю, язО б'їдгдОє б КзТОїкФ пОУмірП СгкСвС ТОеФ лТСмявСй Сгкієї гСаж, мОзі мСбОТж 
лігиявОюмь лжУьйСбСйФ гПзиОТФбОккю б лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ гия вТСйОгяк, е 
лСгОккяй гСзФйПкміб, язі бжгОюмьУя гПТдОбкжйж СТвОкОйж гия егіРУкПккя йжмкСвС 
зСкмТСию мО йжмкСвС СнСТйиПккя мОзжХ мСбОТіб, мО СлСгОмзСбФюмьУя ббіекжй йжмСй еО 
УмОбзСю 10 бігУСмзіб і лСгОмзСй кО гСгОкФ бОТміУмь еО УмОбзСю, бУмОкСбиПкСю 
ЙСгОмзСбжй зСгПзУСй КзТОїкж. 
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3. К ТОеі язсС мСбОТж, еОекОпПкі Ф пОУмжкі лПТріР оієї УмОммі, лігиявОюмь гПТдОбкіР 
ТПєУмТОоії кО мПТжмСТії КзТОїкж, мОзі мСбОТж лігиявОюмь лжУьйСбСйФ гПзиОТФбОккю б 
лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ гия вТСйОгяк, е лСгОккяй гСзФйПкміб, сС бжгОюмьУя гПТдОбкжйж 
СТвОкОйж гия егіРУкПккя йжмкСвС зСкмТСию мО йжмкСвС СнСТйиПккя мОзжХ мСбОТіб лТж 
лПТПйісПккі (лПТПУжиОккі) їХ пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж вТСйОгякОйж, мО ебіиькяюмьУя 
біг СлСгОмзФбОккя йжмкжйж лиОмПдОйж. 

4. МСбОТж (зТій лігОзожекжХ), сС ббСеямьУя вТСйОгякОйж Ф ТФпкіР лСзиОді мО/ОаС Ф 
УФлТСбСгдФбОкСйФ аОвОді, УФйОТкО нОзмФТкО бОТміУмь мО/ОаС еОвОиькО бОвО язжХ 
лПТПбжсФюмь СайПдПккя, бУмОкСбиПкі пОУмжкСю лПТрСю оієї УмОммі, ОиП еОвОиькО нОзмФТкО 
бОТміУмь язжХ кП лПТПбжсФє ПзбібОиПкм 10000 єбТС, лігиявОюмь лжУьйСбСйФ гПзиОТФбОккю 
б лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ гия вТСйОгяк, е лСгОккяй гСзФйПкміб, сС бжгОюмьУя 
гПТдОбкжйж СТвОкОйж гия егіРУкПккя йжмкСвС зСкмТСию мО йжмкСвС СнСТйиПккя мОзжХ 
мСбОТіб, мО СлСгОмзСбФюмьУя ббіекжй йжмСй еО УмОбзСю 10 бігУСмзіб і лСгОмзСй кО гСгОкФ 
бОТміУмь еО УмОбзСю, бУмОкСбиПкСю ЙСгОмзСбжй зСгПзУСй КзТОїкж, б пОУмжкі, сС 
лПТПбжсФє ПзбібОиПкм 1000 єбТС (лТж ббПеПккі мСбОТіб кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж пПТПе 
лФкзмж лТСлФУзФ пПТПе гПТдОбкжР зСТгСк КзТОїкж, бігзТжмі гия лСбімТякСвС УлСиФпПккя) мО 
ПзбібОиПкм 500 єбТС ОаС бОТміУмь мСбОТіб, СапжУиПкО лТСлСТоіРкС гС бОвж, сС лПТПбжсФє 50 
зв (лТж ббПеПккі пПТПе ікрі лФкзмж лТСлФУзФ пПТПе гПТдОбкжР зСТгСк КзТОїкж). БОеСю 
СлСгОмзФбОккя мОзжХ мСбОТіб є пОУмжкО їХ УФйОТкСї нОзмФТкСї бОТмСУмі, сС лПТПбжсФє 
ПзбібОиПкм 1000 єбТС (лТж ббПеПккі мСбОТіб кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж пПТПе лФкзмж 
лТСлФУзФ пПТПе гПТдОбкжР зСТгСк КзТОїкж, бігзТжмі гия лСбімТякСвС УлСиФпПккя) мО 
ПзбібОиПкм 500 єбТС ОаС бОТміУмь мСбОТіб, СапжУиПкО лТСлСТоіРкС гС бОвж, сС лПТПбжсФє 50 
зв (лТж ббПеПккі пПТПе ікрі лФкзмж лТСлФУзФ пПТПе гПТдОбкжР зСТгСк КзТОїкж). 

5. КФиьмФТкі оіккСУмі еО зСгОйж 9701 10 00 00, 9701 90 00 00, 9702 00 00 00, 9703 00 00 
00, 9704 00 00 00, 9705 00 00 00, 9706 00 00 00 евігкС е ККМ ЗДД, бжвСмСбиПкі 50 і аіиьрП 
ТСзіб мСйФ, кПеОиПдкС біг їХ бОТмСУмі мО УлСУСаФ лПТПйісПккя пПТПе йжмкжР зСТгСк 
КзТОїкж, лігиявОюмь лжУьйСбСйФ гПзиОТФбОккю. 

6. МСбОТж (зТій лігОзожекжХ), УФйОТкО нОзмФТкО бОТміУмь язжХ кП лПТПбжсФє 
ПзбібОиПкм 150 єбТС, сС лПТПйісФюмьУя (лПТПУжиОюмьУя) кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж кО 
ОгТПУФ СгкСвС СгПТдФбОпО б СгкіР гПлПрі біг СгкСвС біглТОбкжзО Ф йідкОТСгкжХ лСрмСбжХ 
біглТОбиПккяХ, кО ОгТПУФ СгкСвС СгПТдФбОпО б СгкСйФ бОкмОді ПзУлТПУ-лПТПбіекжзО біг 
СгкСвС біглТОбкжзО Ф йідкОТСгкжХ ПзУлТПУ-біглТОбиПккяХ, О мОзСд мСбОТж (зТій 
лігОзожекжХ), УФйОТкО нОзмФТкО бОТміУмь язжХ кП лПТПбжсФє ПзбібОиПкм 150 єбТС, сС 
лПТПйісФюмьУя Ф кПУФлТСбСгдФбОкСйФ аОвОді, лігиявОюмь ФУкСйФ гПзиОТФбОккю кО 
лігУмОбі мСбОТСУФлТСбігкжХ гСзФйПкміб мО кП є Са'єзмОйж СлСгОмзФбОккя йжмкжйж 
лиОмПдОйж. 

7. МСбОТж (зТій лігОзожекжХ), сС лПТПйісФюмьУя (лПТПУжиОюмьУя) Ф йідкОТСгкжХ 
лСрмСбжХ, йідкОТСгкжХ ПзУлТПУ-біглТОбиПккяХ, кПУФлТСбСгдФбОкСйФ аОвОді, УФйОТкО 
нОзмФТкО бОТміУмь язжХ лПТПбжсФє ПзбібОиПкм 150 єбТС, ОиП кП лПТПбжсФє ПзбібОиПкм 
10000 єбТС, ОаС лПТПйісФюмьУя (лПТПУжиОюмьУя) аПе гСмТжйОккя ФйСб, лПТПгаОпПкжХ 
пОУмжкСю л'ямСю оієї УмОммі, лігиявОюмь лжУьйСбСйФ гПзиОТФбОккю б лСТягзФ, 
бУмОкСбиПкСйФ гия вТСйОгяк, мО СлСгОмзСбФюмьУя ббіекжй йжмСй еО УмОбзСю 10 бігУСмзіб 
мО лСгОмзСй кО гСгОкФ бОТміУмь еО УмОбзСю, бУмОкСбиПкСю ЙСгОмзСбжй зСгПзУСй КзТОїкж. 
БОеСю СлСгОмзФбОккя гия мОзжХ мСбОТіб є пОУмжкО їХ УФйОТкСї нОзмФТкСї бОТмСУмі, сС 
лПТПбжсФє ПзбібОиПкм 150 єбТС. 

8. МСбОТж (зТій лігОзожекжХ), УФйОТкО нОзмФТкО бОТміУмь язжХ лПТПбжсФє ПзбібОиПкм 
10000 єбТС, сС лПТПУжиОюмьУя (лПТПйісФюмьУя) кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж б 
йідкОТСгкжХ лСрмСбжХ біглТОбиПккяХ, йідкОТСгкжХ ПзУлТПУ-біглТОбиПккяХ, Ф ТФпкіР 
лСзиОді, УФлТСбСгдФбОкСйФ мО кПУФлТСбСгдФбОкСйФ аОвОді, О мОзСд мСбОТж (зТій 
лігОзожекжХ), кПеОиПдкС біг їХ нОзмФТкСї бОТмСУмі, сС лПТПйісФюмьУя кО йжмкФ мПТжмСТію 
КзТОїкж Ф бОкмОдкжХ біглТОбиПккяХ, лігиявОюмь гПзиОТФбОккю мО йжмкСйФ СнСТйиПккю е 
лСгОккяй йжмкСї гПзиОТОоії, лПТПгаОпПкСї еОзСкСгОбУмбСй КзТОїкж гия ліглТжєйУмб, О 
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мОзСд гСебСиіб (иіоПкеіР), УПТмжнізОміб біглСбігкСУмі пж УбігСомб лТС бжекОккя 
біглСбігкСУмі Ф бжлОгзОХ, ФУмОкСбиПкжХ еОзСкСгОбУмбСй КзТОїкж гия УФа'єзміб 
еСбкіркьСПзСкСйіпкСї гіяиькСУмі, мО СлСгОмзСбФюмьУя ббіекжй йжмСй еО лСбкжйж 
УмОбзОйж ЖжмкСвС мОТжнФ КзТОїкж і лСгОмзСй кО гСгОкФ бОТміУмь еО УмОбзСю, 
бУмОкСбиПкСю ЙСгОмзСбжй зСгПзУСй КзТОїкж. 

9. ЙСйісПккя мСбОТіб, ббПеПкжХ кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж вТСйОгякОйж, Ф йжмкі 
ТПджйж бігйСбж кО зСТжУмь гПТдОбж пж екжсПккя ОаС ТФРкФбОккя егіРУкюємьУя б лСТягзФ, 
бУмОкСбиПкСйФ ожй КСгПзУСй. 

10. ЙТж ббПеПккі (лПТПУжиОккі) кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж вТСйОгякОйж 
ебіиькяюмьУя біг СлСгОмзФбОккя йжмкжйж лиОмПдОйж: 

1) СУСажУмі ТПпі, бжекОпПкі УмОммПю 370 оьСвС КСгПзУФ; 
2) зФиьмФТкі оіккСУмі еО зСгОйж 9701 10 00 00, 9701 90 00 00, 9702 00 00 00, 9703 00 00 

00, 9704 00 00 00, 9705 00 00 00, 9706 00 00 00 евігкС е ККМ ЗДД, бжвСмСбиПкі 50 і аіиьрП 
ТСзіб мСйФ; 

3) мСбОТж, лТжекОпПкі гия еОаПелПпПккя ебжпОРкжХ лСбУязгПккжХ лСмТПа вТСйОгякжкО 
мО лСпОмзСбСвС СаиОрмФбОккя, сС ббСеямьУя (лПТПУжиОюмьУя) вТСйОгякОйж Ф еб'яезФ е 
лПТПУПиПккяй кО лСУміРкП йіУоП лТСджбОккя б КзТОїкФ лТСмявСй рПУмж йіУяоіб е гкя 
бжгОпі гСзФйПкмО, сС лігмбПТгдФє лТОбС вТСйОгякжкО кО лСУміРкП лТСджбОккя б КзТОїкі, 
еО ФйСбж гСзФйПкмОиькСвС лігмбПТгдПккя мСвС, сС гС гкя бжгОпі оьСвС гСзФйПкмО 
вТСйОгякжк лТСджбОб кО мПТжмСТії зТОїкж, е язСї бік лТжаФб, кП йПкрП мТьСХ ТСзіб: 

О) мСбОТж, лТжекОпПкі гия еОаПелПпПккя ебжпОРкжХ лСбУязгПккжХ лСмТПа вТСйОгякжкО 
мО лСпОмзСбСвС СаиОрмФбОккя (зТій мСбОТіб, сС зиОУжнізФюмьУя еО мСбОТкСю лСежоією 
8802 ОаС Сгкжй іе зСгіб 8903 91 99 00, 8903 92 99 00, 8903 99 99 00 евігкС е ККМ ЗДД); 

а) мТОкУлСТмкі еОУСаж СУСажУмСвС зСТжУмФбОккя, сС зиОУжнізФюмьУя б СгкіР іе 
мСбОТкжХ лСежоіР 8702, 8703, 8704 (еОвОиькСю йОУСю гС 3,5 мСккж), 8711 евігкС е ККМ ЗДД (Ф 
зіиьзСУмі Сгкієї Сгжкжоі кО зСдкСвС вТСйОгякжкО, язжР гСУяв 18-ТіпкСвС бізФ), еО ФйСбж 
гСзФйПкмОиькСвС лігмбПТгдПккя мСвС, сС гС гкя бжгОпі гСзФйПкмО, сС лігмбПТгдФє лТОбС 
кО лСУміРкП лТСджбОккя б КзТОїкі, вТСйОгякжк аФб биОУкжзСй (ОаС УліббиОУкжзСй) мОзСвС 
мТОкУлСТмкСвС еОУСаФ кП йПкрП СгкСвС ТСзФ, О мТОкУлСТмкжР еОУіа лПТПаФбОб еО кжй кО 
лСУміРкСйФ СаиізФ (ТПєУмТОоії) Ф біглСбігкжХ ТПєУмТОоіРкжХ СТвОкОХ зТОїкж лСУміРкСвС йіУоя 
лСлПТПгкьСвС лТСджбОккя вТСйОгякжкО кП йПкрП СгкСвС ТСзФ, язсС гОкжР мТОкУлСТмкжР 
еОУіа лігиявОє ТПєУмТОоії б оіР зТОїкі; 

б) мСбОТж, сС зиОУжнізФюмьУя б мСбОТкіР лСежоії 8716 евігкС е ККМ ЗДД (Ф зіиьзСУмі 
Сгкієї Сгжкжоі кО зСдкСвС лСбкСиімкьСвС вТСйОгякжкО) еО ФйСбж СгкСпОУкСвС ббПеПккя е 
мТОкУлСТмкжйж еОУСаОйж СУСажУмСвС зСТжУмФбОккя, сС зиОУжнізФюмьУя б СгкіР іе мСбОТкжХ 
лСежоіР 8702, 8703, 8704 (еОвОиькСю йОУСю гС 3,5 мСккж), 8711 евігкС е ККМ ЗДД. 

К ТОеі лТСлФУзФ бкОУиігСз ОбОТії, гії СаУмОбжк кПлПТПаСТкСї Ужиж, ХбСТСаж ОаС е ікржХ 
лСбОдкжХ лТжпжк, сС лігмбПТгдФємьУя біглСбігкжйж гСзФйПкмОйж, бУмОкСбиПкСвС ожй 
лФкзмСй УмТСзФ ббПеПккя (лПТПУжиОккя) мСбОТіб кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж іе ебіиькПккяй 
біг СлСгОмзФбОккя йжмкжйж лиОмПдОйж оПР УмТСз йСдП аФмж лТСгСбдПкжР біглСбігкжй 
йжмкжй СТвОкСй, ОиП кП аіиьр яз гС гбСХ ТСзіб е гкя бжгОпі гСзФйПкмО, сС лігмбПТгдФє 
лТОбС вТСйОгякжкО кО лСУміРкП лТСджбОккя б КзТОїкі; 

4) мСбОТж, сС кОиПдОмь вТСйОгякОй і лПТПйісФюмьУя мТОкежмСй пПТПе йжмкФ 
мПТжмСТію КзТОїкж; 

5) мСбОТж, сС бХСгямь гС УзиОгФ УлОгсжкж еО еОзСкСй, бігзТжмСї еО йПдОйж КзТОїкж 
кО зСТжУмь ТПежгПкмО (Ф мСйФ пжУиі б зіиьзСУмі Сгкієї Сгжкжоі еО зСдкСю мСбОТкСю 
лСежоією 8702, 8703, 8704 (еОвОиькСю йОУСю гС 3,5 мСккж), 8711 евігкС е ККМ ЗДД), Ф ТОеі 
лігмбПТгдПккя її УзиОгФ СТвОкОйж, сС бпжкяюмь кСмОТіОиькі гії Ф зТОїкі її бігзТжммя. 
ЗОекОпПкП лігмбПТгдПккя лігиявОє еОУбігпПккю ОаС иПвОиіеОоії Ф біглСбігкіР еОзСТгСккіР 
зСкУФиьУьзіР ФУмОкСбі КзТОїкж, язсС ікрП кП лПТПгаОпПкС йідкОТСгкжйж гСвСбСТОйж, 
евСгФ кО СаСб'яезСбіУмь язжХ кОгОкС ВПТХСбкСю КОгСю КзТОїкж; 
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6) мСбОТж, СгПТдОкі вТСйОгякОйж-ТПежгПкмОйж Ф бжвиягі кОвСТСг і лТжеіб кО 
йідкОТСгкжХ ейОвОккяХ, зСкзФТУОХ еО йПдОйж йжмкСї мПТжмСТії КзТОїкж (Ф мСйФ пжУиі кП 
аіиьрП СгкСвС мСбОТФ еО мСбОТкжйж лСежоіяйж 8702, 8703, 8704 (еОвОиькСю йОУСю гС 3,5 
мСккж), 8711 евігкС е ККМ ЗДД), еО ФйСбж гСзФйПкмОиькСвС лігмбПТгдПккя нОзмФ 
кОвСТСгдПккя кСмОТіОиькжйж СТвОкОйж біглСбігкСї зТОїкж. ЗОекОпПкП лігмбПТгдПккя 
лігиявОє еОУбігпПккю ОаС иПвОиіеОоії Ф біглСбігкіР еОзСТгСккіР зСкУФиьУьзіР ФУмОкСбі 
КзТОїкж, язсС ікрП кП лПТПгаОпПкС йідкОТСгкжйж гСвСбСТОйж, евСгФ кО СаСб'яезСбіУмь 
язжХ кОгОкС ВПТХСбкСю КОгСю КзТОїкж; 

7) мСбОТж (бзиюпОюпж мТОкУлСТмкі еОУСаж СУСажУмСвС зСТжУмФбОккя), сС аФиж 
лСлПТПгкьС бжбПеПкі вТСйОгякОйж-ТПежгПкмОйж еО йПді йжмкСї мПТжмСТії КзТОїкж і 
ебСТСмкС ббСеямьУя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж, еО кОябкСУмі біглСбігкСвС лігмбПТгдПккя 
нОзмФ лСлПТПгкьСвС бжбПеПккя мОзжХ мСбОТіб; 

8) мТОкУлСТмкі еОУСаж СУСажУмСвС зСТжУмФбОккя, сС мжйпОУСбС ббСеямьУя кО йжмкФ 
мПТжмСТію КзТОїкж вТСйОгякОйж-кПТПежгПкмОйж; 

9) мСбОТж (зТій мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб), язі йОюмь СекОзж мОзжХ, сС аФиж Ф зСТжУмФбОккі 
мО лТжекОпПкі гия биОУкСвС СаиОрмФбОккя джмиО і еОаПелПпПккя джммєгіяиькСУмі 
вТСйОгяк, язі лПТПаФбОиж еО зСТгСкСй Ф бігТягдПккяХ (кО кОбпОккі), еО ФйСбж, сС мОзі 
мСбОТж ббСеямьУя (лПТПУжиОюмьУя) лТСмявСй рПУмж йіУяоіб е гкя лСбПТкПккя мОзжХ 
вТСйОгяк б КзТОїкФ ліУия еОзікпПккя УмТСзФ бігТягдПккя (кОбпОккя); 

10) мСбОТж (зТій мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб), язі йОюмь СекОзж мОзжХ, сС аФиж Ф 
зСТжУмФбОккі мО лТжекОпПкі гия биОУкСвС СаиОрмФбОккя джмиО і еОаПелПпПккя 
джммєгіяиькСУмі ікСеПйкжХ вТСйОгяк, язі еО СніоіРкжй еОлТСрПккяй лТжаФбОюмь Ф 
гСбвСмПТйікСбП бігТягдПккя б КзТОїкФ, еО ФйСбж, сС мОзі мСбОТж ббСеямьУя 
(лПТПУжиОюмьУя) аПелСУПТПгкьС мОзжй вТСйОгякжкСй б КзТОїкФ кО ОгТПУФ УбСвС 
мжйпОУСбСвС лПТПаФбОккя лТСмявСй лПТржХ рПУмж йіУяоіб РСвС лПТПаФбОккя б 
гСбвСмПТйікСбСйФ бігТягдПккі б КзТОїкі ліг еСаСб'яеОккя лТС їХ ебСТСмкП бжбПеПккя. 

11) вийкючемо. 
12) лОиькП, сС йіУмжмьУя Ф УмОкгОТмкжХ аОзОХ мТОкУлСТмкСвС еОУСаФ СУСажУмСвС 

зСТжУмФбОккя, мО лОиькП, сС йіУмжмьУя Ф лПТПкСУкіР зОкіУмТі СаУявСй кП аіиьрП 20 иімТіб, 
сС лПТПйісФємьУя ТОеСй іе мОзжй мТОкУлСТмкжй еОУСаСй. 

11. МСбОТж еО мСбОТкжйж лСежоіяйж 8702, 8703, 8704 (еОвОиькСю йОУСю гС 3,5 мСккж), 
8711, 8716 евігкС е ККМ ЗДД, сС ббСеямьУя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж вТСйОгякОйж Ф 
еб'яезФ е лПТПУПиПккяй кО лСУміРкП йіУоП лТСджбОккя б КзТОїкФ іе ебіиькПккяй біг 
СлСгОмзФбОккя йжмкжйж лиОмПдОйж біглСбігкС гС оьСвС КСгПзУФ, лігиявОюмь лСУмОкСбоі 
кО мжйпОУСбжР Саиіз б гПТдОбкжХ ТПєУмТОоіРкжХ СТвОкОХ кО УмТСз гС гбСХ ТСзіб е 
СнСТйиПккяй гСзФйПкміб кО лТОбС мжйпОУСбСвС зСТжУмФбОккя мОзжйж мСбОТОйж мО йСдФмь 
аФмж бігпФдПкі ОаС лПТПгОкі Ф бСиСгіккя, зСТжУмФбОккя пж ТСелСТягдПккя ікржй СУСаОй 
(зТій пиПкіб УійПР мОзжХ вТСйОгяк) ФлТСгСбд гбСХ ТСзіб е гкя ббПеПккя кО йжмкФ 
мПТжмСТію КзТОїкж ижрП ліУия УлиОмж СУСаОйж, язі ббПеиж їХ б КзТОїкФ, бУіХ йжмкжХ лиОмПдіб 
еО УмОбзОйж, пжккжйж кО гПкь лСгОккя йжмкСї гПзиОТОоії. 

12. ДСзФйПкмж кО лТОбС лСУміРкСвС зСТжУмФбОккя (е лТОбСй бігпФдПккя) мСбОТОйж, 
еОекОпПкжйж Ф пОУмжкі СгжкОгояміР оієї УмОммі, йСдФмь аФмж бжгОкі вТСйОгякОй - биОУкжзОй 
ожХ мСбОТіб ліУия лСУміРкСвС лТСджбОккя їХ кО мПТжмСТії КзТОїкж лТСмявСй гбСХ ТСзіб е гкя 
йжмкСвС СнСТйиПккя мОзжХ мСбОТіб. 

ЛмОммя 375. ВбПеПккя вТСйОгякОйж кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж гСйОркіХ мбОТжк 
1. ДСйОркі мбОТжкж, сС ббСеямьУя вТСйОгякОйж кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж, 

лігиявОюмь лжУьйСбСйФ гПзиОТФбОккю мО еОУмСУФбОккю гС кжХ еОХСгіб зСкмТСию, 
бжекОпПкжХ еОзСкСй. 
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ЛмОммя 376. ВбПеПккя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж вТСйОгякОйж ОизСвСиькжХ кОлСїб 
мО мюмюкСбжХ бжТСаіб 

1. ВбПеПккя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж ОизСвСиькжХ кОлСїб мО мюмюкСбжХ бжТСаіб 
вТСйОгякОйж, язі кП гСУявиж 18-ТіпкСвС бізФ, кП гСлФУзОємьУя. 

2. ГТСйОгякж, язі гСУявиж 18-ТіпкСвС бізФ, йСдФмь ббСежмж ОизСвСиькі кОлСї мО 
мюмюкСбі бжТСаж кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж б ТФпкіР лСзиОді ОаС УФлТСбСгдФбОкСйФ 
аОвОді аПе УлиОмж йжмкжХ лиОмПдіб мО аПе лжУьйСбСвС гПзиОТФбОккя Ф мОзжХ зіиьзСУмяХ іе 
ТСеТОХФкзФ кО СгкФ СУСаФ: 

1) 200 УжвОТПм ОаС 50 УжвОТ пж 250 вТОйіб мюмюкФ, ОаС оі бжТСаж б кОаСТі еОвОиькСю 
бОвСю, сС кП лПТПбжсФє 250 вТОйіб; 

2) 5 иімТіб лжбО, 2 иімТж бжкО, 1 иімТ йіокжХ (іе бйіУмСй УлжТмФ аіиьр яз 22 %) 
ОизСвСиькжХ кОлСїб. 

3. АизСвСиькі кОлСї мО мюмюкСбі бжТСаж кПеОиПдкС біг їХ зіиьзСУмі кП ебіиькяюмьУя біг 
СлСгОмзФбОккя йжмкжйж лиОмПдОйж, язсС СУСаО, язО ббСежмь їХ кО йжмкФ мПТжмСТію 
КзТОїкж, аФиО бігУФмкя б КзТОїкі йПкр кід 24 вСгжкж. 

ЛмОммя 377. ИУСаижбСУмі йжмкСвС СнСТйиПккя СзТПйжХ мСбОТіб, сС ббСеямьУя 
вТСйОгякОйж кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж гия біиькСвС СаівФ 

1. МСбОТж еО мСбОТкжйж лСежоіяйж 8701 - 8707, 8711, 8716 евігкС е ККМ ЗДД, язі 
лігиявОюмь гПТдОбкіР ТПєУмТОоії, лТж ббПеПккі вТСйОгякОйж кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж 
ОаС кОгХСгдПккі кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж кО ОгТПУФ вТСйОгяк Ф кПУФлТСбСгдФбОкСйФ 
аОвОді ОаС бОкмОдкжХ біглТОбиПккяХ гия біиькСвС СаівФ, кПеОиПдкС біг їХ бОТмСУмі, 
лігиявОюмь лжУьйСбСйФ гПзиОТФбОккю мО йжмкСйФ СнСТйиПккю б лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ 
оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ 
нікОкУСбФ лСиімжзФ, е СлСгОмзФбОккяй ббіекжй йжмСй еО лСбкжйж УмОбзОйж ЖжмкСвС 
мОТжнФ КзТОїкж, Озожекжй лСгОмзСй і лСгОмзСй кО гСгОкФ бОТміУмь еО УмОбзОйж, 
бУмОкСбиПкжйж ЙСгОмзСбжй зСгПзУСй КзТОїкж. 

2. МСбОТж, еОекОпПкі Ф пОУмжкі лПТріР оієї УмОммі, сС ббСеямьУя вТСйОгякОйж кО йжмкФ 
мПТжмСТію КзТОїкж гия біиькСвС СаівФ, лігиявОюмь СаСб'яезСбіР УПТмжнізОоії Ф бжлОгзОХ, 
бУмОкСбиПкжХ еОзСкСгОбУмбСй гия ліглТжєйУмб. ДСзФйПкмж, сС еОУбігпФюмь біглСбігкіУмь 
мОзжХ мСбОТіб бжйСвОй мПХкіпкжХ ТПвиОйПкміб мО кОоіСкОиькжХ УмОкгОТміб, лСгОюмьУя 
йжмкжй СТвОкОй ліг пОУ йжмкСвС СнСТйиПккя ожХ мСбОТіб е йПмСю біиькСвС СаівФ мО 
ФлСбкСбОдПкжй СТвОкОй ліг пОУ їХ гПТдОбкСї ТПєУмТОоії б КзТОїкі. 

3. ВбПеПкі вТСйОгякОйж кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж гия біиькСвС СаівФ мСбОТж, 
еОекОпПкі Ф пОУмжкі лПТріР оієї УмОммі, сС лігиявОюмь гПТдОбкіР ТПєУмТОоії 
ФлСбкСбОдПкжйж СТвОкОйж КзТОїкж, еОаСТСкяємьУя бігпФдФбОмж ОаС лПТПгОбОмж Ф 
бСиСгіккя, зСТжУмФбОккя пж ТСелСТягдПккя ікржй СУСаОй гС егіРУкПккя гПТдОбкСї 
ТПєУмТОоії ожХ мСбОТіб. 

4. З йПмСю еОлСаівОккя кПеОзСккСйФ СаівФ мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб кО мПТжмСТії КзТОїкж 
йід оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ йжмкФ лСиімжзФ, мО 
гПТдОбкжйж СТвОкОйж е аПелПзж гСТСдкьСвС ТФХФ егіРУкюємьУя ОбмСйОмжеСбОкжР Сайік 
ікнСТйОоією лТС мТОкУлСТмкі еОУСаж, сС лПТПмжкОюмь гПТдОбкжР зСТгСк КзТОїкж, 
УмСУСбкС йжмкСвС СнСТйиПккя мО гПТдОбкСї ТПєУмТОоії мОзжХ мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб. 

5. КФеСбж (бзиюпОюпж зОаікж) гия йСмСТкжХ мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб мСбОТкжХ лСежоіР 
8701 - 8705, сС зиОУжнізФюмьУя б мСбОТкіР лСежоії 8707, рОУі е ФУмОкСбиПкжйж гбжвФкОйж 
гия мСбОТіб мСбОТкжХ лСежоіР 8701 - 8705, сС зиОУжнізФюмьУя б мСбОТкіР лСежоії 8706 
евігкС е ККМ ЗДД, лігиявОюмь йжмкСйФ СнСТйиПккю яз еіаТОкі мТОкУлСТмкі еОТСаж. 
ИлСгОмзФбОккя їХ егіРУкюємьУя еО лСбкжйж УмОбзОйж ббіекСвС йжмО біглСбігкС гС ЖжмкСвС 
мОТжнФ КзТОїкж, Озожекжй лСгОмзСй і лСгОмзСй кО гСгОкФ бОТміУмь еО УмОбзОйж, 
бУмОкСбиПкжйж ЙСгОмзСбжй зСгПзУСй КзТОїкж. 
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6. МСбОТж, еОекОпПкі Ф пОУмжкОХ лПТріР мО л'яміР оієї УмОммі, сС аФиж еОТПєУмТСбОкі Ф 
біглСбігкжХ ТПєУмТОоіРкжХ СТвОкОХ ікСеПйкжХ гПТдОб і ббСеямьУя б КзТОїкФ гия біиькСвС 
СаівФ, лСбжккі аФмж екямі е СаиізФ б ожХ СТвОкОХ. 

ЛмОммя 378. ИайПдПккя сСгС ббПеПккя вТСйОгякОйж мСбОТіб кО йжмкФ мПТжмСТію 
КзТОїкж 

1. ЙТСлФУз кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж мСбОТіб, сС зиОУжнізФюмьУя б 1 - 24 вТФлОХ ККМ 
ЗДД мО ббСеямьУя вТСйОгякОйж гия біиькСвС СаівФ, б аФгь-язжХ СаУявОХ кП гСебСияємьУя. 

2. ИайПдПккя, бУмОкСбиПкП пОУмжкСю лПТрСю оієї УмОммі, кП лСржТюємьУя кО: 
1) ОизСвСиькі мО мюмюкСбі бжТСаж, сС ббСеямьУя вТСйОгякОйж б зіиьзСУмяХ мО Ф 

УлСУСаж, еОекОпПкі Ф пОУмжкі гТФвіР УмОммі 376 оьСвС КСгПзУФ; 
2) ХОТпСбі лТСгФзмж бОвСю гС 10 зв б ФлОзСбоі бжТСакжзО, сС кОгХСгямь кО ОгТПУФ 

вТСйОгяк Ф йідкОТСгкжХ лСрмСбжХ ОаС ПзУлТПУ-біглТОбиПккяХ; 
3) ХОТпСбі лТСгФзмж гия биОУкСвС УлСджбОккя кО УФйФ, язО кП лПТПбжсФє ПзбібОиПкм 

200 єбТС, сС ббСеямьУя б лСТягзФ мО СаУявОХ, бжекОпПкжХ КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж; 
4) гСйОркіХ мбОТжк. 
3. ЗП лігиявОюмь лПТПйісПккю кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж б кПУФлТСбСгдФбОкСйФ 

аОвОді лТСгФзмж ХОТпФбОккя аПе ФлОзСбзж бжТСакжзО. 

ЛмОммя 379. КйСбж мжйпОУСбСвС ббПеПккя мО ббПеПккя е йПмСю мТОкежмФ мСбОТіб кО 
йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж вТСйОгякОйж 

1. ГТСйОгякж йОюмь лТОбС ббСежмж мжйпОУСбС ОаС е йПмСю мТОкежмФ мСбОТж, УФйОТкО 
нОзмФТкО бОТміУмь мО еОвОиькО бОвО язжХ кП лПТПбжсФюмь зТжмПТії, бУмОкСбиПкі пОУмжкСю 
лПТрСю УмОммі 374 оьСвС КСгПзУФ, еО ФйСбж ФУкСвС ОаС, еО аОдОккяй биОУкжзО ожХ мСбОТіб 
пж кО бжйСвФ лСУОгСбСї СУСаж йжмкСвС СТвОкФ, лжУьйСбСвС гПзиОТФбОккя б лСТягзФ, 
лПТПгаОпПкСйФ гия вТСйОгяк. 

2. ЙТСлФУз пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж мСбОТіб (зТій мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб 
СУСажУмСвС зСТжУмФбОккя), УФйОТкО нОзмФТкО бОТміУмь мО/ОаС еОвОиькО бОвО язжХ 
лПТПбжсФюмь зТжмПТії, бУмОкСбиПкі пОУмжкСю лПТрСю УмОммі 374 оьСвС КСгПзУФ, сС 
ббСеямьУя вТСйОгякОйж кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж мжйпОУСбС ОаС е йПмСю мТОкежмФ, 
егіРУкюємьУя б лСТягзФ, лПТПгаОпПкСйФ гия ліглТжєйУмб, ліг лжУьйСбП еСаСб'яеОккя лТС 
їХ ебСТСмкП бжбПеПккя (мТОкежм). 

3. Часоимт ореою вийкючемо. 
4. ЙТСлФУз пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж мСбОТіб (зТій мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб 

СУСажУмСвС зСТжУмФбОккя), сС ббСеямьУя кО йжмкФ мПТжмСТію мжйпОУСбС, йОюмь СекОзж 
мОзжХ, сС аФиж Ф зСТжУмФбОккі, мО лТжекОпПкі гия биОУкСвС СаиОрмФбОккя і еОаПелПпПккя 
джммєгіяиькСУмі вТСйОгяк-кПТПежгПкміб, язі еО СніоіРкжй еОлТСрПккяй лТжаФбОюмь Ф 
гСбвСмПТйікСбП бігТягдПккя б КзТОїкФ, егіРУкюємьУя ліг лжУьйСбП еСаСб'яеОккя лТС їХ 
ебСТСмкП бжбПеПккя мО аПе кОгОккя еОаПелПпПккя УлиОмж йжмкжХ лиОмПдіб біглСбігкС гС 
ТСегіиФ X оьСвС КСгПзУФ. 

5. ДСебСияємьУя мжйпОУСбП ббПеПккя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж гСйОркіХ мбОТжк б 
зіиьзСУмі кП аіиьрП 3 УУОбоіб, 6 лмОХіб, 20 ОзбОТіФйкжХ Тжа аПе кОгОккя еОаПелПпПккя 
УлиОмж йжмкжХ лиОмПдіб біглСбігкС гС ТСегіиФ X оьСвС КСгПзУФ, мО е лСгОккяй йжмкжй 
СТвОкОй гСзФйПкміб, язі бжгОюмьУя гПТдОбкжйж СТвОкОйж гия егіРУкПккя йжмкСвС 
зСкмТСию мО йжмкСвС СнСТйиПккя мСбОТіб, сС лПТПйісФюмьУя вТСйОгякОйж пПТПе йжмкжР 
зСТгСк КзТОїкж. 

6. ЛмТСзж мжйпОУСбСвС ббПеПккя вТСйОгякОйж мСбОТіб кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж 
(зТій бжлОгзіб, лПТПгаОпПкжХ УмОммПю 380 оьСвС КСгПзУФ) бУмОкСбиююмьУя біглСбігкС гС 
УмОммі 108 оьСвС КСгПзУФ, О УмТСзж ббПеПккя е йПмСю мТОкежмФ - біглСбігкС гС УмОммі 95 
оьСвС КСгПзУФ ОаС йжмкжй СТвОкСй зТОїкж біглТОбиПккя біглСбігкС гС лСиСдПкь КСкбПкоії 
лТС лТСоПгФТФ УліиькСвС мТОкежмФ. 

7. Часоимт сьолт вийкючемо. 
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8. Часоимт восьлт вийкючемо. 
9. Часоимт дев'яот вийкючемо. 

ЛмОммя 380. ИУСаижбСУмі мжйпОУСбСвС ббПеПккя вТСйОгякОйж мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб 
СУСажУмСвС зСТжУмФбОккя мО мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя кО 

йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж 
1. МжйпОУСбП ббПеПккя вТСйОгякОйж-кПТПежгПкмОйж кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж 

мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб СУСажУмСвС зСТжУмФбОккя гСебСияємьУя кО УмТСз гС СгкСвС ТСзФ. МПР 
УмТСз йСдП аФмж лТСгСбдПкС йжмкжйж СТвОкОйж е ФТОХФбОккяй гії СаУмОбжк кПлПТПаСТкСї 
Ужиж мО СУСажУмжХ СаУмОбжк вТСйОгяк, язі ббПеиж мОзі мТОкУлСТмкі еОУСаж, еО ФйСбж 
гСзФйПкмОиькСвС лігмбПТгдПккя ожХ СаУмОбжк, ОиП кП аіиьр яз кО 60 гкіб. ИаСб'яезСбСю 
ФйСбСю гСлФУзФ еОекОпПкжХ мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб гС мжйпОУСбСвС ббПеПккя кО йжмкФ 
мПТжмСТію КзТОїкж є ТПєУмТОоія ожХ мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб б ФлСбкСбОдПкжХ СТвОкОХ 
ікСеПйкжХ гПТдОб, сС лігмбПТгдФємьУя біглСбігкжй гСзФйПкмСй. 

2. МТОкУлСТмкі еОУСаж СУСажУмСвС зСТжУмФбОккя, сС мжйпОУСбС ббСеямьУя кО йжмкФ 
мПТжмСТію КзТОїкж вТСйОгякОйж-кПТПежгПкмОйж, кП лігиявОюмь лжУьйСбСйФ гПзиОТФбОккю 
мО ебіиькяюмьУя біг лТСбПгПккя еОХСгіб СніоіРкСвС зСкмТСию, О мОзСд біг лСгОккя 
гСзФйПкміб мО/ОаС бігСйСУмПР, сС лігмбПТгдФюмь гСмТжйОккя бУмОкСбиПкжХ еОаСТСк 
мО/ОаС СайПдПкь сСгС лПТПйісПккя мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб СУСажУмСвС зСТжУмФбОккя пПТПе 
йжмкжР зСТгСк КзТОїкж. ЙТСлФУз мОзжХ мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж 
егіРУкюємьУя аПе кОгОккя еОаПелПпПккя УлиОмж йжмкжХ лиОмПдіб біглСбігкС гС ТСегіиФ X 
оьСвС КСгПзУФ. ЙОиькП, сС йіУмжмьУя Ф ебжпОРкжХ (бУмОкСбиПкжХ еОбСгСй-бжТСакжзСй) 
аОзОХ еОекОпПкжХ мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб, кП лігиявОє лжУьйСбСйФ гПзиОТФбОккю мО кП є 
Са'єзмСй СлСгОмзФбОккя йжмкжйж лиОмПдОйж. 

3. МжйпОУСбП ббПеПккя вТСйОгякОйж-кПТПежгПкмОйж мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб 
СУСажУмСвС зСТжУмФбОккя, сС зиОУжнізФюмьУя еО мСбОТкжйж лСежоіяйж 8702, 8703, 8704 
(еОвОиькСю йОУСю гС 3,5 мСккж), 8711 евігкС е ККМ ЗДД, мО лТжпПліб гС кжХ, сС 
зиОУжнізФюмьУя еО мСбОТкСю лСежоією 8716 евігкС е ККМ ЗДД, Ф зіиьзСУмі аіиьрП Сгкієї 
Сгжкжоі кО зСдкФ мСбОТкФ лСежоію гСебСияємьУя еО ФйСбж лжУьйСбСвС гПзиОТФбОккя б 
лСТягзФ, лПТПгаОпПкСйФ еОзСкСгОбУмбСй КзТОїкж гия вТСйОгяк, мО кОгОккяй 
еОаПелПпПккя УлиОмж йжмкжХ лиОмПдіб біглСбігкС гС ТСегіиФ X оьСвС КСгПзУФ. 

4. МжйпОУСбП ббПеПккя вТСйОгякОйж-ТПежгПкмОйж мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб СУСажУмСвС 
зСТжУмФбОккя, сС зиОУжнізФюмьУя еО мСбОТкжйж лСежоіяйж 8702, 8703, 8704 (еОвОиькСю 
йОУСю гС 3,5 мСккж), 8711 евігкС е ККМ ЗДД мО лТжпПліб гС кжХ мСбОТкСї лСежоії 8716 евігкС 
е ККМ ЗДД гСебСияємьУя кО УмТСз гС СгкСвС ТСзФ ліг лжУьйСбП еСаСб'яеОккя лТС їХ 
ебСТСмкП бжбПеПккя еО ФйСбж лжУьйСбСвС гПзиОТФбОккя б лСТягзФ, лПТПгаОпПкСйФ 
еОзСкСгОбУмбСй КзТОїкж гия вТСйОгяк, ліУия УлиОмж бУіХ йжмкжХ лиОмПдіб, язі біглСбігкС 
гС еОзСкФ лігиявОюмь УлиОмі лТж ійлСТмі мОзжХ мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб. 

МжйпОУСбП ббПеПккя вТСйОгякОйж-ТПежгПкмОйж кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж ікржХ 
мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб СУСажУмСвС зСТжУмФбОккя гСебСияємьУя кО УмТСз гС СгкСвС ТСзФ ліг 
лжУьйСбП еСаСб'яеОккя лТС їХ ебСТСмкП бжбПеПккя еО ФйСбж лжУьйСбСвС гПзиОТФбОккя б 
лСТягзФ, лПТПгаОпПкСйФ еОзСкСгОбУмбСй КзТОїкж гия вТСйОгяк, мО кОгОккяй 
еОаПелПпПккя УлиОмж йжмкжХ лиОмПдіб біглСбігкС гС ТСегіиФ X оьСвС КСгПзУФ. 

МТОкУлСТмкі еОУСаж, сС зиОУжнізФюмьУя еО мСбОТкжйж лСежоіяйж 8702, 8703, 8704 
(еОвОиькСю йОУСю гС 3,5 мСккж), 8711 евігкС е ККМ ЗДД, мО лТжпПлж гС кжХ, сС 
зиОУжнізФюмьУя еО мСбОТкСю лСежоією 8716 евігкС е ККМ ЗДД, язі ббСеямьУя вТСйОгякОйж-
ТПежгПкмОйж Ф еб'яезФ е бжзСкОккяй УбСїХ СаСб'яезіб еО ФзиОгПкжйж мТФгСбжйж 
гСвСбСТОйж е ліглТжєйУмбОйж-кПТПежгПкмОйж, сС лігмбПТгдФємьУя гСзФйПкмОйж 
біглСбігкжХ зСйлПмПкмкжХ СТвОкіб зТОїкж ТПєУмТОоії ліглТжєйУмбО-кПТПежгПкмО, гия оіиПР 
оьСвС КСгПзУФ ббОдОюмьУя мТОкУлСТмкжйж еОУСаОйж СУСажУмСвС зСТжУмФбОккя. МжйпОУСбП 
ббПеПккя вТСйОгякОйж-ТПежгПкмОйж кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж мОзжХ мТОкУлСТмкжХ 
еОУСаіб гСебСияємьУя кО УмТСз гС 10 гіа еО ФйСбж лжУьйСбСвС гПзиОТФбОккя б лСТягзФ, 
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лПТПгаОпПкСйФ еОзСкСгОбУмбСй КзТОїкж гия вТСйОгяк, мО кОгОккяй еОаПелПпПккя УлиОмж 
йжмкжХ лиОмПдіб біглСбігкС гС ТСегіиФ X оьСвС КСгПзУФ. 

ЛмТСзж, лПТПгаОпПкі ОаеОоОйж лПТржй, гТФвжй, мТПмій мО л'ямжй оієї пОУмжкж, йСдФмь 
аФмж лТСгСбдПкі йжмкжйж СТвОкОйж е ФТОХФбОккяй гії СаУмОбжк кПлПТПаСТкСї Ужиж мО 
СУСажУмжХ СаУмОбжк вТСйОгяк, язі ббПеиж мТОкУлСТмкі еОУСаж, еО ФйСбж гСзФйПкмОиькСвС 
лігмбПТгдПккя ожХ СаУмОбжк, ОиП кП аіиьр яз кО 60 гкіб. 

ГТСйОгякж-ТПежгПкмж, язі лПТПаФбОюмь кО мжйпОУСбСйФ зСкУФиьУьзСйФ СаиізФ б 
зСкУФиьУьзіР ФУмОкСбі КзТОїкж еО зСТгСкСй, йОюмь лТОбС мжйпОУСбС ббСежмж кО йжмкФ 
мПТжмСТію КзТОїкж ліг лжУьйСбП еСаСб'яеОккя лТС ебСТСмкП бжбПеПккя еО ФйСбж 
лжУьйСбСвС гПзиОТФбОккя б лСТягзФ, лПТПгаОпПкСйФ еОзСкСгОбУмбСй КзТОїкж гия 
вТСйОгяк, Сгжк мТОкУлСТмкжР еОУіа СУСажУмСвС зСТжУмФбОккя, сС зиОУжнізФємьУя еО 
мСбОТкСю лСежоією 8703 (зТій мСбОТкСї ліглСежоії 8703 10) евігкС е ККМ ЗДД, мО лТжпіл гС 
кьСвС, сС зиОУжнізФємьУя еО мСбОТкСю ліглСежоією 8716 10 евігкС е ККМ ЗДД (еО ФйСбж 
ббПеПккя ТОеСй іе мТОкУлСТмкжй еОУСаСй), кО УмТСз, сС кП лПТПбжсФє 60 гкіб лТСмявСй 
СгкСвС зОиПкгОТкСвС ТСзФ (язжР йСдП аФмж яз аПелПТПТбкжй, мОз і е лПТПТбОйж), аПе УлиОмж 
йжмкжХ лиОмПдіб, язі біглСбігкС гС еОзСкФ лігиявОюмь УлиОмі лТж ійлСТмі мОзжХ 
мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб. ЗОекОпПкі мТОкУлСТмкі еОУСаж йСдФмь аФмж мжйпОУСбС ббПеПкі кО 
йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж еО ФйСбж лСгОккя йжмкСйФ СТвОкФ гСзФйПкміб, сС лігмбПТгдФюмь 
лТОбС биОУкСУмі вТСйОгякжкО кО мОзі мТОкУлСТмкі еОУСаж мО їХ ТПєУмТОоію кО мПТжмСТії 
біглСбігкСї зТОїкж. 

5. МжйпОУСбС ббПеПкі мТОкУлСТмкі еОУСаж СУСажУмСвС зСТжУмФбОккя йСдФмь 
бжзСТжУмСбФбОмжУя кО йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж бжзиюпкС вТСйОгякОйж, язі ббПеиж 
еОекОпПкі мТОкУлСТмкі еОУСаж б КзТОїкФ, гия їХкіХ СУСажУмжХ лСмТПа. 

МТОкУлСТмкі еОУСаж СУСажУмСвС зСТжУмФбОккя, сС зиОУжнізФюмьУя еО мСбОТкСю 
лСежоією 8903 евігкС е ККМ ЗДД, йСдФмь бжзСТжУмСбФбОмжУя вТСйОгякОйж, язі ббПеиж їХ б 
КзТОїкФ, О мОзСд вТСйОгякОйж-ТПежгПкмОйж мО вТСйОгякОйж-кПТПежгПкмОйж, язі йОюмь 
кОиПдкжР гСебіи зСТжУмФбОпО лТОбО кО мжйпОУСбП ббПеПккя, еО ФйСбж бжзСТжУмОккя 
мТОкУлСТмкСвС еОУСаФ біг ійПкі і евігкС е ікУмТФзоіяйж зСТжУмФбОпО лТОбО кО мжйпОУСбП 
ббПеПккя. 

МОзі мТОкУлСТмкі еОУСаж кП йСдФмь бжзСТжУмСбФбОмжУя гия оіиПР ліглТжєйкжоьзСї 
гіяиькСУмі мО/ОаС СмТжйОккя гСХСгіб б КзТОїкі, аФмж ТСезСйлиПзмСбОкі пж лПТПгОкі Ф 
бСиСгіккя, зСТжУмФбОккя ОаС ТСелСТягдПккя ікржй СУСаОй. 

6. МжйпОУСбС ббПеПкі мТОкУлСТмкі еОУСаж СУСажУмСвС зСТжУмФбОккя лСбжккі аФмж 
бжбПеПкі еО йПді йжмкСї мПТжмСТії КзТОїкж е гСмТжйОккяй УмТСзіб, ФУмОкСбиПкжХ біглСбігкС 
гС бжйСв оьСвС КСгПзУФ, ОаС лСйісПкі Ф йжмкі ТПджйж бігйСбж кО зСТжУмь гПТдОбж, 
екжсПккя ОаС ТФРкФбОккя пж йСдФмь аФмж СнСТйиПкі гия біиькСвС СаівФ кО йжмкіР мПТжмСТії 
КзТОїкж еО ФйСбж УлиОмж йжмкжХ лиОмПдіб, язі біглСбігкС гС еОзСкФ лігиявОюмь УлиОмі лТж 
ійлСТмі мОзжХ мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб. 

7. К ТОеі бмТОмж пж лСбкСвС еілУФбОккя мжйпОУСбС ббПеПкжХ мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб 
СУСажУмСвС зСТжУмФбОккя бкОУиігСз ОбОТії ОаС гії СаУмОбжк кПлПТПаСТкСї Ужиж лПТПаів 
УмТСзФ мжйпОУСбСвС ббПеПккя еФлжкяємьУя еО ФйСбж кОгОккя йжмкжй СТвОкОй биОУкжзОйж 
мОзжХ мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб гСУмОмкіХ гСзОеіб їХ бмТОмж пж еілУФбОккя. ДСебСияємьУя 
лСйісПккя мОзжХ мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб Ф йжмкжР ТПджй екжсПккя ОаС ТФРкФбОккя. 

8. МТОкУлСТмкі еОУСаж СУСажУмСвС зСТжУмФбОккя, мжйпОУСбС ббПеПкі кО йжмкФ 
мПТжмСТію КзТОїкж вТСйОгякОйж аіиьр яз кО 30 гіа, лігиявОюмь гПТдОбкіР ТПєУмТОоії. 

ЙСТягСз гПТдОбкСї ТПєУмТОоії мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб СУСажУмСвС зСТжУмФбОккя, 
мжйпОУСбС ббПеПкжХ кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж вТСйОгякОйж, бУмОкСбиюємьУя КОаікПмСй 
ЖікіУмТіб КзТОїкж. 
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ЛмОммя 381. ИУСаижбСУмі лПТПйісПккя вТСйОгякОйж мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб 
СУСажУмСвС зСТжУмФбОккя б йжмкСйФ ТПджйі мТОкежмФ пПТПе йжмкФ мПТжмСТію 

КзТОїкж 
1. ГТСйОгякОй гСебСияємьУя лСйісФбОмж Ф йжмкжР ТПджй мТОкежмФ мТОкУлСТмкі 

еОУСаж СУСажУмСвС зСТжУмФбОккя е йПмСю лТСХігкСвС мТОкежмФ пПТПе йжмкФ мПТжмСТію 
КзТОїкж еО ФйСбж їХ лжУьйСбСвС гПзиОТФбОккя б лСТягзФ, лПТПгаОпПкСйФ гия вТСйОгяк, мО 
бкПУПккя кО ТОХФкСз йжмкСвС СТвОкФ, сС егіРУкжб лТСлФУз мОзжХ мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб кО 
йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж, вТСрСбСї еОУмОбж б ТСейіТі йжмкжХ лиОмПдіб, сС лігиявОюмь 
УлиОмі лТж ббПеПккі мОзжХ мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж е йПмСю 
біиькСвС СаівФ. ЗОекОпПкі бжйСвж кП лСржТююмьУя кО мТОкУлСТмкі еОУСаж, лСУміРкС 
еОТПєУмТСбОкі Ф біглСбігкжХ ТПєУмТОоіРкжХ СТвОкОХ ікСеПйкСї гПТдОбж, сС 
лігмбПТгдФємьУя біглСбігкжй гСзФйПкмСй, мО лПТПйісФюмьУя вТСйОгякОйж-
кПТПежгПкмОйж. 

ЙПТПйісПккя мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб СУСажУмСвС зСТжУмФбОккя е йПмСю лТСХігкСвС 
мТОкежмФ пПТПе йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж егіРУкюємьУя Ф УмТСзж, бУмОкСбиПкі УмОммПю 95 
оьСвС КСгПзУФ ОаС бУмОкСбиПкі йжмкжй СТвОкСй зТОїкж біглТОбиПккя біглСбігкС гС 
лСиСдПкь КСкбПкоії лТС лТСоПгФТФ УліиькСвС мТОкежмФ. 

2. К ТОеі лСТФрПккя еСаСб'яеОккя лТС лТСХігкжР мТОкежм пПТПе йжмкФ мПТжмСТію 
КзТОїкж мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб СУСажУмСвС зСТжУмФбОккя, еО бжкямзСй бжлОгзіб, зСиж мОзП 
лСТФрПккя УмОиСУя бкОУиігСз ОбОТії ОаС гії СаУмОбжк кПлПТПаСТкСї Ужиж, сС 
лігмбПТгдФємьУя біглСбігкжйж гСзФйПкмОйж, бкПУПкО вТСрСбО еОУмОбО бжзСТжУмСбФємьУя 
б лСТягзФ, бжекОпПкСйФ УмОммПю 309 оьСвС КСгПзУФ. 

3. К ТОеі екжсПккя пж лСбкСвС еілУФбОккя лСйісПкжХ Ф йжмкжР ТПджй мТОкежмФ 
мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб СУСажУмСвС зСТжУмФбОккя, сС лПТПйісФюмьУя е йПмСю лТСХігкСвС 
мТОкежмФ пПТПе йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж, бкОУиігСз ОбОТії ОаС гії СаУмОбжк кПлПТПаСТкСї 
Ужиж лПТПаів УмТСзФ їХ мТОкежмФ еФлжкяємьУя, О бкПУПкО вТСрСбО еОУмОбО лСбПТмОємьУя 
СУСаі, язО бкПУиО еОУмОбФ, її УлОгзСєйою ОаС ФлСбкСбОдПкіР кжйж СУСаі, еО ФйСбж кОгОккя 
мОзСю СУСаСю йжмкжй СТвОкОй гСУмОмкіХ гСзОеіб екжсПккя пж лСбкСвС еілУФбОккя мОзжХ 
мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб. 
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КСегіи XIII 
ИЛИБЙИВИЛМІ ЙКИЙКЛКК МА ИЙИДАМККВАЗЗЯ МИВАКІВ, ПИ 

ЙДКДЖІПКЮМЬЛЯ НДКДЗ ЖИМЗИЕ КИКДИЗ КККАЇЗИ 
ЙКДДЛМАВЗИММВАЖИ ІЗИЗДЖЗИН ДДКЖАВ, ЖІЖЗАКИДЗИЖИ 

ИКГАЗІЗАМІЯЖИ МА ИЛІМІЕЗИЖИ ИЛИБАЖИ, А МАКИЖ 
ДИЙЙИЖАМИНЗИЖИ ЙКДДЛМАВЗИММВАЖИ КККАЇЗИ, ПИ 

ЗЗАНИДЯМЬЛЯ ЗА КИКДИЗИЖ 

ГиОбО 56. ИУСаижбСУмі лТСлФУзФ мО СлСгОмзФбОккя мСбОТіб, сС ббСеямьУя кО 
йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж лТПгУмОбкжомбОйж ікСеПйкжХ гПТдОб, 
йідкОТСгкжйж СТвОкіеОоіяйж мО СніоіРкжйж СУСаОйж, О мОзСд 

гжлиСйОмжпкжйж лТПгУмОбкжомбОйж КзТОїкж, сС екОХСгямьУя еО зСТгСкСй 

ЛмОммя 382. ИУСаижбСУмі лТСлФУзФ мО СлСгОмзФбОккя мСбОТіб, сС ббСеямьУя кО 
йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж гжлиСйОмжпкжйж лТПгУмОбкжомбОйж ікСеПйкжХ гПТдОб б 

КзТОїкі 
1. ДжлиСйОмжпкі лТПгУмОбкжомбО ікСеПйкжХ гПТдОб б КзТОїкі еО ФйСбж гСмТжйОккя 

бУмОкСбиПкСвС ожй КСгПзУСй лСТягзФ лПТПйісПккя мСбОТіб пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж 
(Ф мСйФ пжУиі бжйСв, лПТПгаОпПкжХ УмОммПю 319 оьСвС КСгПзУФ) йСдФмь ббСежмж кО йжмкФ 
мПТжмСТію КзТОїкж мО бжбСежмж е її йжмкСї мПТжмСТії мСбОТж, лТжекОпПкі гия СніоіРкСвС 
(УиФдаСбСвС) зСТжУмФбОккя ожХ лТПгУмОбкжомб іе ебіиькПккяй біг йжмкСвС СвиягФ мО 
УлиОмж йжмкжХ лиОмПдіб. 

2. ЖСмСТкі мТОкУлСТмкі еОУСаж, лТжекОпПкі гия СніоіРкСвС (УиФдаСбСвС) зСТжУмФбОккя 
гжлиСйОмжпкжХ лТПгУмОбкжомб ікСеПйкжХ гПТдОб б КзТОїкі, йСдФмь ббСежмжУя ожйж 
лТПгУмОбкжомбОйж кО ФйСбОХ, еОекОпПкжХ Ф пОУмжкі лПТріР оієї УмОммі, б зіиьзСУмі, 
кПСаХігкіР гия еОаПелПпПккя їХ нФкзоіСкФбОккя, ОиП кП аіиьрП біг зіиьзСУмі пиПкіб 
гжлиСйОмжпкСвС лПТУСкОиФ лТПгУмОбкжомбО, О мОзСд гбСХ гСгОмзСбжХ мТОкУлСТмкжХ 
еОУСаіб. 

ЛмОммя 383. ИУСаижбСУмі лТСлФУзФ мО СлСгОмзФбОккя мСбОТіб, сС ббСеямьУя кО 
йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж виОбСю гжлиСйОмжпкСвС лТПгУмОбкжомбО ікСеПйкСї 

гПТдОбж, пиПкОйж гжлиСйОмжпкСвС лПТУСкОиФ лТПгУмОбкжомбО мО пиПкОйж їХ УійПР 
1. ГиОбО гжлиСйОмжпкСвС лТПгУмОбкжомбО ікСеПйкСї гПТдОбж мО пиПкж 

гжлиСйОмжпкСвС лПТУСкОиФ лТПгУмОбкжомбО, О мОзСд пиПкж їХкіХ УійПР, язі лТСджбОюмь 
ТОеСй е кжйж, еО ФйСбж, сС бСкж кП є вТСйОгякОйж КзТОїкж мО кП лТСджбОюмь б КзТОїкі 
лСУміРкС, йСдФмь ббСежмж б КзТОїкФ мСбОТж, лТжекОпПкі гия СУСажУмСвС зСТжУмФбОккя, 
бзиюпОюпж лТПгйПмж лСпОмзСбСвС СаиОрмФбОккя, мО бжбСежмж е КзТОїкж мСбОТж, 
лТжекОпПкі гия СУСажУмСвС зСТжУмФбОккя, бзиюпОюпж лТжгаОкі кО йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж, 
е гСмТжйОккяй бУмОкСбиПкСвС ожй КСгПзУСй лСТягзФ їХ лПТПйісПккя пПТПе йжмкжР 
зСТгСк КзТОїкж (Ф мСйФ пжУиі бжйСв, лПТПгаОпПкжХ УмОммПю 319 оьСвС КСгПзУФ) мО еі 
ебіиькПккяй біг УлиОмж йжмкжХ лиОмПдіб. 

2. ИУСажУмжР аОвОд виОбж гжлиСйОмжпкСвС лТПгУмОбкжомбО ікСеПйкСї гПТдОбж, пиПкіб 
гжлиСйОмжпкСвС лПТУСкОиФ лТПгУмОбкжомбО, О мОзСд пиПкіб їХкіХ УійПР, язі лТСджбОюмь 
ТОеСй е кжйж, ебіиькяємьУя біг йжмкСвС СвиягФ, язсС кПйОє гСУмОмкіХ лігУмОб ббОдОмж, сС 
бік йіУмжмь мСбОТж, кП лТжекОпПкі гия СУСажУмСвС зСТжУмФбОккя, ОаС мСбОТж, ббПеПккя 
(бжбПеПккя) язжХ еОаСТСкПкП еОзСкСй ОаС ТПвФиюємьУя зОТОкмжккжйж мО ікржйж 
УлПоіОиькжйж лТОбжиОйж. МОзжР Свияг лСбжкПк егіРУкюбОмжУя міиьзж б лТжУФмкСУмі 
еОекОпПкжХ Ф оіР УмОммі СУіа ОаС їХ ФлСбкСбОдПкжХ лТПгУмОбкжзіб мО еО лжУьйСбжй 
ТСелСТягдПккяй зПТібкжзО біглСбігкСвС йжмкСвС СТвОкФ ОаС РСвС еОУмФлкжзО. 
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3. ИУСаж, еОекОпПкі б пОУмжкі лПТріР оієї УмОммі, йСдФмь ббСежмж б КзТОїкФ йСмСТкі 
мТОкУлСТмкі еОУСаж, лТжекОпПкі гия СУСажУмСвС зСТжУмФбОккя, е гСмТжйОккяй 
бУмОкСбиПкСвС ожй КСгПзУСй лСТягзФ їХ лПТПйісПккя пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж мО еі 
ебіиькПккяй біг УлиОмж йжмкжХ лиОмПдіб Ф зіиьзСУмі, сС кП лПТПбжсФє: 

1) гбСХ Сгжкжоь гия виОбж лТПгУмОбкжомбО; 
2) Сгкієї Сгжкжоі гия зСдкСвС пиПкО гжлиСйОмжпкСвС лПТУСкОиФ лТПгУмОбкжомбО; 
3) Сгкієї Сгжкжоі гия зСдкСвС лСбкСиімкьСвС пиПкО Уій'ї виОбж лТПгУмОбкжомбО мО 

пиПкіб гжлиСйОмжпкСвС лПТУСкОиФ. 

ЛмОммя 384. ИУСаижбСУмі лТСлФУзФ мО СлСгОмзФбОккя мСбОТіб, сС ббСеямьУя кО 
йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж пиПкОйж ОгйікіУмТОмжбкС-мПХкіпкСвС лПТУСкОиФ 
гжлиСйОмжпкСвС лТПгУмОбкжомбО ікСеПйкСї гПТдОбж мО пиПкОйж їХ УійПР 

1. НиПкж ОгйікіУмТОмжбкС-мПХкіпкСвС лПТУСкОиФ гжлиСйОмжпкСвС лТПгУмОбкжомбО 
ікСеПйкСї гПТдОбж мО пиПкж їХкіХ УійПР, язі лТСджбОюмь ТОеСй е кжйж, язсС бСкж кП є 
вТСйОгякОйж КзТОїкж мО кП лТСджбОюмь б КзТОїкі лСУміРкС, йСдФмь ббСежмж б КзТОїкФ 
мСбОТж, лТжекОпПкі гия лСпОмзСбСвС СаиОрмФбОккя, е гСмТжйОккяй бУмОкСбиПкСвС ожй 
КСгПзУСй лСТягзФ їХ лПТПйісПккя пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж (Ф мСйФ пжУиі бжйСв, 
лПТПгаОпПкжХ УмОммПю 319 оьСвС КСгПзУФ) мО іе ебіиькПккяй біг УлиОмж йжмкжХ лиОмПдіб. 
ЙПТПиіз мСбОТіб, язі йСдФмь аФмж бігкПУПкі гС мОзжХ, сС лТжекОпПкі гия лСпОмзСбСвС 
СаиОрмФбОккя, бУмОкСбиюємьУя КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж. 

2. ИУСаж, еОекОпПкі Ф пОУмжкі лПТріР оієї УмОммі, йСдФмь ббСежмж б КзТОїкФ б 
ФУмОкСбиПкСйФ ожй КСгПзУСй лСТягзФ йСмСТкі мТОкУлСТмкі еОУСаж, лТжекОпПкі гия 
СУСажУмСвС зСТжУмФбОккя, іе ебіиькПккяй біг УлиОмж йжмкжХ лиОмПдіб Ф зіиьзСУмі кП аіиьрП 
СгкСвС йСмСТкСвС мТОкУлСТмкСвС еОУСаФ кО Уій'ю. 

ЛмОммя 385. ЙСржТПккя йжмкжХ ліиьв, сС кОгОюмьУя евігкС е ожй КСгПзУСй пиПкОй 
гжлиСйОмжпкСвС лПТУСкОиФ лТПгУмОбкжомбО ікСеПйкСї гПТдОбж, кО пиПкіб 

ОгйікіУмТОмжбкС-мПХкіпкСвС лПТУСкОиФ оьСвС лТПгУмОбкжомбО мО кО пиПкіб їХкіХ 
УійПР 

1. З ФТОХФбОккяй лТжкожлФ беОєйкСУмі УмСУСбкС зСдкСї СзТПйСї гПТдОбж йжмкі ліиьвж, 
сС кОгОюмьУя евігкС е ожй КСгПзУСй пиПкОй гжлиСйОмжпкСвС лПТУСкОиФ лТПгУмОбкжомбО 
ікСеПйкСї гПТдОбж, йСдФмь лСржТюбОмжУя кО пиПкіб ОгйікіУмТОмжбкС-мПХкіпкСвС лПТУСкОиФ 
оьСвС лТПгУмОбкжомбО, О мОзСд кО пиПкіб їХкіХ УійПР, язі кП є вТСйОгякОйж КзТОїкж мО кП 
лТСджбОюмь б КзТОїкі лСУміРкС. 

ЛмОммя 386. ИУСаижбСУмі лТСлФУзФ мО СлСгОмзФбОккя мСбОТіб, сС ббСеямьУя кО 
йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж зСкУФиьУьзжйж ФУмОкСбОйж ікСеПйкжХ гПТдОб мО пиПкОйж 

їХ лПТУСкОиФ 
1. КСкУФиьУьзжй ФУмОкСбОй ікСеПйкжХ гПТдОб, зСкУФиьУьзжй лСУОгСбжй СУСаОй, 

бзиюпОюпж виОбФ зСкУФиьУьзСї ФУмОкСбж мО зСкУФиьУьзжХ УиФдаСбоіб, О мОзСд пиПкіб їХкіХ 
УійПР, кОгОюмьУя йжмкі ліиьвж, лПТПгаОпПкі ожй КСгПзУСй гия гжлиСйОмжпкжХ 
лТПгУмОбкжомб ікСеПйкжХ гПТдОб ОаС біглСбігкСвС лПТУСкОиФ гжлиСйОмжпкСвС 
лТПгУмОбкжомбО. 

2. З ФТОХФбОккяй лТжкожлФ беОєйкСУмі УмСУСбкС зСдкСї СзТПйСї гПТдОбж кО 
лТОоібкжзіб СаУиФвСбФюпСвС лПТУСкОиФ зСкУФиьУьзСї ФУмОкСбж, О мОзСд кО пиПкіб їХкіХ 
УійПР, язсС бСкж кП є вТСйОгякОйж КзТОїкж мО кП лТСджбОюмь б КзТОїкі лСУміРкС, йСдФмь 
лСржТюбОмжУя йжмкі ліиьвж, сС кОгОюмьУя евігкС е ожй КСгПзУСй біглСбігкСйФ лПТУСкОиФ 
гжлиСйОмжпкСвС лТПгУмОбкжомбО ікСеПйкСї гПТдОбж. 
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ЛмОммя 387. ЙПТПйісПккя гжлиСйОмжпкСї лСрмж мО зСкУФиьУьзСї бОиіеж ікСеПйкжХ 
гПТдОб пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж 

1. ДжлиСйОмжпкО лСрмО мО зСкУФиьУьзО бОиіеО ікСеПйкжХ гПТдОб, сС лПТПйісФюмьУя 
пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж, кП лігиявОюмь кі ТСелПпОмФбОккю, кі еОмТжйОккю. ЗО 
кОябкСУмі гСУмОмкіХ лігУмОб ббОдОмж, сС зСкУФиьУьзО бОиіеО йіУмжмь мСбОТж, кП еОекОпПкі б 
пОУмжкі мТПміР оієї УмОммі, йжмкжР СТвОк йСдП еОдОгОмж ТСелПпОмОккя бОиіеж 
ФлСбкСбОдПкжйж СУСаОйж оієї ікСеПйкСї гПТдОбж Ф лТжУФмкСУмі лСУОгСбжХ СУіа йжмкСвС 
СТвОкФ. К ТОеі бігйСбж біг ТСелПпОмОккя мОзО бОиіеО лСбПТмОємьУя гС йіУоя біглТОбиПккя. 

2. КУі йіУоя, сС УмОкСбиямь гжлиСйОмжпкФ лСрмФ мО зСкУФиьУьзФ бОиіеФ, лСбжккі йОмж 
бжгжйі еСбкіркі СекОзж, сС УбігпОмь лТС їХ ХОТОзмПТ. 

3. ДжлиСйОмжпкО лСрмО йСдП йіУмжмж бжзиюпкС гжлиСйОмжпкі гСзФйПкмж мО мСбОТж, 
лТжекОпПкі гия СніоіРкСвС зСТжУмФбОккя, О зСкУФиьУьзО бОиіеО - міиьзж СніоіРкФ 
зСТПУлСкгПкоію мО гСзФйПкмж ОаС мСбОТж, лТжекОпПкі бжзиюпкС гия СніоіРкСвС 
зСТжУмФбОккя. 

ЛмОммя 388. ИУСаижбСУмі лТСлФУзФ мО СлСгОмзФбОккя мСбОТіб, сС ббСеямьУя кО 
йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж ікСеПйкжйж гжлиСйОмжпкжйж і зСкУФиьУьзжйж зФТ'єТОйж 

1. ІкСеПйкі гжлиСйОмжпкі мО зСкУФиьУьзі зФТ'єТж йСдФмь ббСежмж б КзТОїкФ мО 
бжбСежмж е КзТОїкж мСбОТж, лТжекОпПкі гия їХ СУСажУмСвС зСТжУмФбОккя, іе ебіиькПккяй кО 
СУкСбі беОєйкСУмі біг йжмкСвС СвиягФ мО УлиОмж йжмкжХ лиОмПдіб. 

ЛмОммя 389. ИУСаижбСУмі лТСлФУзФ мО СлСгОмзФбОккя мСбОТіб, сС ббСеямьУя кО 
йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж лТПгУмОбкжзОйж мО пиПкОйж гПиПвОоіР ікСеПйкжХ гПТдОб 

1. ЙТПгУмОбкжзОй ікСеПйкжХ гПТдОб, пиПкОй лОТиОйПкмУьзжХ мО ФТягСбжХ гПиПвОоіР, 
О мОзСд кО СУкСбі беОєйкСУмі пиПкОй гПиПвОоіР ікСеПйкжХ гПТдОб, язі лТжїегямь б КзТОїкФ 
гия ФпОУмі б йідкОТСгкжХ лПТПвСбСТОХ, йідкОТСгкжХ зСкнПТПкоіяХ мО кОТОгОХ ОаС е ікржйж 
СніоіРкжйж гСТФпПккяйж, кОгОюмьУя йжмкі ліиьвж, лПТПгаОпПкі ожй КСгПзУСй гия 
гжлиСйОмжпкСвС лПТУСкОиФ лТПгУмОбкжомб ікСеПйкжХ гПТдОб. МОзі ліиьвж кОгОюмьУя 
мОзСд пиПкОй УійПР ожХ СУіа, язі їХ УФлТСбСгдФюмь. 

2. ДжлиСйОмжпкСйФ лПТУСкОиФ, зСкУФиьУьзжй лСУОгСбжй СУСаОй лТПгУмОбкжомб 
ікСеПйкжХ гПТдОб, пиПкОй їХкіХ УійПР, О мОзСд СУСаОй, еОекОпПкжй Ф пОУмжкі лПТріР оієї 
УмОммі, язі лТяйФюмь е мією д йПмСю мТОкежмСй пПТПе мПТжмСТію КзТОїкж, кОгОюмьУя йжмкі 
ліиьвж, лПТПгаОпПкі ожй КСгПзУСй гия гжлиСйОмжпкСвС лПТУСкОиФ лТПгУмОбкжомб 
ікСеПйкжХ гПТдОб. 

ЛмОммя 390. ЗОУмСУФбОккя ФйСб беОєйкСУмі 
1. К ТОеі кОгОккя еОзСТгСккСйФ гжлиСйОмжпкСйФ лТПгУмОбкжомбФ КзТОїкж ОаС РСвС 

лПТУСкОиФ ікСеПйкСю гПТдОбСю йПкр УлТжямижбСвС ТПджйФ, кід лПТПгаОпПкС ожй 
ТСегіиСй, гС гжлиСйОмжпкСвС лТПгУмОбкжомбО мОзСї ікСеПйкСї гПТдОбж б КзТОїкі мО РСвС 
лПТУСкОиФ еОУмСУСбФбОмжйПмьУя ОкОиСвіпкжР ТПджй кО ФйСбОХ беОєйкСУмі. 

2. ІкнСТйОоія лТС кОгОккя йжмкжХ ліиьв гжлиСйОмжпкжй ФУмОкСбОй КзТОїкж еО 
зСТгСкСй мО їХ лПТУСкОиФ гия бжекОпПккя ФйСб беОєйкСУмі біглСбігкС гС оьСвС ТСегіиФ 
УмСУСбкС зСдкСї СзТПйСї ікСеПйкСї гПТдОбж кОгОємьУя ЖікіУмПТУмбСй еОзСТгСккжХ УлТОб 
КзТОїкж оПкмТОиькСйФ СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ йжмкФ лСиімжзФ, б 
лСТягзФ, бжекОпПкСйФ КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж. 

ЛмОммя 391. ИУСаижбСУмі лТСлФУзФ мО СлСгОмзФбОккя мСбОТіб, сС ббСеямьУя кО 
йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж йідкОТСгкжйж СТвОкіеОоіяйж, лТПгУмОбкжомбОйж 

ікСеПйкжХ гПТдОб лТж кжХ, О мОзСд їХ лПТУСкОиСй 
1. Жжмкі ліиьвж гия йідкОТСгкжХ СТвОкіеОоіР мО лТПгУмОбкжомб ікСеПйкжХ гПТдОб лТж 

кжХ, О мОзСд гия лПТУСкОиФ ожХ СТвОкіеОоіР і лТПгУмОбкжомб мО пиПкіб УійПР лПТУСкОиФ 
бжекОпОюмьУя йідкОТСгкжйж гСвСбСТОйж КзТОїкж, ФзиОгПкжйж біглСбігкС гС еОзСкФ. 
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ЛмОммя 392. ИУСаижбСУмі лТСлФУзФ мО СлСгОмзФбОккя мСбОТіб, сС ббСеямьУя кО 
йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж лСУОгСбжйж СУСаОйж лТПгУмОбкжомб ікСеПйкжХ гПТдОб 

мО йідкОТСгкжХ СТвОкіеОоіР б КзТОїкі 
1. КСдкО лСУОгСбО СУСаО, язО йОє ліиьвж евігкС іе УмОммяйж 383 - 386, 388, 389, 391 

оьСвС КСгПзУФ, зСТжУмФємьУя кжйж Ф ТОеі лТяйФбОккя б КзТОїкФ гия еОРкяммя біглСбігкСї 
лСУОгж е йСйПкмФ лПТПмжкФ йжмкСвС зСТгСкФ КзТОїкж, О Ф ТОеі екОХСгдПккя кО мПТжмСТії 
КзТОїкж - е мСвС пОУФ, зСиж оя лСУОгСбО СУСаО СніоіРкС лТжУмФлжиО гС бжзСкОккя УбСїХ 
СаСб'яезіб. 

2. НиПкж УійПР лСУОгСбжХ СУіа, еОекОпПкжХ Ф пОУмжкі лПТріР оієї УмОммі, язсС бСкж кП є 
вТСйОгякОйж КзТОїкж мО кП лТСджбОюмь б КзТОїкі лСУміРкС, йОюмь мі УОйі ліиьвж, сС і оі 
лСУОгСбі СУСаж. 

ЛмОммя 393. ЙТжлжкПккя кОгОккя йжмкжХ ліиьв лСУОгСбжй СУСаОй лТПгУмОбкжомб 
ікСеПйкжХ гПТдОб мО йідкОТСгкжХ СТвОкіеОоіР б КзТОїкі 

1. ЙіУия еОижрПккя лСУОгСбжйж СУСаОйж лТПгУмОбкжомб ікСеПйкжХ гПТдОб мО 
йідкОТСгкжХ СТвОкіеОоіР йжмкСї мПТжмСТії КзТОїкж кОгОккя їй йжмкжХ ліиьв, лПТПгаОпПкжХ 
УмОммПю 383, пОУмжкСю гТФвСю УмОммі 384, УмОммяйж 385, 386, 388, 389, 391 оьСвС КСгПзУФ, 
лТжлжкяємьУя. 

ЛмОммя 394. ДПзиОТФбОккя мСбОТіб лТПгУмОбкжомб ікСеПйкжХ гПТдОб мО 
йідкОТСгкжХ СТвОкіеОоіР б КзТОїкі 

1. МСбОТж (зТій йСмСТкжХ мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб), лТжекОпПкі гия СніоіРкСвС 
(УиФдаСбСвС) зСТжУмФбОккя лТПгУмОбкжомб ікСеПйкжХ гПТдОб мО йідкОТСгкжХ СТвОкіеОоіР 
б КзТОїкі, лігиявОюмь гПзиОТФбОккю йжмкжй СТвОкОй мО лТСлФУзОюмьУя б КзТОїкФ б ТПджйі 
ійлСТмФ (бжлФУзФ гия біиькСвС СаівФ). 

2. ЖСмСТкі мТОкУлСТмкі еОУСаж, лТжекОпПкі гия СніоіРкСвС (УиФдаСбСвС) зСТжУмФбОккя 
лТПгУмОбкжомбОйж ікСеПйкжХ гПТдОб мО йідкОТСгкжХ СТвОкіеОоіР б КзТОїкі, лігиявОюмь 
гПзиОТФбОккю йжмкжй СТвОкОй еО йіУоПй ОзТПгжмОоії ожХ лТПгУмОбкжомб мО 
лТСлФУзОюмьУя б КзТОїкФ б ТПджйі мжйпОУСбСвС ббПеПккя кО УмТСз, бжекОпПкжР 
еОекОпПкжйж лТПгУмОбкжомбОйж, ОиП кП аіиьржР, кід УмТСз їХ ОзТПгжмОоії. ЙТж егіРУкПккі 
йжмкСвС СнСТйиПккя мОзжХ мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб еОУмСУСбФюмьУя еОУСаж еОаПелПпПккя їХ 
ігПкмжнізОоії. 

3. ЖСмСТкі мТОкУлСТмкі еОУСаж, еОекОпПкі Ф пОУмжкі гТФвіР оієї УмОммі, йСдФмь аФмж 
бігпФдПкі кО йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж ліУия ейікж йжмкСвС ТПджйФ, б язСйФ бСкж 
лПТПаФбОюмь, е мжйпОУСбСвС ббПеПккя кО ійлСТм. МП лТОбжиС кП лСржТюємьУя кО бжлОгзж 
бігпФдПккя еОекОпПкжХ мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб біглСбігкС гС УмОммі 109 оьСвС КСгПзУФ 
ікржй СУСаОй, язі йОюмь йжмкі ліиьвж, лПТПгаОпПкі УмОммПю 383, пОУмжкСю гТФвСю УмОммі 
384, УмОммяйж 385, 386, 388, 389, 391 оьСвС КСгПзУФ. 

4. ИгкСпОУкС б зСТжУмФбОккі лТПгУмОбкжомбО йСдФмь лПТПаФбОмж йСмСТкі мТОкУлСТмкі 
еОУСаж, ббПеПкі б ТПджйі мжйпОУСбСвС ббПеПккя іе ебіиькПккяй біг УлиОмж йжмкжХ 
лиОмПдіб, Ф зіиьзСУмі, еОекОпПкіР Ф пОУмжкі гТФвіР УмОммі 382 оьСвС КСгПзУФ. 

ЛмОммя 395. ДПзиОТФбОккя мСбОТіб, сС кОиПдОмь пиПкОй лПТУСкОиФ лТПгУмОбкжомб 
ікСеПйкжХ гПТдОб мО йідкОТСгкжХ СТвОкіеОоіР б КзТОїкі 

1. МСбОТж (зТій йСмСТкжХ мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб), лТжекОпПкі гия СУСажУмСвС 
зСТжУмФбОккя пиПкіб лПТУСкОиФ лТПгУмОбкжомб ікСеПйкжХ гПТдОб мО йідкОТСгкжХ 
СТвОкіеОоіР б КзТОїкі, гПзиОТФюмьУя йжмкжй СТвОкОй еО йіУоПй ОзТПгжмОоії пж лПТПаФбОккя 
ожХ СУіа Ф лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ ожй КСгПзУСй гия вТСйОгяк, мО лТСлФУзОюмьУя б 
КзТОїкФ б ТПджйі ійлСТмФ (бжлФУзФ гия біиькСвС СаівФ). 

2. ЖСмСТкі мТОкУлСТмкі еОУСаж, лТжекОпПкі гия СУСажУмСвС зСТжУмФбОккя пиПкіб 
лПТУСкОиФ лТПгУмОбкжомб ікСеПйкжХ гПТдОб мО йідкОТСгкжХ СТвОкіеОоіР б КзТОїкі, 
лігиявОюмь гПзиОТФбОккю йжмкжй СТвОкОй еО йіУоПй лПТПаФбОккя ожХ СУіа Ф лСТягзФ, 
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бУмОкСбиПкСйФ ожй КСгПзУСй гия вТСйОгяк, і лТСлФУзОюмьУя б КзТОїкФ б ТПджйі 
мжйпОУСбСвС ббПеПккя кО бжекОпПкжР ожйж СУСаОйж УмТСз, ОиП кП аіиьрП, кід кО УмТСз їХ 
ОзТПгжмОоії. ЙТж егіРУкПккі йжмкСвС СнСТйиПккя мОзжХ мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб 
еОУмСУСбФюмьУя еОУСаж еОаПелПпПккя їХ ігПкмжнізОоії. 

3. ЖСмСТкі мТОкУлСТмкі еОУСаж, еОекОпПкі Ф пОУмжкі гТФвіР оієї УмОммі, йСдФмь аФмж 
бігпФдПкі кО йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж ліУия ейікж йжмкСвС ТПджйФ, б язСйФ бСкж 
лПТПаФбОюмь, е мжйпОУСбСвС ббПеПккя кО ійлСТм. МП лТОбжиС кП лСржТюємьУя кО бжлОгзж 
бігпФдПккя еОекОпПкжХ мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб біглСбігкС гС УмОммі 109 оьСвС КСгПзУФ 
ікржй СУСаОй, язі йОюмь йжмкі ліиьвж, лПТПгаОпПкі УмОммПю 383, пОУмжкСю гТФвСю УмОммі 
384, УмОммяйж 385, 386, 388, 389, 391 оьСвС КСгПзУФ. 

4. ИУСаж, еОекОпПкі Ф оіР УмОммі, йСдФмь СгкСпОУкС йОмж кО мПТжмСТії КзТОїкж йСмСТкі 
мТОкУлСТмкі еОУСаж, ббПеПкі б ТПджйі мжйпОУСбСвС ббПеПккя іе ебіиькПккяй біг УлиОмж 
йжмкжХ лиОмПдіб, Ф зіиьзСУмі, сС кП лПТПбжсФє гбСХ Сгжкжоь гия виОбж лТПгУмОбкжомбО мО 
СгкСї Сгжкжоі гия зСдкСвС пиПкО лПТУСкОиФ лТПгУмОбкжомбО. 

ЛмОммя 396. ЙСТягСз лПТПйісПккя пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж мСбОТіб 
еОзСТгСккжХ гжлиСйОмжпкжХ ФУмОкСб КзТОїкж мО мСбОТіб, лТжекОпПкжХ гия 
СУСажУмСвС зСТжУмФбОккя лТОоібкжзіб гжлиСйОмжпкСї УиФдаж КзТОїкж, язі 

кОлТОбияюмьУя Ф гСбвСмПТйікСбі бігТягдПккя ОаС гия лТСХСгдПккя 
гжлиСйОмжпкСї УиФдаж еО зСТгСк 

1. ЗОзСТгСккі гжлиСйОмжпкі ФУмОкСбж КзТОїкж, еО ФйСбж гСмТжйОккя кжйж 
бУмОкСбиПкСвС лСТягзФ лПТПйісПккя мСбОТіб пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж, йСдФмь 
бжбСежмж е КзТОїкж мСбОТж, лТжекОпПкі гия УиФдаСбСвС зСТжУмФбОккя мО йОмПТіОиькС-
мПХкіпкСвС еОаПелПпПккя нФкзоіСкФбОккя ФУмОкСбж, Ф мСйФ пжУиі лТПгУмОбкжоьзФ 
лТСгФзоію, іе ебіиькПккяй біг УлиОмж йжмкжХ лиОмПдіб. 

2. ЙТОоібкжзж гжлиСйОмжпкСї УиФдаж КзТОїкж, язі кОлТОбияюмьУя Ф гСбвСмПТйікСбі 
бігТягдПккя ОаС гия лТСХСгдПккя гжлиСйОмжпкСї УиФдаж еО зСТгСк, йСдФмь бжбСежмж е 
КзТОїкж мСбОТж, лТжекОпПкі гия СУСажУмСвС зСТжУмФбОккя, бзиюпОюпж лТПгйПмж 
лСпОмзСбСвС СаиОрмФбОккя, е гСмТжйОккяй бУмОкСбиПкСвС ожй КСгПзУСй лСТягзФ їХ 
лПТПйісПккя пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж мО еі ебіиькПккяй біг УлиОмж йжмкжХ лиОмПдіб. 

3. МСбОТж, лТжекОпПкі гия СніоіРкСвС (УиФдаСбСвС) зСТжУмФбОккя еОзСТгСккжХ 
гжлиСйОмжпкжХ ФУмОкСб КзТОїкж, мО мСбОТж, лТжекОпПкі гия СУСажУмСвС зСТжУмФбОккя 
лТОоібкжзіб гжлиСйОмжпкСї УиФдаж КзТОїкж, язі кОлТОбияюмьУя Ф гСбвСмПТйікСбі 
бігТягдПккя ОаС гия лТСХСгдПккя гжлиСйОмжпкСї УиФдаж еО зСТгСк, бзиюпОюпж лТПгйПмж 
лСпОмзСбСвС СаиОрмФбОккя, лігиявОюмь гПзиОТФбОккю мО лТСлФУзОюмьУя еО йПді КзТОїкж 
біглСбігкС кО бПУь УмТСз ОзТПгжмОоії еОекОпПкжХ ФУмОкСб мО лПТПаФбОккя еОекОпПкжХ 
лТОоібкжзіб еО зСТгСкСй. 
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КСегіи XIV 
ЛЙКИЯЗЗЯ ЗАНИЛМК ЙКАВ ІЗМДЙДКМКАЙЬЗИЇ ВЙАЛЗИЛМІ ЙІД НАЛ 

ЙДКДЖІПДЗЗЯ МИВАКІВ НДКДЗ ЖИМЗИЕ КИКДИЗ КККАЇЗИ 

ГиОбО 57. ЗОХСгж йжмкжХ СТвОкіб сСгС УлТжяккя еОХжУмФ лТОб 
ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі ліг пОУ лПТПйісПккя мСбОТіб пПТПе йжмкжР зСТгСк 

КзТОїкж 

ЛмОммя 397. ЙСТягСз йжмкСвС зСкмТСию і йжмкСвС СнСТйиПккя мСбОТіб, сС йіУмямь 
Са'єзмж лТОбО ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі 

1. ДС мСбОТіб, сС лігСеТююмьУя Ф лСТФрПккі лТОб ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі, йжмкі 
СТвОкж еОУмСУСбФюмь мОзі еОХСгж сСгС УлТжяккя еОХжУмФ лТОб ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі: 

1) лТжеФлжкПккя йжмкСвС СнСТйиПккя мСбОТіб кО лігУмОбі гОкжХ йжмкСвС ТПєУмТФ 
Са'єзміб лТОбО ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі, язі СХСТСкяюмьУя біглСбігкС гС еОзСкФ, 
біглСбігкС гС УмОммі 399 оьСвС КСгПзУФ; 

2) лТжеФлжкПккя йжмкСвС СнСТйиПккя мСбОТіб еО ікіоіОмжбСю йжмкСвС СТвОкФ 
біглСбігкС гС УмОммі 400 оьСвС КСгПзУФ; 

3) екжсПккя мСбОТіб, йжмкП СнСТйиПккя язжХ лТжеФлжкПкС еО лігСеТСю Ф лСТФрПккі 
лТОб ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі, біглСбігкС гС УмОммі 401 оьСвС КСгПзУФ; 

4) лТжеФлжкПккя йжмкСвС СнСТйиПккя мО екжсПккя кПбПижзжХ лОТміР мСбОТіб, сС 
лПТПйісФюмьУя (лПТПУжиОюмьУя) пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж Ф йідкОТСгкжХ лСрмСбжХ мО 
ПзУлТПУ-біглТОбиПккяХ, біглСбігкС гС УмОммі 4011 оьСвС КСгПзУФ; 

5) ейікО йОТзФбОккя кО мСбОТОХ мО їХ ФлОзСбоі біглСбігкС гС УмОммі 402 оьСвС КСгПзУФ. 
ЗО бжкямзСй бжлОгзіб, лПТПгаОпПкжХ пОУмжкСю мТПмьСю оієї УмОммі, мОзі еОХСгж 

еОУмСУСбФюмьУя Ф ТОеі лігСеТж Ф лСТФрПккі лТОб ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі сСгС: 
1) мСбОТіб, сС лПТПйісФюмьУя вТСйОгякОйж кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж ОаС еО її йПді; 
2) мСбОТіб ліг пОУ їХ ббПеПккя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж (Ф мСйФ пжУиі е йПмСю 

мТОкежмФ) ОаС бжбПеПккя еО йПді йжмкСї мПТжмСТії КзТОїкж; 
3) мСбОТіб, сС лСйісФюмьУя б йжмкі ТПджйж ійлСТмФ, ТПійлСТмФ, ПзУлСТмФ, ТППзУлСТмФ, 

мжйпОУСбСвС ббПеПккя, мжйпОУСбСвС бжбПеПккя, йжмкСвС УзиОгФ, біиькСї йжмкСї еСкж, 
лПТПТСазж кО йжмкіР мПТжмСТії, лПТПТСазж еО йПдОйж йжмкСї мПТжмСТії. 

К ТОеі лігСеТж Ф лСТФрПккі лТОб ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі сСгС мСбОТіб, йжмкі 
нСТйОиькСУмі сСгС язжХ егіРУкююмьУя аПе лСгОккя йжмкСї гПзиОТОоії, йжмкжйж СТвОкОйж 
лТжеФлжкяємьУя бжзСкОккя йжмкжХ нСТйОиькСУмПР сСгС мОзжХ мСбОТіб евігкС е 
лСиСдПккяйж УмОмПР 399 ОаС 400, ОаС 4011 оьСвС КСгПзУФ. 

ЙСТягСз еОУмСУФбОккя еОХСгіб сСгС УлТжяккя еОХжУмФ лТОб ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі 
мО беОєйСгії йжмкжХ СТвОкіб е лТОбСбиОУкжзОйж, гПзиОТОкмОйж мО ікржйж 
еОікмПТПУСбОкжйж СУСаОйж бжекОпОємьУя оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС 
еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ. 

2. ЖжмкжР зСкмТСиь і йжмкП СнСТйиПккя мСбОТіб, сС йіУмямь Са'єзмж лТОбО 
ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі, язі СХСТСкяюмьУя біглСбігкС гС еОзСкФ, мО ббСеямьУя кО йжмкФ 
мПТжмСТію КзТОїкж ОаС бжбСеямьУя е йжмкСї мПТжмСТії КзТОїкж, егіРУкююмьУя б еОвОиькСйФ 
лСТягзФ е ФТОХФбОккяй СУСаижбСУмПР, бУмОкСбиПкжХ ожй КСгПзУСй мО ікржйж еОзСкОйж 
КзТОїкж. 

3. ЗОХСгж сСгС УлТжяккя еОХжУмФ лТОб ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі, лПТПгаОпПкі 
пОУмжкСю лПТрСю оієї УмОммі, кП еОУмСУСбФюмьУя гС: 

1) СТжвікОиькжХ мСбОТіб, мСамС мСбОТіб, язі аФиж бжвСмСбиПкі еО евСгСю лТОбСбиОУкжзО, 
ОаС мСбОТіб, бжвСмСбиПкжХ СУСаСю, кОиПдкжй пжкСй ФлСбкСбОдПкСю лТОбСбиОУкжзСй кО 
бжТСакжомбС лПбкСї зіиьзСУмі мСбОТіб, Ф мСйФ пжУиі Ф зіиьзСУмі, сС лПТПбжсФє СаФйСбиПкФ 
йід оією СУСаСю і лТОбСбиОУкжзСй; 
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2) СУСажУмжХ ТПпПР; 
3) мСбОТіб, сС ббСеямьУя вТСйОгякОйж кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж Ф ТФпкіР лСзиОді 

мО/ОаС Ф УФлТСбСгдФбОкСйФ аОвОді гия биОУкСвС бжзСТжУмОккя і кП лТжекОпПкі гия 
бжТСакжпСї пж ікрСї ліглТжєйкжоьзСї гіяиькСУмі, УФйОТкО нОзмФТкО бОТміУмь мО/ОаС бОвО 
язжХ кП лПТПбжсФє СайПдПкь, бУмОкСбиПкжХ пОУмжкСю лПТрСю УмОммі 374 оьСвС КСгПзУФ. 

4. ВжбПеПккя е йжмкСї мПТжмСТії Ф кПейіккСйФ бжвиягі мСбОТіб, йжмкП СнСТйиПккя язжХ 
лТжеФлжкПкС еО лігСеТСю Ф лСТФрПккі лТОб ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі, еОаСТСкяємьУя гС 
еОбПТрПккя лТСоПгФТж мОзСвС лТжеФлжкПккя. 

5. К ТОеі язсС мСбОТж, сС йіУмямь Са'єзмж лТОбО ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі, 
лПТПйісФбОижУя пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж е лСТФрПккяй лТОб ікмПиПзмФОиькСї 
биОУкСУмі мО йжмкжйж СТвОкОйж кП аФиС еОУмСУСбОкС еОХСгіб сСгС УлТжяккя еОХжУмФ лТОб 
ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі, лТОбСбиОУкжз кП йОє лТОбО кО бігрзСгФбОккя біг йжмкжХ 
СТвОкіб аФгь-язжХ йОмПТіОиькжХ еажмзіб Ф еб'яезФ е мжй, сС мОзжХ еОХСгіб кП аФиС 
еОУмСУСбОкС ліг пОУ лПТПйісПккя мСбОТіб пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж. 

6. К ТОеі лТжеФлжкПккя йжмкСвС СнСТйиПккя мСбОТіб біглСбігкС гС УмОмПР 399, 400 і 
4011 оьСвС КСгПзУФ бігрзСгФбОккя бжмТОм, лСб'яеОкжХ іе еаПТівОккяй ожХ мСбОТіб, 
егіРУкюємьУя еО ТОХФкСз лТОбСбиОУкжзО. 

ЗаПТівОккя кО УзиОгі йжмкСвС СТвОкФ мСбОТіб, йжмкП СнСТйиПккя язжХ лТжеФлжкПкС 
біглСбігкС гС УмОмПР 399, 400 і 4011 оьСвС КСгПзУФ, є лиОмкжй, лСпжкОюпж е кОУмФлкСвС 
зОиПкгОТкСвС гкя еО гкПй їХ ТСейісПккя кО мОзСйФ УзиОгі. 

ЙТОбСбиОУкжз, язСйФ лСбігСйиПкС лТС лТжеФлжкПккя йжмкСвС СнСТйиПккя мСбОТіб, 
сС лігСеТююмьУя Ф лСТФрПккі лТОб ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі, йОє лТОбС еО еОлжмСй 
СмТжйОмж біг йжмкжХ СТвОкіб ікнСТйОоію лТС ТСейіТ СпізФбОкжХ бжмТОм, лСб'яеОкжХ еі 
еаПТівОккяй ожХ мСбОТіб кО УзиОгі йжмкСвС СТвОкФ. 

ЙТОбСбиОУкжз йОє лТОбС бжйОвОмж зСйлПкУОоію мОзжХ бжмТОм біг биОУкжзО мСбОТіб, 
сС є лТПгйПмСй лСТФрПккя РСвС лТОб ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі, ОаС ікржХ СУіа біглСбігкС 
гС еОзСкСгОбУмбО КзТОїкж. 

ЛмОммя 398. ЖжмкжР ТПєУмТ Са'єзміб лТОбО ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі 
1. МПкмТОиькжР СТвОк бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ йжмкФ лСиімжзФ, бПгП 

йжмкжР ТПєУмТ Са'єзміб лТОбО ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі, язі СХСТСкяюмьУя біглСбігкС гС 
еОзСкФ, кО лігУмОбі еОяб лТОбСбиОУкжзіб. 

2. ЙТОбСбиОУкжз, язжР йОє лігУмОбж ббОдОмж, сС ліг пОУ лПТПйісПккя мСбОТіб пПТПе 
йжмкжР зСТгСк КзТОїкж лСТФрФюмьУя пж йСдФмь аФмж лСТФрПкі РСвС лТОбО кО Са'єзм лТОбО 
ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі, йОє лТОбС аПеСлиОмкС лСгОмж гС оПкмТОиькСвС СТвОкФ 
бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ йжмкФ лСиімжзФ, еОябФ лТС УлТжяккя еОХжУмФ 
кОиПдкжХ РСйФ йОРкСбжХ лТОб кО Са'єзм лТОбО ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі е йПмСю 
ТПєУмТОоії мОзСвС Са'єзмО Ф йжмкСйФ ТПєУмТі Са'єзміб лТОбО ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі, язі 
СХСТСкяюмьУя біглСбігкС гС еОзСкФ. 

3. ЙСТягСз ТПєУмТОоії Ф йжмкСйФ ТПєУмТі Са'єзміб лТОбО ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі, язі 
СХСТСкяюмьУя біглСбігкС гС еОзСкФ, бзиюпОюпж нСТйФ еОябж, лПТПиіз ікнСТйОоії мО 
гСзФйПкміб, язі гСгОюмьУя гС еОябж, лСТягСз лСгОккя і ТСевиягФ еОябж, бкПУПккя 
ікнСТйОоії гС еОекОпПкСвС ТПєУмТФ мО РСвС бПгПккя бжекОпОюмьУя оПкмТОиькжй СТвОкСй 
бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ. 

4. ІкнСТйОоія лТС Са'єзмж лТОбО ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі, еОТПєУмТСбОкі б йжмкСйФ 
ТПєУмТі Са'єзміб лТОбО ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі, язі СХСТСкяюмьУя біглСбігкС гС еОзСкФ, 
гСбСгжмьУя гС йжмкжХ СТвОкіб пПТПе єгжкФ ОбмСйОмжеСбОкФ ікнСТйОоіРкФ УжУмПйФ йжмкжХ 
СТвОкіб. Дия еОаПелПпПккя ігПкмжнізОоії мСбОТіб, сС лігСеТююмьУя Ф лСТФрПккі лТОб 
ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі, йжмкі СТвОкж йСдФмь бжзСТжУмСбФбОмж гСгОмзСбі ікнСТйОоіРкі 
ТПУФТУж б йПдОХ, сС кП УФлПТПпОмь еОзСкСгОбУмбФ. 

5. ЙіУия ТПєУмТОоії Са'єзмО лТОбО ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі б йжмкСйФ ТПєУмТі Са'єзміб 
лТОбО ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі, язі СХСТСкяюмьУя біглСбігкС гС еОзСкФ, йжмкі СТвОкж 
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еОУмСУСбФюмь еОХСгж сСгС УлТжяккя еОХжУмФ лТОб ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі кО лігУмОбі 
гОкжХ мОзСвС ТПєУмТФ. 

6. МПкмТОиькжР СТвОк бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ йжмкФ лСиімжзФ, 
еОаПелПпФє СлТжиюгкПккя ікнСТйОоії сСгС Са'єзміб лТОбО ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі, 
еОТПєУмТСбОкжХ Ф йжмкСйФ ТПєУмТі Са'єзміб лТОбО ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі, язі 
СХСТСкяюмьУя біглСбігкС гС еОзСкФ, кО УбСєйФ СніоіРкСйФ УОРмі. 

7. ЙТОбСбиОУкжз еСаСб'яеОкжР лСбігСйжмж оПкмТОиькжР СТвОк бжзСкОбпСї биОгж, сС 
ТПОиіеФє гПТдОбкФ йжмкФ лСиімжзФ, лТС лТжлжкПккя пжккСУмі пж бжекОккя кПгіРУкжй лТОбО 
ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі, О мОзСд лТС пОУмзСбФ ОаС лСбкФ лПТПгОпФ лТОб кО Са'єзм лТОбО 
ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі, бігСйСУмі сСгС язСвС бкПУПкі гС йжмкСвС ТПєУмТФ Са'єзміб лТОбО 
ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі, язі СХСТСкяюмьУя біглСбігкС гС еОзСкФ. 

ЛмОммя 399. ЙТжеФлжкПккя йжмкСвС СнСТйиПккя мСбОТіб кО лігУмОбі гОкжХ йжмкСвС 
ТПєУмТФ 

1. К ТОеі язсС ліг пОУ лТСбПгПккя йжмкСвС зСкмТСию йжмкжР СТвОк кО лігУмОбі гОкжХ 
йжмкСвС ТПєУмТФ Са'єзміб лТОбО ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі, язі СХСТСкяюмьУя біглСбігкС гС 
еОзСкФ, бжябияє мСбОТж, сС лігСеТююмьУя Ф лСТФрПккі лТОб ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі, їХ 
йжмкП СнСТйиПккя лТжеФлжкяємьУя, О мСбОТж лігиявОюмь ТСейісПккю кО УзиОгі оьСвС 
СТвОкФ. 

ЗО ебПТкПккяй гПзиОТОкмО йжмкжй СТвОкСй йСдП аФмж кОгОкС гСебіи кО еаПТівОккя 
мСбОТіб, йжмкП СнСТйиПккя язжХ лТжеФлжкПкС, аПе їХ ТСейісПккя кО УзиОгі йжмкСвС СТвОкФ. 
ЙТж оьСйФ еаПТівОккя мСбОТіб, йжмкП СнСТйиПккя язжХ лТжеФлжкПкС, аПе їХ ТСейісПккя кО 
УзиОгі йжмкСвС СТвОкФ егіРУкюємьУя еО ТОХФкСз биОУкжзО мОзжХ мСбОТіб. 

К ТОеі СмТжйОккя йжмкжй СТвОкСй ікнСТйОоії біг лТОбСбиОУкжзО лТС кОябкіУмь СекОз 
лСТФрПккя РСвС лТОб ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі ТСейісПккя і еаПТівОккя мСбОТіб, йжмкП 
СнСТйиПккя язжХ лТжеФлжкПкС, кО УзиОгі йжмкСвС СТвОкФ є СаСб'яезСбжй. 

2. КірПккя лТС лТжеФлжкПккя йжмкСвС СнСТйиПккя мСбОТіб кО УмТСз гС 10 ТСаСпжХ 
гкіб і б ТОеі кПСаХігкСУмі лТСгСбдПккя оьСвС УмТСзФ кП аіиьр яз кО 10 ТСаСпжХ гкіб 
лТжРйОє зПТібкжз йжмкСвС СТвОкФ ОаС РСвС еОУмФлкжз. 

3. К гПкь лТжРкяммя ТірПккя лТС лТжеФлжкПккя йжмкСвС СнСТйиПккя мСбОТіб йжмкжР 
СТвОк еОУСаОйж нОзУжйіиькСвС мО/ОаС ПиПзмТСккСвС еб'яезФ лСбігСйияє лТОбСбиОУкжзО 
лТС нОзм лТПг'ябиПккя ожХ мСбОТіб гС йжмкСвС СнСТйиПккя, О гПзиОТОкмО - лТС лТжпжкж 
лТжеФлжкПккя їХ йжмкСвС СнСТйиПккя, О мОзСд лСбігСйияє гПзиОТОкмСбі кОРйПкФбОккя мО 
ОгТПУФ лТОбСбиОУкжзО. К лСбігСйиПккі лТОбСбиОУкжзФ еОекОпОюмьУя: йжмкП СнСТйиПккя 
язжХ УОйП мСбОТіб лТжеФлжкПкС, їХ зіиьзіУмь, лТжпжкж мО УмТСз лТжеФлжкПккя, кОРйПкФбОккя 
мО ОгТПУО биОУкжзО мСбОТіб, О мОзСд ікрО кПСаХігкО ікнСТйОоія. 

4. К ТОеі лТжеФлжкПккя йжмкСвС СнСТйиПккя рбжгзСлУФбкжХ мСбОТіб УмТСз 
лТжеФлжкПккя УмОкСбжмь мТж ТСаСпі гкі мО кП йСдП аФмж лТСгСбдПкжР. Йіг 
рбжгзСлУФбкжйж мСбОТОйж ТСеФйіюмьУя мСбОТж, УмТСз лТжгОмкСУмі гия УлСджбОккя ОаС 
бжзСТжУмОккя язжХ Ф ТОеі лТжеФлжкПккя їХ йжмкСвС СнСТйиПккя еОзікпжмьУя лТСмявСй 20 
гкіб е гкя мОзСвС лТжеФлжкПккя. 

5. ВжзСТжУмОккя лТОбСбиОУкжзСй ікнСТйОоії, СмТжйОкСї кжй біг йжмкСвС СТвОкФ, 
йСдижбП ижрП гия оіиПР, лСб'яеОкжХ іе лТжеФлжкПккяй йжмкСвС СнСТйиПккя мСбОТіб. 

6. ДОмСю СмТжйОккя лСбігСйиПккя лТОбСбиОУкжзСй ббОдОємьУя гПкь, зСиж йжмкжй 
СТвОкСй мОзП лСбігСйиПккя кОгіУиОкС еОУСаОйж нОзУжйіиькСвС мО/ОаС ПиПзмТСккСвС 
еб'яезФ. 

7. К ТОеі язсС лТСмявСй лПТржХ 10 ТСаСпжХ гкіб ліУия СмТжйОккя лСбігСйиПккя лТС 
лТжеФлжкПккя йжмкСвС СнСТйиПккя мСбОТіб лТОбСбиОУкжз лжУьйСбС кП лСікнСТйФє 
йжмкжР СТвОк, сС лТжеФлжкжб йжмкП СнСТйиПккя мОзжХ мСбОТіб, лТС ебПТкПккя гС УФгФ е 
йПмСю еОаПелПпПккя еОХжУмФ лТОб ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі ОаС кП ебПТкПмьУя гС мОзСвС 
йжмкСвС СТвОкФ е лжУьйСбжй бйСмжбСбОкжй зиСлСмОккяй лТС лТСгСбдПккя УмТСзФ 
лТжеФлжкПккя йжмкСвС СнСТйиПккя, мС еО бігУФмкСУмі СекОз лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи 
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мСбОТж, йжмкП СнСТйиПккя язжХ аФиС лТжеФлжкПкС, лігиявОюмь йжмкСйФ СнСТйиПккю б 
ФУмОкСбиПкСйФ лСТягзФ. 

8. К ТОеі язсС лТСмявСй лПТржХ 10 ТСаСпжХ гкіб ліУия СмТжйОккя лСбігСйиПккя лТС 
лТжеФлжкПккя йжмкСвС СнСТйиПккя мСбОТіб лТОбСбиОУкжз лжУьйСбС лСікнСТйФє йжмкжР 
СТвОк лТС ебПТкПккя гС УФгФ е йПмСю еОаПелПпПккя еОХжУмФ лТОб ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі 
ОаС ебПТкПмьУя гС мОзСвС йжмкСвС СТвОкФ е лжУьйСбжй бйСмжбСбОкжй зиСлСмОккяй лТС 
лТСгСбдПккя УмТСзФ лТжеФлжкПккя йжмкСвС СнСТйиПккя, мС лТжеФлжкПккя йжмкСвС 
СнСТйиПккя бзОеОкжХ мСбОТіб йСдП аФмж лТСгСбдПкС йжмкжй СТвОкСй, ОиП кП аіиьр яз кО 
10 ТСаСпжХ гкіб. 

9. К ТОеі язсС лТСмявСй УмТСзіб, еОекОпПкжХ Ф пОУмжкі гТФвіР оієї УмОммі, лТОбСбиОУкжз 
лСгОУмь йжмкСйФ СТвОкФ, сС лТжеФлжкжб йжмкП СнСТйиПккя мСбОТіб, ФХбОиФ УФгФ лТС 
еОаПелПпПккя лСеСбФ сСгС еОаСТСкж бпжкПккя лПбкжХ гіР Ф УлТОбі лТС лСТФрПккя лТОб 
ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі ОаС ікрП ТірПккя е оьСвС лжмОккя, бжкПУПкП (лТжРкямП) ікржйж 
ФлСбкСбОдПкжйж гПТдОбкжйж СТвОкОйж, йжмкжР СТвОк лТСгСбдФє лТжеФлжкПккя йжмкСвС 
СнСТйиПккя мСбОТіб кО УмТСз, бУмОкСбиПкжР ожйж СТвОкОйж. 

10. К ТОеі язсС лТСмявСй УмТСзіб, еОекОпПкжХ Ф пОУмжкі гТФвіР оієї УмОммі, гС йжмкСвС 
СТвОкФ, сС лТжеФлжкжб йжмкП СнСТйиПккя мСбОТіб, кП аФгП лСгОкС ФХбОиФ УФгФ лТС 
еОаСТСкФ бпжкПккя лПбкжХ гіР Ф УлТОбі лТС лСТФрПккя лТОб ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі ОаС 
біглСбігкП ТірПккя ікрСвС ФлСбкСбОдПкСвС гПТдОбкСвС СТвОкФ, мС еО бігУФмкСУмі СекОз 
лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи мСбОТж, сСгС язжХ аФиС лТжРкямС ТірПккя лТС лТжеФлжкПккя 
йжмкСвС СнСТйиПккя, лігиявОюмь йжмкСйФ СнСТйиПккю б ФУмОкСбиПкСйФ лСТягзФ. К 
мОзСйФ ТОеі бігрзСгФбОккя гПзиОТОкмФ мО ікржй СУСаОй бжмТОм мО еажмзіб, УлТжпжкПкжХ 
лТжеФлжкПккяй йжмкСвС СнСТйиПккя, егіРУкюємьУя еО ТОХФкСз лТОбСбиОУкжзО. 

11. К ТОеі лТжеФлжкПккя йжмкжй СТвОкСй йжмкСвС СнСТйиПккя мСбОТіб, сС йіУмямь 
Са'єзмж лТОбО ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі, лТОбСбиОУкжз лТСмявСй УмТСзіб, еОекОпПкжХ Ф 
пОУмжкі гТФвіР оієї УмОммі, йСдП ебПТкФмжУя гС йжмкСвС СТвОкФ е лжУьйСбСю еОябСю лТС 
кОгОккя евСгж кО лСкСбиПккя бжзСкОккя йжмкжХ нСТйОиькСУмПР сСгС мОзжХ мСбОТіб ОаС 
лСкСбиПккя їХ йжмкСвС СнСТйиПккя. К мОзСйФ ТОеі лТОбСбиОУкжз кП йОє лТОбО бжйОвОмж 
екжсПккя мОзСвС мСбОТФ біг РСвС биОУкжзО. 

12. ЙТОбСбиОУкжз мО/ОаС гПзиОТОкм йСдФмь е гСебСиФ йжмкСвС СТвОкФ аТОмж лТСаж 
(еТОезж) мСбОТіб, сСгС язжХ лТжРкямС ТірПккя лТС лТжеФлжкПккя йжмкСвС СнСТйиПккя, і 
лПТПгОбОмж їХ кО ПзУлПТмжеФ. Игжк лТжйіТкжз бжУкСбзФ, СмТжйОкСвС еО ТПеФиьмОмОйж 
ПзУлПТмжеж, лСгОємьУя йжмкСйФ СТвОкФ. 

13. ЗТОезж мСбОТіб ТОеСй іе лТжйіТкжзСй бжУкСбзФ їХ ПзУлПТмжеж лСбжккі аФмж 
лСбПТкПкі йжмкСйФ СТвОкФ гС еОбПТрПккя УмТСзіб, еОекОпПкжХ Ф пОУмжкі гТФвіР оієї УмОммі. 
ЙТОбСбиОУкжз еСаСб'яеОкжР еОаПелПпжмж лТСбПгПккя мОзСї ПзУлПТмжеж. 

14. К ТОеі язсС лТСмявСй УмТСзіб, еОекОпПкжХ Ф пОУмжкі гТФвіР оієї УмОммі, лСТФрПккя 
лТОб ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі ліг пОУ лПТПйісПккя пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж мСбОТіб, 
сСгС язжХ лТжРкямС ТірПккя лТС лТжеФлжкПккя йжмкСвС СнСТйиПккя, аФгП лігмбПТгдПкП 
бжУкСбзСй ПзУлПТмжеж, лТСбПгПкСї біглСбігкжй ФлСбкСбОдПкжй СТвОкСй, мС б 
ФУмОкСбиПкСйФ ожй КСгПзУСй лСТягзФ йжмкжР СТвОк лСТФрФє УлТОбФ лТС лСТФрПккя 
йжмкжХ лТОбжи, О мСбОТж - аПелСУПТПгкі лТПгйПмж лТОбСлСТФрПккя бжиФпОюмьУя. 

15. НОУмжкФ л'ямкОгоямФ бжзиюпПкС. 

ЛмОммя 400. ЙТжеФлжкПккя йжмкСвС СнСТйиПккя мСбОТіб еО ікіоіОмжбСю йжмкСвС 
СТвОкФ 

1. К ТОеі лігСеТж, сС бкОУиігСз лПТПйісПккя пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж мСбОТіб, 
сСгС язжХ лТОбСбиОУкжзСй кП лСгОкС еОябФ лТС УлТжяккя еОХжУмФ кОиПдкжХ РСйФ 
йОРкСбжХ лТОб кО Са'єзм лТОбО ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі біглСбігкС гС УмОммі 398 оьСвС 
КСгПзУФ, йСдФмь аФмж лСТФрПкі мОзі лТОбО, йжмкжР СТвОк йСдП еО биОУкСю ікіоіОмжбСю 
лТжеФлжкжмж йжмкП СнСТйиПккя еОекОпПкжХ мСбОТіб, еО бжкямзСй рбжгзСлУФбкжХ. 
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2. ЖжмкжР СТвОк бджбОє еОХСгіб сСгС лТжеФлжкПккя еО биОУкСю ікіоіОмжбСю йжмкСвС 
СнСТйиПккя мСбОТіб, сС йіУмямь Са'єзмж лТОбО ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі, язі СХСТСкяюмьУя 
біглСбігкС гС еОзСкФ, бжзиюпкС еО ФйСбж кОябкСУмі бігСйСУмПР лТС лТОбСбиОУкжзО. 

3. К ТОеі ббПеПккя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж ОаС бжбПеПккя еО її йПді мСбОТіб, 
еОекОпПкжХ Ф пОУмжкі лПТріР оієї УмОммі, йжмкжР СТвОк, сС егіРУкює йжмкП СнСТйиПккя 
мОзжХ мСбОТіб, Ф мСР дП гПкь еОУСаОйж нОзУжйіиькСвС мО/ОаС ПиПзмТСккСвС еб'яезФ 
кОгУжиОє лТОбСбиОУкжзФ мО гПзиОТОкмФ лСбігСйиПккя, еОекОпПкП Ф пОУмжкі мТПміР УмОммі 
399 оьСвС КСгПзУФ. ДОмСю СмТжйОккя лТОбСбиОУкжзСй мО гПзиОТОкмСй лСбігСйиПккя 
ббОдОємьУя гПкь, зСиж мОзП лСбігСйиПккя кОгіУиОкС йжмкжй СТвОкСй. 

4. ЙПТПг лСбігСйиПккяй лТОбСбиОУкжзО лТС йСдижбП лСТФрПккя РСвС лТОб йжмкжР 
СТвОк йСдП еОлТСУжмж Ф лТОбСбиОУкжзО аФгь-язФ ікнСТйОоію, язО йСдП гСлСйСвмж Ф 
лігмбПТгдПккі ОаС УлТСУмФбОккі кОябкСУмі еОекОпПкСвС лСТФрПккя. МОзжР еОлжм йСдП 
йіУмжмж бжзиюпкС ікнСТйОоію сСгС нОзмжпкСї ОаС СпізФбОкСї зіиьзСУмі мСбОТіб, їХ 
ХОТОзмПТФ, лСХСгдПккя, О мОзСд еСаТОдПккя мОзжХ мСбОТіб. 

5. ЯзсС лТОбСбиОУкжз лТСмявСй мТьСХ ТСаСпжХ гкіб лСгОУмь йжмкСйФ СТвОкФ, сС 
кОгіУиОб РСйФ лСбігСйиПккя, еОябФ лТС УлТжяккя еОХжУмФ кОиПдкжХ РСйФ йОРкСбжХ лТОб 
кО Са'єзм лТОбО ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі, мС йжмкП СнСТйиПккя мОзжХ мСбОТіб 
лТжеФлжкяємьУя кО УмТСз, лПТПгаОпПкжР пОУмжкСю гТФвСю УмОммі 399 оьСвС КСгПзУФ, О 
гПзиОТОкм кПбігзиОгкС ікнСТйФємьУя лТС лТжпжкж лТжеФлжкПккя, ліУия пСвС бпжкяюмьУя гії 
евігкС е лСиСдПккяйж пОУмжк УьСйСї - л'ямкОгоямСї УмОммі 399 оьСвС КСгПзУФ. 

6. НОУмжкФ рСУмФ бжзиюпПкС. 
7. К ТОеі язсС лТОбСбиОУкжз Ф бжекОпПкжР пОУмжкСю л'ямСю оієї УмОммі УмТСз кП 

лСгОУмь йжмкСйФ СТвОкФ еОябФ лТС УлТжяккя еОХжУмФ кОиПдкжХ РСйФ йОРкСбжХ лТОб кО 
Са'єзм лТОбО ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі, мС йжмкП СнСТйиПккя мСбОТіб, сС йіУмямь мОзжР 
Са'єзм лТОбО ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі, егіРУкюємьУя б ФУмОкСбиПкСйФ лСТягзФ. 

ЛмОммя 4001. ДСУмТСзСбжР бжлФУз мСбОТіб, йжмкП СнСТйиПккя язжХ лТжеФлжкПкС еО 
лігСеТСю Ф лСТФрПккі лТОб ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі 

1. ЙТСмявСй УмТСзФ лТжеФлжкПккя йжмкСвС СнСТйиПккя мСбОТіб еО лігСеТСю Ф 
лСТФрПккі лТОб ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі биОУкжз мСбОТіб ОаС ФлСбкСбОдПкО кжй СУСаО 
йСдП ебПТкФмжУя гС йжмкСвС СТвОкФ іе еОябСю лТС бжлФУз мСбОТіб, йжмкП СнСТйиПккя язжХ 
лТжеФлжкПкС, гС еОзікпПккя бУмОкСбиПкСвС (Ф мСйФ пжУиі лТСгСбдПкСвС) УмТСзФ 
лТжеФлжкПккя. 

2. КірПккя лТС гСУмТСзСбжР бжлФУз мСбОТіб, йжмкП СнСТйиПккя язжХ лТжеФлжкПкС еО 
лігСеТСю Ф лСТФрПккі лТОб ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі, лТжРйОє зПТібкжз йжмкСвС СТвОкФ 
ОаС РСвС еОУмФлкжз еО гСмТжйОккя мОзжХ ФйСб: 

лТжеФлжкПкС йжмкП СнСТйиПккя мСбОТіб, сС йіУмямь мОзі Са'єзмж лТОбО 
ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі, яз лТСйжУиСбі еТОезж, бжкОХСгж, УСТмж ТСУижк ОаС 
зСйлСкФбОккя кОліблТСбігкжзСбжХ бжТСаіб; 

б йжмкжХ СТвОкОХ бігУФмкя ікнСТйОоія сСгС ТірПкь біглСбігкжХ гПТдОбкжХ СТвОкіб 
лТС еОаСТСкФ бпжкПккя лПбкжХ гіР сСгС мОзжХ мСбОТіб ОаС еОУмСУФбОккя ікржХ еОХСгіб 
сСгС еОлСаівОккя їХ бжзСТжУмОккю; 

гПзиОТОкмСй ОаС биОУкжзСй мСбОТіб кОгОкС йжмкСйФ СТвОкФ гСзФйПкмОиькП 
лігмбПТгдПккя гСУявкПккя евСгж йід лТОбСбиОУкжзСй мО биОУкжзСй мСбОТіб сСгС їХ 
гСУмТСзСбСвС бжлФУзФ; 

бжзСкОкС йжмкі нСТйОиькСУмі, кПСаХігкі гия бжлФУзФ мОзжХ мСбОТіб. 

ЛмОммя 401. ЗкжсПккя мСбОТіб, йжмкП СнСТйиПккя язжХ лТжеФлжкПкС еО лігСеТСю Ф 
лСТФрПккі лТОб ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі 

1. К ТОеі лТжеФлжкПккя еО лігСеТСю Ф лСТФрПккі лТОб ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі 
йжмкСвС СнСТйиПккя мСбОТіб, сС лПТПйісФюмьУя пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж, мОзі мСбОТж 
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йСдФмь аФмж екжсПкі ліг йжмкжй зСкмТСиПй аПе кПСаХігкСУмі бУмОкСбиПккя лСТФрПккя 
лТОб ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі. 

2. ЗОекОпПкО Ф пОУмжкі лПТріР оієї УмОммі лТСоПгФТО еОУмСУСбФємьУя Ф ТОеі, язсС 
лТСмявСй 10 ТСаСпжХ гкіб ОаС мТьСХ ТСаСпжХ гкіб (Ф бжлОгзФ рбжгзСлУФбкжХ мСбОТіб) ліУия 
СмТжйОккя лСбігСйиПккя лТС лТжеФлжкПккя йжмкСвС СнСТйиПккя мСбОТіб: 

лТОбСбиОУкжз Ф лжУьйСбСйФ бжвиягі лСікнСТйФє йжмкжР СТвОк, язжР лТжеФлжкжб 
йжмкП СнСТйиПккя, лТС мП, сС кОябкі СекОзж лСТФрПккя РСвС лТОбО ікмПиПзмФОиькСї 
биОУкСУмі, мО УбіР кОйіТ еОУмСУФбОмж лТСоПгФТФ екжсПккя мОзжХ мСбОТіб; мО 

гПзиОТОкм Ф лжУьйСбСйФ бжвиягі кОгОУмь йжмкСйФ СТвОкФ евСгФ биОУкжзО мСбОТіб кО їХ 
екжсПккя ОаС кП кОгОУмь еОлПТПпПккя биОУкжзО мСбОТіб сСгС їХ екжсПккя біглСбігкС гС 
пОУмжкж мТПмьСї оієї УмОммі. 

3. К ТОеі язсС лТСмявСй УмТСзФ, еОекОпПкСвС Ф пОУмжкі гТФвіР оієї УмОммі, гПзиОТОкм Ф 
лжУьйСбСйФ бжвиягі кП кОгОб йжмкСйФ СТвОкФ, язжР лТжеФлжкжб йжмкП СнСТйиПккя, 
еОлПТПпПккя биОУкжзО мСбОТіб сСгС їХ екжсПккя, йжмкжР СТвОк блТОбі ббОдОмж, сС мжй 
УОйжй кОгОкС евСгФ биОУкжзО мСбОТіб кО їХ екжсПккя. 

4. ЗО ТірПккяй лТОбСбиОУкжзО лПТПг екжсПккяй мСбОТіб йСдП егіРУкюбОмжУя беяммя 
їХ лТСа (еТОезіб), язі йСдФмь аФмж бжзСТжУмОкі б кОбпОиькжХ оіияХ. Веяммя лТСа (еТОезіб) 
мОзжХ мСбОТіб егіРУкюємьУя йжмкжй СТвОкСй УліиькС е лТОбСбиОУкжзСй. 

5. ЗкжсПккя мСбОТіб егіРУкюємьУя рияХСй лСйісПккя їХ Ф йжмкжР ТПджй екжсПккя 
ОаС ТФРкФбОккя біглСбігкС гС оьСвС КСгПзУФ. ИТвОкіеОоія мО СлиОмО лТСоПгФТж екжсПккя, Ф 
мСйФ пжУиі бОТміУмь еаПТівОккя, лПТПбПеПккя, екжсПккя, СнСТйиПккя гСзФйПкміб мО ікрі 
бжмТОмж, лСб'яеОкі е гСмТжйОккяй йжмкСвС ТПджйФ екжсПккя ОаС ТФРкФбОккя, 
егіРУкююмьУя еО ТОХФкСз лТОбСбиОУкжзО мО ліг РСвС біглСбігОиькіУмь. 

6. ЙСйісПккя мСбОТіб, йжмкП СнСТйиПккя язжХ лТжеФлжкПкС еО лігСеТСю Ф лСТФрПккі 
лТОб ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі, Ф йжмкжР ТПджй екжсПккя ОаС ТФРкФбОккя егіРУкюємьУя 
биОУкжзСй мСбОТіб ОаС ФлСбкСбОдПкСю кжй СУСаСю Ф УмТСз гС 10 ТСаСпжХ гкіб е гкя 
кОгОккя йжмкСйФ СТвОкФ евСгж биОУкжзО мСбОТіб кО їХ екжсПккя ОаС ліУия еОзікпПккя 
УмТСзФ гия кОгОккя еОлПТПпПккя биОУкжзО мСбОТіб сСгС їХ екжсПккя біглСбігкС гС 
пОУмжкж мТПмьСї оієї УмОммі. 

7. Дия оіиПР оієї УмОммі гСлФУзОємьУя екжсПккя мСбОТіб, йжмкП СнСТйиПккя язжХ 
лТжеФлжкПкС еО лігСеТСю Ф лСТФрПккі лТОб ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі, ліглТжєйУмбОйж еО 
йПдОйж еСкж гіяиькСУмі йжмкСвС СТвОкФ, язжР егіРУкжб мОзП лТжеФлжкПккя. 

8. К ТОеі нОзмжпкСвС екжсПккя мСбОТіб, йжмкП СнСТйиПккя язжХ лТжеФлжкПкС еО 
лігСеТСю Ф лСТФрПккі лТОб ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі, биОУкжз мОзжХ мСбОТіб ебіиькяємьУя 
біг ОгйікіУмТОмжбкСї біглСбігОиькСУмі, лПТПгаОпПкСї УмОммПю 476 оьСвС КСгПзУФ. 

9. К ТОеі бігйСбж биОУкжзО мСбОТіб, йжмкП СнСТйиПккя язжХ лТжеФлжкПкС еО лігСеТСю 
Ф лСТФрПккі лТОб ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі, біг лСйісПккя мОзжХ мСбОТіб Ф йжмкжР ТПджй 
екжсПккя ОаС ТФРкФбОккя ліУия кОгОккя йжмкСйФ СТвОкФ евСгж кО їХ екжсПккя ОаС 
кПкОгОккя еОлПТПпПккя сСгС їХ екжсПккя біглСбігкС гС пОУмжкж мТПмьСї оієї УмОммі, Ф мСйФ 
пжУиі кПгСмТжйОккя УмТСзФ, бУмОкСбиПкСвС пОУмжкСю рСУмСю оієї УмОммі, лТОбСбиОУкжз 
ббОдОємьУя мОзжй, сС ФлСбкСбОдПкжР биОУкжзСй мСбОТіб кО лСйісПккя мОзжХ мСбОТіб Ф 
йжмкжР ТПджй екжсПккя ОаС ТФРкФбОккя. 

ЛмОммя 4011. ИУСаижбСУмі лТжеФлжкПккя йжмкСвС СнСТйиПккя мО екжсПккя 
кПбПижзжХ лОТміР мСбОТіб, сС лПТПйісФюмьУя (лПТПУжиОюмьУя) пПТПе йжмкжР 

зСТгСк КзТОїкж Ф йідкОТСгкжХ лСрмСбжХ мО ПзУлТПУ-біглТОбиПккяХ 
1. К ТОеі лТжеФлжкПккя йжмкСвС СнСТйиПккя кПбПижзСї лОТмії мСбОТіб, сС 

лПТПйісФюмьУя (лПТПУжиОюмьУя) пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж Ф йідкОТСгкжХ лСрмСбжХ мО 
ПзУлТПУ-біглТОбиПккяХ, еО лігСеТСю Ф лСТФрПккі лТОб ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі, мОзі 
мСбОТж йСдФмь аФмж екжсПкі еО лТСоПгФТСю, бжекОпПкСю оією УмОммПю, Ф ТОеі гСмТжйОккя 
мОзжХ ФйСб: 

 є лігСеТО, сС мОзі мСбОТж йСдФмь аФмж зСкмТОнОзмкжйж ОаС ліТОмУьзжйж; 



ГОеПмО "ВУП лТС аФХвОимПТУьзжР Саиіз" 291 gazeta.vobu.ua 
 

 мСбОТж кП є рбжгзСлУФбкжйж; 

 ікнСТйОоію лТС Са'єзм лТОбО ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі, мСбОТж, сС РСвС 
йіУмямь, мО евСгФ лТОбСбиОУкжзО кО еОУмСУФбОккя лТСоПгФТж екжсПккя 
кПбПижзжХ лОТміР мСбОТіб бкПУПкС гС йжмкСвС ТПєУмТФ Са'єзміб лТОбО 
ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі, язі СХСТСкяюмьУя біглСбігкС гС еОзСкФ. 

2. Йіг кПбПижзСю лОТмією мСбОТіб, сСгС язжХ еОУмСУСбФємьУя лТСоПгФТО екжсПккя, 
бжекОпПкО оією УмОммПю, ТСеФйіюмьУя мСбОТж, сС лПТПйісФюмьУя (лПТПУжиОюмьУя) пПТПе 
йжмкжР зСТгСк КзТОїкж б СгкіР гПлПрі біг СгкСвС біглТОбкжзО Ф йідкОТСгкжХ лСрмСбжХ 
біглТОбиПккяХ, б СгкСйФ бОкмОді ПзУлТПУ-лПТПбіекжзО біг СгкСвС біглТОбкжзО Ф 
йідкОТСгкжХ ПзУлТПУ-біглТОбиПккяХ, Ф зіиьзСУмі кП аіиьрП мТьСХ Сгжкжоь еО зСдкСю 
мСбОТкСю лігзОмПвСТією евігкС е ККМ ЗДД ОаС еОвОиькСю бОвСю аТФммС кП аіиьрП гбСХ 
зіиСвТОйіб. 

3. К ТОеі кОябкСУмі лігУмОб мО гСмТжйОккя ФйСб, бжекОпПкжХ пОУмжкОйж лПТрСю мО 
гТФвСю оієї УмОммі, ТірПккя лТС лТжеФлжкПккя йжмкСвС СнСТйиПккя мО кОйіТ еОУмСУФбОмж 
лТСоПгФТФ екжсПккя кПбПижзжХ лОТміР мСбОТіб, бжекОпПкФ оією УмОммПю, лТжРйОє зПТібкжз 
йжмкСвС СТвОкФ ОаС РСвС еОУмФлкжз. 

4. К гПкь лТжРкяммя ТірПккя, бжекОпПкСвС пОУмжкСю мТПмьСю оієї УмОммі, йжмкжР СТвОк 
еОУСаОйж нОзУжйіиькСвС мО/ОаС ПиПзмТСккСвС еб'яезФ лСбігСйияє гПзиОТОкмО лТС лТжпжкж 
мОзСвС лТжеФлжкПккя, кОйіТ еОУмСУФбОмж лТСоПгФТФ екжсПккя кПбПижзжХ лОТміР мСбОТіб, 
бжекОпПкФ оією УмОммПю, мО кОгОє ТСе'яУкПккя лСиСдПкь, еОекОпПкжХ Ф оіР УмОммі. 

5. К ТОеі язсС лТСмявСй 10 ТСаСпжХ гкіб ліУия СмТжйОккя лСбігСйиПккя лТС 
лТжеФлжкПккя йжмкСвС СнСТйиПккя мСбОТіб гПзиОТОкм Ф лжУьйСбСйФ бжвиягі кОгОУмь 
йжмкСйФ СТвОкФ евСгФ биОУкжзО мСбОТіб кО їХ екжсПккя, екжсПккя мОзжХ мСбОТіб 
егіРУкюємьУя Ф лСТягзФ, бжекОпПкСйФ пОУмжкСю гПУямСю оієї УмОммі. 

6. ЯзсС лТСмявСй 10 ТСаСпжХ гкіб ліУия СмТжйОккя лСбігСйиПккя лТС лТжеФлжкПккя 
йжмкСвС СнСТйиПккя мСбОТіб гПзиОТОкм Ф лжУьйСбСйФ бжвиягі кП кОгОб йжмкСйФ СТвОкФ 
еОлПТПпПккя биОУкжзО мСбОТіб сСгС їХ екжсПккя, йжмкжР СТвОк блТОбі ббОдОмж, сС мжй 
УОйжй кОгОкС евСгФ биОУкжзО мСбОТіб кО їХ екжсПккя. 

7. К ТОеі язсС лТСмявСй 10 ТСаСпжХ гкіб ліУия СмТжйОккя лСбігСйиПккя лТС 
лТжеФлжкПккя йжмкСвС СнСТйиПккя мСбОТіб гПзиОТОкм Ф лжУьйСбСйФ бжвиягі кОгОУмь 
йжмкСйФ СТвОкФ еОлПТПпПккя биОУкжзО мСбОТіб сСгС їХ екжсПккя, йжмкжР СТвОк Ф мСР 
УОйжР гПкь лСбігСйияє лТОбСбиОУкжзО лТС біглТОбкжзО, СгПТдФбОпО, гПзиОТОкмО, 
биОУкжзО мСбОТіб, їХкі ОгТПУж, кОРйПкФбОккя, зіиьзіУмь, кОлТяйСз лПТПйісПккя, зТОїкФ 
лСХСгдПккя, зТОїкФ біглТОбиПккя мСбОТіб, йжмкП СнСТйиПккя язжХ лТжеФлжкПкС еО 
лігСеТСю Ф лСТФрПккі лТОб ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі, мО кОгОє еСаТОдПккя мОзжХ мСбОТіб. 

8. К ТОеі язсС лТСмявСй 10 ТСаСпжХ гкіб ліУия СмТжйОккя лСбігСйиПккя іе 
еОлПТПпПккяй биОУкжзО мСбОТіб сСгС їХ екжсПккя лТОбСбиОУкжзСй кП аФгП лСгОкС 
йжмкСйФ СТвОкФ ФХбОиФ УФгФ лТС еОаПелПпПккя лСеСбФ сСгС еОаСТСкж бпжкПккя лПбкжХ гіР 
Ф УлТОбі лТС лСТФрПккя лТОб ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі ОаС ікрП ТірПккя е оьСвС лжмОккя, 
бжкПУПкП (лТжРкямП) ікржйж ФлСбкСбОдПкжйж гПТдОбкжйж СТвОкОйж, мС еО бігУФмкСУмі 
СекОз лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи мСбОТж, сСгС язжХ аФиС лТжРкямС ТірПккя лТС 
лТжеФлжкПккя йжмкСвС СнСТйиПккя, лігиявОюмь йжмкСйФ СнСТйиПккю б ФУмОкСбиПкСйФ 
лСТягзФ. 

9. ДОмСю СмТжйОккя лСбігСйиПкь гПзиОТОкмСй мО/ОаС лТОбСбиОУкжзСй ббОдОємьУя 
гПкь, зСиж йжмкжй СТвОкСй мОзі лСбігСйиПккя кОгіУиОкС еОУСаОйж нОзУжйіиькСвС мО/ОаС 
ПиПзмТСккСвС еб'яезФ. 

10. ИТвОкіеОоія мО СлиОмО лТСоПгФТж екжсПккя, Ф мСйФ пжУиі бОТміУмь еаПТівОккя, 
лПТПбПеПккя, екжсПккя, СнСТйиПккя гСзФйПкміб мО ікрі бжмТОмж, лСб'яеОкі еі екжсПккяй, 
егіРУкююмьУя еО ТОХФкСз лТОбСбиОУкжзО мО ліг РСвС біглСбігОиькіУмь. 

ЙТС лТСбПгПккя екжсПккя мСбОТіб лТОбСбиОУкжз ікнСТйФє йжмкжР СТвОк рияХСй 
кОгОккя гСзФйПкміб, сС лігмбПТгдФюмь мОзП екжсПккя. 
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ЛмОммя 402. ЗйікО йОТзФбОккя кО мСбОТОХ мО їХ ФлОзСбоі 
1. К лТСоПУі егіРУкПккя йжмкСвС СнСТйиПккя гСлФУзОємьУя ейікО ігПкмжнізОоіРкжХ 

екОзіб пж йОТзФбОккя кО мСбОТОХ ОаС їХ ФлОзСбоі е йПмСю ФУФкПккя СекОз лСТФрПкь лТОб 
ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі еО ФйСбж ФевСгдПккя мОзжХ СлПТОоіР е лТОбСбиОУкжзСй ОаС кО 
РСвС бжйСвФ. МОзі СлПТОоії егіРУкююмьУя еО ТОХФкСз лТОбСбиОУкжзО ОаС ікржХ СУіа еО 
гСйСбиПкіУмю е кжйж. 

2. ЗО ТПеФиьмОмОйж СлПТОоіР, еОекОпПкжХ Ф пОУмжкі лПТріР оієї УмОммі, УзиОгОємьУя Озм 
лТС бігУФмкіУмь СекОз лСТФрПккя лТОб ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі, язжР ліглжУФємьУя, Ф мСйФ 
пжУиі лТОбСбиОУкжзСй. 

ЛмОммя 403. ВеОєйСгія йжмкжХ СТвОкіб е ікржйж СТвОкОйж гПТдОбкСї биОгж Ф УнПТі 
еОХжУмФ лТОбО ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі 

1. ЙТж егіРУкПккі зСкмТСию еО лПТПйісПккяй пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж мСбОТіб, 
сС йіУмямь Са'єзмж лТОбО ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі, йжмкі СТвОкж беОєйСгіюмь е ікржйж 
гПТдОбкжйж СТвОкОйж, ФлСбкСбОдПкжйж Ф УнПТі еОХжУмФ лТОбО ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі, б 
лСТягзФ, бжекОпПкСйФ еОзСкСгОбУмбСй КзТОїкж. 



ГОеПмО "ВУП лТС аФХвОимПТУьзжР Саиіз" 293 gazeta.vobu.ua 
 

КСегіи XV 
ЗДІЕЛЗДЗЗЯ ЖИМЗИЖИ ИКГАЗАЖИ КИЗМКИЙЮ ЗА ИККДЖИЖИ 

ВИДАЖИ ДІЯЙЬЗИЛМІ ЙІДЙКИЄЖЛМВ 

ГиОбО 58. ЗОвОиькі лСиСдПккя сСгС егіРУкПккя йжмкжйж СТвОкОйж зСкмТСию 
еО СзТПйжйж бжгОйж гіяиькСУмі ліглТжєйУмб 

ЛмОммя 404. Вжгж гіяиькСУмі, зСкмТСиь еО лТСбОгдПккяй язжХ егіРУкюємьУя 
йжмкжйж СТвОкОйж 

1. ДС бжгіб гіяиькСУмі, зСкмТСиь еО лТСбОгдПккяй язжХ егіРУкюємьУя йжмкжйж 
СТвОкОйж, кОиПдОмь: 

1) йжмкО аТСзПТУьзО гіяиькіУмь; 
2) бігзТжммя мО ПзУлиФОмОоія йОвОежкФ аПейжмкСї мСТвібиі; 
3) бігзТжммя мО ПзУлиФОмОоія йжмкСвС УзиОгФ; 
4) бігзТжммя мО ПзУлиФОмОоія біиькСї йжмкСї еСкж зСйПТоіРкСвС ОаС УПТбіУкСвС мжлФ; 
5) бігзТжммя мО ПзУлиФОмОоія УзиОгФ мжйпОУСбСвС еаПТівОккя; 
6) бігзТжммя мО ПзУлиФОмОоія бОкмОдкСвС йжмкСвС зСйлиПзУФ. 

ЛмОммя 405. ДСебСиж, сС кОгОюмьУя ліглТжєйУмбОй 
1. ЗО лТСбОгдПккя бжгіб гіяиькСУмі, еОекОпПкжХ Ф УмОммі 404 оьСвС КСгПзУФ, кОгОюмьУя 

гСебСиж. ЙіглТжєйУмбО, язі СмТжйОиж мОзі гСебСиж, бзиюпОюмьУя гС біглСбігкжХ ТПєУмТіб, 
язі бПгФмьУя оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ йжмкФ 
лСиімжзФ, біглСбігкС гС УмОммі 415 оьСвС КСгПзУФ. МОзжй ліглТжєйУмбОй бжгОюмьУя бжмявж 
іе еОекОпПкжХ ТПєУмТіб. 

2. ЗОаФммя лТОбО кО лТСбОгдПккя бжгіб гіяиькСУмі, еОекОпПкжХ Ф УмОммі 404 оьСвС 
КСгПзУФ, аПе СмТжйОккя біглСбігкСвС гСебСиФ кП гСлФУзОємьУя. 

Соаооя 406. Вийкючема 

ЛмОммя 407. ЙСТягСз кОгОккя гСебСиіб і зСкмТСию еО гіяиькіУмю ліглТжєйУмб,  
язі СмТжйОиж гСебіи 

1. ЙСТягСз кОгОккя, лПТПвиягФ, еФлжкПккя, лСкСбиПккя, бкПУПккя ейік, УзОУФбОккя мО 
ОкФиюбОккя гСебСиіб кО лТСбОгдПккя бжгіб гіяиькСУмі, еОекОпПкжХ Ф УмОммі 404 оьСвС 
КСгПзУФ, бУмОкСбиюємьУя ожй КСгПзУСй. 

2. ЙСТягСз ТСевиягФ, лПТПиіз мО бжйСвж гС гСзФйПкміб мО/ОаС ікнСТйОоії, кПСаХігкжХ 
гия лТжРкяммя ТірПккя йжмкСвС СТвОкФ сСгС кОгОккя гСебСиФ кО лТСбОгдПккя бжгіб 
гіяиькСУмі, бжекОпПкжХ УмОммПю 404 оьСвС КСгПзУФ, О мОзСд лТОбжиО лТСбОгдПккя 
еОекОпПкжХ бжгіб гіяиькСУмі мО лСТягСз зСкмТСию еО їХ лТСбОгдПккяй еОмбПТгдФюмьУя 
оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ 
нікОкУСбФ лСиімжзФ, язсС ікрП кП лПТПгаОпПкС ожй КСгПзУСй. 

3. ВжйСвж гС мПТжмСТіР, лТжйісПкь, ТПеПТбФОТіб, ХСиСгжиькжХ пж йСТСежиькжХ зОйПТ, 
зТжмжХ пж бігзТжмжХ йОРгОкпжзіб, язі йСдФмь бжзСТжУмСбФбОмжУя лТж лТСбОгдПккі бжгіб 
гіяиькСУмі, бжекОпПкжХ УмОммПю 404 оьСвС КСгПзУФ, бУмОкСбиююмьУя ожй КСгПзУСй мО 
кСТйОмжбкС-лТОбСбжйж ОзмОйж оПкмТОиькСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє 
нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ. 

ЛмОммя 408. ИУСаижбі ФйСбж СмТжйОккя гСебСиіб 
1. ЗПСаХігкСю ФйСбСю гия СмТжйОккя гСебСиФ кО бігзТжммя мО ПзУлиФОмОоію 

бОкмОдкСвС йжмкСвС зСйлиПзУФ є кОябкіУмь Ф ліглТжєйУмбО гСебСиФ кО егіРУкПккя йжмкСї 
аТСзПТУьзСї гіяиькСУмі, гСебСиіб кО бігзТжммя мО ПзУлиФОмОоію УзиОгФ мжйпОУСбСвС 
еаПТівОккя бігзТжмСвС мжлФ мО кО бігзТжммя мО ПзУлиФОмОоію йжмкСвС УзиОгФ бігзТжмСвС 
мжлФ. 
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2. НОУмжкФ гТФвФ бжзиюпПкС. 
Соаооя 409. Вийкючема 
Соаооя 410. Вийкючема 
Соаооя 411. Вийкючема 
Соаооя 412. Вийкючема 
Соаооя 413. Вийкючема 
Соаооя 414. Вийкючема 

ЛмОммя 415. КПєУмТж ліглТжєйУмб, язжй кОгОюмьУя гСебСиж 
1. МПкмТОиькжР СТвОк бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ йжмкФ лСиімжзФ, бПгП 

ТПєУмТж ліглТжєйУмб, язі лТСбОгямь бжгж гіяиькСУмі, еОекОпПкі Ф УмОммі 404 оьСвС КСгПзУФ, 
мО еОаПелПпФє їХ СлТжиюгкПккя. 

2. ЗО ебПТкПккяй ліглТжєйУмбО, язСйФ кОгОкС гСебіи кО лТСбОгдПккя бжгіб 
гіяиькСУмі, еОекОпПкжХ Ф УмОммі 404 оьСвС КСгПзУФ, йжмкі СТвОкж бжгОюмь бжмяв е 
біглСбігкСвС ТПєУмТФ Ф лОлПТСбіР ОаС ПиПзмТСккіР нСТйі лТСмявСй л'ямж ТСаСпжХ гкіб е гкя 
ТПєУмТОоії біглСбігкСвС ебПТкПккя. 

ГиОбО 59. ЖжмкО аТСзПТУьзО гіяиькіУмь 

ЛмОммя 416. ЖжмкжР аТСзПТ 
1. ЖжмкжР аТСзПТ - оП ліглТжєйУмбС, сС кОгОє лСУиФвж е гПзиОТФбОккя мСбОТіб, 

мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя, язі лПТПйісФюмьУя пПТПе йжмкжР зСТгСк 
КзТОїкж. 

2. ЖжмкжР аТСзПТ лТСбОгжмь йжмкФ аТСзПТУьзФ гіяиькіУмь Ф аФгь-язСйФ йжмкСйФ 
СТвОкі КзТОїкж. 

3. К ТОеі еФлжкПккя, УзОУФбОккя ОаС ОкФиюбОккя гСебСиФ кО йжмкФ аТСзПТУьзФ 
гіяиькіУмь лТжРкяммя йжмкжХ гПзиОТОоіР, лСгОкжХ ожй йжмкжй аТСзПТСй, еОаСТСкяємьУя. 

4. ЗО бпжкПккя лТОбСлСТФрПкь, лСб'яеОкжХ е лТСбОгдПккяй йжмкСї аТСзПТУьзСї 
гіяиькСУмі, йжмкжР аТСзПТ кПУП біглСбігОиькіУмь, бУмОкСбиПкФ ожй КСгПзУСй мО ікржйж 
еОзСкОйж КзТОїкж. 

ЛмОммя 417. ЙТОбСбП ТПвФиюбОккя беОєйСбігкСУжк йжмкСвС аТСзПТО е СУСаСю, 
ікмПТПУж язСї бік лТПгУмОбияє 

1. ВеОєйСбігкСУжкж йжмкСвС аТСзПТО е СУСаСю, язФ бік лТПгУмОбияє, бжекОпОюмьУя 
біглСбігкжй гСвСбСТСй. 

ЛмОммя 418. АвПкм е йжмкСвС СнСТйиПккя 
1. АвПкм е йжмкСвС СнСТйиПккя - оП ніежпкО СУСаО - ТПежгПкм, сС лПТПаФбОє б 

мТФгСбжХ бігкСУжкОХ е йжмкжй аТСзПТСй і аПелСУПТПгкьС бжзСкФє б ікмПТПУОХ СУСаж, язФ 
лТПгУмОбияє йжмкжР аТСзПТ, гії, лСб'яеОкі е лТПг'ябиПккяй йжмкСйФ СТвОкФ мСбОТіб, 
мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя, О мОзСд гСзФйПкміб, лСмТіакжХ гия 
егіРУкПккя їХ йжмкСвС зСкмТСию мО йжмкСвС СнСТйиПккя. 

2. АвПкм е йжмкСвС СнСТйиПккя йОє лТОбС бжзСкФбОмж УбСї нФкзоії е лТПг'ябиПккя 
йжмкСйФ СТвОкФ мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя, О мОзСд 
гСзФйПкміб, лСмТіакжХ гия їХ йжмкСвС зСкмТСию мО йжмкСвС СнСТйиПккя, Ф аФгь-язСйФ 
йжмкСйФ СТвОкі КзТОїкж. 

ЛмОммя 419. ІкнСТйОоія, СмТжйОкО йжмкжй аТСзПТСй мО РСвС лТОоібкжзОйж - 
ОвПкмОйж е йжмкСвС СнСТйиПккя біг СУСаж, язФ лТПгУмОбияє йжмкжР аТСзПТ 
1. ІкнСТйОоія, СмТжйОкО йжмкжй аТСзПТСй мО РСвС лТОоібкжзОйж - ОвПкмОйж е йжмкСвС 

СнСТйиПккя біг СУСаж, язФ лТПгУмОбияє йжмкжР аТСзПТ, Ф лТСоПУі бжзСкОккя йжмкжХ 
нСТйОиькСУмПР, йСдП бжзСТжУмСбФбОмжУя бжзиюпкС гия оіиПР бжзСкОккя ожХ 
нСТйОиькСУмПР. 
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2. ЗО ТСевСиСрПккя ікнСТйОоії, сС УмОкСбжмь зСйПТоіРкФ мОєйкжою ОаС є 
зСкнігПкоіРкСю, йжмкжР аТСзПТ мО РСвС лТОоібкжзж - ОвПкмж е йжмкСвС СнСТйиПккя кПУФмь 
біглСбігОиькіУмь біглСбігкС гС еОзСкФ. 

ГиОбО 60. ВігзТжммя мО ПзУлиФОмОоія йОвОежкФ аПейжмкСї мСТвібиі 

ЛмОммя 420. ЖОвОежк аПейжмкСї мСТвібиі 
1. ЖОвОежк аПейжмкСї мСТвібиі - оП УлПоіОиіеСбОкжР мСТвСбПиькжР еОзиОг, 

ТСемОрСбОкжР Ф лФкзмі лТСлФУзФ пПТПе гПТдОбкжР зСТгСк КзТОїкж, бігзТжмСйФ гия 
йідкОТСгкСвС УлСиФпПккя, О мОзСд кО лСбімТякСйФ ОаС бСгкСйФ мТОкУлСТмкСйФ еОУСаі 
зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя, сС бжзСкФє йідкОТСгкі ТПРУж, мО лТжекОпПкжР гия ТПОиіеОоії 
мСбОТіб, лСйісПкжХ Ф йжмкжР ТПджй аПейжмкСї мСТвібиі. 

2. ЖОвОежкж аПейжмкСї мСТвібиі егіРУкююмь лТСгОд мСбОТіб вТСйОгякОй, язі 
бжїдгдОюмь еО йПді йжмкСї мПТжмСТії КзТОїкж, О мОзСд лОУОджТОй йідкОТСгкжХ ТПРУіб, язі 
бжзСкФюмьУя лСбімТякжйж мО бСгкжйж мТОкУлСТмкжйж еОУСаОйж зСйПТоіРкСвС 
лТжекОпПккя, сС ПзУлиФОмФюмьУя ТПежгПкмОйж. КПОиіеОоія йОвОежкОйж аПейжмкСї мСТвібиі 
мСбОТіб, лСйісПкжХ Ф йжмкжР ТПджй аПейжмкСї мСТвібиі, ліглТжєйУмбОй еОаСТСкяємьУя. 

3. НОУмжкФ мТПмю бжзиюпПкС. 
4. ЖОвОежкж аПейжмкСї мСТвібиі б ФУмОкСбиПкСйФ лСТягзФ егіРУкююмь мСТвібию бУійО 

бжгОйж лТСгСбСиьпжХ і кПлТСгСбСиьпжХ мСбОТіб, зТій мСбОТіб, язі біглСбігкС гС еОзСкФ 
еОаСТСкПкі гС ббПеПккя б КзТОїкФ, бжбПеПккя е КзТОїкж мО мТОкежмФ пПТПе мПТжмСТію 
КзТОїкж, мО мСбОТіб еО мСбОТкжйж лСежоіяйж 2701 - 2716 евігкС е ККМ ЗДД. ЙТОбжиО лТСгОдФ 
мСбОТіб йОвОежкОйж аПейжмкСї мСТвібиі вТСйОгякОй еОмбПТгдФюмьУя КОаікПмСй ЖікіУмТіб 
КзТОїкж. 

ЛмОммя 421. ВжйСвж гС СаиОрмФбОккя мО ТСемОрФбОккя йОвОежкФ аПейжмкСї мСТвібиі 
1. ЙТжйісПккя йОвОежкФ аПейжмкСї мСТвібиі йСдП бзиюпОмж б УПаП: 
1) мСТвСбПиькжР еОи (еОиж), Ф мСйФ пжУиі аОТж мО лФкзмж вТСйОгУьзСвС ХОТпФбОккя; 
2) гСлСйідкі лТжйісПккя; 
3) УзиОгж йОвОежкФ, б мСйФ пжУиі УзиОгж гия мСбОТіб, сС ТПОиіеФюмьУя б мСТвСбПиькжХ 

еОиОХ, ТСемОрСбОкжХ Ф ТіекжХ лФкзмОХ лТСлФУзФ, мО лПТПйісФюмьУя йід кжйж бжзиюпкС ліг 
йжмкжй зСкмТСиПй, мО гия йОРкО, язП бжзСТжУмСбФємьУя Ф мОзжХ еОиОХ гия ТПОиіеОоії 
еОекОпПкжХ мСбОТіб. 

2. КСемОрФбОккя йОвОежкіб аПейжмкСї мСТвібиі мО ФйСбж ТПОиіеОоії б кжХ мСбОТіб 
лСбжккі бжзиюпОмж йСдижбіУмь аПелСУПТПгкьСвС ббПеПккя ожХ мСбОТіб гия УлСджбОккя кО 
йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж. 

3. К лТжйісПккі йОвОежкФ аПейжмкСї мСТвібиі УмбСТюємьУя еСкО йжмкСвС зСкмТСию. 

ЛмОммя 422. ЙТОбО, СаСб'яезж мО біглСбігОиькіУмь ФмТжйФбОпО йОвОежкФ аПейжмкСї 
мСТвібиі 

1. КмТжйФбОп йОвОежкФ аПейжмкСї мСТвібиі еСаСб'яеОкжР: 
1) УбСєпОУкС гПзиОТФбОмж йжмкСйФ СТвОкФ, б еСкі гіяиькСУмі язСвС екОХСгжмьУя 

йОвОежк, мСбОТж, сС кОгХСгямь гС йОвОежкФ пж бжаФбОюмь е йОвОежкФ, Ф мСйФ пжУиі мСбОТкі 
кПУмОпі, сС бжкжзиж кП бкОУиігСз ФйжУкжХ гіР ФмТжйФбОпО йОвОежкФ, мО лСгОбОмж бУі 
гСзФйПкмж, кПСаХігкі гия егіРУкПккя йжмкСвС зСкмТСию мО йжмкСвС СнСТйиПккя ожХ 
мСбОТіб; 

2) бжзиюпжмж йСдижбіУмь кОгХСгдПккя мСбОТіб гС йОвОежкФ мО бджбОмж бУіХ 
йСдижбжХ еОХСгіб сСгС еОлСаівОккя бжиФпПккю мСбОТіб е йОвОежкФ лСеО йжмкжй 
зСкмТСиПй, Ф мСйФ пжУиі бжкжзкПккю мСбОТкжХ кПУмОп; 

3) гСмТжйФбОмжУя лСиСдПкь оьСвС КСгПзУФ мО ікржХ еОзСкСгОбпжХ Озміб КзТОїкж сСгС 
ФйСб гіяиькСУмі йОвОежкіб аПейжмкСї мСТвібиі; 

4) бПУмж Саиіз мСбОТіб, сС кОгХСгямь гС йОвОежкФ аПейжмкСї мСТвібиі мО ТПОиіеФюмьУя 
кжй, і сСзбОТмОиькС лСгОбОмж йжмкСйФ СТвОкФ, б еСкі гіяиькСУмі язСвС екОХСгжмьУя 
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йОвОежк, ебім лТС ТФХ мСбОТіб Ф йОвОежкі еО нСТйСю, бУмОкСбиПкСю оПкмТОиькжй СТвОкСй 
бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ. 

2. КмТжйФбОпі йОвОежкіб аПейжмкСї мСТвібиі йСдФмь Ф лСТягзФ, лПТПгаОпПкСйФ ожй 
КСгПзУСй, СмТжйОмж гСебіи кО бігзТжммя мО ПзУлиФОмОоію йжмкСвС УзиОгФ ОаС УзиОгФ 
мжйпОУСбСвС еаПТівОккя еОзТжмСвС мжлФ гия еаПТівОккя мО кОУмФлкСвС лСУмОпОккя б оі 
йОвОежкж бУіХ бжгіб мСбОТіб, Ф мСйФ пжУиі лігОзожекжХ, зТій мСбОТіб, ббПеПккя язжХ кО йжмкФ 
мПТжмСТію КзТОїкж, бжбПеПккя еО йПді йжмкСї мПТжмСТії КзТОїкж мО/ОаС лПТПйісПккя 
йжмкСю мПТжмСТією КзТОїкж мТОкежмСй еОаСТСкПкС еОзСкСй. 

ЛмОммя 423. КСелСТягдПккя мСбОТОйж, язі екОХСгямьУя б йОвОежкі аПейжмкСї 
мСТвібиі, Ф ТОеі еФлжкПккя, УзОУФбОккя ОаС ОкФиюбОккя гСебСиФ кО бігзТжммя мО 

ПзУлиФОмОоію оьСвС йОвОежкФ 
1. К ТОеі еФлжкПккя УзОУФбОккя ОаС ОкФиюбОккя гСебСиФ кО бігзТжммя мО ПзУлиФОмОоію 

йОвОежкФ аПейжмкСї мСТвібиі лТСгОд (лСУмОпОккя) мСбОТіб ожй йОвОежкСй мО ТСейісПккя Ф 
кьСйФ кСбжХ лОТміР мСбОТіб еОаСТСкяюмьУя. 

2. ЙТСмявСй 30 гкіб е гкя кОаТОккя пжккСУмі ТірПккяй лТС УзОУФбОккя ОаС 
ОкФиюбОккя гСебСиФ кО бігзТжммя мО ПзУлиФОмОоію йОвОежкФ аПейжмкСї мСТвібиі мСбОТж, язі 
екОХСгямьУя Ф оьСйФ йОвОежкі мО лПТПаФбОюмь б йжмкСйФ ТПджйі аПейжмкСї мСТвібиі, 
лігиявОюмь гПзиОТФбОккю ФмТжйФбОпПй йОвОежкФ гС ікрСвС йжмкСвС ТПджйФ біглСбігкС гС 
пОУмжкж лПТрСї УмОммі 146 оьСвС КСгПзУФ ОаС ТСейісПккю б лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ ожй 
КСгПзУСй, б ікрСйФ йОвОежкі аПейжмкСї мСТвібиі. 

3. ЙПТПгаОпПкФ ожй КСгПзУСй ОгйікіУмТОмжбкФ біглСбігОиькіУмь еО лСТФрПккя 
бУмОкСбиПкжХ пОУмжкСю гТФвСю оієї УмОммі лСТягзФ мО УмТСзіб ТСелСТягдПккя мСбОТОйж, 
ТСейісПкжйж Ф йОвОежкі аПейжмкСї мСТвібиі, Ф ТОеі еФлжкПккя УзОУФбОккя ОаС ОкФиюбОккя 
гСебСиФ кО РСвС бігзТжммя мО ПзУлиФОмОоію кПУП ФмТжйФбОп оьСвС йОвОежкФ. 

ГиОбО 61. ВігзТжммя мО ПзУлиФОмОоія йжмкСвС УзиОгФ 

ЛмОммя 424. ЖжмкжР УзиОг 
1. ЖжмкжР УзиОг - оП біглСбігкжй пжкСй СаиОрмСбОкі УзиОгУьзП лТжйісПккя, 

ТПеПТбФОТ, ХСиСгжиькО пж йСТСежиькО зОйПТО, зТжмжР пж бігзТжмжР йОРгОкпжз, лТжекОпПкі 
гия еаПТівОккя мСбОТіб ліг йжмкжй зСкмТСиПй. 

2. ЖжмкжР УзиОг йСдП аФмж еОзТжмСвС ОаС бігзТжмСвС мжлФ. 
3. ЖжмкжР УзиОг еОзТжмСвС мжлФ лТжекОпОємьУя бжзиюпкС гия еаПТівОккя ліг йжмкжй 

зСкмТСиПй мСбОТіб, сС лПТПйісФюмьУя пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж евігкС іе 
еСбкіркьСПзСкСйіпкжйж гСвСбСТОйж (зСкмТОзмОйж), сС ФзиОгОюмьУя ФмТжйФбОпПй оьСвС 
УзиОгФ ОаС ФпОУкжзОйж Са'єгкОккя ліглТжєйУмб, ФпОУкжзСй язСвС є ФмТжйФбОп УзиОгФ. 

4. ЖжмкжР УзиОг бігзТжмСвС мжлФ лТжекОпОємьУя гия еаПТівОккя ліг йжмкжй зСкмТСиПй 
мСбОТіб, сС лПТПйісФюмьУя пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж евігкС іе еСбкіркьСПзСкСйіпкжйж 
гСвСбСТОйж (зСкмТОзмОйж), ФзиОгПкжйж яз ФмТжйФбОпПй оьСвС УзиОгФ, мОз і аФгь-язжйж 
ікржйж СУСаОйж. 

ЛмОммя 425. ЙТОбСбП ТПвФиюбОккя беОєйСбігкСУжк ФмТжйФбОпО йжмкСвС УзиОгФ е 
ікржйж СУСаОйж мО йжмкжйж СТвОкОйж 

1. ВеОєйСбігкСУжкж ФмТжйФбОпО йжмкСвС УзиОгФ бігзТжмСвС мжлФ е СУСаОйж, язі 
ТСейісФюмь мСбОТж кО оьСйФ УзиОгі, бжекОпОюмьУя біглСбігкжй гСвСбСТСй. 

2. ВеОєйСбігкСУжкж ФмТжйФбОпО йжмкСвС УзиОгФ е йжмкжй СТвОкСй бжекОпОюмьУя 
еОмбПТгдПкСю зПТібкжзСй йжмкСвС СТвОкФ ОаС РСвС еОУмФлкжзСй мО лСвСгдПкСю 
ФмТжйФбОпПй йжмкСвС УзиОгФ лТСоПгФТСю ПзУлиФОмОоії мОзСвС УзиОгФ, язО бУмОкСбиює: 

1) лПТПиіз лСУОгСбжХ СУіа, язі йОюмь лТОбС гСУмФлФ кО йжмкжР УзиОг; 
2) СУСаФ зПТФюпСвС йжмкжй УзиОгСй; 
3) йікійОиькФ зіиьзіУмь лСУОгСбжХ СУіа йжмкСвС СТвОкФ, язі аФгФмь еОиФпПкі гС 

егіРУкПккя йжмкСвС зСкмТСию мО йжмкСвС СнСТйиПккя; 
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4) ТПджй ТСаСмж УзиОгФ; 
5) мПТйікж лСгОккя ФмТжйФбОпПй йжмкСвС УзиОгФ ебіміб лТС ТФХ мСбОТіб кО УзиОгі; 
6) СУСаижбСУмі нФкзоіСкФбОккя йжмкСвС УзиОгФ (еО кОябкСУмі). 
3. К ТОеі ТСейісПккя мСбОТіб кО йжмкжХ УзиОгОХ е ікіоіОмжбж йжмкСвС СТвОкФ 

беОєйСбігкСУжкж биОУкжзО йжмкСвС УзиОгФ е йжмкжйж СТвОкОйж бжекОпОюмьУя Ф 
біглСбігкСйФ гСвСбСТі, ФзиОгПкСйФ евігкС е ожбіиькжй еОзСкСгОбУмбСй КзТОїкж. 

ЛмОммя 426. КСейісПккя мСбОТіб кО йжмкжХ УзиОгОХ 
1. ЗО йжмкСйФ УзиОгі йСдФмь ТСейісФбОмжУя мСбОТж: 
1) лСйісПкі Ф йжмкжР ТПджй йжмкСвС УзиОгФ (Ф мСйФ пжУиі зСкУСиігСбОкі бОкмОді); 
2) лСйісПкі Ф йжмкі ТПджйж мТОкежмФ, мжйпОУСбСвС ббПеПккя, лПТПТСазж кО йжмкіР 

мПТжмСТії, ПзУлСТмФ, мжйпОУСбСвС бжбПеПккя, лПТПТСазж еО йПдОйж йжмкСї мПТжмСТії (аПе 
ейікж ожХ йжмкжХ ТПджйіб кО йжмкжР ТПджй йжмкСвС УзиОгФ); 

3) лТжекОпПкі гия мжйпОУСбСвС еаПТівОккя ліг йжмкжй зСкмТСиПй (кО ФйСбОХ, 
бУмОкСбиПкжХ ожй КСгПзУСй гия УзиОгіб мжйпОУСбСвС еаПТівОккя). 

ЛмОммя 427. ЗаПТівОккя мСбОТіб кО йжмкСйФ УзиОгі 
1. МСбОТж, лСйісПкі б Тіекі йжмкі ТПджйж, сС екОХСгямьУя кО СгкСйФ йжмкСйФ УзиОгі, 

еаПТівОюмьУя кО кьСйФ СзТПйС. 
2. МСбОТж йСдФмь аФмж ТСейісПкі кО йжмкСйФ УзиОгі аПе бжбОкмОдПккя їХ е 

мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб еО евСгСю ФмТжйФбОпО мОзСвС УзиОгФ мО еО ФйСбж лСвСгдПккя 
биОУкжзСй мСбОТФ (ОаС ФлСбкСбОдПкСю кжй СУСаСю) мОзжХ гіР іе СУСаСю, біглСбігОиькСю 
еО мТОкУлСТмкжР еОУіа. 

3. ЗПаПелПпкі мСбОТж, мСбОТж, сС йСдФмь еОрзСгжмж ікржй мСбОТОй, ОаС мСбОТж, сС 
бжйОвОюмь УлПоіОиькжХ ФйСб еаПТівОккя, кП йСдФмь ТСейісФбОмжУя кО йжмкжХ УзиОгОХ, язі 
кП еОаПелПпФюмь біглСбігкі ФйСбж гия еаПТівОккя мОзжХ мСбОТіб. 

ЛмОммя 428. Иаиіз мСбОТіб кО йжмкСйФ УзиОгі 
1. КмТжйФбОп йжмкСвС УзиОгФ бПгП Саиіз мСбОТіб, сС ТСейісФюмьУя кО оьСйФ УзиОгі мО 

бжлФУзОюмьУя е кьСвС, мО сСзбОТмОиькС лСгОє йжмкСйФ СТвОкФ ебім лТС ТФХ мСбОТіб кО 
УзиОгі еО лСлПТПгкіР збОТмОи еО нСТйСю, сС бУмОкСбиюємьУя оПкмТОиькжй СТвОкСй 
бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ. 
ЖжмкжР СТвОк йОє лТОбС бжйОвОмж лСгОккя лСеОпПТвСбСвС ебімФ кП пОУмірП, кід Сгжк ТОе кО 
Тіз. 

2. Иаиіз мСбОТіб кО йжмкСйФ УзиОгі бПгПмьУя ФмТжйФбОпПй йжмкСвС УзиОгФ е 
бжзСТжУмОккяй ебжпОРкжХ лТОбжи УзиОгУьзСвС СаиізФ. 

3. КмТжйФбОп йжмкСвС УзиОгФ кПУП лПТПгаОпПкФ ожй КСгПзУСй мО ікржйж еОзСкОйж 
КзТОїкж біглСбігОиькіУмь: 

1) еО кПгСгПТдОккя лСТягзФ еаПТівОккя мСбОТіб кО йжмкСйФ УзиОгі мО егіРУкПккя е 
ожйж мСбОТОйж СлПТОоіР, зТій бжлОгзіб, лПТПгаОпПкжХ пОУмжкОйж гТФвСю і мТПмьСю УмОммі 
127 оьСвС КСгПзУФ; 

2) еО бжгОпФ мСбОТіб аПе гСебСиФ йжмкСвС СТвОкФ; 
3) еО бмТОмФ мСбОТіб, зТій бмТОмж лТж егіРУкПккі е ожйж мСбОТОйж СлПТОоіР, 

лПТПгаОпПкжХ пОУмжкСю гТФвСю УмОммі 127 оьСвС КСгПзУФ. 
4. ВиОУкжз мСбОТіб ОаС ФлСбкСбОдПкО кжй СУСаО кПУП лПТПгаОпПкФ ожй КСгПзУСй мО 

ікржйж еОзСкОйж КзТОїкж біглСбігОиькіУмь: 
1) еО кПгСгПТдОккя лСТягзФ егіРУкПккя е мСбОТОйж СлПТОоіР, лПТПгаОпПкжХ пОУмжкСю 

гТФвСю УмОммі 127 оьСвС КСгПзУФ; 
2) еО бмТОмФ мСбОТіб лТж егіРУкПккі СлПТОоіР, лПТПгаОпПкжХ пОУмжкСю гТФвСю УмОммі 

127 оьСвС КСгПзУФ. 
5. К ТОеі бмТОмж пж бжгОпі аПе гСебСиФ йжмкСвС СТвОкФ мСбОТіб, зТій бмТОмж мСбОТіб лТж 

егіРУкПккі СлПТОоіР, лПТПгаОпПкжХ пОУмжкСю гТФвСю УмОммі 127 оьСвС КСгПзУФ, ФмТжйФбОп 
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йжмкСвС УзиОгФ еСаСб'яеОкжР УлиОмжмж йжмкі лиОмПді, ФУмОкСбиПкі еОзСкСй кО ійлСТм ожХ 
мСбОТіб. 

6. К ТОеі бмТОмж мСбОТіб лТж егіРУкПккі СлПТОоіР, лПТПгаОпПкжХ пОУмжкСю гТФвСю 
УмОммі 127 оьСвС КСгПзУФ, биОУкжз мСбОТіб еСаСб'яеОкжР УлиОмжмж йжмкі лиОмПді, 
ФУмОкСбиПкі еОзСкСй кО ійлСТм ожХ мСбОТіб. 

7. ЗОекОпПкі СУСаж ебіиькяюмьУя біг СаСб'яезФ еі УлиОмж йжмкжХ лиОмПдіб, 
ФУмОкСбиПкжХ еОзСкСй кО ійлСТм мСбОТіб, язсС мСбОТж, сС еаПТівОюмьУя кО йжмкСйФ УзиОгі, 
бмТОпПкС бкОУиігСз ОбОТії, гії СаУмОбжк кПлПТПаСТкСї Ужиж, сС лігмбПТгдПкС б 
ФУмОкСбиПкСйФ лСТягзФ, О мОзСд Ф ТОеі лТжТСгкжХ бмТОм еО кСТйОиькжХ ФйСб еаПТівОккя. 

8. ИУСаж, язі аТОиж лТСаж пж еТОезж мСбОТіб, кПУФмь лПТПгаОпПкФ ожй КСгПзУСй мО 
ікржйж еОзСкОйж КзТОїкж біглСбігОиькіУмь еО кПгСгПТдОккя бУмОкСбиПкСвС 
еОзСкСгОбУмбСй лСТягзФ беяммя лТСа мО еТОезіб мСбОТіб. 

ЛмОммя 429. КСелСТягдПккя мСбОТОйж, язі еаПТівОюмьУя кО йжмкСйФ УзиОгі, б ТОеі 
еФлжкПккя, УзОУФбОккя ОаС ОкФиюбОккя гСебСиФ кО бігзТжммя мО ПзУлиФОмОоію 

йжмкСвС УзиОгФ 
1. К ТОеі еФлжкПккя, УзОУФбОккя ОаС ОкФиюбОккя гСебСиФ кО бігзТжммя мО ПзУлиФОмОоію 

йжмкСвС УзиОгФ ТСейісПккя кСбжХ лОТміР мСбОТіб кО оьСйФ УзиОгі кП гСебСияємьУя. 
2. ЙТСмявСй 30 гкіб е гкя кОаТОккя пжккСУмі ТірПккяй лТС УзОУФбОккя ОаС 

ОкФиюбОккя гСебСиФ кО бігзТжммя мО ПзУлиФОмОоію йжмкСвС УзиОгФ мСбОТж, язі 
еаПТівОюмьУя кО оьСйФ УзиОгі, лСбжккі аФмж лПТПйісПкі ліг йжмкжй зСкмТСиПй їХ 
биОУкжзСй, ФлСбкСбОдПкСю кжй СУСаСю ОаС ФмТжйФбОпПй йжмкСвС УзиОгФ кО ікржР 
йжмкжР УзиОг, кО УзиОг йжмкСвС СТвОкФ пж еОябиПкі б ікржР йжмкжР ТПджй. 

3. ЙПТПгаОпПкФ ожй КСгПзУСй ОгйікіУмТОмжбкФ біглСбігОиькіУмь еО лСТФрПккя 
бУмОкСбиПкСвС пОУмжкСю гТФвСю оієї УмОммі УмТСзФ ТСелСТягдПккя мСбОТОйж, язі 
еаПТівОюмьУя кО йжмкСйФ УзиОгі Ф ТОеі УзОУФбОккя ОаС ОкФиюбОккя гСебСиФ кО РСвС 
бігзТжммя мО ПзУлиФОмОоію, кПУФмь биОУкжз еОекОпПкжХ мСбОТіб, ФлСбкСбОдПкО кжй СУСаО 
ОаС ФмТжйФбОп УзиОгФ. 

ГиОбО 62. ВігзТжммя мО ПзУлиФОмОоія біиькСї йжмкСї еСкж зСйПТоіРкСвС ОаС 
УПТбіУкСвС мжлФ 

ЛмОммя 430. ВіиькО йжмкО еСкО 
1. ВіиькО йжмкО еСкО - оП біглСбігкжй пжкСй СаиОрмСбОкО мПТжмСТія ОаС УзиОг, сС 

лТжекОпПкі гия еаПТівОккя мСбОТіб ліг йжмкжй зСкмТСиПй, їХ лПТПТСазж мО/ОаС бжТСакжомбО 
кСбжХ мСбОТіб. 

2. Віиькі йжмкі еСкж йСдФмь аФмж зСйПТоіРкСвС, УПТбіУкСвС мО лТСйжУиСбСвС мжліб. 
3. Віиькі йжмкі еСкж зСйПТоіРкСвС мжлФ УмбСТююмьУя е йПмСю еОаПелПпПккя біиькСвС 

еаПТівОккя мСбОТіб аПе СайПдПккя УмТСзіб. 
4. Віиькі йжмкі еСкж УПТбіУкСвС мжлФ УмбСТююмьУя е йПмСю еОаПелПпПккя біиькСї 

гіяиькСУмі ліглТжєйУмб е ТПйСкмФ, йСгПТкіеОоії, аФгібкжомбО лСбімТякжХ, йСТУьзжХ і 
ТіпзСбжХ УФгПк, ікржХ лиОбФпжХ еОУСаіб, їХ УзиОгСбжХ пОУмжк. 

5. Віиькі йжмкі еСкж лТСйжУиСбСвС мжлФ УмбСТююмьУя гия оіиПР лПТПТСазж 
(бжТСакжомбО) мСбОТіб кО мПТжмСТіяХ біглСбігкжХ мжліб УлПоіОиькжХ (біиькжХ) ПзСкСйіпкжХ 
еСк. 

6. Віиькі йжмкі еСкж йСдФмь УмбСТюбОмжУя Ф лФкзмОХ лТСлФУзФ пПТПе гПТдОбкжР 
зСТгСк КзТОїкж, кО мПТжмСТіяХ йСТУьзжХ і ТіпзСбжХ лСТміб, ОПТСлСТміб, кО еОиіекжпкжХ 
УмОкоіяХ мО кО мПТжмСТіяХ ліглТжєйУмб, О мОзСд б ікржХ йіУояХ, Ф язжХ йСдижбС еОаПелПпжмж 
ТПджй біиькСї йжмкСї еСкж біглСбігкС гС оьСвС КСгПзУФ. 

7. ВігзТжммя біиькжХ йжмкжХ еСк зСйПТоіРкСвС мО УПТбіУкСвС мжліб егіРУкюємьУя 
біглСбігкС гС лСиСдПкь оьСвС ТСегіиФ. 
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8. ВігзТжммя біиькжХ йжмкжХ еСк лТСйжУиСбСвС мжлФ егіРУкюємьУя СзТПйжйж 
еОзСкОйж КзТОїкж. 

ЛмОммя 431. ЙТОбСбП ТПвФиюбОккя гіяиькСУмі біиькСї йжмкСї еСкж зСйПТоіРкСвС ОаС 
УПТбіУкСвС мжлФ 

1. ВжйСвж гС СаиОрмФбОккя біиькжХ йжмкжХ еСк зСйПТоіРкСвС мО УПТбіУкСвС мжліб 
ФУмОкСбиююмьУя оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО 
ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ. 

2. ВеОєйСбігкСУжкж ФмТжйФбОпО біиькСї йжмкСї еСкж зСйПТоіРкСвС ОаС УПТбіУкСвС мжлФ 
е СУСаОйж, язі ТСейісФюмь мСбОТж Ф ожХ еСкОХ, бжекОпОюмьУя біглСбігкжй гСвСбСТСй. 

3. ВеОєйСбігкСУжкж ФмТжйФбОпО біиькСї йжмкСї еСкж зСйПТоіРкСвС ОаС УПТбіУкСвС мжлФ 
е йжмкжй СТвОкСй бжекОпОюмьУя еОмбПТгдПкСю зПТібкжзСй йжмкСвС СТвОкФ ОаС РСвС 
еОУмФлкжзСй мО лСвСгдПкСю ФмТжйФбОпПй біиькСї йжмкСї еСкж лТСоПгФТСю ПзУлиФОмОоії 
мОзСї еСкж, сС бУмОкСбиює: 

1) лПТПиіз зОмПвСТіР лСУОгСбжХ СУіа, язі йОюмь лТОбС гСУмФлФ Ф біиькФ йжмкФ еСкФ; 
2) СУСаФ зПТФюпСвС біиькСю йжмкСю еСкСю; 
3) йікійОиькФ зіиьзіУмь лСУОгСбжХ СУіа йжмкСвС СТвОкФ, язі аФгФмь еОиФпПкі гС 

егіРУкПккя йжмкСвС зСкмТСию мО йжмкСвС СнСТйиПккя; 
4) ТПджй ТСаСмж біиькСї йжмкСї еСкж; 
5) мПТйікж лСгОккя ФмТжйФбОпПй біиькСї йжмкСї еСкж ебіміб лТС ТФХ мСбОТіб Ф біиькіР 

йжмкіР еСкі; 
6) ікрі бжйСвж мО ФйСбж, лСб'яеОкі е нФкзоіСкФбОккяй біиькСї йжмкСї еСкж. 

ЛмОммя 432. ЙСбкСбОдПккя йжмкжХ СТвОкіб сСгС бУмОкСбиПккя бжйСв гС 
СаиОрмФбОккя мО СТвОкіеОоії ТСаСмж біиькжХ йжмкжХ еСк 

1. ЖжмкжР СТвОк, Ф еСкі гіяиькСУмі язСвС екОХСгжмьУя біиькО йжмкО еСкО, е йПмСю 
кОиПдкСї СТвОкіеОоії йжмкСвС зСкмТСию бжйОвОє біг ФмТжйФбОпО біиькСї йжмкСї еСкж мО 
СТвОкіб ФлТОбиіккя біглСбігкСї УлПоіОиькСї (біиькСї) ПзСкСйіпкСї еСкж еОаПелПпПккя: 

1) УлСТФгдПккя СвСТСді лС лПТжйПмТФ мПТжмСТії біиькСї йжмкСї еСкж мО кОиПдкСвС 
СаиОгкОккя лТСлФУзкжХ лФкзміб (зТій біиькжХ йжмкжХ еСк УПТбіУкСвС мжлФ); 

2) бУмОкСбиПккя СайПдПкь сСгС лСТягзФ мО еОУСаіб гСУмФлФ кО еОекОпПкФ мПТжмСТію, 
біглСбігкжХ вСгжк, лТСмявСй язжХ гСебСияємьУя гСУмФл кО ою мПТжмСТію; 

3) СХСТСкж мПТжмСТії біиькСї йжмкСї еСкж. 
2. БФгібкжомбС (ТПйСкм) вСУлСгОТУьзжХ Са'єзміб кО мПТжмСТії біиькСї йжмкСї еСкж 

егіРУкюємьУя кО лігУмОбі гСебСиФ йжмкСвС СТвОкФ. К ТОеі бігйСбж Ф кОгОккі еОекОпПкСвС 
гСебСиФ йжмкжР СТвОк еСаСб'яеОкжР кПбігзиОгкС, лжУьйСбС ОаС б ПиПзмТСккіР нСТйі, 
лСбігСйжмж СУСаФ, язО ебПТкФиОУя еО СмТжйОккяй гСебСиФ, лТС лТжпжкж і лігУмОбж мОзСї 
бігйСбж. 

ЛмОммя 433. ЗОаПелПпПккя йжмкСвС зСкмТСию кО мПТжмСТіяХ біиькжХ йжмкжХ еСк 
1. З йПмСю еОаПелПпПккя кОиПдкСвС йжмкСвС зСкмТСию кО мПТжмСТіяХ біиькжХ йжмкжХ 

еСк йжмкі СТвОкж йОюмь лТОбС: 
1) егіРУкюбОмж лСУміРкжР кОвияг еО йПдОйж еОекОпПкжХ мПТжмСТіР, О мОзСд еО 

гСУмФлСй кО оі мПТжмСТії; 
2) бжйОвОмж біг ФмТжйФбОпО біиькСї йжмкСї еСкж бПгПккя СаиізФ мСбОТіб, сС 

екОХСгямьУя кО мПТжмСТії біиькСї йжмкСї еСкж, мО лСгОккя ебіміб лТС ТФХ ожХ мСбОТіб; 
3) лТСбСгжмж лПТПбіТзФ мСбОТіб, сС лПТПйісФюмьУя пПТПе йПді мПТжмСТії біиькСї 

йжмкСї еСкж е йПмСю еОаПелПпПккя егіРУкПккя лПТПгаОпПкжХ ожй КСгПзУСй СлПТОоіР мО 
кПгСлФсПккя лПТПйісПккя еОаСТСкПкжХ мСбОТіб; 

4) егіРУкюбОмж Ф аФгь-язжР пОУ лПТПбіТзж мСбОТіб, сС екОХСгямьУя кО мПТжмСТіяХ 
біиькжХ йжмкжХ еСк; 

5) егіРУкюбОмж ікрі лПТПгаОпПкі ожй КСгПзУСй еОХСгж, УлТяйСбОкі кО еОаПелПпПккя 
зСкмТСию еО СлПТОоіяйж е мСбОТОйж, сС лПТПаФбОюмь ліг йжмкжй зСкмТСиПй. 
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ЛмОммя 434. ДСлФУз мСбОТіб кО мПТжмСТію біиькСї йжмкСї еСкж 
1. ЗО мПТжмСТію біиькСї йжмкСї еСкж йСдФмь ббСежмжУя ікСеПйкі мО ФзТОїкУьзі мСбОТж 

яз іе-еО йПд йжмкСї мПТжмСТії КзТОїкж, мОз і е йжмкСї мПТжмСТії КзТОїкж. 
2. ЗО мПТжмСТію біиькСї йжмкСї еСкж йСдФмь ббСежмжУя аФгь-язі мСбОТж, зТій мСбОТіб, 

еОаСТСкПкжХ гС ббПеПккя б КзТОїкФ, бжбПеПккя е КзТОїкж мО мТОкежмФ пПТПе мПТжмСТію 
КзТОїкж, мСбОТіб, сС кОгХСгямь б КзТОїкФ яз вФйОкімОТкО гСлСйСвО, О мОзСд мСбОТіб, лПТПиіз 
язжХ бжекОпОємьУя КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж. 

3. ЗПаПелПпкі мСбОТж, мСбОТж, сС йСдФмь еОрзСгжмж ікржй мСбОТОй, ОаС мСбОТж, сС 
бжйОвОюмь УлПоіОиькжХ ФйСб еаПТівОккя, гСлФУзОюмьУя кО мПТжмСТію біиькСї йжмкСї еСкж 
міиьзж еО кОябкСУмі кО кіР біглСбігкжХ ФйСб гия еаПТівОккя мОзжХ мСбОТіб. 

4. МСбОТж йСдФмь аФмж ТСейісПкі Ф біиькжХ йжмкжХ еСкОХ зСйПТоіРкСвС мжлФ аПе 
бжбОкмОдПккя їХ е мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб. 

5. КПОиіеОоія мО/ОаС УлСджбОккя ікСеПйкжХ мСбОТіб кО мПТжмСТії біиькСї йжмкСї еСкж 
еОаСТСкяємьУя. 

ЛмОммя 435. Иаиіз мСбОТіб, сС екОХСгямьУя кО мПТжмСТії біиькСї йжмкСї еСкж 
1. КмТжйФбОп біиькСї йжмкСї еСкж ОаС СУСаж, язі егіРУкююмь СлПТОоії е мСбОТОйж кО 

мПТжмСТії оієї еСкж, бПгФмь Саиіз бУіХ ікСеПйкжХ мО ФзТОїкУьзжХ мСбОТіб, сС лПТПаФбОюмь Ф 
еОекОпПкіР еСкі, і сСйіУяпкС лСгОюмь йжмкжй СТвОкОй ебім лТС ТФХ мСбОТіб Ф біиькіР йжмкіР 
еСкі еО лСлПТПгкіР йіУяоь еО нСТйСю, сС бУмОкСбиюємьУя оПкмТОиькжй СТвОкСй 
бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ. 
БФгь-язі ейікж, сС бігаФбОюмьУя е мСбОТОйж б йПдОХ мПТжмСТії біиькСї йжмкСї еСкж, лСбжккі 
бігСаТОдОмжУя б СаиізСбжХ гСзФйПкмОХ. Жжмкі СТвОкж йОюмь лТОбС бжйОвОмж лСгОккя 
лСеОпПТвСбСвС ебімФ кП пОУмірП, кід Сгжк ТОе кО Тіз. 

2. Иаиіз мСбОТіб Ф біиькіР йжмкіР еСкі бПгПмьУя е бжзСТжУмОккяй ебжпОРкжХ лТОбжи 
УзиОгУьзСвС СаиізФ. 

ЛмОммя 436. КСелСТягдПккя мСбОТОйж, сС лПТПаФбОюмь Ф біиькіР йжмкіР еСкі 
зСйПТоіРкСвС ОаС УПТбіУкСвС мжлФ, б ТОеі еФлжкПккя, УзОУФбОккя ОаС ОкФиюбОккя 

гСебСиФ кО бігзТжммя мО ПзУлиФОмОоію біиькСї йжмкСї еСкж 
1. К ТОеі еФлжкПккя, УзОУФбОккя ОаС ОкФиюбОккя гСебСиФ кО бігзТжммя мО ПзУлиФОмОоію 

біиькСї йжмкСї еСкж зСйПТоіРкСвС ОаС УПТбіУкСвС мжлФ ТСейісПккя кСбжХ лОТміР мСбОТіб Ф 
оіР еСкі кП гСебСияємьУя. 

2. ЙТСмявСй 90 гкіб е гкя кОаТОккя пжккСУмі ТірПккяй лТС УзОУФбОккя ОаС 
ОкФиюбОккя гСебСиФ кО бігзТжммя мО ПзУлиФОмОоію біиькСї йжмкСї еСкж зСйПТоіРкСвС ОаС 
УПТбіУкСвС мжлФ мСбОТж, язі лПТПаФбОюмь Ф оіР еСкі, лСбжккі аФмж лПТПйісПкі ліг йжмкжй 
зСкмТСиПй їХ биОУкжзСй, ФлСбкСбОдПкСю кжй СУСаСю ОаС ФмТжйФбОпПй біиькСї йжмкСї 
еСкж б ікрФ біиькФ йжмкФ еСкФ пж еОябиПкі б ікржР йжмкжР ТПджй. 

3. ЙПТПгаОпПкФ ожй КСгПзУСй ОгйікіУмТОмжбкФ біглСбігОиькіУмь еО лСТФрПккя 
бУмОкСбиПкСвС пОУмжкСю гТФвСю оієї УмОммі УмТСзФ ТСелСТягдПккя мСбОТОйж, ТСейісПкжйж 
Ф біиькіР йжмкіР еСкі зСйПТоіРкСвС ОаС УПТбіУкСвС мжлФ Ф ТОеі УзОУФбОккя ОаС ОкФиюбОккя 
гСебСиФ кО РСвС бігзТжммя мО ПзУлиФОмОоію, кПУП биОУкжз еОекОпПкжХ мСбОТіб, 
ФлСбкСбОдПкО кжй СУСаО ОаС ФмТжйФбОп біиькСї йжмкСї еСкж. 

ГиОбО 63. ВігзТжммя мО ПзУлиФОмОоія УзиОгФ мжйпОУСбСвС еаПТівОккя 

ЛмОммя 437. ЛзиОг мжйпОУСбСвС еаПТівОккя 
1. ЛзиОг мжйпОУСбСвС еаПТівОккя - оП біглСбігкжй пжкСй СаиОрмСбОкі лТжйісПккя 

мО/ОаС зТжмі пж бігзТжмі йОРгОкпжзж, ТПеПТбФОТж, ХСиСгжиькі пж йСТСежиькі зОйПТж, 
лТжекОпПкі гия мжйпОУСбСвС еаПТівОккя мСбОТіб ліг йжмкжй зСкмТСиПй гС лСйісПккя їХ Ф 
йжмкжР ТПджй. 

2. ЛзиОг мжйпОУСбСвС еаПТівОккя йСдП аФмж еОзТжмСвС мО бігзТжмСвС мжлФ. 
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3. ЛзиОг мжйпОУСбСвС еаПТівОккя еОзТжмСвС мжлФ лТжекОпОємьУя бжзиюпкС гия 
еаПТівОккя ФмТжйФбОпПй УзиОгФ мСбОТіб, сС кОиПдОмь РСйФ. 

4. ЛзиОг мжйпОУСбСвС еаПТівОккя бігзТжмСвС мжлФ лТжекОпОємьУя гия еаПТівОккя 
мСбОТіб, сС кОиПдОмь аФгь-язжй СУСаОй. 

5. МСбОТж йСдФмь аФмж ТСейісПкі кО УзиОгі мжйпОУСбСвС еаПТівОккя аПе бжбОкмОдПккя 
їХ е мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб. 

6. ЙСТягСз ТСейісПккя, еаПТівОккя мО СаиізФ мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб 
зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя кО УзиОгі мжйпОУСбСвС еаПТівОккя, О мОзСд бжлФУзФ їХ іе оьСвС 
УзиОгФ бжекОпОємьУя оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя 
мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ. 

ЛмОммя 438. ЙТОбСбП ТПвФиюбОккя беОєйСбігкСУжк ФмТжйФбОпО УзиОгФ мжйпОУСбСвС 
еаПТівОккя бігзТжмСвС мжлФ е СУСаОйж, язі ТСейісФюмь мСбОТж кО УзиОгі 

1. ВеОєйСбігкСУжкж ФмТжйФбОпО УзиОгФ мжйпОУСбСвС еаПТівОккя бігзТжмСвС мжлФ е 
СУСаОйж, язі ТСейісФюмь мСбОТж кО оьСйФ УзиОгі, бжекОпОюмьУя біглСбігкжй гСвСбСТСй, 
зТій бжлОгзіб, лПТПгаОпПкжХ ожй КСгПзУСй. 

ЛмОммя 439. ИайПдПккя сСгС ТСейісПккя мСбОТіб кО УзиОгОХ мжйпОУСбСвС 
еаПТівОккя 

1. ЗО УзиОгОХ мжйпОУСбСвС еаПТівОккя йСдФмь ТСейісФбОмжУя аФгь-язі мСбОТж. ИгкОз 
кПаПелПпкі мСбОТж, мСбОТж, сС йСдФмь еОрзСгжмж ікржй мСбОТОй, ОаС мСбОТж, сС 
лСмТПаФюмь УлПоіОиькжХ ФйСб еаПТівОккя, йСдФмь ТСейісФбОмжУя міиьзж кО УзиОгОХ 
мжйпОУСбСвС еаПТівОккя, язі йОюмь біглСбігкі ФйСбж гия еаПТівОккя мОзжХ мСбОТіб. 

2. ЗП гСлФУзОємьУя ТСейісПккя кО УзиОгОХ мжйпОУСбСвС еаПТівОккя мСбОТіб, язі 
рбжгзС лУФюмьУя ОаС йОюмь СайПдПкжР УмТСз еаПТівОккя, язсС гС еОзікпПккя УмТСзФ їХ 
лТжгОмкСУмі еОижрОємьУя йПкрП СгкСвС йіУяоя. 

3. ЗП лігиявОюмь лПТПгОпі кО мжйпОУСбП еаПТівОккя ліглТжєйУмбОй мСбОТж, сС 
еаПТівОюмьУя бжзиюпкС йжмкжйж СТвОкОйж біглСбігкС гС пОУмжкж лПТрСї УмОммі 238 оьСвС 
КСгПзУФ. 

4. МПкмТОиькжР СТвОк бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє 
гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ, йСдП бжекОпОмж мОзСд лПТПиіз СзТПйжХ бжгіб мСбОТіб, язі 
лПТПгОюмьУя кО мжйпОУСбП еаПТівОккя ліг йжмкжй зСкмТСиПй ижрП кО УзиОгж йжмкжХ 
СТвОкіб. 

ЛмОммя 440. ЗОаПелПпПккя УХСТСккСУмі мСбОТіб, ТСейісПкжХ кО УзиОгі мжйпОУСбСвС 
еаПТівОккя 

1. КмТжйФбОп УзиОгФ мжйпОУСбСвС еаПТівОккя бПгП Саиіз мСбОТіб, сС ТСейісФюмьУя кО 
оьСйФ УзиОгі мО бжлФУзОюмьУя е кьСвС, мО сСйіУяпкС лСгОє йжмкСйФ СТвОкФ ебім лТС ТФХ 
мСбОТіб кО УзиОгі еО лСлПТПгкіР йіУяоь еО нСТйСю, сС бУмОкСбиюємьУя оПкмТОиькжй 
СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ 
лСиімжзФ. ЖжмкжР СТвОк йОє лТОбС бжйОвОмж лСгОккя лСеОпПТвСбСвС ебімФ. 

2. Иаиіз мСбОТіб кО УзиОгі мжйпОУСбСвС еаПТівОккя бПгПмьУя ФмТжйФбОпПй оьСвС 
УзиОгФ е бжзСТжУмОккяй ебжпОРкжХ лТОбжи УзиОгУьзСвС СаиізФ. 

3. КмТжйФбОп УзиОгФ мжйпОУСбСвС еаПТівОккя кПУП лПТПгаОпПкФ ожй КСгПзУСй 
біглСбігОиькіУмь еО бмТОмФ пж лСрзСгдПккя мСбОТіб, ТСейісПкжХ кО УзиОгі мжйпОУСбСвС 
еаПТівОккя. 

ЛмОммя 441. КСелСТягдПккя мСбОТОйж, язі еаПТівОюмьУя кО УзиОгі мжйпОУСбСвС 
еаПТівОккя ліг йжмкжй зСкмТСиПй, Ф ТОеі еФлжкПккя, УзОУФбОккя ОаС ОкФиюбОккя 

гСебСиФ кО бігзТжммя мО ПзУлиФОмОоію УзиОгФ мжйпОУСбСвС еаПТівОккя 
1. К ТОеі еФлжкПккя, УзОУФбОккя ОаС ОкФиюбОккя гСебСиФ кО бігзТжммя мО ПзУлиФОмОоію 

УзиОгФ мжйпОУСбСвС еаПТівОккя ТСейісПккя кСбжХ лОТміР мСбОТіб кО оьСйФ УзиОгі кП 
гСебСияємьУя. 
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2. ЙТСмявСй 30 гкіб е гкя кОаТОккя пжккСУмі ТірПккяй лТС УзОУФбОккя ОаС 
ОкФиюбОккя гСебСиФ кО бігзТжммя мО ПзУлиФОмОоію УзиОгФ мжйпОУСбСвС еаПТівОккя мСбОТж, 
язі еаПТівОюмьУя кО оьСйФ УзиОгі ліг йжмкжй зСкмТСиПй, лСбжккі аФмж лПТПйісПкі ліг 
йжмкжй зСкмТСиПй їХ биОУкжзСй, ФлСбкСбОдПкСю кжй СУСаСю ОаС ФмТжйФбОпПй УзиОгФ 
мжйпОУСбСвС еаПТівОккя кО ікржР УзиОг мжйпОУСбСвС еаПТівОккя ОаС кО УзиОг йжмкСвС 
СТвОкФ пж еОябиПкі Ф біглСбігкжР йжмкжР ТПджй. 

3. ЙПТПгаОпПкФ ожй КСгПзУСй ОгйікіУмТОмжбкФ біглСбігОиькіУмь еО лСТФрПккя 
бУмОкСбиПкСвС пОУмжкСю гТФвСю оієї УмОммі УмТСзФ ТСелСТягдПккя мСбОТОйж, язі 
еаПТівОюмьУя кО УзиОгі мжйпОУСбСвС еаПТівОккя ліг йжмкжй зСкмТСиПй Ф ТОеі УзОУФбОккя 
ОаС ОкФиюбОккя гСебСиФ кО РСвС бігзТжммя мО ПзУлиФОмОоію, кПУП биОУкжз еОекОпПкжХ 
мСбОТіб, ФлСбкСбОдПкО кжй СУСаО ОаС ФмТжйФбОп УзиОгФ мжйпОУСбСвС еаПТівОккя. 

ГиОбО 64. ВігзТжммя мО ПзУлиФОмОоія бОкмОдкСвС йжмкСвС зСйлиПзУФ 

ЛмОммя 442. ВОкмОдкжР йжмкжР зСйлиПзУ 
1. ВОкмОдкжР йжмкжР зСйлиПзУ - оП гіиякзО мПТжмСТії е зСйлиПзУСй аФгібПиь, УлСТФг, 

ікдПкПТкС-мПХкіпкжХ еОУСаіб і зСйФкізОоіР, кПСаХігкжХ гия егіРУкПккя йжмкСвС зСкмТСию мО 
йжмкСвС СнСТйиПккя мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя, сС 
лПТПйісФюмьУя пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж. 

ЛмОммя 443. ЙСУиФвж, язі кОгОюмьУя ФмТжйФбОпПй бОкмОдкСвС йжмкСвС зСйлиПзУФ 
СУСаОй, сС лПТПйісФюмь мСбОТж пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж 

1. КмТжйФбОп бОкмОдкСвС йжмкСвС зСйлиПзУФ лСбжкПк СаСб'яезСбС еОаПелПпФбОмж: 
1) кОгОккя лСУПТПгкжоьзжХ лСУиФв е гПзиОТФбОккя мСбОТіб, сС лПТПйісФюмьУя пПТПе 

йжмкжР зСТгСк КзТОїкж; 
2) кОгОккя лСУиФв іе еаПТівОккя мСбОТіб, сС лПТПйісФюмьУя пПТПе йжмкжР зСТгСк 

КзТОїкж, і мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя; 
3) бжзСкОккя кОбОкмОдФбОиькС-ТСебОкмОдФбОиькжХ ТСаім. 
2. ЗО бОкмОдкСйФ йжмкСйФ зСйлиПзУі мОзСд йСдФмь аФмж СаиОгкОкі йіУоя гия 

кОгОккя гСгОмзСбжХ лСУиФв. 

ЛмОммя 444. ЙТОбСбП ТПвФиюбОккя беОєйСбігкСУжк ФмТжйФбОпО бОкмОдкСвС йжмкСвС 
зСйлиПзУФ е СУСаОйж, язі зСТжУмФюмьУя лСУиФвОйж зСйлиПзУФ, мО йжмкжйж 

СТвОкОйж 
1. ВеОєйСбігкСУжкж ФмТжйФбОпО бОкмОдкСвС йжмкСвС зСйлиПзУФ е СУСаОйж, язі 

зСТжУмФюмьУя лСУиФвОйж зСйлиПзУФ, мО йжмкжйж СТвОкОйж бжекОпОюмьУя біглСбігкжйж 
гСвСбСТОйж. 

ЛмОммя 445. ВжйСвж гС СаиОрмФбОккя бОкмОдкСвС йжмкСвС зСйлиПзУФ 
1. ВжйСвж гС СаиОрмФбОккя бОкмОдкСвС йжмкСвС зСйлиПзУФ бУмОкСбиююмьУя 

оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ 
нікОкУСбФ лСиімжзФ. 

ЛмОммя 446. ИаСб'яезж ФмТжйФбОпО бОкмОдкСвС йжмкСвС зСйлиПзУФ 
1. КмТжйФбОп бОкмОдкСвС йжмкСвС зСйлиПзУФ еСаСб'яеОкжР: 
1) гСмТжйФбОмжУя лСиСдПкь оьСвС КСгПзУФ, бжзСкФбОмж ФйСбж гСебСиФ кО бігзТжммя мО 

ПзУлиФОмОоію бОкмОдкСвС йжмкСвС зСйлиПзУФ мО бжйСвж сСгС зСкУмТФзоії, СаиОрмФбОккя і 
нФкзоіСкФбОккя зСйлиПзУФ; 

2) еОаПелПпжмж аПеСлиОмкжР бХіг мО б'їег кО мПТжмСТію зСйлиПзУФ мО аПеСлиОмкП 
лПТПаФбОккя кО РСвС мПТжмСТії лТСмявСй лПТржХ пСмжТьСХ вСгжк; 

3) бжзиюпжмж йСдижбіУмь кПУОкзоіСкСбОкСвС гСУмФлФ кО мПТжмСТію зСйлиПзУФ 
УмСТСккіХ СУіа, О мОзСд бжиФпПккя е РСвС мПТжмСТії мСбОТіб, сС лПТПаФбОюмь ліг йжмкжй 
зСкмТСиПй, і мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя; 
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4) еОаПелПпФбОмж аПелПТПрзСгкжР гСУмФл лСУОгСбжХ СУіа йжмкСвС СТвОкФ гС мСбОТіб, 
мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя, сС лПТПаФбОюмь ліг йжмкжй зСкмТСиПй 
кО мПТжмСТії зСйлиПзУФ, мО гСзФйПкміб кО мОзі мСбОТж, УмбСТюбОмж ожй СУСаОй кОиПдкі 
ФйСбж гия ТСаСмж; 

5) аПезСрмСбкС кОгОмж кО гСвСбіТкіР СУкСбі Ф зСТжУмФбОккя СаиОрмСбОкі лТжйісПккя 
гия ТСейісПккя кО мПТжмСТії зСйлиПзУФ лСУОгСбжХ СУіа йжмкСвС СТвОкФ мО СаиОрмСбОкі 
ТСаСпі йіУоя гия лСУОгСбжХ СУіа бУіХ гПТдОбкжХ СТвОкіб, язі егіРУкююмь ікрі бжгж 
зСкмТСию; 

6) бПУмж Саиіз мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя, сС 
СаУиФвСбФюмьУя зСйлиПзУСй, і сСзбОТмОиькС лСгОбОмж біглСбігкСйФ йжмкСйФ СТвОкФ ебім 
лТС мОзі мСбОТж, мТОкУлСТмкі еОУСаж еО нСТйСю мО Ф лСТягзФ, бУмОкСбиПкжйж оПкмТОиькжй 
СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ 
лСиімжзФ; 

7) еОаПелПпжмж кОябкіУмь мО нФкзоіСкФбОккя ПиПзмТСккСвС СаиізФ мСбОТіб і 
мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя, сС лПТПйісФюмьУя мПТжмСТією 
бОкмОдкСвС йжмкСвС зСйлиПзУФ, і аПелПТПрзСгкжР гСУмФл гС УжУмПйж мОзСвС СаиізФ 
лСУОгСбжХ СУіа йжмкжХ СТвОкіб; 

8) еОаПелПпжмж кОябкіУмь мО нФкзоіСкФбОккя зСкмТСиькС-лТСлФУзкСї УжУмПйж лТж б'їегі 
кО мПТжмСТію бОкмОдкСвС йжмкСвС зСйлиПзУФ мО лТж бжїегі е кПї, СаиОгкОкСї риОваОФйОйж, 
еОУСаОйж ОбмСйОмжпкСї нізУОоії гОкжХ ТПєУмТОоіРкжХ кСйПТкжХ екОзіб мТОкУлСТмкжХ 
еОУСаіб мО ПиПзмТСккжйж бОвОйж, е йСдижбіУмю ОбмСйОмжпкСвС бкПУПккя ікнСТйОоії лТС 
ТПєУмТОоіРкжР кСйПТ мТОкУлСТмкСвС еОУСаФ мО РСвС еОвОиькФ бОвФ гС УжУмПйж ПиПзмТСккСвС 
СаиізФ мСбОТіб і мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб; 

9) еОаПелПпжмж кОябкіУмь мО нФкзоіСкФбОккя УжУмПйж бігПСУлСУмПТПдПккя еО бХСгСй 
(б'їегСй) кО мПТжмСТію зСйлиПзУФ мО бжХСгСй (бжїегСй) е кПї, лТСоПгФТСю егіРУкПккя 
йжмкСвС зСкмТСию е нізУОоією мОзСвС бігСаТОдПккя гия бПгПккя біглСбігкСвС ОТХібФ, О 
мОзСд аПелПТПрзСгкжР гСУмФл лСУОгСбжХ СУіа йжмкжХ СТвОкіб гС еОекОпПкСї УжУмПйж 
бігПСУлСУмПТПдПккя. 
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КСегіи XVI 
ЖИМЗА ЛМАМИЛМИКА 

ГиОбО 65. ЖжмкО УмОмжУмжзО 

ЛмОммя 447. ЗОбгОккя йжмкСї УмОмжУмжзж 
1. ЗОбгОккяйж йжмкСї УмОмжУмжзж є: 
1) Са'єзмжбкжР мО гСУмСбіТкжР Саиіз гОкжХ лТС лПТПйісПккя мСбОТіб пПТПе йжмкжР 

зСТгСк КзТОїкж; еажТОккя, нСТйФбОккя, СлТОоюбОккя, ФеОвОиькПккя, бУПаіпкжР ОкОиіе мО 
еаПТівОккя УмОмжУмжпкСї ікнСТйОоії е лжмОкь йжмкСї УлТОбж мО еСбкіркьСї мСТвібиі 
мСбОТОйж; 

2) лСгОккя УмОмжУмжпкСї, гСбігзСбСї, ОкОиімжпкСї ікнСТйОоії е лжмОкь йжмкСї УлТОбж мО 
еСбкіркьСї мСТвібиі мСбОТОйж СТвОкОй гПТдОбкСї биОгж б лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ 
еОзСкСй; 

3) кОгОккя біглСбігкСї ікнСТйОоії йідкОТСгкжй СТвОкіеОоіяй мО йжмкжй СТвОкОй 
ікржХ зТОїк евігкС е ФзиОгПкжйж біглСбігкС гС еОзСкФ йідкОТСгкжйж гСвСбСТОйж КзТОїкж 
мО еОзСкОйж КзТОїкж; 

4) еОХжУм УмОмжУмжпкСї ікнСТйОоії, язО біглСбігкС гС еОзСкФ кП лігиявОє 
ТСевСиСрПккю. 

ЛмОммя 448. ЛжУмПйО йжмкСї УмОмжУмжзж 
1. ЖжмкО УмОмжУмжзО є УзиОгСбСю пОУмжкСю еОвОиькСгПТдОбкСї УжУмПйж 

УмОмжУмжпкСвС СаиізФ і ебімкСУмі. 
2. ЛмОмжУмжпкО ікнСТйОоія, язО нСТйФємьУя, ФеОвОиькюємьУя і ОкОиіеФємьУя йжмкжйж 

СТвОкОйж, бжзСТжУмСбФємьУя б ікмПТПУОХ ейіокПккя еСбкіркьСПзСкСйіпкжХ еб'яезіб, 
лСиілрПккя йжмкС-мОТжнкСвС мО кПмОТжнкСвС ТПвФиюбОккя еСбкіркьСПзСкСйіпкСї 
гіяиькСУмі, лСгОиьрСї ікмПвТОоії КзТОїкж Ф еОвОиькСУбімСбФ УжУмПйФ ПзСкСйіпкжХ бігкСУжк. 

3. ЗОаСТСкяємьУя бжйОвОмж біг йжмкжХ СТвОкіб УмОмжУмжпкФ ікнСТйОоію, кП 
лПТПгаОпПкФ гПТдОбкСю УмОмжУмжпкСю ебімкіУмю, ожй КСгПзУСй мО ікржйж еОзСкОйж 
КзТОїкж. 

4. ЖжмкО УмОмжУмжзО УзиОгОємьУя е йжмкСї УмОмжУмжзж еСбкіркьСї мСТвібиі і УлПоіОиькСї 
йжмкСї УмОмжУмжзж. 

ЛмОммя 449. ЖжмкО УмОмжУмжзО еСбкіркьСї мСТвібиі 
1. ЖжмкО УмОмжУмжзО еСбкіркьСї мСТвібиі ябияє УСаСю ФеОвОиькПкФ мО біглСбігкжй 

пжкСй УжУмПйОмжеСбОкФ ікнСТйОоію лТС лПТПйісПккя мСбОТіб пПТПе йжмкжР зСТгСк 
КзТОїкж. 

2. ЖжмкО УмОмжУмжзО еСбкіркьСї мСТвібиі нСТйФємьУя, ФеОвОиькюємьУя мО ОкОиіеФємьУя 
оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ йжмкФ лСиімжзФ, кО СУкСбі 
гОкжХ, язі йіУмямьУя Ф йжмкжХ гПзиОТОоіяХ. 

3. ДОкі йжмкСї УмОмжУмжзж еСбкіркьСї мСТвібиі б ФУмОкСбиПкСйФ еОзСкСгОбУмбСй 
лСТягзФ бжзСТжУмСбФюмьУя біглСбігкжйж СТвОкОйж гПТдОбкСї биОгж гия егіРУкПккя 
зСкмТСию еО кОгХСгдПккяй йжмкжХ лиОмПдіб гС гПТдОбкСвС аюгдПмФ, бОиюмкСвС 
зСкмТСию, ОкОиіеФ УмОкФ еСбкіркьСї мСТвібиі КзТОїкж, її мСТвСбПиькСвС і лиОмідкСвС аОиОкУіб 
мО ПзСкСйізж б оіиСйФ. 

4. ВПгПккя йжмкСї УмОмжУмжзж егіРУкюємьУя еО йПмСгСиСвією, язО еОаПелПпФє 
лСТібкяккіУмь гОкжХ йжмкСї УмОмжУмжзж еСбкіркьСї мСТвібиі КзТОїкж е гОкжйж гПТдОбкСї 
УмОмжУмжзж ікржХ гПТдОб. 

5. МПкмТОиькжР СТвОк бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ йжмкФ лСиімжзФ, 
еОаПелПпФє ТПвФияТкП СлТжиюгкПккя гОкжХ йжмкСї УмОмжУмжзж еСбкіркьСї мСТвібиі, О мОзСд 
СлТжиюгкПккя ікнСТйОоії, лПТПгаОпПкСї пОУмжкСю л'ямСю УмОммі 11 оьСвС КСгПзУФ. 
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ЛмОммя 450. ЛлПоіОиькО йжмкО УмОмжУмжзО 
1. ЛлПоіОиькО йжмкО УмОмжУмжзО - оП УжУмПйО еажТОккя, СлТОоюбОккя, ОкОиіеФ, 

лСржТПккя, еаПТПдПккя, еОХжУмФ мО бжзСТжУмОккя УмОмжУмжпкСї ікнСТйОоії, сС бігСаТОдОє 
гіяиькіУмь йжмкжХ СТвОкіб лТж егіРУкПккі кжйж йжмкСї УлТОбж. 

2. ЛлПоіОиькО йжмкО УмОмжУмжзО бПгПмьУя оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС 
ТПОиіеФє гПТдОбкФ йжмкФ лСиімжзФ, е йПмСю еОаПелПпПккя еОбгОкь, лСзиОгПкжХ кО йжмкі 
СТвОкж біглСбігкС гС еОзСкСгОбУмбО. 

3. ЙСТягСз бПгПккя УлПоіОиькСї йжмкСї УмОмжУмжзж бжекОпОємьУя еОзСкСгОбУмбСй. 

ЛмОммя 451. ДСзФйПкмж мО бігСйСУмі, сС бжзСТжУмСбФюмьУя гия нСТйФбОккя йжмкСї 
УмОмжУмжзж 

1. Дия нСТйФбОккя йжмкСї УмОмжУмжзж бжзСТжУмСбФюмьУя гСзФйПкмж мО бігСйСУмі, сС 
лСгОюмьУя гС йжмкжХ СТвОкіб оПкмТОиькжйж мО йіУоПбжйж СТвОкОйж бжзСкОбпСї биОгж, 
СТвОкОйж йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя, юТжгжпкжйж мО ніежпкжйж СУСаОйж евігкС е 
кСТйОйж оьСвС КСгПзУФ, язжйж бжекОпОємьУя лСТягСз егіРУкПккя йжмкСвС зСкмТСию мО 
йжмкСвС СнСТйиПккя. 

ЛмОммя 452. ВжзСТжУмОккя ікнСТйОоії, сС кОгОємьУя йжмкжй СТвОкОй 
1. ІкнСТйОоія сСгС СаУявіб ПзУлСТмФ мО ійлСТмФ зСкзТПмкжХ бжгіб мСбОТіб кОгОємьУя 

оПкмТОиькжй СТвОкОй бжзСкОбпСї биОгж еО їХ бйСмжбСбОкжй еОлжмСй (СгкСТОеСбС), кО 
лігУмОбі йідбігСйпжХ ФвСг лТС ікнСТйОоіРкжР Сайік (ТПвФияТкС) ОаС рияХСй 
ОбмСйОмжеСбОкСвС СайікФ ікнСТйОоією Ф бжлОгзОХ, бУмОкСбиПкжХ еОзСкСй. 

МПкмТОиькжР СТвОк бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє 
гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ, йОє гСУмФл кО лТОбОХ зСТжУмФбОпО гС ОбмСйОмжеСбОкжХ 
ікнСТйОоіРкжХ і гСбігзСбжХ УжУмПй оПкмТОиькСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє 
гПТдОбкФ йжмкФ лСиімжзФ, б язжХ йіУмжмьУя ікнСТйОоія лТС мСбОТж, мТОкУлСТмкі еОУСаж 
зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя, сС лПТПйісФюмьУя пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж. 

ИаТСазО мОзСї ікнСТйОоії егіРУкюємьУя оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС 
еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ, іе гСгПТдОккяй бжйСв 
сСгС зСкнігПкоіРкСУмі ікнСТйОоії. 

2. ІкнСТйОоія сСгС ПзУлСТмкС-ійлСТмкжХ СлПТОоіР зСкзТПмкжХ УФа'єзміб 
еСбкіркьСПзСкСйіпкСї гіяиькСУмі йСдП кОгОбОмжУя ижрП СТвОкОй гСУФгСбСвС 
ТСеУиігФбОккя Ф еб'яезФ іе егіРУкПккяй кжйж зТжйікОиькСвС лТСбОгдПккя, О мОзСд еО 
лжУьйСбжйж бйСмжбСбОкжйж еОлжмОйж - гПТдОбкСйФ ФлСбкСбОдПкСйФ АкмжйСкСлСиькСвС 
зСйімПмФ КзТОїкж мО вСиСбі мПТжмСТіОиькСвС біггіиПккя АкмжйСкСлСиькСвС зСйімПмФ КзТОїкж 
Ф еб'яезФ е ТСеУиігФбОккяй кжйж ОкмжзСкзФТПкмкжХ ФевСгдПкжХ гіР. 

3. МПкмТОиькжР СТвОк бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ йжмкФ лСиімжзФ, кОгОє Ф 
бжлОгзОХ мО б лСТягзФ, бУмОкСбиПкжХ еОзСкСй, ікржй СТвОкОй, ФлСбкСбОдПкжй біглСбігкС 
гС еОзСкФ кО егіРУкПккя бОиюмкСвС зСкмТСию, ікнСТйОоію, кПСаХігкФ гия егіРУкПккя 
мОзСвС зСкмТСию. 

4. ИайПдПккя, бУмОкСбиПкі пОУмжкОйж лПТрСю - мТПмьСю оієї УмОммі, кП 
еОУмСУСбФюмьУя гС ікнСТйОоіРкСвС СайікФ, сС егіРУкюємьУя йід гПзиОТОкмОйж, їХ 
лТПгУмОбкжзОйж, ікржйж еОікмПТПУСбОкжйж СУСаОйж, йжмкжйж СТвОкОйж, ікржйж 
гПТдОбкжйж СТвОкОйж, ФУмОкСбОйж мО СТвОкіеОоіяйж, ФлСбкСбОдПкжйж кО егіРУкПккя 
біглСбігкжХ гСебіиькжХ ОаС зСкмТСиькжХ нФкзоіР УмСУСбкС лПТПйісПккя мСбОТіб, 
мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж, е 
бжзСТжУмОккяй йПХОкіейФ "єгжкСвС бізкО" евігкС е ожй КСгПзУСй. 

5. З йПмСю зСкмТСию еО бжзСТжУмОккяй кО мПТжмСТії КзТОїкж мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб 
СУСажУмСвС зСТжУмФбОккя, мжйпОУСбС ббПеПкжХ кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж мО/ОаС 
лСйісПкжХ Ф йжмкжР ТПджй мТОкежмФ, йід йжмкжйж СТвОкОйж, ДПТдОбкСю лТжзСТгСккСю 
УиФдаСю КзТОїкж мО СТвОкОйж ЗОоіСкОиькСї лСиіоії егіРУкюємьУя ОбмСйОмжеСбОкжР Сайік 
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ікнСТйОоією лТС мОзі мТОкУлСТмкі еОУСаж мО вТСйОгяк, язі їХ ббСежиж пж лСйісФбОиж б 
йжмкжР ТПджй мТОкежмФ. 

ЛмОммя 453. ВжзСТжУмОккя УмОмжУмжпкСї ікнСТйОоії е лжмОкь еСбкіркьСї мСТвібиі 
1. ЛмОмжУмжпкО ікнСТйОоія е лжмОкь еСбкіркьСї мСТвібиі бжзСТжУмСбФємьУя гия: 
1) бжекОпПккя УмТОмПвії, мОзмжзж мО СУкСбкжХ кОлТяйіб ТСебжмзФ еСбкіркьСПзСкСйіпкСї 

гіяиькСУмі; 
2) ОкОиіеФ мО лТСвкСеФбОккя еСбкіркьСПзСкСйіпкСї лСиімжзж і УжмФОоії, сС УзиОиОУя пж 

УзиОгОмжйПмьУя кО УбімСбСйФ ТжкзФ; 
3) лТСбПгПккя лПТПвСбСТіб е мСТвСбПиькС-ПзСкСйіпкжХ лжмОкь; 
4) еОУмСУФбОккя еОХСгіб йжмкС-мОТжнкСвС мО кПмОТжнкСвС ТПвФиюбОккя 

еСбкіркьСПзСкСйіпкСї гіяиькСУмі; 
5) УзиОгОккя мСТвСбПиькСвС мО лиОмідкСвС аОиОкУіб КзТОїкж, лиОкФбОккя і лТСбПгПккя 

бОиюмкС-нікОкУСбСї лСиімжзж; 
6) бжекОпПккя Тжкзіб еаФмФ мСбОТіб; 
7) нСТйФбОккя УмОмжУмжзж еСбкіркьСПзСкСйіпкжХ еб'яезіб КзТОїкж. 

ЛмОммя 454. ВігСйпі зиОУжнізОмСТж 
1. МПкмТОиькжР СТвОк бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє 

гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ, еОмбПТгдФє кСТйОмжбкС-мПХкіпкі гСзФйПкмж, язі 
бжзСТжУмСбФюмьУя гия СнСТйиПккя йжмкжХ гПзиОТОоіР мО бжзСкОккя ікржХ йжмкжХ 
нСТйОиькСУмПР, бжекОпПкжХ ожй КСгПзУСй, - бігСйпі зиОУжнізОмСТж ікнСТйОоії е лжмОкь 
йжмкСї УлТОбж - мО бУмОкСбиює лСТягСз їХ бПгПккя. 

2. МПкмТОиькжР СТвОк бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ йжмкФ лСиімжзФ, 
егіРУкює блТСбОгдПккя зиОУжнізОмСТіб, еОекОпПкжХ Ф пОУмжкі лПТріР оієї УмОммі. 

3. КиОУжнізОмСТж, еОекОпПкі Ф пОУмжкі лПТріР оієї УмОммі, бжзСТжУмСбФюмьУя бжзиюпкС 
гия оіиПР, лПТПгаОпПкжХ ожй КСгПзУСй. 

4. МПкмТОиькжР СТвОк бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ йжмкФ лСиімжзФ, 
ікнСТйФє гПТдОбкі СТвОкж мО УФа'єзміб еСбкіркьСПзСкСйіпкСї гіяиькСУмі лТС ейікж, бкПУПкі 
гС зиОУжнізОмСТіб, еОекОпПкжХ Ф пОУмжкі лПТріР оієї УмОммі, кП ліекірП кід еО 10 гкіб гС гкя 
кОаТОккя пжккСУмі мОзжйж ейікОйж. 

ЛмОммя 455. Иаиіз СУіа, язі ліг пОУ лТСбОгдПккя УбСєї гіяиькСУмі є ФпОУкжзОйж 
бігкСУжк, сС ТПвФиююмьУя еОзСкСгОбУмбСй КзТОїкж е лжмОкь йжмкСї УлТОбж 
1. МПкмТОиькжР СТвОк бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ йжмкФ лСиімжзФ, бПгП 

оПкмТОиіеСбОкжР Саиіз СУіа (ТПежгПкміб мО кПТПежгПкміб): гПзиОТОкміб, лПТПбіекжзіб, 
вОТОкміб, АДИ, ікржХ ліглТжєйУмб, зСкмТСиь еО гіяиькіУмю язжХ егіРУкюємьУя йжмкжйж 
СТвОкОйж. 

ВжйСвО ОаеОоФ лПТрСвС оієї пОУмжкж кП лСржТюємьУя кО: 
вТСйОгяк, язі лПТПйісФюмь пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж СУСажУмі ТПпі, мТОкУлСТмкі 

еОУСаж СУСажУмСвС зСТжУмФбОккя мО ікрі мСбОТж гия СУСажУмжХ, УійПРкжХ пж ікржХ лСмТПа, 
кП лСб'яеОкжХ іе лТСбОгдПккяй ліглТжєйкжоьзСї гіяиькСУмі; 

СУіа, язі йОюмь ліиьвж евігкС іе УмОммяйж 383 - 386, 388, 389, 391 і 392 оьСвС КСгПзУФ мО 
лПТПйісФюмь мСбОТж, Ф еб'яезФ іе ббПеПккяй язжХ кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж мО 
бжбПеПккяй їХ еО йПді оієї мПТжмСТії мОзі ліиьвж кОгОюмьУя; 

СУіа, язі егіРУкююмь лПТПйісПккя мСбОТіб іе бжзСТжУмОккяй зкждзж (зОТкПмО) А.М.А.; 
СУіа, язі лПТПйісФюмь мСбОТж, кПСаХігкі гия лСгСиОккя кОУиігзіб УмжХіРкСвС ижХО, 

ОбОТіР, зОмОУмТСн, ПлігПйіР, Ф ТОйзОХ йідкОТСгкжХ гСвСбСТіб КзТОїкж мО мСбОТж, бжекОпПкі 
біглСбігкС гС ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС вФйОкімОТкФ гСлСйСвФ" вФйОкімОТкСю гСлСйСвСю; 

СУіа-кПТПежгПкміб, язі лПТПйісФюмь лСТСдкі мТОкУлСТмкі еОУСаж зСйПТоіРкСвС 
лТжекОпПккя лТСХігкжй мТОкежмСй. 
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2. Веяммя кО Саиіз СУіа, язі ліг пОУ лТСбОгдПккя УбСєї гіяиькСУмі є ФпОУкжзОйж 
бігкСУжк, сС ТПвФиююмьУя еОзСкСгОбУмбСй КзТОїкж е лжмОкь йжмкСї УлТОбж, егіРУкюємьУя 
СгкСТОеСбС: 

1) еО ебПТкПккяйж мОзжХ СУіа, Ф мСйФ пжУиі еОУСаОйж ПиПзмТСккСвС еб'яезФ, гС 
біглСбігкжХ йжмкжХ СТвОкіб; 

2) лТж лПТрСйФ егіРУкПккі мОзжйж СУСаОйж СлПТОоіР е мСбОТОйж, зСкмТСиь еО язжйж 
біглСбігкС гС оьСвС КСгПзУФ мО ікржХ Озміб еОзСкСгОбУмбО КзТОїкж лСзиОгПкС кО йжмкі 
СТвОкж. 

3. Веяммя кО Саиіз СУіа, язі ліг пОУ лТСбОгдПккя УбСєї гіяиькСУмі є ФпОУкжзОйж 
бігкСУжк, сС ТПвФиююмьУя еОзСкСгОбУмбСй КзТОїкж е лжмОкь йжмкСї УлТОбж, егіРУкюємьУя 
йжмкжйж СТвОкОйж рияХСй лТжУбСєккя мОзжй СУСаОй СаиізСбСвС кСйПТО. 

4. ЖжмкжР СТвОк кПбігзиОгкС ікнСТйФє СУСаФ лТС беяммя її кО Саиіз мО лСбігСйияє її 
СаиізСбжР кСйПТ. 

5. ИаиізСбжР кСйПТ СУСаж є гіРУкжй кО бУіР йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж. МОзжР УОйжР 
СаиізСбжР кСйПТ кП йСдП аФмж лТжУбСєкС ікріР СУСаі. 

6. ЙСгбіРкжР Саиіз СУіа Ф ТіекжХ йжмкжХ СТвОкОХ еОаСТСкяємьУя. 
7. ЙСТягСз СаиізФ СУіа, язі ліг пОУ лТСбОгдПккя УбСєї гіяиькСУмі є ФпОУкжзОйж 

бігкСУжк, сС ТПвФиююмьУя еОзСкСгОбУмбСй КзТОїкж е лжмОкь йжмкСї УлТОбж, бжекОпОємьУя 
оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ 
нікОкУСбФ лСиімжзФ. 

8. ЗПлПТПаФбОккя кО СаиізФ б йжмкжХ СТвОкОХ СУіа, бжекОпПкжХ пОУмжкСю лПТрСю оієї 
УмОммі, є лігУмОбСю гия бігйСбж Ф лТжРкяммі йжмкСї гПзиОТОоії, йжмкСйФ СнСТйиПккі, 
бжлФУзФ пж лТСлФУзФ мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя. 
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КСегіи XVII 
ЗАЙИБІГАЗЗЯ МА ЙКИМИДІЯ КИЗМКАБАЗДІ 

ГиОбО 66. ЗОХСгж сСгС еОлСаівОккя мО лТСмжгії зСкмТОаОкгі 

ЛмОммя 456. КСкмТСиьСбОкі лСУмОбзж кОТзСмжпкжХ еОУСаіб, лУжХСмТСлкжХ ТПпСбжк і 
лТПзФТУСТіб 

1. ВіглСбігкС гС еОзСкіб КзТОїкж йжмкі СТвОкж е йПмСю бжябиПккя гдПТПи і зОкОиіб 
кПеОзСккСвС СаівФ кОТзСмжпкжХ еОУСаіб, лУжХСмТСлкжХ ТПпСбжк і лТПзФТУСТіб, СУіа, язі 
аПТФмь ФпОУмь Ф оьСйФ, ТОеСй е ікржйж гПТдОбкжйж СТвОкОйж, сС йОюмь лТОбС 
егіРУкюбОмж СлПТОмжбкС-ТСерФзСбФ гіяиькіУмь, йСдФмь бжзСТжУмСбФбОмж йПмСг 
зСкмТСиьСбОкСї лСУмОбзж еОекОпПкжХ еОУСаіб, ТПпСбжк і лТПзФТУСТіб. 

2. ЙСТягСз лТСбПгПккя зСкмТСиьСбОкСї лСУмОбзж бжекОпОємьУя ожй КСгПзУСй і 
біглСбігкжй кСТйОмжбкС-лТОбСбжй ОзмСй оПкмТОиькСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС 
еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ, ЖікіУмПТУмбО бкФмТіркіХ 
УлТОб КзТОїкж, ЛиФдаж аПелПзж КзТОїкж, оПкмТОиькСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС 
еОаПелПпФє ТПОиіеОоію гПТдОбкСї лСиімжзж Ф УнПТі еОХжУмФ гПТдОбкСвС зСТгСкФ, 
лСвСгдПкжй іе ИніУСй ГПкПТОиькСвС лТСзФТСТО мО еОТПєУмТСбОкжй Ф ЖікіУмПТУмбі юУмжоії 
КзТОїкж. 

ЛмОммя 457. ЙПТПйісПккя мСбОТіб ліг кПвиОУкжй зСкмТСиПй 
1. З йПмСю бжябиПккя мО лТжмявкПккя гС біглСбігОиькСУмі СУіа, лТжпПмкжХ гС 

бпжкПккя зСкмТОаОкгж, О мОзСд е йПмСю бжиФпПккя мСбОТіб, сСгС язжХ є лігСеТО б 
кПеОзСккСйФ лПТПйісПккі пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж, лПТПйісПккя мОзжХ мСбОТіб йСдП 
егіРУкюбОмжУя ліг кПвиОУкжй зСкмТСиПй мО СлПТОмжбкжй кОвиягСй лТОбССХСТСккжХ 
СТвОкіб. 

2. ЙСТягСз лТСбПгПккя кПвиОУкСвС зСкмТСию еО лПТПйісПккяй мСбОТіб бжекОпОємьУя 
ожй КСгПзУСй і біглСбігкжй кСТйОмжбкС-лТОбСбжй ОзмСй оПкмТОиькСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї 
биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ, ЖікіУмПТУмбО 
бкФмТіркіХ УлТОб КзТОїкж, ЛиФдаж аПелПзж КзТОїкж, оПкмТОиькСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, 
сС еОаПелПпФє ТПОиіеОоію гПТдОбкСї лСиімжзж Ф УнПТі еОХжУмФ гПТдОбкСвС зСТгСкФ, 
лСвСгдПкжй е ИніУСй ГПкПТОиькСвС лТСзФТСТО мО еОТПєУмТСбОкжй Ф ЖікіУмПТУмбі юУмжоії 
КзТОїкж. 
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КСегіи XVIII 
ЙИККОДЗЗЯ ЖИМЗИН ЙКАВИЙ МА ВІДЙИВІДАЙЬЗІЛМЬ ЗА ЗИН 

ГиОбО 67. ЗОвОиькі лСиСдПккя сСгС лСТФрПкь йжмкжХ лТОбжи 
мО біглСбігОиькСУмі еО кжХ 

ЛмОммя 458. ЙСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи 
1. ЙСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи є ОгйікіУмТОмжбкжй лТОбСлСТФрПккяй, язП ябияє УСаСю 

лТСмжлТОбкі, бжккі (ФйжУкі ОаС е кПСаПТПдкСУмі) гії пж аПегіяиькіУмь, сС лСУявОюмь кО 
бУмОкСбиПкжР ожй КСгПзУСй мО ікржйж ОзмОйж еОзСкСгОбУмбО КзТОїкж лСТягСз 
лПТПйісПккя мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя пПТПе йжмкжР 
зСТгСк КзТОїкж, лТПг'ябиПккя їХ йжмкжй СТвОкОй гия лТСбПгПккя йжмкСвС зСкмТСию мО 
йжмкСвС СнСТйиПккя, О мОзСд егіРУкПккя СлПТОоіР е мСбОТОйж, сС лПТПаФбОюмь ліг 
йжмкжй зСкмТСиПй ОаС зСкмТСиь еО язжйж лСзиОгПкС кО йжмкі СТвОкж ожй КСгПзУСй пж 
ікржйж еОзСкОйж КзТОїкж, і еО язі ожй КСгПзУСй лПТПгаОпПкО ОгйікіУмТОмжбкО 
біглСбігОиькіУмь. 

2. АгйікіУмТОмжбкО біглСбігОиькіУмь еО лТОбСлСТФрПккя, лПТПгаОпПкі ожй КСгПзУСй, 
кОУмОє Ф ТОеі, язсС оі лТОбСлСТФрПккя кП мявкФмь еО УСаСю зТжйікОиькФ біглСбігОиькіУмь. 

ЛмОммя 459. ВіглСбігОиькіУмь еО лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи 
1. АгйікіУмТОмжбкО біглСбігОиькіУмь еО лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи бУмОкСбиюємьУя 

ожй КСгПзУСй. 
2. ЛФа'єзмОйж ОгйікіУмТОмжбкСї біглСбігОиькСУмі еО лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи йСдФмь 

аФмж вТСйОгякж, язі кО йСйПкм бпжкПккя мОзСвС лТОбСлСТФрПккя гСУявиж 16-ТіпкСвС бізФ, О 
лТж бпжкПккі лСТФрПкь йжмкжХ лТОбжи ліглТжєйУмбОйж - лСУОгСбі СУСаж ожХ ліглТжєйУмб. 

ЛмОммя 460. ИУСаижбСУмі біглСбігОиькСУмі еО гПязі бжгж лСТФрПкь йжмкжХ лТОбжи 
1. ВпжкПккя лСТФрПкь йжмкжХ лТОбжи, лПТПгаОпПкжХ пОУмжкСю мТПмьСю УмОммі 469, 

УмОммПю 470, пОУмжкСю мТПмьСю УмОммі 478, УмОммПю 481 оьСвС КСгПзУФ, бкОУиігСз ОбОТії, гії 
СаУмОбжк кПлПТПаСТкСї Ужиж ОаС лТСмжлТОбкжХ гіР мТПміХ СУіа, сС лігмбПТгдФємьУя 
біглСбігкжйж гСзФйПкмОйж, О мОзСд гСлФсПккя Ф йжмкіР гПзиОТОоії лСйжиСз, язі кП 
лТжебПиж гС кПлТОбСйіТкСвС ебіиькПккя біг УлиОмж йжмкжХ лиОмПдіб ОаС ейПкрПккя їХ 
ТСейіТФ, гС кПеОаПелПпПккя гСмТжйОккя еОХСгіб мОТжнкСвС мО/ОаС кПмОТжнкСвС 
ТПвФиюбОккя еСбкіркьСПзСкСйіпкСї гіяиькСУмі, язсС мОзі лСйжизж кП гСлФУзОюмьУя 
УжУмПйОмжпкС (УмОммя 268 оьСвС КСгПзУФ), кП мявкП еО УСаСю ОгйікіУмТОмжбкСї 
біглСбігОиькСУмі, лПТПгаОпПкСї ожй КСгПзУСй. 

2. ЙПТПбіекжзж кПУФмь біглСбігОиькіУмь еО лПТПйісПккя ОаС гії, УлТяйСбОкі кО 
лПТПйісПккя мСбОТіб пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж е лТжХСбФбОккяй біг йжмкСвС зСкмТСию 
рияХСй лСгОккя йжмкСйФ СТвОкФ яз лігУмОбж гия лПТПйісПккя ожХ мСбОТіб гСзФйПкміб, сС 
йіУмямь кПлТОбгжбі бігСйСУмі (УмОммя 483 оьСвС КСгПзУФ), бжзиюпкС Ф ТОеі язсС оі бігСйСУмі 
УмСУФюмьУя зіиьзСУмі бОкмОдкжХ йіУоь, їХ йОТзФбОккя мО кСйПТіб, О лПТПбіекжзОйж кП бджмС 
еОХСгіб гС лПТПбіТзж лТОбгжбСУмі еОекОпПкжХ бігСйСУмПР ОаС Ф ТОеі кПйСдижбСУмі мОзСї 
лПТПбіТзж кП бкПУПкС біглСбігкСвС еОлжУФ гС йідкОТСгкСї ОбмСйСаіиькСї кОзиОгкСї (CMR). 

ЛмОммя 461. Вжгж ОгйікіУмТОмжбкжХ УмявкПкь еО лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи 
1. ЗО лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи йСдФмь аФмж кОзиОгПкі мОзі ОгйікіУмТОмжбкі 

УмявкПккя: 
1) лСлПТПгдПккя; 
2) рмТОн; 
3) зСкніУзОоія мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя - 

аПелСУПТПгкіХ лТПгйПміб лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи, мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб іе 
УлПоіОиькС бжвСмСбиПкжйж УХСбжсОйж (мОРкжзОйж), сС бжзСТжУмСбФбОижУя гия 
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лТжХСбФбОккя мСбОТіб - аПелСУПТПгкіХ лТПгйПміб лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи біг йжмкСвС 
зСкмТСию (зТій мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя, язі бжзСТжУмСбФюмьУя 
бжзиюпкС гия лПТПбПеПккя лОУОджТіб і мСбОТіб пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж еО 
бжекОпПкжйж йОТрТФмОйж мО ТПРУОйж, сС егіРУкююмьУя біглСбігкС гС ТСезиОгФ ТФХФ кО 
лігУмОбі йідкОТСгкжХ гСвСбСТіб, ФзиОгПкжХ біглСбігкС гС еОзСкФ), О мОзСд мТОкУлСТмкжХ 
еОУСаіб, сС бжзСТжУмСбФбОижУя гия лПТПйісПккя мСбОТіб - аПелСУПТПгкіХ лТПгйПміб 
лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж лСеО йіУоПй ТСемОрФбОккя 
йжмкСвС СТвОкФ. 

ЛмОммя 462. ИУкСбкі мО гСгОмзСбі ОгйікіУмТОмжбкі УмявкПккя 
1. ЙСлПТПгдПккя мО рмТОн йСдФмь еОУмСУСбФбОмжУя міиьзж яз СУкСбкі ОгйікіУмТОмжбкі 

УмявкПккя еО лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи. 
2. КСкніУзОоія мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб, еОекОпПкжХ Ф лФкзмі 3 УмОммі 461 оьСвС 

КСгПзУФ, йСдП еОУмСУСбФбОмжУя яз СУкСбкП і яз гСгОмзСбП ОгйікіУмТОмжбкП УмявкПккя. 
3. ЗО СгкП і мП УОйП лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи йСдП кОзиОгОмжУя міиьзж СУкСбкП ОаС 

СУкСбкП і гСгОмзСбП ОгйікіУмТОмжбкі УмявкПккя. ЯзсС УмОммПю, язСю бУмОкСбиюємьУя 
ОгйікіУмТОмжбкО біглСбігОиькіУмь еО лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи, лПТПгаОпОємьУя СУкСбкП і 
гСгОмзСбП ОгйікіУмТОмжбкі УмявкПккя, еОУмСУФбОккя ижрП гСгОмзСбСвС ОгйікіУмТОмжбкСвС 
УмявкПккя аПе СУкСбкСвС кП гСлФУзОємьУя, зТій бжлОгзФ, лПТПгаОпПкСвС пОУмжкСю мТПмьСю 
УмОммі 467 оьСвС КСгПзУФ. 

ЛмОммя 463. ЙСлПТПгдПккя 
1. ЙСлПТПгдПккя яз ОгйікіУмТОмжбкП УмявкПккя еО лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи є 

СніоіРкжй лСлПТПгдПккяй лТОбСлСТФркжзО УмСУСбкС кПгСлФУмжйСУмі мОзжХ гіякь Ф 
йОРаФмкьСйФ. ЙСлПТПгдПккя бжкСУжмьУя Ф нСТйі лСУмОкСбж лТС кОзиОгПккя 
ОгйікіУмТОмжбкСвС УмявкПккя. 

ЛмОммя 464. ОмТОн 
1. ОмТОн яз ОгйікіУмТОмжбкП УмявкПккя еО лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи лСиявОє Ф 

лСзиОгПккі кО СУСаФ, язО лТжмявФємьУя гС ОгйікіУмТОмжбкСї біглСбігОиькСУмі еО мОзП 
лТОбСлСТФрПккя, СаСб'яезФ УлиОмжмж гС гПТдОбкСвС аюгдПмФ вТСрСбі зСрмж Ф УФйі, язО 
бжекОпОємьУя ожй КСгПзУСй еОиПдкС біг бжгФ мО ХОТОзмПТФ бпжкПкСвС лТОбСлСТФрПккя. 

2. ЛлиОмО рмТОнФ, язсС лТж оьСйФ кП еОУмСУСбФємьУя ОгйікіУмТОмжбкП УмявкПккя Ф 
бжвиягі зСкніУзОоії мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб, еОекОпПкжХ Ф лФкзмі 3 УмОммі 461 оьСвС 
КСгПзУФ, кП ебіиькяє СУСаФ, язО бпжкжиО лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи, біг УлиОмж йжмкжХ 
лиОмПдіб, зТій бжлОгзіб, лПТПгаОпПкжХ ожй КСгПзУСй. 

ЛмОммя 465. КСкніУзОоія 
1. КСкніУзОоія яз ОгйікіУмТОмжбкП УмявкПккя еО лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи лСиявОє Ф 

лТжйФУСбСйФ бжиФпПккі мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб, еОекОпПкжХ Ф лФкзмі 3 УмОммі 461 
оьСвС КСгПзУФ, і аПеСлиОмкіР лПТПгОпі їХ Ф биОУкіУмь гПТдОбж. ЙТж оьСйФ йСмСТкі 
мТОкУлСТмкі еОУСаж мО кПУОйСХігкі мТОкУлСТмкі еОУСаж, сС аФзУжТФюмьУя кжйж, 
ТСевиягОюмьУя яз УОйСУміРкі Са'єзмж зСкніУзОоії. 

2. КСкніУзОоія йСдП аФмж еОУмСУСбОкО бжзиюпкС еО ТірПккяй УФгФ Ф бжлОгзОХ, СаУяеі 
мО лСТягзФ, сС бжекОпОюмьУя ожй КСгПзУСй мО ікржйж еОзСкОйж КзТОїкж. 

3. КСкніУзОоія мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб, еОекОпПкжХ Ф лФкзмі 3 УмОммі 461 оьСвС 
КСгПзУФ, еОУмСУСбФємьУя кПеОиПдкС біг мСвС, пж є оі мСбОТж, мТОкУлСТмкі еОУСаж биОУкіУмю 
СУСаж, язО бпжкжиО лТОбСлСТФрПккя. 
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ЛмОммя 466. ЗОаПелПпПккя еОзСккСУмі Ф ТОеі еОУмСУФбОккя ОгйікіУмТОмжбкжХ 
УмявкПкь гС лСТФркжзіб йжмкжХ лТОбжи 

1. АгйікіУмТОмжбкі УмявкПккя еО лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи кП йСдП аФмж еОУмСУСбОкС 
ікОзрП, яз кО лігУмОбі мО б лСТягзФ, сС бУмОкСбиПкі ожй КСгПзУСй мО ікржйж еОзСкОйж 
КзТОїкж. 

2. ДСгПТдОккя йжмкжйж СТвОкОйж бжйСв еОзСкФ б ТОеі еОУмСУФбОккя ОгйікіУмТОмжбкжХ 
УмявкПкь еО лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи еОаПелПпФємьУя егіРУкПккяй УжУмПйОмжпкСвС 
зСкмТСию е аСзФ СТвОкіб бжсСвС Тібкя мО їХ лСУОгСбжХ СУіа, лТОбСй СУзОТдПккя лСУмОкСб Ф 
УлТОбОХ лТС лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи мО ікржйж еОХСгОйж, лПТПгаОпПкжйж 
еОзСкСгОбУмбСй КзТОїкж. 

ЛмОммя 467. ЛмТСзж кОзиОгПккя ОгйікіУмТОмжбкжХ УмявкПкь Ф УлТОбОХ лТС 
лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи 

1. ЯзсС УлТОбж лТС лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи біглСбігкС гС УмОммі 522 оьСвС КСгПзУФ 
ТСевиягОюмьУя йжмкжйж СТвОкОйж ОаС УФгОйж (УФггяйж), ОгйікіУмТОмжбкП УмявкПккя еО 
лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи йСдП аФмж кОзиОгПкС кП ліекірП кід пПТПе ріУмь йіУяоіб е гкя 
бжябиПккя лТОбСлСТФрПккя. ЛмТСз кОзиОгПккя ОгйікіУмТОмжбкжХ УмявкПкь Ф УлТОбОХ лТС 
лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи еФлжкяємьУя кО пОУ ТСевиягФ мОзжХ УлТОб УФгСй. 

2. НОУмжкФ гТФвФ бжзиюпПкС 
3. К ТОеі еОзТжммя зТжйікОиькСвС лТСбОгдПккя, ОиП еО кОябкСУмі б гіяХ 

лТОбСлСТФркжзО СекОз лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи, ОгйікіУмТОмжбкі УмявкПккя еО 
лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи йСдП аФмж кОзиОгПкС кП ліекірП кід пПТПе мТж йіУяоі е гкя 
лТжРкяммя ТірПккя лТС еОзТжммя зТжйікОиькСвС лТСбОгдПккя, ОиП кП ліекірП кід пПТПе гбО 
ТСзж е гкя бпжкПккя лТОбСлСТФрПккя. 

ГиОбО 68. Вжгж лСТФрПкь йжмкжХ лТОбжи мО біглСбігОиькіУмь еО мОзі 
лТОбСлСТФрПккя 

ЛмОммя 468. ЙСТФрПккя ТПджйФ еСкж йжмкСвС зСкмТСию 
1. ЙТСбПгПккя вСУлСгОТУьзжХ ТСаім Ф еСкі йжмкСвС зСкмТСию, лПТПйісПккя пПТПе йПді 

еСкж йжмкСвС зСкмТСию і б йПдОХ оієї еСкж мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб, лПТПмжкОккя 
йПд еСкж йжмкСвС зСкмТСию вТСйОгякОйж, язі кП лПТПмжкОюмь йжмкжР зСТгСк КзТОїкж, мО 
лСУОгСбжйж СУСаОйж гПТдОбкжХ СТвОкіб, язі кП лТСбСгямь еОХСгж СніоіРкСвС зСкмТСию, мО 
їХ лПТПУФбОккя б йПдОХ оієї еСкж е лСТФрПккяй лСТягзФ, бУмОкСбиПкСвС УмОммПю 332 оьСвС 
КСгПзУФ, - 

мявкФмь еО УСаСю лСлПТПгдПккя ОаС кОзиОгПккя рмТОнФ б ТСейіТі гбОгоямж 
кПСлСгОмзСбФбОкжХ йікійФйіб гСХСгіб вТСйОгяк. 

ЛмОммя 469. ЗПлТОбСйіТкі СлПТОоії е мСбОТОйж, йжмкП СнСТйиПккя язжХ кП 
еОзікпПкС, ОаС е мСбОТОйж, сС лПТПаФбОюмь кО мжйпОУСбСйФ еаПТівОккі ліг йжмкжй 

зСкмТСиПй, ОаС е мТОкУлСТмкжйж еОУСаОйж СУСажУмСвС зСТжУмФбОккя, мжйпОУСбС 
ббПеПкжйж кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж пж лСйісПкжйж Ф йжмкжР ТПджй мТОкежмФ 

1. ЙТСбПгПккя е мСбОТОйж, йжмкП СнСТйиПккя язжХ кП еОзікпПкС, ОаС е мСбОТОйж, сС 
лПТПаФбОюмь кО мжйпОУСбСйФ еаПТівОккі ліг йжмкжй зСкмТСиПй кО УзиОгі мжйпОУСбСвС 
еаПТівОккя, кО УзиОгі СТвОкіеОоії - СмТжйФбОпО вФйОкімОТкСї гСлСйСвж ОаС кО йжмкСйФ 
УзиОгі, СлПТОоіР, кП лПТПгаОпПкжХ УмОммяйж 203, 325 оьСвС КСгПзУФ, ОаС лТСбПгПккя 
СлПТОоіР, лПТПгаОпПкжХ еОекОпПкжйж УмОммяйж, аПе гСебСиФ йжмкСвС СТвОкФ, - 

мявкФмь еО УСаСю лСлПТПгдПккя ОаС кОзиОгПккя рмТОнФ б ТСейіТі гбОгоямж 
кПСлСгОмзСбФбОкжХ йікійФйіб гСХСгіб вТСйОгяк. 

2. ЗйікО УмОкФ мСбОТіб, йжмкП СнСТйиПккя язжХ кП еОзікпПкС, ОаС мСбОТіб, сС 
лПТПаФбОюмь кО мжйпОУСбСйФ еаПТівОккі ліг йжмкжй зСкмТСиПй кО УзиОгі мжйпОУСбСвС 
еаПТівОккя, кО УзиОгі СТвОкіеОоії - СмТжйФбОпО вФйОкімОТкСї гСлСйСвж ОаС кО йжмкСйФ 
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УзиОгі, зСТжУмФбОккя мО ТСелСТягдПккя кжйж аПе гСебСиФ йжмкСвС СТвОкФ, О мОз УОйС 
кПбджммя лПТПгаОпПкжХ пОУмжкСю пПмбПТмСю УмОммі 204 оьСвС КСгПзУФ еОХСгіб сСгС 
мСбОТіб, УмТСз мжйпОУСбСвС еаПТівОккя язжХ ліг йжмкжй зСкмТСиПй кО УзиОгі мжйпОУСбСвС 
еаПТівОккя, кО УзиОгі СТвОкіеОоії - СмТжйФбОпО вФйОкімОТкСї гСлСйСвж ОаС кО йжмкСйФ 
УзиОгі еОзікпжбУя, - 

мявкФмь еО УСаСю кОзиОгПккя рмТОнФ б ТСейіТі л'ямжУСм кПСлСгОмзСбФбОкжХ йікійФйіб 
гСХСгіб вТСйОгяк. 

3. ВжгОпО аПе гСебСиФ йжмкСвС СТвОкФ ОаС бмТОмО мСбОТіб, йжмкП СнСТйиПккя язжХ кП 
еОзікпПкС, ОаС мСбОТіб, сС лПТПаФбОюмь кО мжйпОУСбСйФ еаПТівОккі ліг йжмкжй зСкмТСиПй 
кО УзиОгі мжйпОУСбСвС еаПТівОккя, кО УзиОгі СТвОкіеОоії - СмТжйФбОпО вФйОкімОТкСї 
гСлСйСвж ОаС кО йжмкСйФ УзиОгі, - 

мявкФмь еО УСаСю кОзиОгПккя рмТОнФ б ТСейіТі Сгкієї мжУяпі кПСлСгОмзСбФбОкжХ 
йікійФйіб гСХСгіб вТСйОгяк. 

4. ЙПТПгОпО мТОкУлСТмкСвС еОУСаФ СУСажУмСвС зСТжУмФбОккя, мжйпОУСбС ббПеПкСвС кО 
йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж пж лСйісПкСвС Ф йжмкжР ТПджй мТОкежмФ, Ф бСиСгіккя, 
зСТжУмФбОккя ОаС ТСелСТягдПккя СУСаі, язО аПелСУПТПгкьС кП ббСежиО мОзжР 
мТОкУлСТмкжР еОУіа кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж пж кП лСйісФбОиО РСвС Ф йжмкжР ТПджй 
мТОкежмФ, еО бжкямзСй бжлОгзіб, зСиж б мТОкУлСТмкСйФ еОУСаі екОХСгжмьУя СУСаО, язО 
аПелСУПТПгкьС ббСежиО мОзжР мТОкУлСТмкжР еОУіа кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж пж 
лСйісФбОиО РСвС Ф йжмкжР ТПджй мТОкежмФ, О мОз УОйС бжзСТжУмОккя мОзСвС мТОкУлСТмкСвС 
еОУСаФ гия оіиПР ліглТжєйкжоьзСї гіяиькСУмі мО/ОаС СмТжйОккя гСХСгіб б КзТОїкі - 

мявкФмь еО УСаСю кОзиОгПккя рмТОнФ б ТСейіТі гбСХ мжУяп кПСлСгОмзСбФбОкжХ 
йікійФйіб гСХСгіб вТСйОгяк. 

ЛмОммя 470. ЙПТПбжсПккя УмТСзФ мТОкежмкжХ лПТПбПеПкь (гСУмОбзж) мСбОТіб, Ф мСйФ 
пжУиі мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб СУСажУмСвС зСТжУмФбОккя, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб 

зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя мО гСзФйПкміб гС йжмкСвС СТвОкФ лТжекОпПккя, бжгОпО їХ 
аПе гСебСиФ йжмкСвС СТвОкФ ОаС бмТОмО 

1. ЙПТПбжсПккя бУмОкСбиПкСвС УмОммПю 95 оьСвС КСгПзУФ ОаС бУмОкСбиПкСвС йжмкжй 
СТвОкСй зТОїкж біглТОбиПккя біглСбігкС гС лСиСдПкь КСкбПкоії лТС лТСоПгФТФ УліиькСвС 
мТОкежмФ УмТСзФ мТОкежмкжХ лПТПбПеПкь (гСУмОбзж) мСбОТіб, Ф мСйФ пжУиі мТОкУлСТмкжХ 
еОУСаіб СУСажУмСвС зСТжУмФбОккя, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя, сС 
лПТПаФбОюмь ліг йжмкжй зСкмТСиПй, гС йжмкСвС СТвОкФ лТжекОпПккя (О лТж лПТПйісПккі б 
йПдОХ еСкж гіяиькСУмі Сгкієї йжмкжоі - біг СгкСвС лігТСегіиФ оієї йжмкжоі гС ікрСвС), 
йжмкжХ ОаС ікржХ гСзФйПкміб кО оі мСбОТж, мТОкУлСТмкі еОУСаж кП аіиьрП кід кО СгкФ гСаФ - 

мявкП еО УСаСю лСлПТПгдПккя ОаС кОзиОгПккя рмТОнФ б ТСейіТі гПУямж 
кПСлСгОмзСбФбОкжХ йікійФйіб гСХСгіб вТСйОгяк. 

2. ВпжкПккя лТОбСлСТФрПккя, лПТПгаОпПкСвС пОУмжкСю лПТрСю оієї УмОммі, СУСаСю, 
язО лТСмявСй ТСзФ лТжмявОиОУя гС біглСбігОиькСУмі еО бпжкПккя мОзСвС лТОбСлСТФрПккя, О 
мОз УОйС лПТПбжсПккя бУмОкСбиПкСвС УмОммПю 95 оьСвС КСгПзУФ ОаС бУмОкСбиПкСвС 
йжмкжй СТвОкСй зТОїкж біглТОбиПккя біглСбігкС гС лСиСдПкь КСкбПкоії лТС лТСоПгФТФ 
УліиькСвС мТОкежмФ УмТСзФ мТОкежмкжХ лПТПбПеПкь (гСУмОбзж) мСбОТіб, Ф мСйФ пжУиі 
мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб СУСажУмСвС зСТжУмФбОккя, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб зСйПТоіРкСвС 
лТжекОпПккя, йжмкжХ ОаС ікржХ гСзФйПкміб кО оі мСбОТж, мТОкУлСТмкі еОУСаж аіиьрП кід кО 
СгкФ гСаФ, ОиП кП аіиьрП кід кО гПУямь гіа - 

мявкФмь еО УСаСю кОзиОгПккя рмТОнФ б ТСейіТі гбСХУСм кПСлСгОмзСбФбОкжХ йікійФйіб 
гСХСгіб вТСйОгяк. 

3. ЙПТПбжсПккя бУмОкСбиПкСвС УмОммПю 95 оьСвС КСгПзУФ ОаС бУмОкСбиПкСвС йжмкжй 
СТвОкСй зТОїкж біглТОбиПккя біглСбігкС гС лСиСдПкь КСкбПкоії лТС лТСоПгФТФ УліиькСвС 
мТОкежмФ УмТСзФ мТОкежмкжХ лПТПбПеПкь (гСУмОбзж) мСбОТіб, Ф мСйФ пжУиі мТОкУлСТмкжХ 
еОУСаіб СУСажУмСвС зСТжУмФбОккя, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя аіиьрП 
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кід кО гПУямь гіа, ОиП кП аіиьрП кід кО гбОгоямь гіа, йжмкжХ ОаС ікржХ гСзФйПкміб кО оі 
мСбОТж аіиьрП кід кО гПУямь гіа, О мОз УОйС бмТОмО ожХ гСзФйПкміб - 

мявкФмь еО УСаСю кОзиОгПккя рмТОнФ б ТСейіТі л'ямжУСм кПСлСгОмзСбФбОкжХ йікійФйіб 
гСХСгіб вТСйОгяк. 

4. ЙПТПбжсПккя бУмОкСбиПкСвС УмОммПю 95 оьСвС КСгПзУФ ОаС бУмОкСбиПкСвС йжмкжй 
СТвОкСй зТОїкж біглТОбиПккя біглСбігкС гС лСиСдПкь КСкбПкоії лТС лТСоПгФТФ УліиькСвС 
мТОкежмФ УмТСзФ мТОкежмкжХ лПТПбПеПкь (гСУмОбзж) мСбОТіб, зТій мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб 
СУСажУмСвС зСТжУмФбОккя, аіиьрП кід кО гбОгоямь гіа, О мОз УОйС бмТОмО ожХ мСбОТіб пж 
бжгОпО їХ аПе гСебСиФ йжмкСвС СТвОкФ - 

мявкФмь еО УСаСю кОзиОгПккя рмТОнФ б ТСейіТі Сгкієї мжУяпі кПСлСгОмзСбФбОкжХ 
йікійФйіб гСХСгіб вТСйОгяк. 

5. ЙПТПбжсПккя бУмОкСбиПкСвС УмОммПю 95 оьСвС КСгПзУФ ОаС бУмОкСбиПкСвС йжмкжй 
СТвОкСй зТОїкж біглТОбиПккя біглСбігкС гС лСиСдПкь КСкбПкоії лТС лТСоПгФТФ УліиькСвС 
мТОкежмФ УмТСзФ мТОкежмкжХ лПТПбПеПкь (гСУмОбзж) мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб СУСажУмСвС 
зСТжУмФбОккя мО мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя аіиьрП кід кО гбОгоямь 
гіа, ОиП кП аіиьрП кід кО мТжгоямь гіа, О мОз УОйС бжгОпО їХ аПе гСебСиФ йжмкСвС СТвОкФ - 

мявкФмь еО УСаСю кОзиОгПккя рмТОнФ б ТСейіТі л'ямж мжУяп кПСлСгОмзСбФбОкжХ 
йікійФйіб гСХСгіб вТСйОгяк. 

6. ЙПТПбжсПккя бУмОкСбиПкСвС УмОммПю 95 оьСвС КСгПзУФ ОаС бУмОкСбиПкСвС йжмкжй 
СТвОкСй зТОїкж біглТОбиПккя біглСбігкС гС лСиСдПкь КСкбПкоії лТС лТСоПгФТФ УліиькСвС 
мТОкежмФ УмТСзФ мТОкежмкжХ лПТПбПеПкь (гСУмОбзж) мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб СУСажУмСвС 
зСТжУмФбОккя мО мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя аіиьрП кід кО мТжгоямь 
гіа, О мОз УОйС бмТОмО ожХ мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб, Ф мСйФ пжУиі їХ ТСезСйлиПзмФбОккя, - 

мявкФмь еО УСаСю кОзиОгПккя рмТОнФ б ТСейіТі гПУямж мжУяп кПСлСгОмзСбФбОкжХ 
йікійФйіб гСХСгіб вТСйОгяк ОаС зСкніУзОоію мОзжХ мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб. 

ЛмОммя 471. ЗПгПзиОТФбОккя мСбОТіб, сС лПТПйісФюмьУя пПТПе йжмкжР зСТгСк 
КзТОїкж вТСйОгякОйж 

1. ЗПгПзиОТФбОккя бОиюмкжХ оіккСУмПР, сС лПТПйісФюмьУя вТСйОгякОйж пПТПе 
йжмкжР зСТгСк КзТОїкж, б УФйі, сС лПТПбжсФє гСебСиПкФ еОзСкСгОбУмбСй КзТОїкж гия їХ 
лПТПйісПккя аПе лжУьйСбСвС гПзиОТФбОккя, - 

мявкП еО УСаСю кОзиОгПккя рмТОнФ б ТСейіТі 20 бігУСмзіб УФйж, сС лПТПбжсФє 
гСебСиПкФ еОзСкСгОбУмбСй КзТОїкж гия лПТПйісПккя бОиюмкжХ оіккСУмПР аПе лжУьйСбСвС 
гПзиОТФбОккя, евігкС е СніоіРкжй зФТУСй ЗОоіСкОиькСвС аОкзФ КзТОїкж кО гПкь бпжкПккя 
лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи. 

2. ЗПгПзиОТФбОккя мСбОТіб (зТій еОекОпПкжХ Ф пОУмжкОХ лПТріР мО/ОаС мТПміР оієї 
УмОммі), сС лПТПйісФюмьУя пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж вТСйОгякОйж, - 

мявкП еО УСаСю кОзиОгПккя рмТОнФ б ТСейіТі 30 бігУСмзіб бОТмСУмі ожХ мСбОТіб. 
3. ЗПгПзиОТФбОккя мСбОТіб (зТій бОиюмкжХ оіккСУмПР), сС ліглОгОюмь ліг бУмОкСбиПкі 

еОзСкСгОбУмбСй еОаСТСкж мО/ОаС СайПдПккя сСгС ббПеПккя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж 
ОаС бжбПеПккя еО йПді оієї мПТжмСТії мО язі лПТПйісФюмьУя вТСйОгякОйж, - 

мявкП еО УСаСю кОзиОгПккя рмТОнФ Ф ТСейіТі мТьСХУСм кПСлСгОмзСбФбОкжХ йікійФйіб 
гСХСгіб вТСйОгяк е зСкніУзОоією мОзжХ мСбОТіб ОаС аПе мОзСї. 

ЙТжйімзО. ЗПгПзиОТФбОккяй Ф оіР УмОммі ббОдОємьУя кПеОябиПккя вТСйОгякжкСй еО 
бУмОкСбиПкСю нСТйСю мСпкжХ мО гСУмСбіТкжХ бігСйСУмПР, лПТПиіз язжХ бжекОпПкжР ожй 
КСгПзУСй, лТС мСбОТж, язі лПТПйісФюмьУя (лПТПУжиОюмьУя) мОзжй вТСйОгякжкСй пПТПе 
йжмкжР зСТгСк КзТОїкж (Ф мСйФ пжУиі лТж лТСХСгдПккі (лТСїегі) кжй зОкОиСй, лСекОпПкжй 
УжйбСиОйж еПиПкСвС зСиьСТФ ("еПиПкжР зСТжгСТ"). 
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ЛмОммя 472. ЗПгПзиОТФбОккя мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб зСйПТоіРкСвС 
лТжекОпПккя 

1. ЗПгПзиОТФбОккя мСбОТіб (зТій мжХ, сС лПТПйісФюмьУя пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж 
вТСйОгякОйж), мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя, сС лПТПйісФюмьУя пПТПе 
йжмкжР зСТгСк КзТОїкж, мСамС кПеОябиПккя еО бУмОкСбиПкСю нСТйСю мСпкжХ мО 
гСУмСбіТкжХ бігСйСУмПР (кОябкіУмь, кОРйПкФбОккя ОаС кОебО, зіиьзіУмь мСсС) лТС мСбОТж, 
мТОкУлСТмкі еОУСаж зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя, язі лігиявОюмь СаСб'яезСбСйФ 
гПзиОТФбОккю Ф ТОеі лПТПйісПккя пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж, - 

мявкП еО УСаСю кОзиОгПккя рмТОнФ б ТСейіТі 100 бігУСмзіб бОТмСУмі ожХ мСбОТіб, 
мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб е зСкніУзОоією еОекОпПкжХ мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб. 

ЛмОммя 473. ЙПТПУжиОккя пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж Ф йідкОТСгкжХ лСрмСбжХ мО 
ПзУлТПУ-біглТОбиПккяХ мСбОТіб, еОаСТСкПкжХ гС мОзСвС лПТПУжиОккя 

1. ЙПТПУжиОккя пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж б йідкОТСгкжХ ПзУлТПУ-біглТОбиПккяХ 
мСбОТіб, еОаСТСкПкжХ гС мОзСвС лПТПУжиОккя еОзСкСгОбУмбСй КзТОїкж, О мОзСд 
лПТПУжиОккя Ф йідкОТСгкжХ лСрмСбжХ біглТОбиПккяХ мСбОТіб, еОаСТСкПкжХ гС лПТПУжиОккя 
еОзСкСгОбУмбСй КзТОїкж мО ОзмОйж ВУПУбімкьСвС лСрмСбСвС УСюеФ, - 

мявкП еО УСаСю зСкніУзОоію ожХ мСбОТіб. 

ЛмОммя 474. ЙПТПрзСгдОккя лСУОгСбіР СУСаі йжмкСвС СТвОкФ б гСУмФлі гС мСбОТіб, 
мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб, гСзФйПкміб 

1. ЙПТПрзСгдОккя лСУОгСбіР СУСаі йжмкСвС СТвОкФ ліг пОУ егіРУкПккя кПю йжмкСвС 
зСкмТСию ОаС лТСбОгдПккя б УлТОбі лТС зСкмТОаОкгФ пж лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи Ф 
гСУмФлі гС мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб, гСзФйПкміб - 

мявкП еО УСаСю кОзиОгПккя рмТОнФ б ТСейіТі УмО кПСлСгОмзСбФбОкжХ йікійФйіб 
гСХСгіб вТСйОгяк. 

2. ВпжкПккя лТОбСлСТФрПккя, лПТПгаОпПкСвС пОУмжкСю лПТрСю оієї УмОммі, СУСаСю, 
язО лТСмявСй ТСзФ лТжмявОиОУя гС біглСбігОиькСУмі еО бпжкПккя мОзСвС лТОбСлСТФрПккя, О 
мОз УОйС лПТПрзСгдОккя лСУОгСбіР СУСаі йжмкСвС СТвОкФ, кПбжзСкОккя її бжйСв ліг пОУ 
лТСбПгПккя лПТПбіТзж СаиізФ мСбОТіб, сС лПТПйісФюмьУя пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж 
мО/ОаС лПТПаФбОюмь ліг йжмкжй зСкмТСиПй, пж гСзФйПкмОиькСї лПТПбіТзж гСмТжйОккя 
бжйСв еОзСкСгОбУмбО КзТОїкж е лжмОкь йжмкСї УлТОбж - 

мявкФмь еО УСаСю кОзиОгПккя рмТОнФ б ТСейіТі л'ямжУСм кПСлСгОмзСбФбОкжХ йікійФйіб 
гСХСгіб вТСйОгяк. 

ЛмОммя 475. ЗПлСгОккя йжмкСйФ СТвОкФ ебімкСУмі сСгС мСбОТіб, язі лПТПаФбОюмь 
ліг йжмкжй зСкмТСиПй 

1. ЗПлСгОккя ФмТжйФбОпПй йОвОежкФ аПейжмкСї мСТвібиі, УзиОгФ мжйпОУСбСвС 
еаПТівОккя, йжмкСвС УзиОгФ, бОкмОдкСвС йжмкСвС зСйлиПзУФ, СУСаСю, біглСбігОиькСю еО 
ПзУлиФОмОоію УзиОгФ СТвОкіеОоії - СмТжйФбОпО вФйОкімОТкСї гСлСйСвж, йжмкСйФ СТвОкФ ебімФ 
лТС ТФХ мСбОТіб, О мОзСд лСТФрПккя лСТягзФ бПгПккя СаиізФ мОзжХ мСбОТіб - 

мявкФмь еО УСаСю кОзиОгПккя рмТОнФ б ТСейіТі л'ямгПУямж кПСлСгОмзСбФбОкжХ 
йікійФйіб гСХСгіб вТСйОгяк. 

ЛмОммя 476. ЙПТПйісПккя мСбОТіб пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж е лСТФрПккяй лТОб 
ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі 

1. ВбПеПккя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж ОаС бжбПеПккя еО йПді оієї мПТжмСТії мСбОТіб, 
лТжекОпПкжХ гия бжТСакжпСї ОаС ікрСї ліглТжєйкжоьзСї гіяиькСУмі, е лСТФрПккяй 
СХСТСкюбОкжХ еОзСкСй лТОб ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі - 

мявкФмь еО УСаСю кОзиОгПккя рмТОнФ б ТСейіТі Сгкієї мжУяпі кПСлСгОмзСбФбОкжХ 
йікійФйіб гСХСгіб вТСйОгяк е зСкніУзОоією мСбОТіб, сС лПТПйісФюмьУя е лСТФрПккяй 
лТОбО ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі. 
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ЛмОммя 477. ЙСТФрПккя бУмОкСбиПкСвС еОзСкСгОбУмбСй лСТягзФ ббПеПккя мСбОТіб 
кО мПТжмСТію біиькСї йжмкСї еСкж, бжбПеПккя мСбОТіб еО йПді оієї мПТжмСТії мО/ОаС 

бУмОкСбиПкСвС еОзСкСгОбУмбСй лСТягзФ лТСбПгПккя СлПТОоіР е мСбОТОйж, 
лСйісПкжйж б ТПджй біиькСї йжмкСї еСкж 

1. ЙСТФрПккя бУмОкСбиПкСвС еОзСкСгОбУмбСй лСТягзФ ббПеПккя мСбОТіб кО мПТжмСТію 
біиькСї йжмкСї еСкж, бжбПеПккя мСбОТіб е оієї мПТжмСТії, лТСбПгПккя СлПТОоіР е мСбОТОйж, 
лСйісПкжйж б ТПджй біиькСї йжмкСї еСкж, О мОз УОйС лСТФрПккя бУмОкСбиПкСвС пОУмжкСю 
гТФвСю УмОммі 436 оьСвС КСгПзУФ УмТСзФ ТСелСТягдПккя мСбОТОйж, ТСейісПкжйж Ф біиькіР 
йжмкіР еСкі, Ф ТОеі УзОУФбОккя пж ОкФиюбОккя гСебСиФ кО бігзТжммя мО ПзУлиФОмОоію оієї 
еСкж - 

мявкФмь еО УСаСю кОзиОгПккя рмТОнФ б ТСейіТі Сгкієї мжУяпі кПСлСгОмзСбФбОкжХ 
йікійФйіб гСХСгіб вТСйОгяк. 

ЛмОммя 478. ЙСТФрПккя лСТягзФ еаПТівОккя мСбОТіб кО йжмкжХ УзиОгОХ мО 
егіРУкПккя СлПТОоіР іе ожйж мСбОТОйж 

1. ЙТСбПгПккя е мСбОТОйж, сС еаПТівОюмьУя б ТПджйі йжмкСвС УзиОгФ кО йжмкжХ 
УзиОгОХ, СлПТОоіР, лПТПгаОпПкжХ пОУмжкСю гТФвСю УмОммі 127 оьСвС КСгПзУФ, аПе гСебСиФ 
йжмкСвС СТвОкФ - 

мявкП еО УСаСю кОзиОгПккя рмТОнФ б ТСейіТі гбОгоямж кПСлСгОмзСбФбОкжХ йікійФйіб 
гСХСгіб вТСйОгяк. 

2. ЗйікО УмОкФ мСбОТіб, сС еаПТівОюмьУя б ТПджйі йжмкСвС УзиОгФ кО йжмкжХ УзиОгОХ, 
аПе гСебСиФ йжмкСвС СТвОкФ, кПбджммя лПТПгаОпПкжХ пОУмжкСю л'ямСю УмОммі 129 оьСвС 
КСгПзУФ еОХСгіб сСгС мСбОТіб, УмТСз еаПТівОккя язжХ б ТПджйі йжмкСвС УзиОгФ еОзікпжбУя, 
О мОз УОйС лСТФрПккя бУмОкСбиПкСвС пОУмжкСю гТФвСю УмОммі 429 оьСвС КСгПзУФ УмТСзФ 
ТСелСТягдПккя мСбОТОйж, язі еаПТівОюмьУя кО йжмкСйФ УзиОгі, Ф ТОеі УзОУФбОккя пж 
ОкФиюбОккя гСебСиФ кО бігзТжммя мО ПзУлиФОмОоію оьСвС УзиОгФ - 

мявкФмь еО УСаСю кОзиОгПккя рмТОнФ б ТСейіТі л'ямжУСм кПСлСгОмзСбФбОкжХ йікійФйіб 
гСХСгіб вТСйОгяк. 

3. ВжгОпО аПе гСебСиФ йжмкСвС СТвОкФ ОаС бмТОмО мСбОТіб, сС еаПТівОюмьУя б ТПджйі 
йжмкСвС УзиОгФ кО йжмкжХ УзиОгОХ, - 

мявкФмь еО УСаСю кОзиОгПккя рмТОнФ б ТСейіТі Сгкієї мжУяпі кПСлСгОмзСбФбОкжХ 
йікійФйіб гСХСгіб вТСйОгяк. 

ЛмОммя 479. ЙСТФрПккя лСТягзФ ОаС УмТСзіб ТСелСТягдПккя мСбОТОйж, 
ТСейісПкжйж Ф йОвОежкі аПейжмкСї мСТвібиі 

1. ЙСТФрПккя бУмОкСбиПкжХ ожй КСгПзУСй лСТягзФ ОаС УмТСзіб ТСелСТягдПккя 
мСбОТОйж, ТСейісПкжйж Ф йОвОежкі аПейжмкСї мСТвібиі, Ф ТОеі иізбігОоії йОвОежкФ ОаС 
еФлжкПккя, УзОУФбОккя пж ОкФиюбОккя гСебСиФ кО РСвС бігзТжммя мО ПзУлиФОмОоію - 

мявкФмь еО УСаСю кОзиОгПккя рмТОнФ б ТСейіТі Сгкієї мжУяпі кПСлСгОмзСбФбОкжХ 
йікійФйіб гСХСгіб вТСйОгяк. 

ЛмОммя 480. ЙСТФрПккя лСТягзФ егіРУкПккя СлПТОоіР е лПТПТСазж мСбОТіб 
1. ЙСТФрПккя бУмОкСбиПкСвС ожй КСгПзУСй мО ікржйж ОзмОйж еОзСкСгОбУмбО КзТОїкж 

лСТягзФ егіРУкПккя СлПТОоіР е лПТПТСазж мСбОТіб, Ф мСйФ пжУиі кПбжбПеПккя еО йПді йжмкСї 
мПТжмСТії КзТОїкж (кПббПеПккя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж) мСбОТіб, сС лПТПйісФбОижУя 
пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж е йПмСю лПТПТСазж, мО/ОаС лТСгФзміб їХ лПТПТСазж ліУия 
еОзікпПккя УмТСзФ лПТПТСазж, - 

мявкП еО УСаСю кОзиОгПккя рмТОнФ б ТСейіТі Сгкієї мжУяпі кПСлСгОмзСбФбОкжХ 
йікійФйіб гСХСгіб вТСйОгяк. 
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ЛмОммя 481. ЙПТПбжсПккя УмТСзФ мжйпОУСбСвС ббПеПккя мСбОТіб, Ф мСйФ пжУиі 
мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб СУСажУмСвС зСТжУмФбОккя, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб 

зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя ОаС УмТСзФ мжйпОУСбСвС бжбПеПккя мСбОТіб пж бмТОмО 
мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб 

1. ЙПТПбжсПккя бУмОкСбиПкСвС біглСбігкС гС оьСвС КСгПзУФ УмТСзФ мжйпОУСбСвС 
ббПеПккя мСбОТіб, Ф мСйФ пжУиі мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб СУСажУмСвС зСТжУмФбОккя, 
мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж ОаС УмТСзФ 
мжйпОУСбСвС бжбПеПккя мСбОТіб, зТій мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб СУСажУмСвС зСТжУмФбОккя, еО 
йПді йжмкСї мПТжмСТії КзТОїкж кП аіиьрП кід кО мТж гСаж - 

мявкП еО УСаСю лСлПТПгдПккя ОаС кОзиОгПккя рмТОнФ б ТСейіТі л'ямгПУямж 
кПСлСгОмзСбФбОкжХ йікійФйіб гСХСгіб вТСйОгяк. 

2. ВпжкПккя лТОбСлСТФрПккя, лПТПгаОпПкСвС пОУмжкСю лПТрСю оієї УмОммі, СУСаСю, 
язО лТСмявСй ТСзФ лТжмявОиОУя гС біглСбігОиькСУмі еО бпжкПккя мОзСвС лТОбСлСТФрПккя, О 
мОз УОйС лПТПбжсПккя УмТСзФ мжйпОУСбСвС ббПеПккя мСбОТіб, Ф мСйФ пжУиі мТОкУлСТмкжХ 
еОУСаіб СУСажУмСвС зСТжУмФбОккя, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя кО 
йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж ОаС УмТСзФ мжйпОУСбСвС бжбПеПккя мСбОТіб, зТій мТОкУлСТмкжХ 
еОУСаіб СУСажУмСвС зСТжУмФбОккя, еО йПді йжмкСї мПТжмСТії КзТОїкж аіиьрП кід кО мТж гСаж, 
ОиП кП аіиьрП кід кО гПУямь гіа - 

мявкФмь еО УСаСю кОзиОгПккя рмТОнФ б ТСейіТі мТьСХУСм кПСлСгОмзСбФбОкжХ йікійФйіб 
гСХСгіб вТСйОгяк. 

3. ЙПТПбжсПккя УмТСзФ мжйпОУСбСвС ббПеПккя мСбОТіб, Ф мСйФ пжУиі мТОкУлСТмкжХ 
еОУСаіб СУСажУмСвС зСТжУмФбОккя, мО мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя кО 
йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж ОаС УмТСзФ мжйпОУСбСвС бжбПеПккя мСбОТіб, зТій мТОкУлСТмкжХ 
еОУСаіб СУСажУмСвС зСТжУмФбОккя, еО йПді йжмкСї мПТжмСТії КзТОїкж аіиьрП кід кО гПУямь 
гіа, ОиП кП аіиьрП кід кО гбОгоямь гіа - 

мявкП еО УСаСю кОзиОгПккя рмТОнФ б ТСейіТі Сгкієї мжУяпі кПСлСгОмзСбФбОкжХ 
йікійФйіб гСХСгіб вТСйОгяк. 

4. ЙПТПбжсПккя УмТСзФ мжйпОУСбСвС ббПеПккя мСбОТіб, зТій мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб 
СУСажУмСвС зСТжУмФбОккя, кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж ОаС УмТСзФ мжйпОУСбСвС бжбПеПккя 
мСбОТіб, зТій мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб СУСажУмСвС зСТжУмФбОккя, еО йПді йжмкСї мПТжмСТії 
КзТОїкж аіиьрП кід кО гбОгоямь гіа - 

мявкП еО УСаСю кОзиОгПккя рмТОнФ б ТСейіТі гбСХ мжУяп кПСлСгОмзСбФбОкжХ йікійФйіб 
гСХСгіб вТСйОгяк. 

5. ЙПТПбжсПккя УмТСзФ мжйпОУСбСвС ббПеПккя мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб СУСажУмСвС 
зСТжУмФбОккя мО мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя кО йжмкФ мПТжмСТію 
КзТОїкж аіиьрП кід кО гбОгоямь гіа, ОиП кП аіиьрП кід кО мТжгоямь гіа - 

мявкП еО УСаСю кОзиОгПккя рмТОнФ б ТСейіТі л'ямж мжУяп кПСлСгОмзСбФбОкжХ 
йікійФйіб гСХСгіб вТСйОгяк. 

6. ЙПТПбжсПккя УмТСзФ мжйпОУСбСвС ббПеПккя мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб СУСажУмСвС 
зСТжУмФбОккя мО мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя кО йжмкФ мПТжмСТію 
КзТОїкж аіиьрП кід кО мТжгоямь гіа, О мОз УОйС бмТОмО ожХ мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб, Ф мСйФ 
пжУиі їХ ТСезСйлиПзмФбОккя, - 

мявкФмь еО УСаСю кОзиОгПккя рмТОнФ б ТСейіТі гПУямж мжУяп кПСлСгОмзСбФбОкжХ 
йікійФйіб гСХСгіб вТСйОгяк ОаС зСкніУзОоію мОзжХ мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб. 

ЛмОммя 482. ЙПТПйісПккя ОаС гії, УлТяйСбОкі кО лПТПйісПккя мСбОТіб, 
мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж 

лСеО йжмкжй зСкмТСиПй 
1. ЙПТПйісПккя ОаС гії, УлТяйСбОкі кО лПТПйісПккя мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб 

зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж лСеО йжмкжй зСкмТСиПй, мСамС 
лСеО йіУоПй ТСемОрФбОккя йжмкСвС СТвОкФ ОаС лСеО ТСаСпжй пОУСй, ФУмОкСбиПкжй гия 
кьСвС, і аПе бжзСкОккя йжмкжХ нСТйОиькСУмПР, ОаС е кПеОзСккжй ебіиькПккяй біг йжмкСвС 
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зСкмТСию бкОУиігСз еиСбджбОккя УиФдаСбжй УмОкСбжсПй лСУОгСбжйж СУСаОйж йжмкСвС 
СТвОкФ - 

мявкФмь еО УСаСю кОзиОгПккя рмТОнФ б ТСейіТі 100 бігУСмзіб бОТмСУмі мСбОТіб, 
мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб - аПелСУПТПгкіХ лТПгйПміб лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи е зСкніУзОоією 
ожХ мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб і мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб, сС бжзСТжУмСбФбОижУя гия 
лПТПйісПккя мСбОТіб - аПелСУПТПгкіХ лТПгйПміб лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи пПТПе йжмкжР 
зСТгСк КзТОїкж лСеО йжмкжй зСкмТСиПй. 

2. Дії, лПТПгаОпПкі пОУмжкСю лПТрСю оієї УмОммі, бпжкПкі СУСаСю, язО лТСмявСй ТСзФ 
лТжмявОиОУя гС біглСбігОиькСУмі еО бпжкПккя лТОбСлСТФрПккя, лПТПгаОпПкСвС оією 
УмОммПю ОаС УмОммПю 483 оьСвС КСгПзУФ, - 

мявкФмь еО УСаСю кОзиОгПккя рмТОнФ б ТСейіТі 200 бігУСмзіб бОТмСУмі мСбОТіб, 
мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб - аПелСУПТПгкіХ лТПгйПміб лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи е зСкніУзОоією 
ожХ мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб і мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб, сС бжзСТжУмСбФбОижУя гия 
лПТПйісПккя мСбОТіб - аПелСУПТПгкіХ лТПгйПміб лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи пПТПе йжмкжР 
зСТгСк КзТОїкж лСеО йжмкжй зСкмТСиПй. 

ЛмОммя 483. ЙПТПйісПккя ОаС гії, УлТяйСбОкі кО лПТПйісПккя мСбОТіб пПТПе йжмкжР 
зСТгСк КзТОїкж е лТжХСбФбОккяй біг йжмкСвС зСкмТСию 

1. ЙПТПйісПккя ОаС гії, УлТяйСбОкі кО лПТПйісПккя мСбОТіб пПТПе йжмкжР зСТгСк 
КзТОїкж е лТжХСбФбОккяй біг йжмкСвС зСкмТСию, мСамС е бжзСТжУмОккяй УлПоіОиькС 
бжвСмСбиПкжХ УХСбжс (мОРкжзіб) мО ікржХ еОУСаіб ОаС УлСУСаіб, сС ФмТФгкююмь бжябиПккя 
мОзжХ мСбОТіб, ОаС рияХСй кОгОккя Сгкжй мСбОТОй бжвиягФ ікржХ, ОаС е лСгОккяй йжмкСйФ 
СТвОкФ яз лігУмОбж гия лПТПйісПккя мСбОТіб лігТСаиПкжХ гСзФйПкміб пж гСзФйПкміб, 
СгПТдОкжХ кПеОзСккжй рияХСй, ОаС мОзжХ, сС йіУмямь кПлТОбгжбі бігСйСУмі сСгС 
кОРйПкФбОккя мСбОТіб, їХ бОвж (е ФТОХФбОккяй гСлФУмжйжХ бмТОм еО кОиПдкжХ ФйСб 
еаПТівОккя і мТОкУлСТмФбОккя) ОаС зіиьзСУмі, зТОїкж лСХСгдПккя, біглТОбкжзО мО/ОаС 
СгПТдФбОпО, зіиьзСУмі бОкмОдкжХ йіУоь, їХ йОТзФбОккя мО кСйПТіб, кПлТОбгжбі бігСйСУмі, 
кПСаХігкі гия бжекОпПккя зСгФ мСбОТФ евігкС е ККМ ЗДД мО РСвС йжмкСї бОТмСУмі, - 

мявкФмь еО УСаСю кОзиОгПккя рмТОнФ б ТСейіТі 100 бігУСмзіб бОТмСУмі мСбОТіб - 
аПелСУПТПгкіХ лТПгйПміб лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи е зСкніУзОоією ожХ мСбОТіб, О мОзСд 
мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб іе УлПоіОиькС бжвСмСбиПкжйж УХСбжсОйж (мОРкжзОйж), сС 
бжзСТжУмСбФбОижУя гия лПТПйісПккя мСбОТіб - аПелСУПТПгкіХ лТПгйПміб лСТФрПккя йжмкжХ 
лТОбжи пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж. 

2. Дії, лПТПгаОпПкі пОУмжкСю лПТрСю оієї УмОммі, бпжкПкі СУСаСю, язО лТСмявСй ТСзФ 
лТжмявОиОУя гС біглСбігОиькСУмі еО бпжкПккя лТОбСлСТФрПккя, лПТПгаОпПкСвС оією 
УмОммПю ОаС УмОммПю 482 оьСвС КСгПзУФ, - 

мявкФмь еО УСаСю кОзиОгПккя рмТОнФ б ТСейіТі 200 бігУСмзіб бОТмСУмі мСбОТіб - 
аПелСУПТПгкіХ лТПгйПміб лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи е зСкніУзОоією ожХ мСбОТіб, О мОзСд 
мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб іе УлПоіОиькС бжвСмСбиПкжйж УХСбжсОйж (мОРкжзОйж), сС 
бжзСТжУмСбФбОижУя гия лПТПйісПккя мСбОТіб - аПелСУПТПгкіХ лТПгйПміб лСТФрПккя йжмкжХ 
лТОбжи пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж. 

ЛмОммя 484. ЗаПТівОккя, лПТПбПеПккя пж лТжгаОккя мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб 
зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя, ббПеПкжХ кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж лСеО йжмкжй 

зСкмТСиПй ОаС е лТжХСбФбОккяй біг йжмкСвС зСкмТСию 
1. ЗаПТівОккя, лПТПбПеПккя, лТжгаОккя пж бжзСТжУмОккя мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб 

зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя, ббПеПкжХ кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж лСеО йжмкжй зСкмТСиПй 
ОаС е лТжХСбФбОккяй біг йжмкСвС зСкмТСию, - 

мявкФмь еО УСаСю кОзиОгПккя рмТОнФ б ТСейіТі 100 бігУСмзіб бОТмСУмі ожХ мСбОТіб, 
мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб ОаС їХ зСкніУзОоію. 
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ЛмОммя 485. Дії, УлТяйСбОкі кО кПлТОбСйіТкП ебіиькПккя біг УлиОмж йжмкжХ 
лиОмПдіб пж ейПкрПккя їХ ТСейіТФ, О мОзСд ікрі лТСмжлТОбкі гії, УлТяйСбОкі кО 

ФХжиПккя біг УлиОмж йжмкжХ лиОмПдіб 
1. ЗОябиПккя б йжмкіР гПзиОТОоії е йПмСю кПлТОбСйіТкСвС ебіиькПккя біг УлиОмж 

йжмкжХ лиОмПдіб пж ейПкрПккя їХ ТСейіТФ кПлТОбгжбжХ бігСйСУмПР сСгС іУмСмкжХ ФйСб 
еСбкіркьСПзСкСйіпкСвС гСвСбСТФ (зСкмТОзмФ), бОвж (е ФТОХФбОккяй гСлФУмжйжХ бмТОм еО 
кОиПдкжХ ФйСб еаПТівОккя і мТОкУлСТмФбОккя) ОаС зіиьзСУмі, зТОїкж лСХСгдПккя, 
біглТОбкжзО мО/ОаС СгПТдФбОпО мСбОТФ, кПлТОбгжбжХ бігСйСУмПР, кПСаХігкжХ гия 
бжекОпПккя зСгФ мСбОТФ евігкС е ККМ ЗДД мО РСвС йжмкСї бОТмСУмі, мО/ОаС кОгОккя е оією д 
йПмСю йжмкСйФ СТвОкФ гСзФйПкміб, сС йіУмямь мОзі бігСйСУмі, ОаС кПУлиОмО йжмкжХ 
лиОмПдіб Ф УмТСз, бУмОкСбиПкжР еОзСкСй, ОаС ікрі лТСмжлТОбкі гії, УлТяйСбОкі кО ФХжиПккя 
біг УлиОмж йжмкжХ лиОмПдіб, О мОз УОйС бжзСТжУмОккя мСбОТіб, УмСУСбкС язжХ кОгОкС ліиьвж 
сСгС УлиОмж йжмкжХ лиОмПдіб, б ікржХ оіияХ, кід мі, Ф еб'яезФ е язжйж аФиС кОгОкС мОзі 
ліиьвж, - 

мявкФмь еО УСаСю кОзиОгПккя рмТОнФ б ТСейіТі 300 бігУСмзіб кПУлиОпПкСї УФйж йжмкжХ 
лиОмПдіб. 
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КСегіи XIX 
ЙКИВАДЖДЗЗЯ К ЛЙКАВАН ЙКИ ЙИККОДЗЗЯ ЖИМЗИН ЙКАВИЙ 

ГиОбО 69. ЙСТягСз лТСбОгдПккя Ф УлТОбОХ лТС лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи 

ЛмОммя 486. ЗОбгОккя мО ейіУм лТСбОгдПккя Ф УлТОбі лТС лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи 
1. ЗОбгОккяйж лТСбОгдПккя Ф УлТОбОХ лТС лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи є УбСєпОУкП, 

бУПаіпкП, лСбкП мО Са'єзмжбкП е'яУФбОккя СаУмОбжк зСдкСї УлТОбж, бжТірПккя її е 
гСмТжйОккяй бжйСв еОзСкФ, еОаПелПпПккя бжзСкОккя бжкПУПкСї лСУмОкСбж, О мОзСд 
бжябиПккя лТжпжк мО ФйСб, сС УлТжяюмь бпжкПккю лСТФрПкь йжмкжХ лТОбжи, мО 
еОлСаівОккя мОзжй лТОбСлСТФрПккяй. 

2. ЙТСбОгдПккя Ф УлТОбі лТС лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи бзиюпОє б УПаП бжзСкОккя 
лТСоПУФОиькжХ гіР, еОекОпПкжХ Ф УмОммі 508 оьСвС КСгПзУФ, ТСевияг УлТОбж, бжкПУПккя 
лСУмОкСбж мО її лПТПвияг Ф еб'яезФ е СУзОТдПккяй. 

ЛмОммя 487. ЙТОбСбП еОаПелПпПккя лТСбОгдПккя Ф УлТОбОХ лТС лСТФрПккя йжмкжХ 
лТОбжи 

1. ЙТСбОгдПккя Ф УлТОбОХ лТС лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи егіРУкюємьУя біглСбігкС гС 
оьСвС КСгПзУФ, О б пОУмжкі, сС кП ТПвФиюємьУя кжй, - біглСбігкС гС еОзСкСгОбУмбО КзТОїкж 
лТС ОгйікіУмТОмжбкі лТОбСлСТФрПккя. 

ЛмОммя 488. ЙСТФрПккя УлТОбж лТС лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи 
1. ЙТСбОгдПккя Ф УлТОбі лТС лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи ббОдОємьУя ТСелСпОмжй е 

йСйПкмФ УзиОгПккя лТСмСзСиФ лТС лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи. 

ЛмОммя 489. ИаУмОбжкж, сС лігиявОюмь е'яУФбОккю лТж ТСевиягі УлТОбж лТС 
лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи 

1. ЙСУОгСбО СУСаО лТж ТСевиягі УлТОбж лТС лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи еСаСб'яеОкО 
е'яУФбОмж: пж аФиС бпжкПкС ОгйікіУмТОмжбкП лТОбСлСТФрПккя, пж бжккО гОкО СУСаО б РСвС 
бпжкПккі, пж лігиявОє бСкО ОгйікіУмТОмжбкіР біглСбігОиькСУмі, пж є СаУмОбжкж, сС 
лСй'язрФюмь мО/ОаС СамядФюмь біглСбігОиькіУмь, пж є лігУмОбж гия ебіиькПккя СУСаж, сС 
бпжкжиО лТОбСлСТФрПккя, біг ОгйікіУмТОмжбкСї біглСбігОиькСУмі, О мОзСд е'яУФбОмж ікрі 
СаУмОбжкж, сС йОюмь екОпПккя гия лТОбжиькСвС бжТірПккя УлТОбж. 

ЛмОммя 490. ЙСУОгСбі СУСаж, ФлСбкСбОдПкі УзиОгОмж лТСмСзСиж лТС лСТФрПккя 
йжмкжХ лТОбжи 

1. ЙТСмСзСи лТС лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи йОюмь лТОбС УзиОгОмж: 
1) лСУОгСбі СУСаж, язі біглСбігкС гС лСУОгСбжХ ікУмТФзоіР ФлСбкСбОдПкі егіРУкюбОмж 

йжмкжР зСкмТСиь, йжмкП СнСТйиПккя і лТСлФУз мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб зСйПТоіРкСвС 
лТжекОпПккя пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж і язі аПелСУПТПгкьС бжябжиж лСТФрПккя йжмкжХ 
лТОбжи; 

2) лСУОгСбі СУСаж йжмкжХ СТвОкіб, язі евігкС е лСУОгСбжйж СаСб'яезОйж йОюмь мОзП 
лТОбС; 

3) ікрі лСУОгСбі СУСаж, ФлСбкСбОдПкі зПТібкжзСй оПкмТОиькСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї 
биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ йжмкФ лСиімжзФ, ОаС зПТібкжзСй йжмкжоі. 

ЛмОммя 491. ЙігУмОбж гия лСТФрПккя УлТОбж лТС лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи 
1. ЙігУмОбОйж гия лСТФрПккя УлТОбж лТС лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи є: 
1) аПелСУПТПгкє бжябиПккя лСУОгСбжйж СУСаОйж йжмкСвС СТвОкФ лСТФрПккя йжмкжХ 

лТОбжи; 
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2) СніоіРкі лжУьйСбі лСбігСйиПккя лТС бпжкПккя СУСаСю лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи, 
СмТжйОкі біг лТОбССХСТСккжХ СТвОкіб, О мОзСд СТвОкіб, сС лТСбСгямь еОХСгж СніоіРкСвС 
зСкмТСию; 

3) СніоіРкі лжУьйСбі лСбігСйиПккя лТС бпжкПккя лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи, СмТжйОкі 
біг йжмкжХ мО лТОбССХСТСккжХ СТвОкіб ікСеПйкжХ гПТдОб, О мОзСд біг йідкОТСгкжХ 
СТвОкіеОоіР. 

ЛмОммя 492. ЖСбО, язСю егіРУкюємьУя лТСбОгдПккя Ф УлТОбі лТС лСТФрПккя йжмкжХ 
лТОбжи 

1. ЙТСбОгдПккя Ф УлТОбі лТС лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи егіРУкюємьУя гПТдОбкСю 
йСбСю. 

2. ИУСаж, язі аПТФмь ФпОУмь Ф лТСбОгдПккі Ф УлТОбі лТС лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи і кП 
бСиСгіюмь ОаС кПгСУмОмкьС бСиСгіюмь гПТдОбкСю йСбСю, йОюмь лТОбС ТСажмж еОябж, 
гОбОмж лСяУкПккя, лСгОбОмж зиСлСмОккя ТігкСю йСбСю, О мОзСд зСТжУмФбОмжУя лСУиФвОйж 
лПТПзиОгОпО. 

ЛмОммя 493. ЙСУОгСбі СУСаж йжмкжХ СТвОкіб, язі егіРУкююмь лТСбОгдПккя Ф УлТОбі 
лТС лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи 

1. ЙТСбОгдПккя Ф УлТОбі лТС лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи егіРУкююмь, зТій бжлОгзіб, 
лПТПгаОпПкжХ пОУмжкОйж гТФвСю і мТПмьСю оієї УмОммі, лСУОгСбі СУСаж йжмкжоі, б еСкі 
гіяиькСУмі язСї аФиС бпжкПкС ОаС бжябиПкС мОзП лСТФрПккя. ИзТПйі лТСоПУФОиькі гії Ф 
УлТОбі лТС лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи йСдФмь бпжкямжУя лСУОгСбжйж СУСаОйж, 
ФлСбкСбОдПкжйж УзиОгОмж лТСмСзСиж лТС лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи біглСбігкС гС УмОммі 
490 оьСвС КСгПзУФ, О Ф бжлОгзФ, лПТПгаОпПкСйФ УмОммПю 518 оьСвС КСгПзУФ, - мОзСд 
лСУОгСбжйж СУСаОйж ікрСвС йжмкСвС СТвОкФ. 

2. КПТібкжз оПкмТОиькСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ йжмкФ 
лСиімжзФ, ОаС РСвС еОУмФлкжз йОє лТОбС лПТПгОбОмж УлТОбФ лТС лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи 
гия егіРУкПккя лТСбОгдПккя е Сгкієї йжмкжоі гС ікрСї. 

3. ЙСУОгСбі СУСаж оПкмТОиькСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ 
йжмкФ лСиімжзФ, йСдФмь егіРУкюбОмж лТСбОгдПккя Ф аФгь-язіР УлТОбі лТС лСТФрПккя 
йжмкжХ лТОбжи, лСТФрПкіР аФгь-язжй йжмкжй СТвОкСй КзТОїкж. 

ЛмОммя 494. ЙТСмСзСи лТС лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи 
1. ЙТС зСдкжР бжлОгСз бжябиПккя лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи ФлСбкСбОдПкО лСУОгСбО 

СУСаО йжмкСвС СТвОкФ, язО бжябжиО мОзП лСТФрПккя, кПбігзиОгкС УзиОгОє лТСмСзСи еО 
нСТйСю, ФУмОкСбиПкСю оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє 
нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ. 

2. ЙТСмСзСи лТС лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи лСбжкПк йіУмжмж мОзі гОкі: 
1) гОмФ і йіУоП РСвС УзиОгПккя; 
2) лСУОгФ, лТіебжсП, ій'я, лС аОмьзСбі лСУОгСбСї СУСаж, язО УзиОиО лТСмСзСи; 
3) кПСаХігкі гия ТСевиягФ УлТОбж бігСйСУмі лТС СУСаФ, язО лТжмявФємьУя гС 

біглСбігОиькСУмі еО лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи, язсС її бУмОкСбиПкС; 
4) йіУоП, пОУ бпжкПккя, бжг мО ХОТОзмПТ лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи; 
5) лСУжиОккя кО УмОммю оьСвС КСгПзУФ, сС лПТПгаОпОє ОгйікіУмТОмжбкФ 

біглСбігОиькіУмь еО мОзП лСТФрПккя; 
6) лТіебжсО мО ОгТПУж Убігзіб, язсС бСкж є; 
7) бігСйСУмі сСгС мСбОТіб, Ф мСйФ пжУиі мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб СУСажУмСвС 

зСТжУмФбОккя, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя мО гСзФйПкміб, бжиФпПкжХ 
евігкС іе УмОммПю 511 оьСвС КСгПзУФ; 

8) ікрі кПСаХігкі гия бжТірПккя УлТОбж бігСйСУмі. 
3. ЙТСмСзСи ліглжУФємьУя лСУОгСбСю СУСаСю, язО РСвС УзиОиО. ЯзсС лТж УзиОгПккі 

лТСмСзСиФ аФиО лТжУФмкя СУСаО, язО лТжмявФємьУя гС ОгйікіУмТОмжбкСї біглСбігОиькСУмі еО 
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лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи, лТСмСзСи ліглжУФємьУя і оією СУСаСю, О еО кОябкСУмі Убігзіб - і 
УбігзОйж. 

4. ЯзсС СУСаО, язО лТжмявФємьУя гС ОгйікіУмТОмжбкСї біглСбігОиькСУмі еО лСТФрПккя 
йжмкжХ лТОбжи, бігйСбияємьУя ліглжУОмж лТСмСзСи, гС лТСмСзСиФ бкСУжмьУя біглСбігкжР 
еОлжУ. ИУСаО, язО лТжмявФємьУя гС ОгйікіУмТОмжбкСї біглСбігОиькСУмі еО лСТФрПккя йжмкжХ 
лТОбжи, йОє лТОбС гОмж лСяУкПккя мО бжУиСбжмж еОФбОдПккя сСгС ейіУмФ лТСмСзСиФ, О 
мОзСд лжУьйСбС бжзиОУмж йСмжбж УбСєї бігйСбж біг ліглжУОккя лТСмСзСиФ. ВиОУкСТФпкС 
бжзиОгПкі оією СУСаСю лСяУкПккя гСгОюмьУя гС лТСмСзСиФ, лТС сС гС лТСмСзСиФ 
бкСУжмьУя біглСбігкжР еОлжУ іе еОекОпПккяй зіиьзСУмі ОТзФріб, кО язжХ лСгОкС мОзі 
лСяУкПккя. 

5. К ТОеі УзиОгПккя лТСмСзСиФ СУСаі, язО лТжмявФємьУя гС ОгйікіУмТОмжбкСї 
біглСбігОиькСУмі еО лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи, ТСе'яУкююмьУя її лТОбО, лПТПгаОпПкі 
УмОммПю 498 оьСвС КСгПзУФ, мО лСбігСйияємьУя лТС йСдижбіУмь лТжлжкПккя лТСбОгдПккя Ф 
УлТОбі лТС лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи рияХСй зСйлТСйіУФ, лТС сС гС лТСмСзСиФ бкСУжмьУя 
бігйімзО, язО ліглжУФємьУя оією СУСаСю. 

6. К ТОеі лСмТПаж б лТСмСзСиі еОекОпОюмьУя мОзСд йіУоП, гОмО і пОУ ТСевиягФ УлТОбж 
лТС лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи. 

7. ЙТСмСзСи УзиОгОємьУя Ф гбСХ лТжйіТкжзОХ, Сгжк е язжХ бТФпОємьУя ліг ТСелжУзФ 
СУСаі, язО лТжмявФємьУя гС ОгйікіУмТОмжбкСї біглСбігОиькСУмі еО лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи. 

8. К ТОеі бігйСбж СУСаж, язО лТжмявФємьУя гС ОгйікіУмТОмжбкСї біглСбігОиькСУмі еО 
лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи, СгПТдОмж лТжйіТкжз лТСмСзСиФ гС лТСмСзСиФ бкСУжмьУя 
біглСбігкжР еОлжУ, язжР ліглжУФємьУя лСУОгСбСю СУСаСю йжмкСвС СТвОкФ, язО УзиОиО 
лТСмСзСи, мО УбігзОйж, язсС бСкж є, ліУия пСвС еОекОпПкжР лТжйіТкжз лТСмявСй мТьСХ 
ТСаСпжХ гкіб кОгУжиОємьУя СУСаі, язО лТжмявФємьУя гС ОгйікіУмТОмжбкСї біглСбігОиькСУмі еО 
лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи, еО лСбігСйиПкСю кПю ОаС кОябкСю б йжмкжХ СТвОкОХ ОгТПУСю 
(йіУоП лТСджбОккя ОаС нОзмжпкСвС лПТПаФбОккя). 

9. ЯзсС лТж УзиОгПккі лТСмСзСиФ СУСаО, язО лТжмявФємьУя гС ОгйікіУмТОмжбкСї 
біглСбігОиькСУмі еО лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи, кП аФиО лТжУФмкя, гС лТСмСзСиФ бкСУжмьУя 
біглСбігкжР еОлжУ, язжР ліглжУФємьУя лСУОгСбСю СУСаСю йжмкСвС СТвОкФ, язО УзиОиО 
лТСмСзСи, мО УбігзОйж, язсС бСкж є, ліУия пСвС Сгжк лТжйіТкжз лТСмявСй мТьСХ ТСаСпжХ 
гкіб кОгУжиОємьУя СУСаі, язО лТжмявФємьУя гС ОгйікіУмТОмжбкСї біглСбігОиькСУмі еО 
лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи, еО лСбігСйиПкСю кПю ОаС кОябкСю б йжмкжХ СТвОкОХ ОгТПУСю 
(йіУоП лТСджбОккя ОаС нОзмжпкСвС лПТПаФбОккя). 

10. ЙТСмСзСи ббОдОємьУя бТФпПкжй Ф мСйФ пжУиі Ф ТОеі, язсС СУСаО, язО лТжмявФємьУя 
гС ОгйікіУмТОмжбкСї біглСбігОиькСУмі еО лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи, кП лПТПаФбОиО еО 
лСбігСйиПкСю кПю ОаС кОябкСю б йжмкжХ СТвОкОХ ОгТПУСю ОаС йіУоП лТСджбОккя пж 
нОзмжпкСвС лПТПаФбОккя, лСбігСйиПкП мОзСю СУСаСю, є кПгСУмСбіТкжй. 

11. ЙТСмСзСи, О мОзСд бжиФпПкі мСбОТж, Ф мСйФ пжУиі мТОкУлСТмкі еОУСаж СУСажУмСвС 
зСТжУмФбОккя, мТОкУлСТмкі еОУСаж зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя мО гСзФйПкмж, еОекОпПкі б 
лТСмСзСиі, лПТПгОюмьУя гС йжмкжоі, б еСкі язСї бжябиПкС лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи, О б 
ТОеі язсС лТСбОгдПккя Ф УлТОбі егіРУкюємьУя ікржй йжмкжй СТвОкСй, - гС мОзСвС СТвОкФ. 

ЛмОммя 495. ДСзОеж Ф УлТОбі лТС лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи 
1. ДСзОеОйж Ф УлТОбі лТС лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи є аФгь-язі нОзмжпкі гОкі, кО СУкСбі 

язжХ Ф бжекОпПкСйФ еОзСкСй лСТягзФ бУмОкСбиююмьУя кОябкіУмь ОаС бігУФмкіУмь 
лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи, бжккіУмь СУСаж Ф РСвС бпжкПккі мО ікрі СаУмОбжкж, сС йОюмь 
екОпПккя гия лТОбжиькСвС бжТірПккя УлТОбж. МОзі гОкі бУмОкСбиююмьУя: 

1) лТСмСзСиСй лТС лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи, лТСмСзСиОйж лТСоПУФОиькжХ гіР, 
гСгОмзОйж гС еОекОпПкжХ лТСмСзСиіб; 

2) лСяУкПккяйж Убігзіб; 
3) лСяУкПккяйж СУСаж, язО лТжмявФємьУя гС біглСбігОиькСУмі; 
4) бжУкСбзСй ПзУлПТмО; 
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5) ікржйж гСзФйПкмОйж (кОиПдкжй пжкСй еОбіТПкжйж їХ зСліяйж ОаС бжмявОйж е кжХ) 
мО ікнСТйОоією, Ф мСйФ пжУиі мжйж, сС лПТПаФбОюмь б ПиПзмТСккСйФ бжвиягі, О мОзСд 
мСбОТОйж - аПелСУПТПгкійж лТПгйПмОйж лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи, мСбОТОйж іе УлПоіОиькС 
бжвСмСбиПкжйж УХСбжсОйж (мОРкжзОйж), сС бжзСТжУмСбФбОижУя гия лТжХСбФбОккя 
аПелСУПТПгкіХ лТПгйПміб лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи біг йжмкСвС зСкмТСию, мТОкУлСТмкжйж 
еОУСаОйж, сС бжзСТжУмСбФбОижУя гия лПТПйісПккя аПелСУПТПгкіХ лТПгйПміб лСТФрПккя 
йжмкжХ лТОбжи пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж. 

2. ЙСУОгСбО СУСаО йжмкСвС СТвОкФ, язО егіРУкює лТСбОгдПккя Ф УлТОбі лТС лСТФрПккя 
йжмкжХ лТОбжи, Соікює гСзОеж еО УбСїй бкФмТіркій лПТПзСкОккяй, сС ґТФкмФємьУя кО 
бУПаіпкСйФ, лСбкСйФ і Са'єзмжбкСйФ гСУиігдПккі бУіХ СаУмОбжк УлТОбж б їХ УФзФлкСУмі, 
зПТФюпжУь еОзСкСй мО лТОбСУбігСйіУмю. 

ЛмОммя 496. ЙТСбОгдПккя Ф УлТОбі лТС лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи еО йОмПТіОиОйж, 
СгПТдОкжйж біг лТОбССХСТСккжХ СТвОкіб 

1. К ТОеі еОзТжммя зТжйікОиькСвС лТСбОгдПккя лТС зСкмТОаОкгФ еО кОябкСУмі б гіяХ 
СУСаж СекОз лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи йОмПТіОиж лТС мОзП лСТФрПккя лПТПгОюмьУя гС 
йжмкСвС СТвОкФ ОаС гС УФгФ гия лТжмявкПккя еОекОпПкСї СУСаж гС ОгйікіУмТОмжбкСї 
біглСбігОиькСУмі. ЙСУмОкСбО лС мОзіР УлТОбі бжкСУжмьУя Ф УмТСз, лПТПгаОпПкжР пОУмжкСю 
гТФвСю УмОммі 467 оьСвС КСгПзУФ. 

ЛмОммя 497. ИУСаж, язі аПТФмь ФпОУмь Ф лТСбОгдПккі Ф УлТОбОХ лТС лСТФрПккя 
йжмкжХ лТОбжи 

1. К лТСбОгдПккі Ф УлТОбОХ лТС лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи аПТФмь ФпОУмь: 
1) СУСаж, язі лТжмявФюмьУя гС ОгйікіУмТОмжбкСї біглСбігОиькСУмі еО лСТФрПккя йжмкжХ 

лТОбжи; 
2) биОУкжзж мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб, еОекОпПкжХ Ф лФкзмі 3 УмОммі 461 оьСвС 

КСгПзУФ (еОікмПТПУСбОкі СУСаж); 
3) лТПгУмОбкжзж СУіа, язі лТжмявФюмьУя гС ОгйікіУмТОмжбкСї біглСбігОиькСУмі еО 

лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи, мО еОікмПТПУСбОкжХ СУіа (еОзСккі лТПгУмОбкжзж, лТПгУмОбкжзж, 
язі гіюмь кО лігУмОбі гСбіТПкСУмі, гСТФпПккя); 

4) еОХжУкжзж; 
5) лТПгУмОбкжзж йжмкжХ СТвОкіб; 
6) Убігзж; 
7) ПзУлПТмж; 
8) лПТПзиОгОпі; 
9) лСкямі. 

ЛмОммя 498. ЙТОбО мО СаСб'яезж СУіа, язі лТжмявФюмьУя гС ОгйікіУмТОмжбкСї 
біглСбігОиькСУмі еО лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи, мО еОікмПТПУСбОкжХ СУіа 

1. ИУСаж, язі лТжмявФюмьУя гС ОгйікіУмТОмжбкСї біглСбігОиькСУмі еО лСТФрПккя йжмкжХ 
лТОбжи, мО биОУкжзж мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб, еОекОпПкжХ Ф лФкзмі 3 УмОммі 461 оьСвС 
КСгПзУФ (еОікмПТПУСбОкі СУСаж), ліг пОУ ТСевиягФ УлТОбж лТС лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи Ф 
йжмкСйФ СТвОкі ОаС УФгі йОюмь лТОбС екОРСйжмжУя е йОмПТіОиОйж УлТОбж, ТСажмж е кжХ 
бжмявж, СгПТдФбОмж зСлії ТірПкь, лСУмОкСб мО ікржХ гСзФйПкміб, сС є Ф УлТОбі, аФмж 
лТжУФмкійж ліг пОУ ТСевиягФ УлТОбж Ф йжмкСйФ СТвОкі мО аТОмж ФпОУмь Ф УФгСбжХ еОУігОккяХ, 
лСгОбОмж гСзОеж, аТОмж ФпОУмь Ф їХ гСУиігдПккі, еОябиямж зиСлСмОккя мО бігбСгж, ліг пОУ 
ТСевиягФ УлТОбж зСТжУмФбОмжУя юТжгжпкСю гСлСйСвСю еОХжУкжзО, бжУмФлОмж ТігкСю 
йСбСю і зСТжУмФбОмжУя лСУиФвОйж лПТПзиОгОпО, гОбОмж ФУкі і лжУьйСбі лСяУкПккя, 
лСгОбОмж УбСї гСбСгж, йіТзФбОккя мО еОлПТПпПккя, СУзОТдФбОмж лСУмОкСбж йжмкСвС СТвОкФ, 
УФгФ (УФггі), О мОзСд зСТжУмФбОмжУя ікржйж лТОбОйж, кОгОкжйж їй еОзСкСй. ЗОекОпПкі б оіР 
УмОммі СУСаж еСаСб'яеОкі гСаТСУСбіУкС зСТжУмФбОмжУя кОиПдкжйж їй лТСоПУФОиькжйж 
лТОбОйж. 
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ЛмОммя 499. ЙТПгУмОбкжзж СУіа, язі лТжмявФюмьУя гС ОгйікіУмТОмжбкСї 
біглСбігОиькСУмі еО лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи, мО еОікмПТПУСбОкжХ СУіа 

1. ЙТПгУмОбкжзОйж СУіа, язі лТжмявФюмьУя гС ОгйікіУмТОмжбкСї біглСбігОиькСУмі еО 
лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи, О мОзСд биОУкжзіб мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб, еОекОпПкжХ Ф 
лФкзмі 3 УмОммі 461 оьСвС КСгПзУФ (еОікмПТПУСбОкжХ СУіа), йСдФмь аФмж: 

1) еОзСккі лТПгУмОбкжзж: аОмьзж, ФУжкСбжмПиі, СлізФкж ОаС лізиФбОиькжзж кО лігУмОбі 
гСзФйПкміб, сС лСУбігпФюмь їХ лСбкСбОдПккя, - Ф УлТОбОХ СУіа, язі є кПлСбкСиімкійж ОаС 
СУСаОйж, сС пПТПе УбСї ніежпкі ОаС лУжХіпкі бОгж кП йСдФмь УОйі егіРУкюбОмж УбСї лТОбО Ф 
УлТОбОХ лТС лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи. ЗОзСккі лТПгУмОбкжзж йСдФмь гСТФпжмж ФпОУмь Ф 
УлТОбі ікріР СУСаі, СаТОкіР кжйж яз лТПгУмОбкжз; 

2) ікрі СУСаж - кО лігУмОбі кСмОТіОиькС лСУбігпПкСї гСбіТПкСУмі. ДСбіТПкіУмь 
вТСйОгякжкО кО ФпОУмь Ф УлТОбі йСдП аФмж лСУбігпПкО лСУОгСбСю СУСаСю СТвОкіеОоії, б язіР 
гСбіТжмПиь лТОоює, лПТПаФбОє кО УмОоіСкОТкСйФ иізФбОккі, ОаС еО йіУоПй РСвС лТСджбОккя; 
біРУьзСбСУиФдаСбоя - зСйОкгжТСй біРУьзСбСї пОУмжкж; СУСаж, язО лТСджбОє б кОУПиПкСйФ 
лФкзмі, гП кПйОє кСмОТіФУіб, - ФлСбкСбОдПкСю кО оП лСУОгСбСю СУСаСю СТвОкФ йіУоПбСвС 
УОйСбТягФбОккя. 

2. ИУСажУмО ФпОУмь Ф УлТОбі вТСйОгякжкО кП лСеаОбияє РСвС лТОбО йОмж Ф оіР УлТОбі 
лТПгУмОбкжзО. 

3. ЗОзСккі лТПгУмОбкжзж зСТжУмФюмьУя ліг пОУ ФпОУмі Ф УлТОбі бУійО лТОбОйж, 
еОекОпПкжйж Ф УмОммі 498 оьСвС КСгПзУФ. ЙСбкСбОдПккя ікржХ лТПгУмОбкжзіб кО ФпОУмь Ф 
УлТОбі гОюмь їй лТОбС кО бпжкПккя біг ійПкі СУіа, язжХ бСкж лТПгУмОбияюмь, ФУіХ гіР, 
еОекОпПкжХ Ф УмОммі 498 оьСвС КСгПзУФ, зТій лПТПгОпі лСбкСбОдПкь ікріР СУСаі 
(лПТПгСТФпПккя), СУзОТдПккя лСУмОкСбж йжмкСвС СТвОкФ ОаС УФгФ (УФггі), СгПТдОккя 
мСбОТіб ОаС вТСрСбжХ УФй Ф ТОеі їХ лСбПТкПккя. ЙСбкСбОдПккя лТПгУмОбкжзО кО бпжкПккя 
зСдкСї іе еОекОпПкжХ гіР лСбжккі аФмж УлПоіОиькС СаФйСбиПкі Ф бжгОкіР РСйФ гСбіТПкСУмі. 

4. ЗП йСдФмь аФмж лТПгУмОбкжзОйж СУіа, язі лТжмявФюмьУя гС ОгйікіУмТОмжбкСї 
біглСбігОиькСУмі еО лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи, мО еОікмПТПУСбОкжХ СУіа: 

1) СУСаж, язі кП гСУявиж 18-ТіпкСвС бізФ; 
2) СУСаж, кОг язжйж бУмОкСбиПкС СлізФ, лізиФбОккя; 
3) ОгбСзОмж, язі лТжРкяиж гСТФпПккя лТС кОгОккя юТжгжпкСї гСлСйСвж е лСТФрПккяй 

лТОбжи, бУмОкСбиПкжХ еОзСкСгОбУмбСй КзТОїкж лТС ОгбСзОмФТФ. 
5. ЙСУОгСбі СУСаж йжмкжХ СТвОкіб, О мОзСд УФггі, лТСзФТСТж, Уиігпі мО лТОоібкжзж 

лігТСегіиФ, язжР егіРУкює СлПТОмжбкС-ТСерФзСбФ гіяиькіУмь, кП йСдФмь аФмж 
лТПгУмОбкжзОйж СУіа, язі лТжмявФюмьУя гС ОгйікіУмТОмжбкСї біглСбігОиькСУмі еО лСТФрПккя 
йжмкжХ лТОбжи, мО еОікмПТПУСбОкжХ СУіа, зТій бжлОгзіб, зСиж бСкж гіюмь яз аОмьзж, 
ФУжкСбжмПиі, СлізФкж, лізиФбОиькжзж ожХ СУіа. 

ЛмОммя 500. ЗОХжУкжз Ф УлТОбі лТС лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи 
1. ЗОХжУкжзСй є СУСаО, язО б лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ еОзСкСй, ФлСбкСбОдПкО 

егіРУкюбОмж еОХжУм лТОб і еОзСккжХ ікмПТПУіб СУСаж, язО лТжмявФємьУя гС ОгйікіУмТОмжбкСї 
біглСбігОиькСУмі еО лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи, О Ф ТОеі кПСаХігкСУмі - УбігзО мО кОгОбОмж їй 
кПСаХігкФ юТжгжпкФ гСлСйСвФ. 

2. Яз еОХжУкжзж гСлФУзОюмьУя ОгбСзОмж мО ікрі нОХібоі Ф вОиФеі лТОбО, язі евігкС іе 
еОзСкСй йОюмь лТОбС кО кОгОккя лТОбСбСї гСлСйСвж СУСажУмС пж еО гСТФпПккяй 
юТжгжпкСї СУСаж. ЗОХжУкжзОйж йСдФмь аФмж мОзСд аижеьзі ТСгжпі СУСаж, язО лТжмявФємьУя 
гС ОгйікіУмТОмжбкСї біглСбігОиькСУмі еО лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи, УбігзО, їХ СлізФкж ОаС 
лізиФбОиькжзж. 

3. ЙСбкСбОдПккя еОХжУкжзО кО ФпОУмь Ф УлТОбі лігмбПТгдФємьУя: 
1) ОгбСзОмО - гСзФйПкмОйж, сС лСУбігпФюмь лСбкСбОдПккя ОгбСзОмО кО кОгОккя 

лТОбСбСї гСлСйСвж, біглСбігкС гС ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС ОгбСзОмФТФ мО ОгбСзОмУьзФ 
гіяиькіУмь"; 

2) бжзиюпПкС; 
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3) ікржХ нОХібоіб Ф вОиФеі лТОбО, язі евігкС іе еОзСкСй йОюмь лТОбС кО кОгОккя 
лТОбСбСї гСлСйСвж СУСажУмС пж еО гСТФпПккяй юТжгжпкСї СУСаж, - ФвСгСю ОаС гСТФпПккяй 
юТжгжпкСї СУСаж; 

4) аижеьзжХ ТСгжпіб, СлізФкіб ОаС лізиФбОиькжзіб - еОябСю СУСаж, язО лТжмявФємьУя гС 
ОгйікіУмТОмжбкСї біглСбігОиькСУмі еО лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи, УбігзО лТС їХ гСлФУз гС 
ФпОУмі Ф УлТОбі яз еОХжУкжзіб. 

4. ЗОХжУкжз гСлФУзОємьУя гС ФпОУмі Ф УлТОбі кО аФгь-язіР УмОгії лТСбОгдПккя. 
5. Яз еОХжУкжзж УбігзО, еОлТСрПкі кжй гия кОгОккя лТОбСбСї гСлСйСвж ліг пОУ 

СлжмФбОккя пж лТСбПгПккя ікржХ лТСоПУФОиькжХ гіР еО ФпОУмю УбігзО, гСлФУзОюмьУя СУСаж, 
язі біглСбігОюмь бжйСвОй пОУмжк гТФвСї і мТПмьСї оієї УмОммі. 

6. ЗОХжУкжз ліг пОУ ФпОУмі Ф УлТОбі зСТжУмФємьУя ФУійО лТОбОйж, еОекОпПкжйж Ф УмОммі 
498 оьСвС КСгПзУФ, зТій лТСоПУФОиькжХ лТОб, ТПОиіеОоія язжХ егіРУкюємьУя аПелСУПТПгкьС 
СУСаСю, язО лТжмявФємьУя гС ОгйікіУмТОмжбкСї біглСбігОиькСУмі еО лСТФрПккя йжмкжХ 
лТОбжи, і кП йСдП аФмж гСТФпПкО еОХжУкжзФ. 

ЛмОммя 501. ЙТПгУмОбкжз йжмкСвС СТвОкФ 
1. ЙТПгУмОбкжз йжмкСвС СТвОкФ, лСУОгСбі СУСаж язСвС егіРУкюбОиж лТСбОгдПккя Ф 

УлТОбі лТС лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи, лігмТжйФє лСежоію оьСвС СТвОкФ сСгС лТжмявкПккя 
гС ОгйікіУмТОмжбкСї біглСбігОиькСУмі СУСаж, язО бпжкжиО лТОбСлСТФрПккя, ліг пОУ 
ТСевиягФ еОекОпПкСї УлТОбж УФгСй. 

2. ЙТПгУмОбкжз йжмкСвС СТвОкФ егіРУкює УбСї лСбкСбОдПккя б УФгі кО лігУмОбі 
кОиПдкС СнСТйиПкСї гСбіТПкСУмі, бжгОкСї йжмкжй СТвОкСй. 

3. ЙТПгУмОбкжз йжмкСвС СТвОкФ йОє лТОбС СекОРСйиюбОмжУя е гСзФйПкмОйж, 
гСиФпПкжйж гС УлТОбж, ТСажмж е кжХ бжмявж ОаС екійОмж зСлії, СгПТдФбОмж зСлії ТірПкь, 
лСУмОкСб, ФХбОи УФгФ, аТОмж ФпОУмь Ф УФгСбжХ еОУігОккяХ, лСгОбОмж гСзОеж, аТОмж ФпОУмь Ф 
гСУиігдПккі гСзОеіб, УмОбжмж еОлжмОккя ікржй СУСаОй, язі аПТФмь ФпОУмь Ф УлТОбі, еОябиямж 
зиСлСмОккя мО бігбСгж, гОбОмж ФУкі мО лжУьйСбі лСяУкПккя УФгФ, лСгОбОмж УбСї гСбСгж, 
йіТзФбОккя сСгС лжмОкь, язі бжкжзОюмь ліг пОУ УФгСбСвС ТСевиягФ, і еОлПТПпПккя лТСмж 
зиСлСмОкь, гСбСгіб і йіТзФбОкь ікржХ СУіа, язі аПТФмь ФпОУмь Ф УлТОбі, СекОРСйиюбОмжУя е 
дФТкОиСй УФгСбСвС еОУігОккя, екійОмж е кьСвС зСлії мО лСгОбОмж лжУьйСбі еОФбОдПккя е 
лТжбСгФ РСвС кПлТОбжиькСУмі пж кПлСбкСмж, лТСУиФХСбФбОмж еОлжУ нізУФбОккя УФгСбСвС 
еОУігОккя мПХкіпкжйж еОУСаОйж, ТСажмж е кьСвС зСлії, лСгОбОмж лжУьйСбі еОФбОдПккя е 
лТжбСгФ РСвС кПлТОбжиькСУмі пж кПлСбкСмж, СУзОТдФбОмж ТірПккя, лСУмОкСбж і ФХбОиж УФгФ, 
зСТжУмФбОмжУя ікржйж лТСоПУФОиькжйж лТОбОйж, бУмОкСбиПкжйж еОзСкСй. 

ЛмОммя 502. ДзУлПТм 
1. ДзУлПТмСй йСдП аФмж СУСаО, язО йОє кПСаХігкі екОккя гия кОгОккя біглСбігкСвС 

бжУкСбзФ. 
2. ДзУлПТм лТжекОпОємьУя лСУОгСбСю СУСаСю йжмкСвС СТвОкФ, б лТСбОгдПккі язСї 

лПТПаФбОє УлТОбО лТС лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи, Ф ТОеі лСмТПаж б УлПоіОиькжХ екОккяХ. 
3. ДзУлПТм еСаСб'яеОкжР кОгОмж Са'єзмжбкі бжУкСбзж е лСУмОбиПкжХ лПТПг кжй лжмОкь. 
4. ДзУлПТм йОє лТОбС: 
1) СекОРСйиюбОмжУя е йОмПТіОиОйж УлТОбж, язі УмСУФюмьУя лТПгйПмО ПзУлПТмжеж; 
2) еОябиямж зиСлСмОккя лТС кОгОккя РСйФ гСгОмзСбжХ йОмПТіОиіб, кПСаХігкжХ гия 

кОгОккя бжУкСбзіб. 

ЛмОммя 503. ЙПТПзиОгОп 
1. ЙПТПзиОгОпПй йСдП аФмж СУСаО, язО бСиСгіє йСбСю, екОккя язСї кПСаХігкП гия 

егіРУкПккя лПТПзиОгФ ліг пОУ лТСбОгдПккя Ф УлТОбі лТС лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи. 
2. ЙПТПзиОгОп еСаСб'яеОкжР мСпкС і б лСбкСйФ СаУяеі егіРУкюбОмж гСТФпПкжР РСйФ 

лПТПзиОг, Ф ТОеі кПСаХігкСУмі аТОмж ФпОУмь Ф лТСбПгПккі лТСоПУФОиькжХ гіР Ф УлТОбі лТС 
лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи. 

3. Яз лПТПзиОгОп йСдП бжУмФлОмж лСУОгСбО СУСаО йжмкСвС СТвОкФ. 
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ЛмОммя 504. ЛбігСз Ф УлТОбі лТС лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи 
1. ЛбігзСй йСдП аФмж аФгь-язО СУСаО, язсС є лігУмОбж ббОдОмж, сС їР бігСйі 

СаУмОбжкж, сС лігиявОюмь бУмОкСбиПккю Ф УлТОбі лТС лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи. 
2. ЗО бжзижзСй СТвОкФ, лСУОгСбО СУСаО язСвС егіРУкює лТСбОгдПккя Ф УлТОбі лТС 

лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи, УбігСз еСаСб'яеОкжР е'ябжмжУя Ф лТжекОпПкжР пОУ гС оьСвС 
СТвОкФ і гОмж гПмОиькі мО лТОбгжбі лСяУкПккя, лСбігСйжмж бУП бігСйП РСйФ Ф УлТОбі мО 
біглСбіУмж кО лСУмОбиПкі еОлжмОккя. 

3. ЛбігСз йОє лТОбС: 
1) гОбОмж лСзОеОккя ТігкСю йСбСю ОаС ікрСю йСбСю, язСю бік біиькС бСиСгіє, і 

зСТжУмФбОмжУя гСлСйСвСю лПТПзиОгОпО; 
2) еОябиямж бігбіг лПТПзиОгОпФ; 
3) екОмж, Ф еб'яезФ е пжй і б язіР УлТОбі бік СлжмФємьУя; 
4) биОУкСТФпкС бжзиОгОмж УбСї лСзОеОккя б лТСмСзСиі СлжмФбОккя; 
5) СажТОмж еО биОУкжй аОдОккяй еОХжУкжзО ліг пОУ СлжмФбОккя пж лТСбПгПккя ікржХ 

лТСоПУФОиькжХ гіР еО УбСєю ФпОУмю біглСбігкС гС оьСвС КСгПзУФ мО кО ікрФ лТОбСбФ 
гСлСйСвФ б лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ еОзСкСй, О мОзСд бігйСбжмжУя біг еОлТСрПкСвС кжй 
еОХжУкжзО. ЗОХжУкжз йСдП еОлТСрФбОмжУя УбігзСй, РСвС еОзСккжй лТПгУмОбкжзСй, О мОзСд 
ікржйж СУСаОйж кО РСвС лТСХОккя пж еО РСвС евСгСю; 

6) зСТжУмФбОмжУя кСмОмзОйж і гСзФйПкмОйж лТж гОпі лСяУкПкь Ф мжХ бжлОгзОХ, зСиж 
лСзОеОккя УмСУФюмьУя аФгь-язжХ ТСеТОХФкзіб мО ікржХ гОкжХ, язі РСйФ бОдзС мТжйОмж б 
лОй'ямі; 

7) бігйСбжмжУя гОбОмж лСяУкПккя сСгС УПаП, пиПкіб Уій'ї мО аижеьзжХ ТСгжпіб, О мОзСд 
Ф ТОеі, язсС Ф кьСвС кПйОє йСдижбСУмі біиькС, аПе кПлТОбСйіТкжХ СайПдПкь, СмТжйОмж 
лТОбСбФ гСлСйСвФ б СаУяеі і нСТйОХ, яз бік мСвС лСмТПаФє, б мСйФ пжУиі еОлТСУжмж 
еОХжУкжзО; 

8) екОРСйжмжУя е лТСмСзСиСй СлжмФбОккя і зиСлСмОмж лТС бкПУПккя гС кьСвС ейік, 
гСлСбкПкь і еОФбОдПкь, биОУкСТФпкС ТСажмж мОзі гСлСбкПккя і еОФбОдПккя; 

9) СУзОТдФбОмж гії лСУОгСбСї СУСаж йжмкСвС СТвОкФ, язО лТСбСгжиО СлжмФбОккя, б 
лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ ожй КСгПзУСй; 

10) СгПТдФбОмж бігрзСгФбОккя бжмТОм, лСб'яеОкжХ е бжзижзСй гия гОпі лСяУкПкь. 
4. К ТОеі кОябкСУмі біглСбігкжХ лігУмОб УбігСз йОє лТОбС кО еОаПелПпПккя аПелПзж 

рияХСй еОУмСУФбОккя еОХСгіб, лПТПгаОпПкжХ еОзСкСй. 

ЛмОммя 505. ЙСкямі Ф УлТОбі лТС лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи 
1. ЙСкямжйж є СУСаж, язі еОиФпОюмьУя гС ФпОУмі Ф лТСбПгПккі лТСоПУФОиькжХ гіР Ф 

УлТОбі лТС лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи. 
2. Яз лСкямі еОлТСрФюмьУя СУСаж, кП еОікмПТПУСбОкі Ф УлТОбі. ЙСкямжй кП йСдП аФмж 

ТСгжп СУСаж, язО лТжмявФємьУя гС ОгйікіУмТОмжбкСї біглСбігОиькСУмі еО лСТФрПккя йжмкжХ 
лТОбжи, її лТПгУмОбкжзО, О мОзСд лТОоібкжзж йжмкжХ СТвОкіб. 

3. ЙСкямі, лТжУФмкі лТж лТСбПгПккі лТСоПУФОиькжХ гіР, еОУбігпФюмь УбСїйж ліглжУОйж 
біглСбігкіУмь еОлжУіб Ф лТСмСзСиі лТСбПгПкжй гіяй. 

ЛмОммя 506. ИаУмОбжкж, сС бжзиюпОюмь йСдижбіУмь егіРУкПккя лСУОгСбСю СУСаСю 
йжмкСвС СТвОкФ лТСбОгдПккя Ф УлТОбі лТС лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи 

1. ЙСУОгСбО СУСаО йжмкСвС СТвОкФ кП йСдП егіРУкюбОмж лТСбОгдПккя Ф УлТОбі лТС 
лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи, язсС бСкО є ТСгжпПй СУСаж, язО лТжмявФємьУя гС 
ОгйікіУмТОмжбкСї біглСбігОиькСУмі еО оП лТОбСлСТФрПккя, її лТПгУмОбкжзО, ікржХ СУіа, язі 
аПТФмь ФпОУмь Ф лТСбОгдПккі Ф УлТОбі, О мОзСд зСиж іУкФюмь ікрі СаУмОбжкж, язі гОюмь 
лігУмОбж ббОдОмж, сС оя лСУОгСбО СУСаО йСдП аФмж СУСажУмС еОікмПТПУСбОкО Ф бжТірПккі 
УлТОбж. 

2. ЙжмОккя лТС лПТПгОпФ мОзСї УлТОбж ікріР лСУОгСбіР СУСаі йжмкСвС СТвОкФ 
бжТірФємьУя зПТібкжзСй оьСвС СТвОкФ ОаС РСвС еОУмФлкжзСй. 
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3. ЯзсС зПТібкжз йжмкСвС СТвОкФ, б язСйФ егіРУкюємьУя лТСбОгдПккя Ф УлТОбі лТС 
лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи, є ТСгжпПй СУСаж, язО лТжмявФємьУя гС ОгйікіУмТОмжбкСї 
біглСбігОиькСУмі еО лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи, її лТПгУмОбкжзО, ікржХ СУіа, язі аПТФмь 
ФпОУмь Ф лТСбОгдПккі Ф УлТОбі, О мОзСд язсС іУкФюмь ікрі СаУмОбжкж, язі гОюмь лігУмОбж 
ббОдОмж, сС зПТібкжз еОекОпПкСвС СТвОкФ йСдП аФмж СУСажУмС еОікмПТПУСбОкжй Ф ТСевиягі 
УлТОбж, УлТОбО лігиявОє лПТПгОпі ікрСйФ йжмкСйФ СТвОкФ. 

ГиОбО 70. АгйікіУмТОмжбкП еОмТжйОккя 

ЛмОммя 507. ЖПмО і лСТягСз еОУмСУФбОккя ОгйікіУмТОмжбкСвС еОмТжйОккя 
1. З йПмСю лТжлжкПккя лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи, бУмОкСбиПккя СУСаж, язО бпжкжиО 

лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи, О мОзСд гия УзиОгПккя лТСмСзСиФ лТС лСТФрПккя йжмкжХ 
лТОбжи, язсС РСвС кПйСдижбС УзиОУмж кО йіУоі бпжкПккя лТОбСлСТФрПккя, гСлФУзОємьУя 
ОгйікіУмТОмжбкП еОмТжйОккя СУСаж, язО бпжкжиО мОзП лСТФрПккя, кО УмТСз гС мТьСХ вСгжк. 

2. АгйікіУмТОмжбкП еОмТжйОккя егіРУкюємьУя лСУОгСбСю СУСаСю йжмкСвС СТвОкФ еО 
бйСмжбСбОкжй лжУьйСбжй ТірПккяй зПТібкжзО оьСвС СТвОкФ ОаС РСвС еОУмФлкжзО, О б ТОеі 
їХ бігУФмкСУмі (б кіпкжР пОУ, Ф бжХігкі мО УбямзСбі гкі мСсС) - УмОТрСвС пПТвСбСї ейікж. 

3. ЙТОоібкжзж лТОбССХСТСккжХ СТвОкіб мО біРУьзСбСУиФдаСбоі лСбжккі кОгОбОмж 
гСлСйСвФ лСУОгСбжй СУСаОй йжмкСвС СТвОкФ, язі егіРУкююмь ОгйікіУмТОмжбкП еОмТжйОккя, 
б ТОеі бпжкПккя СлСТФ ОаС УлТСаж бмПпі СУСаж, язО лігиявОє еОмТжйОккю, е йіУоя лСгії. 

4. ЛмТСз ОгйікіУмТОмжбкСвС еОмТжйОккя СапжУиюємьУя е йСйПкмФ гСУмОбиПккя СУСаж 
гС УиФдаСбСвС лТжйісПккя йжмкСвС СТвОкФ ОаС гС ікрСвС лТжйісПккя, гП лТСбПгПккя 
кПСаХігкжХ гіР е йПмСю, бжекОпПкСю б пОУмжкі лПТріР оієї УмОммі, є йСдижбжй. 

5. К ТОеі бжябиПккя лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи, еО язП ожй КСгПзУСй лПТПгаОпПкС 
еОУмСУФбОккя ОгйікіУмТОмжбкСвС УмявкПккя Ф бжвиягі зСкніУзОоії мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ 
еОУСаіб, УмТСз ОгйікіУмТОмжбкСвС еОмТжйОккя СУСаж, язО екОХСгжмьУя Ф УиФдаСбСйФ 
лТжйісПккі йжмкСвС СТвОкФ ОаС б ікрСйФ лТжйісПккі Ф еб'яезФ е лТСбПгПккяй йжмкСвС 
зСкмТСию ОаС йжмкСвС СнСТйиПккя мОзжХ мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб, СапжУиюємьУя е 
йСйПкмФ бжкПУПккя бйСмжбСбОкСвС лжУьйСбСвС ТірПккя лТС її ОгйікіУмТОмжбкП 
еОмТжйОккя. ЖжмкжР зСкмТСиь мО йжмкП СнСТйиПккя мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб лТж 
оьСйФ еФлжкяюмьУя. К ТОеі бжябиПккя ікржХ лСТФрПкь йжмкжХ лТОбжи УмТСз 
ОгйікіУмТОмжбкСвС еОмТжйОккя СапжУиюємьУя е йСйПкмФ еОбПТрПккя йжмкСвС зСкмТСию мО 
йжмкСвС СнСТйиПккя. 

6. ЙТС ОгйікіУмТОмжбкП еОмТжйОккя УзиОгОємьУя лТСмСзСи, нСТйО язСвС 
еОмбПТгдФємьУя оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО 
ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ. К лТСмСзСиі СаСб'яезСбС еОекОпОюмьУя: гОмО і йіУоП 
РСвС УзиОгПккя; лСУОгО, лТіебжсП, ій'я мО лС аОмьзСбі СУСаж, язО УзиОиО лТСмСзСи; бігСйСУмі 
лТС СУСаФ еОмТжйОкСвС, пОУ і лігУмОбж еОмТжйОккя, ТСажмьУя бігйімзО лТС еОУмСУФбОккя 
ніежпкСї Ужиж ОаС УлПоіОиькжХ еОУСаіб, язсС мОзП йОиС йіУоП. 

7. ЙТСмСзСи ліглжУФємьУя лСУОгСбСю СУСаСю, язО РСвС УзиОиО, і еОмТжйОкСю СУСаСю. 
К ТОеі бігйСбж еОмТжйОкСї СУСаж біг ліглжУОккя лТСмСзСиФ б лТСмСзСиі ТСажмьУя еОлжУ лТС 
оП. КСлія лТСмСзСиФ бТФпОємьУя еОмТжйОкіР СУСаі. 

8. ЖжмкжР СТвОк, язжР егіРУкжб мжйпОУСбП еОмТжйОккя СУСаж, кПбігзиОгкС лСбігСйияє 
лТС оП її ТСгжпіб, О язсС еОмТжйОкжР вТСйОгякжк-кПТПежгПкм кП йОє ТСгжпіб кО мПТжмСТії 
КзТОїкж - гжлиСйОмжпкП лТПгУмОбкжомбС ОаС зСкУФиьУьзФ ФУмОкСбФ біглСбігкСї ікСеПйкСї 
гПТдОбж. 

ГиОбО 71. ЙТСоПУФОиькі гії Ф УлТОбі лТС лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи мО лСТягСз 
їХ лТСбПгПккя 

ЛмОммя 508. ЙТСбПгПккя лТСоПУФОиькжХ гіР 
1. К УлТОбі лТС лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи лТСоПУФОиькі гії лТСбСгямьУя е йПмСю 

СмТжйОккя гСзОеіб, кПСаХігкжХ гия лТОбжиькСвС бжТірПккя оієї УлТОбж. 
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2. ДС лТСоПУФОиькжХ гіР кОиПдОмь: 
1) УзиОгПккя лТСмСзСиФ лТС лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи; 
2) СлжмФбОккя СУіа, язі лТжмявОюмьУя гС ОгйікіУмТОмжбкСї біглСбігОиькСУмі еО 

лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи, Убігзіб, ікржХ СУіа; 
3) бжмТПаФбОккя гСзФйПкміб, кПСаХігкжХ гия лТСбОгдПккя Ф УлТОбі лТС лСТФрПккя 

йжмкжХ лТОбжи, ОаС кОиПдкжй пжкСй еОбіТПкжХ їХ зСліР пж бжмявіб е кжХ; 
4) мжйпОУСбП бжиФпПккя мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб, еОекОпПкжХ Ф лФкзмі 3 УмОммі 

461 оьСвС КСгПзУФ, мО гСзФйПкміб кО кжХ; 
5) йжмкП СаУмПдПккя; 
6) лТПг'ябиПккя мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб і гСзФйПкміб гия бліекОккя; 
7) ПзУлПТмжеО; 
8) беяммя лТСа мО еТОезіб гия лТСбПгПккя гСУиігдПккя (ОкОиіеФ, ПзУлПТмжеж). 
3. Йіг пОУ лТСбПгПккя лТСоПУФОиькжХ гіР, еОекОпПкжХ Ф лФкзмОХ 2, 4 - 6, 8 пОУмжкж 

гТФвСї оієї УмОммі, УзиОгОюмьУя лТСмСзСиж, нСТйж язжХ бУмОкСбиююмьУя оПкмТОиькжй 
СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ 
лСиімжзФ. 

ЛмОммя 509. ИлжмФбОккя СУіа, язі лТжмявФюмьУя гС ОгйікіУмТОмжбкСї 
біглСбігОиькСУмі еО лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи, Убігзіб, ікржХ СУіа 

1. ЙСУОгСбО СУСаО йжмкСвС СТвОкФ, Ф лТСбОгдПккі язСї екОХСгжмьУя УлТОбО лТС 
лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи, йСдП СлжмФбОмж СУСаФ, язО лТжмявФємьУя гС ОгйікіУмТОмжбкСї 
біглСбігОиькСУмі еО оП лТОбСлСТФрПккя, О мОзСд Убігзіб, ікржХ СУіа. 

2. ИУСаж, язі бжзижзОюмьУя гия СлжмФбОккя, лСбжккі е'ябжмжУя кО бжзижз йжмкСвС 
СТвОкФ і лТОбгжбС лСбігСйжмж бУП, сС їй бігСйС лТС СаУмОбжкж, язі УмСУФюмьУя УлТОбж лТС 
лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи. 

3. ИУСаж, язі лігиявОюмь СлжмФбОккю Ф УлТОбі, бжзижзОюмьУя лСбіУмзСю, язО 
бТФпОємьУя їй ліг ТСелжУзФ, ОаС мПиПнСкСвТОйСю, мПиПвТОйСю пж еО гСлСйСвСю ікржХ 
еОУСаіб еб'яезФ. 

4. К лСбіУмоі еОекОпОюмьУя лТіебжсП, ій'я, лС аОмьзСбі СУСаж, язО бжзижзОємьУя гия 
СлжмФбОккя, лСУОгО, лТіебжсП, ій'я, лС аОмьзСбі лСУОгСбСї СУСаж йжмкСвС СТвОкФ, Ф 
лТСбОгдПккі язСї екОХСгжмьУя УлТОбО лТС лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи, йіУоП мО пОУ ябзж. 

5. ЙТС лТСбПгПккя СлжмФбОккя УзиОгОємьУя лТСмСзСи еО нСТйСю, бУмОкСбиПкСю 
оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ 
нікОкУСбФ лСиімжзФ. 

ЛмОммя 510. ВжмТПаФбОккя гСзФйПкміб, кПСаХігкжХ гия лТСбОгдПккя Ф УлТОбі лТС 
лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи 

1. ЙСУОгСбО СУСаО йжмкСвС СТвОкФ, Ф лТСбОгдПккі язСї екОХСгжмьУя УлТОбО лТС 
лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи, йСдП бжмТПаФбОмж гСзФйПкмж, кПСаХігкі гия ТСевиягФ УлТОбж, Ф 
мСйФ пжУиі йОмПТіОиж нСмС- і зікСеРСйзж, ебФзС- і бігПСеОлжУФ, ікнСТйОоіРкжХ аОе мО аОкзіб 
гОкжХ, О мОзСд ікрі кСУії ікнСТйОоії. 

2. ИУСаО, язіР ОгТПУСбОкС бжйСвФ лТС лСгОккя гСзФйПкміб, еСаСб'яеОкО кП ліекір яз Ф 
л'ямжгПккжР УмТСз кОгіУиОмж їХ лСУОгСбіР СУСаі йжмкСвС СТвОкФ, язО бжйОвОє лСгОмж 
гСзФйПкмж. 

3. К ТОеі язсС бігУФмкіУмь гСзФйПкміб йСдП лТжебПУмж гС лСТФрПккя вСУлСгОТУьзСї 
гіяиькСУмі ліглТжєйУмбО ОаС кПйСдижбСУмі лігвСмСбзж мО лСгОккя ФУмОкСбиПкСї 
еОзСкСгОбУмбСй ебімкСУмі, СУСаО, язіР ОгТПУСбОкС бжйСвФ лТС лСгОккя гСзФйПкміб, кОгОє 
кОиПдкжй пжкСй еОбіТПкі зСлії мОзжХ гСзФйПкміб ОаС бжмявж е кжХ е лжУьйСбжй 
СаґТФкмФбОккяй кПйСдижбСУмі кОгОккя СТжвікОиіб гСзФйПкміб. 

ЛмОммя 511. МжйпОУСбП бжиФпПккя мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб і гСзФйПкміб 
1. МСбОТж - аПелСУПТПгкі лТПгйПмж лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи мО біглСбігкі гСзФйПкмж, 

кПСаХігкі яз гСзОеж Ф УлТОбі лТС лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи, йСдФмь мжйпОУСбС бжиФпОмжУя. 
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ДСзФйПкмж, язі лПТПаФбОюмь б ПиПзмТСккСйФ бжвиягі, бжиФпОюмьУя ТОеСй е біглСбігкжйж 
кСУіяйж. 

2. К ТОеі бжябиПккя лСТФрПкь йжмкжХ лТОбжи, лПТПгаОпПкжХ пОУмжкСю рСУмСю УмОммі 
470, пОУмжкСю мТПмьСю УмОммі 471, УмОммяйж 472, 473, 476, пОУмжкСю рСУмСю УмОммі 481, 
УмОммяйж 482 - 484 оьСвС КСгПзУФ, мжйпОУСбП бжиФпПккя мСбОТіб, Ф мСйФ пжУиі мТОкУлСТмкжХ 
еОУСаіб СУСажУмСвС зСТжУмФбОккя, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя, язі 
лігиявОюмь зСкніУзОоії біглСбігкС гС ожХ УмОмПР, О мОзСд біглСбігкжХ гСзФйПкміб є 
СаСб'яезСбжй. 

3. К ТОеі бпжкПккя лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи СУСаСю, язО кП йОє б КзТОїкі лСУміРкСвС 
йіУоя лТСджбОккя ОаС ОгТПУж, гСлФУзОємьУя мжйпОУСбП бжиФпПккя мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ 
еОУСаіб Ф зіиьзСУмі, кПСаХігкіР гия еОаПелПпПккя УмявкПккя рмТОнФ ОаС бОТмСУмі мСбОТіб, 
мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб біглСбігкС гС пОУмжкж гТФвСї УмОммі 541 оьСвС КСгПзУФ. 

4. МжйпОУСбС бжиФпПкі мСбОТж, Ф мСйФ пжУиі мТОкУлСТмкі еОУСаж СУСажУмСвС 
зСТжУмФбОккя, мТОкУлСТмкі еОУСаж зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя мО гСзФйПкмж лСбжккі аФмж 
лПТПиіпПкі Ф лТСмСзСиі, сС УзиОгОємьУя б лПТПгаОпПкжХ ожй КСгПзУСй бжлОгзОХ, ОаС б 
гСгОкСйФ гС кьСвС СлжУі е мСпкжй еОекОпПккяй зіиьзСУмі, йіТж, бОвж мО СУСаижбжХ СекОз 
ожХ мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб мО гСзФйПкміб, О мОзСд бОТмСУмі мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ 
еОУСаіб. 

ЛмОммя 512. ИУзОТдПккя мжйпОУСбСвС бжиФпПккя мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб 
1. МжйпОУСбП бжиФпПккя мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб мО гСзФйПкміб, еОекОпПкжХ Ф 

пОУмжкі лПТріР УмОммі 511 оьСвС КСгПзУФ, йСдП аФмж СУзОТдПкС б лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ 
виОбСю 4 оьСвС КСгПзУФ мО ікржйж еОзСкОйж КзТОїкж. 

2. ЙСгОккя УзОТвж кО ТірПккя лТС еОУмСУФбОккя мжйпОУСбСвС бжиФпПккя мСбОТіб, 
мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб мО гСзФйПкміб, еОекОпПкжХ Ф пОУмжкі лПТріР УмОммі 511 оьСвС КСгПзУФ, 
кП еФлжкяє гію мОзСвС ТірПккя. 

ЛмОммя 513. ЙТСбПгПккя йжмкжХ СаУмПдПкь 
1. ЙСУОгСбО СУСаО йжмкСвС СТвОкФ, Ф лТСбОгдПккі язСї екОХСгжмьУя УлТОбО лТС 

лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи і язО йОє гСУмОмкі лігУмОбж ббОдОмж, сС кО мПТжмСТії ОаС б 
лТжйісПккяХ ліглТжєйУмб, ОаС б мТОкУлСТмкжХ еОУСаОХ, сС їй кОиПдОмь, екОХСгямьУя 
мСбОТж, сС є аПелСУПТПгкійж лТПгйПмОйж лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи, ОаС мСбОТж іе 
УлПоіОиькС бжвСмСбиПкжйж УХСбжсОйж (мОРкжзОйж), сС бжзСТжУмСбФбОижУя гия 
лТжХСбФбОккя аПелСУПТПгкіХ лТПгйПміб лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи біг йжмкСвС зСкмТСию, 
мТОкУлСТмкі еОУСаж, сС бжзСТжУмСбФбОижУя гия лПТПйісПккя аПелСУПТПгкіХ лТПгйПміб 
лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж, О мОзСд гСзФйПкмж мО ікнСТйОоія, 
Ф мСйФ пжУиі мі, сС лПТПаФбОюмь б ПиПзмТСккСйФ бжвиягі, кПСаХігкі гия ТСевиягФ УлТОбж лТС 
лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи, йСдП лТСбСгжмж йжмкП СаУмПдПккя мОзжХ мПТжмСТіР, лТжйісПкь 
ОаС мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб. 

2. ЖжмкП СаУмПдПккя лТСбСгжмьУя е йПмСю бжябиПккя мСбОТіб, гСзФйПкміб, ікнСТйОоії, 
еОекОпПкжХ Ф пОУмжкі лПТріР оієї УмОммі, мО їХ мжйпОУСбСвС бжиФпПккя біглСбігкС гС УмОммі 
511 оьСвС КСгПзУФ. 

3. ЖжмкП СаУмПдПккя лТСбСгжмьУя Ф лТжУФмкСУмі лСУОгСбжХ СУіа ліглТжєйУмб, 
еОекОпПкжХ Ф пОУмжкі лПТріР оієї УмОммі. 

4. ЙСУОгСбі СУСаж йжмкжХ СТвОкіб йОюмь лТОбС еОлТСУжмж гС ФпОУмі Ф йжмкСйФ 
СаУмПдПккі УлПоіОиіУміб. 

5. ЙТС лТСбПгПккя йжмкСвС СаУмПдПккя УзиОгОємьУя лТСмСзСи еО нСТйСю, 
бУмОкСбиПкСю оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО 
ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ. 
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ЛмОммя 514. ЙТПг'ябиПккя мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб, гСзФйПкміб гия бліекОккя 
1. ЗО ТірПккяй лСУОгСбСї СУСаж йжмкСвС СТвОкФ, Ф лТСбОгдПккі язСї екОХСгжмьУя 

УлТОбО лТС лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи, СУСаі, язО бпжкжиО оП лСТФрПккя, О мОзСд УбігзФ 
йСдФмь аФмж лТПг'ябиПкі мСбОТж, мТОкУлСТмкі еОУСаж, гСзФйПкмж гия бліекОккя. 

2. ИУСаФ, язО аПТП ФпОУмь Ф бліекОккі, УлСпОмзФ СлжмФюмь лТС СаУмОбжкж, еО язжХ бСкО 
аОпжиО мСбОТж, мТОкУлСТмкі еОУСаж, гСзФйПкмж, еОекОпПкі Ф пОУмжкі лПТріР оієї УмОммі, мО 
СекОзж, еО язжйж бСкО йСдП лТСбПУмж бліекОккя. 

3. МСбОТж, мТОкУлСТмкі еОУСаж, гСзФйПкмж лТПг'ябияюмьУя б вТФлі СгкСТігкжХ мСбОТіб, 
мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб, гСзФйПкміб. 

4. ЙТПг'ябиПккя гия бліекОккя лТСбСгжмьУя б лТжУФмкСУмі лСкямжХ. 
5. ЙТС лТПг'ябиПккя мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб, гСзФйПкміб гия бліекОккя 

УзиОгОємьУя лТСмСзСи еО нСТйСю, бУмОкСбиПкСю оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, 
сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ. 

ЛмОммя 515. ДзУлПТмжеО мО бжУкСбСз ПзУлПТмО 
1. ДзУлПТмжеО лТжекОпОємьУя, язсС гия е'яУФбОккя лжмОкь, сС бжкжзОюмь Ф УлТОбі лТС 

лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи, бжкжзиО лСмТПаО Ф УлПоіОиькжХ екОккяХ е СзТПйжХ вОиФеПР 
кОФзж, мПХкізж, йжУмПомбО, ТПиівії мСсС. ЗОекОпПкО ПзУлПТмжеО кП є УФгСбСю ПзУлПТмжеСю. 

2. ДзУлПТмжеО лТСбСгжмьУя ПзУлПТмОйж УлПоіОиіеСбОкСвС СТвОкФ е лжмОкь ПзУлПТмжеж 
мО гСУиігдПкь оПкмТОиькСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ йжмкФ 
лСиімжзФ, РСвС бігСзТПйиПкжХ лігТСегіиіб мО ікржХ ФУмОкСб ОаС СзТПйжйж УлПоіОиіУмОйж, язі 
лТжекОпОюмьУя лСУОгСбСю СУСаСю йжмкСвС СТвОкФ, Ф лТСбОгдПккі язСї екОХСгжмьУя УлТОбО 
лТС лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи. ИУСаО, сСгС язСї лСТФрПкС еОекОпПкФ УлТОбФ, йОє лТОбС кО 
лТСбПгПккя еО її ТОХФкСз кПеОиПдкСї ПзУлПТмжеж. 

3. ЙСУмОбиПкі лПТПг ПзУлПТмСй лжмОккя мО РСвС бжУкСбСз кП лСбжккі бжХСгжмж еО йПді 
УлПоіОиькжХ екОкь ПзУлПТмО. ДзУлПТм кОгОє бжУкСбСз Ф лжУьйСбіР нСТйі біг УбСвС ійПкі. К 
бжУкСбзФ бжзиОгОюмьУя УФмь лТСбПгПкСї кжй ПзУлПТмжеж мО СаґТФкмФбОккя біглСбігі кО 
лСУмОбиПкі еОлжмОккя. 

4. ЯзсС ПзУлПТм ліг пОУ лТСбПгПккя ПзУлПТмжеж бУмОкСбжмь СаУмОбжкж, сС йОюмь 
екОпПккя гия УлТОбж, е лТжбСгФ язжХ РСйФ кП аФиС лСУмОбиПкС еОлжмОкь, бік йОє лТОбС 
бжзиОУмж оі СаУмОбжкж Ф УбСєйФ бжУкСбзФ. 

5. ВжУкСбСз ПзУлПТмО кП є СаСб'яезСбжй гия лСУОгСбСї СУСаж йжмкСвС СТвОкФ, Ф 
лТСбОгдПккі язСї екОХСгжмьУя УлТОбО лТС лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи. К ТОеі кПевСгж оієї 
СУСаж е бжУкСбзСй ПзУлПТмО Ф лСУмОкСбі, язО бжкСУжмьУя Ф УлТОбі, лСбжккС йіУмжмжУя 
СаґТФкмФбОккя мОзСї кПевСгж. 

6. К ТОеі кПкОиПдкСї язСУмі ОаС лСбкСмж бжУкСбзФ ПзУлПТмО йСдП аФмж лТжекОпПкО 
лСбмСТкО ПзУлПТмжеО, лТСбПгПккя язСї гСТФпОємьУя ікрСйФ ПзУлПТмФ (ПзУлПТмОй). 

ЛмОммя 516. ЙСТягСз лТжекОпПккя ПзУлПТмжеж 
1. ВжекОбрж еО кПСаХігкП лТСбПгПккя ПзУлПТмжеж, лСУОгСбО СУСаО йжмкСвС СТвОкФ, Ф 

лТСбОгдПккі язСї екОХСгжмьУя УлТОбО лТС лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи, бжкСУжмь лСУмОкСбФ, 
Ф язіР бжекОпОюмьУя лігУмОбж гия лТжекОпПккя ПзУлПТмжеж, лТіебжсП ПзУлПТмО ОаС 
кОРйПкФбОккя УлПоіОиіеСбОкСвС СТвОкФ е лжмОкь ПзУлПТмжеж мО гСУиігдПкь оПкмТОиькСвС 
СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ йжмкФ лСиімжзФ, РСвС бігСзТПйиПкСвС 
лігТСегіиФ пж ікрСї біглСбігкСї ФУмОкСбж, б язіР йОє лТСбСгжмжУя ПзУлПТмжеО. К оіР дП 
лСУмОкСбі УмОбиямьУя зСкзТПмкі лжмОккя, язі йОюмь аФмж бжТірПкі ліг пОУ лТСбПгПккя 
ПзУлПТмжеж, О мОзСд бжекОпОюмьУя йОмПТіОиж, сС лПТПгОюмьУя Ф ТСелСТягдПккя ПзУлПТмО. 

2. ДС лТжекОпПккя ПзУлПТмО е'яУСбФюмьУя кПСаХігкі бігСйСУмі лТС РСвС 
лТСнПУіСкОиіей мО зСйлПмПкмкіУмь. 

3. КірПккя лТС лТжекОпПккя ПзУлПТмжеж є СаСб'яезСбжй гия ПзУлПТмО, О мОзСд гия 
лСУОгСбжХ СУіа ліглТжєйУмбО, гП лТОоює ПзУлПТм. 
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ЛмОммя 517. ИгПТдОккя лТСа мО еТОезіб гия лТСбПгПккя ПзУлПТмжеж 
1. ЙСУОгСбО СУСаО йжмкСвС СТвОкФ, Ф лТСбОгдПккі язСї екОХСгжмьУя УлТОбО лТС 

лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи, йОє лТОбС бігажТОмж б СУіа, язі лТжмявФюмьУя гС 
біглСбігОиькСУмі еО лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи, еТОезж ліглжУФ, лСпПТзФ, О мОзСд аТОмж 
лТСаж мО еТОезж мСбОТіб, кПСаХігкі гия лТСбПгПккя ПзУлПТмжеж. 

2. ИУСаО, сСгС язСї лСТФрПкС УлТОбФ лТС лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи, її лТПгУмОбкжзж, 
еОХжУкжз, йОюмь лТОбС зиСлСмОмжУя лПТПг йжмкжй СТвОкСй, лСУОгСбО СУСаО язСвС 
егіРУкює лТСбОгдПккя Ф еОекОпПкіР УлТОбі, лТС беяммя лТСа мО еТОезіб гия лТСбПгПккя 
ПзУлПТмжеж. К ТОеі бігйСбж Ф еОгСбСиПккі мОзСвС зиСлСмОккя йжмкжР СТвОк лСбжкПк 
лжУьйСбС лСбігСйжмж лТС оП СУСаФ, язО лСгОиО зиСлСмОккя, е бйСмжбСбОкжй 
СаґТФкмФбОккяй лТжпжк бігйСбж. 

3. К ТОеі лСмТПаж беяммя лТСа мО еТОезіб йСдП лТСбСгжмжУя мОзСд б СУіа, кП 
еОекОпПкжХ Ф пОУмжкі лПТріР оієї УмОммі, УбігпПккя мО ФпОУмь язжХ Ф бжбпПккі мО Соікоі 
СаУмОбжк лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи йСдФмь йОмж іУмСмкП екОпПккя гия лТСбОгдПккя і 
ТСевиягФ УлТОбж. 

4. ЙСУОгСбО СУСаО йжмкСвС СТвОкФ, Ф лТСбОгдПккі ОаС кО ТСевиягі язСї екОХСгжмьУя 
УлТОбО лТС лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи, бжкСУжмь лСУмОкСбФ лТС беяммя лТСа мО еТОезіб. 

5. ДС беяммя лТСа мО еТОезіб Ф ТОеі лСмТПаж йСдП еОиФпОмжУя ПзУлПТм. 
6. ЙТС беяммя лТСа мО еТОезіб УзиОгОємьУя лТСмСзСи. 

ЛмОммя 518. ДСТФпПккя кО лТСбПгПккя СзТПйжХ лТСоПУФОиькжХ гіР 
1. ЙСУОгСбО СУСаО йжмкСвС СТвОкФ, Ф лТСбОгдПккі язСї екОХСгжмьУя УлТОбО лТС 

лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи, йОє лТОбС гСТФпжмж лТСбПгПккя зСкзТПмкжХ лТСоПУФОиькжХ гіР 
лСУОгСбіР СУСаі ікрСвС йжмкСвС СТвОкФ. 

2. ДСТФпПккя лСбжккС аФмж бжзСкОкС кП аіиьр яз Ф л'ямжгПккжР УмТСз е гкя РСвС 
СгПТдОккя. 

ЛмОммя 519. ВжмТОмж Ф УлТОбі лТС лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи 
1. ВжмТОмж Ф УлТОбі лТС лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи УзиОгОюмьУя е бжгОмзіб кО 

ікбПкмОТжеОоію, еаПТівОккя, лПТПбПеПккя (лПТПУжиОккя) мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб, 
еОекОпПкжХ Ф лФкзмі 3 УмОммі 461 оьСвС КСгПзУФ, О мОзСд е ікржХ лСкПУПкжХ йжмкжйж 
СТвОкОйж бжмТОм кО лТСбОгдПккя ОаС ТСевияг УлТОбж. 

2. ДС бжмТОм Ф УлТОбі лТС лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи кОиПдОмь мОзСд зСрмж, сС 
бжлиОпФюмьУя ПзУлПТмФ еО бжзСкОккя РСвС СаСб'яезіб мО еО ТСаСмФ, бжзСкОкФ еО гСТФпПккяй 
йжмкСвС СТвОкФ, бжлиОмж гСаСбжХ, зСйлПкУОоії кО лТСїег гС йжмкСвС СТвОкФ і кОеОг мО 
кОРйОккя лТжйісПккя, О мОзСд зСрмж, СгПТдОкі УбігзСй кО бігрзСгФбОккя бжмТОм, 
лСб'яеОкжХ е бжзижзСй гия гОпі лСяУкПкь. 

3. ЗО ТСаімкжзОйж мО УиФдаСбояйж, язі бжзижзОюмьУя гС йжмкСвС СТвОкФ яз Убігзж, 
ПзУлПТмж, лПТПзиОгОпі, еаПТівОємьУя УПТПгкіР йіУяпкжР еОТСаімСз еО йіУоПй СУкСбкСї 
ТСаСмж. ИУСаж, язі кП є ТСаімкжзОйж мО УиФдаСбояйж, СмТжйФюмь Ф еб'яезФ е мОзжй 
бжзижзСй вТСрСбФ зСйлПкУОоію, язФ бжлиОпФє йжмкжР СТвОк. 

ЛмОммя 520. ВігрзСгФбОккя бжмТОм Ф УлТОбі лТС лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи 
1. ВжмТОмж Ф УлТОбі лТС лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи бігрзСгСбФюмьУя СУСаСю, сСгС 

язСї бжкПУПкС лСУмОкСбФ лТС кОзиОгПккя ОгйікіУмТОмжбкСвС УмявкПккя. ВжмТОмж кО СлиОмФ 
лСУиФв лПТПзиОгОпО бігрзСгСбФюмьУя е гПТдОбкСвС аюгдПмФ. 

2. ЙСУОгСбО СУСаО йжмкСвС СТвОкФ, б лТСбОгдПккі язСї екОХСгжмьУя УлТОбО лТС 
лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи, О мОзСд лСУОгСбО СУСаО, язО егіРУкює ТСевияг оієї УлТОбж, 
еСаСб'яеОкі еіаТОмж мО гСгОмж гС УлТОбж гСзФйПкмж лТС лСкПУПкі Ф УлТОбі бжмТОмж. 

3. ЙСТягСз бігрзСгФбОккя бжмТОм Ф УлТОбі лТС лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи, СапжУиПккя 
УФй, сС лігиявОюмь бігрзСгФбОккю, О мОзСд лСТягСз ТСелСТягдПккя СмТжйОкжйж 
зСрмОйж бУмОкСбиююмьУя оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє 
нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ. 
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ЛмОммя 521. КСйлТСйіУ Ф УлТОбі лТС лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи 
1. ЗО бігУФмкСУмі б гіяХ СУСаж, язО бпжкжиО лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи, СекОз 

зТжйікОиькСвС лТОбСлСТФрПккя лТСбОгдПккя Ф УлТОбі лТС оП лТОбСлСТФрПккя йСдП аФмж 
лТжлжкПкС рияХСй зСйлТСйіУФ. КСйлТСйіУ лСиявОє б ФзиОгПккі йжТСбСї ФвСгж йід 
еОекОпПкСю СУСаСю мО йжмкжй СТвОкСй, лСУОгСбО СУСаО язСвС егіРУкює лТСбОгдПккя Ф 
УлТОбі. 

2. ЗО ФйСбОйж йжТСбСї ФвСгж СУСаО, язО бпжкжиО лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи, Ф 
бжекОпПкжР Ф йжТСбіР ФвСгі УмТСз, язжР кП йСдП лПТПбжсФбОмж 30 гкіб, еСаСб'яеОкО: 

1) бкПУмж гС гПТдОбкСвС аюгдПмФ зСрмж б ТСейіТі, сС гСТібкює УФйі рмТОнФ, 
лПТПгаОпПкСвС УОкзоією біглСбігкСї УмОммі оьСвС КСгПзУФ, мО 

2) Ф ТОеі язсС УОкзоією біглСбігкСї УмОммі оьСвС КСгПзУФ лПТПгаОпПкО зСкніУзОоія 
мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб - аПелСУПТПгкіХ лТПгйПміб лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи, 
лСйіУмжмж мОзі мСбОТж, мТОкУлСТмкі еОУСаж Ф йжмкжР ТПджй: 

О) бігйСбж кО зСТжУмь гПТдОбж, ОаС 
а) екжсПккя ОаС ТФРкФбОккя - Ф мСйФ пжУиі язсС еО бжУкСбзСй йжмкСвС СТвОкФ 

еОекОпПкі мСбОТж, мТОкУлСТмкі еОУСаж кП йСдФмь аФмж лСйісПкі Ф йжмкжР ТПджй бігйСбж кО 
зСТжУмь гПТдОбж ОаС бжлФсПкі Ф біиькжР Саів, ОаС 

б) ійлСТмФ ОаС ПзУлСТмФ - е СаСб'яезСбжй гСмТжйОккяй еОХСгіб мОТжнкСвС мО 
кПмОТжнкСвС ТПвФиюбОккя, б мСйФ пжУиі УлиОмСю кОиПдкжХ йжмкжХ лиОмПдіб. ЙТж оьСйФ гС 
ТСейіТФ зСрміб, лПТПгаОпПкжХ лФкзмСй 1 пОУмжкж гТФвСї оієї УмОммі, еОУмСУСбФємьУя 
зСПніоієкм 1,3. 

МТОкУлСТмкі еОУСаж, сС бжзСТжУмСбФбОижУя гия лПТПйісПккя мСбОТіб - аПелСУПТПгкіХ 
лТПгйПміб лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж лСеО йжмкжй 
зСкмТСиПй, О мОзСд мСбОТж мО/ОаС мТОкУлСТмкі еОУСаж іе УлПоіОиькС бжвСмСбиПкжйж 
УХСбжсОйж (мОРкжзОйж), сС бжзСТжУмСбФбОижУя гия лПТПйісПккя мСбОТіб - аПелСУПТПгкіХ 
лТПгйПміб лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж, йСдФмь аФмж лСйісПкі 
бжзиюпкС б йжмкжР ТПджй бігйСбж кО зСТжУмь гПТдОбж пж екжсПккя ОаС ТФРкФбОккя. 

3. ЗО ФйСбОйж йжТСбСї ФвСгж йжмкжР СТвОк еСаСб'яеОкжР лТжлжкжмж лТСбОгдПккя Ф 
УлТОбі лТС лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи сСгС СУСаж, язО бпжкжиО лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи, 
мО егіРУкжмж йжмкП СнСТйиПккя еОгПзиОТСбОкжХ кПю мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб 
біглСбігкС гС еОябиПкСвС йжмкСвС ТПджйФ. 

4. МСбОТж, мТОкУлСТмкі еОУСаж, еОекОпПкі Ф пОУмжкі гТФвіР оієї УмОммі, йСдФмь аФмж 
лТПгйПмСй йжТСбСї ФвСгж ижрП еО ФйСбж, сС СУСаО, язО бпжкжиО лСТФрПккя йжмкжХ 
лТОбжи, є биОУкжзСй ожХ мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб ОаС ФлСбкСбОдПкО ТСелСТягдОмжУя 
кжйж. 

5. ИУСаО, язО бпжкжиО лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи, ебПТмОємьУя гС зПТібкжзО йжмкСвС 
СТвОкФ іе еОябСю гСбіиькСї нСТйж е лТСХОккяй лТС лТжлжкПккя УлТОбж лТС оП лСТФрПккя 
йжмкжХ лТОбжи рияХСй зСйлТСйіУФ. ЛОзм лСгОккя мОзСї еОябж нізУФємьУя Ф лСТягзФ, 
бжекОпПкСйФ пОУмжкОйж мТПмьСю і пПмбПТмСю УмОммі 264 оьСвС КСгПзУФ. К ТОеі бігУФмкСУмі 
еОзСккжХ лігУмОб гия лТжлжкПккя УлТОбж лТС лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи рияХСй 
зСйлТСйіУФ йжмкжР СТвОк лТСмявСй СгкСвС ТСаСпСвС гкя, кОУмФлкСвС еО гкПй лСгОккя 
еОябж, кОгОє еОябкжзФ бйСмжбСбОкФ біглСбігь лТС лТжпжкж кПеОУмСУФбОккя лТСоПгФТж 
зСйлТСйіУФ. 

6. ЖжТСбО ФвСгО ФзиОгОємьУя Ф лжУьйСбіР нСТйі. ЙТОбС її ліглжУОккя біг ійПкі йжмкжоь 
кОгОємьУя зПТібкжзОй ожХ йжмкжоь ОаС їХ еОУмФлкжзОй, О біг ійПкі оПкмТОиькСвС СТвОкФ 
бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ йжмкФ лСиімжзФ, - лСУОгСбжй СУСаОй, 
ФлСбкСбОдПкжй кО оП біглСбігкС гС лСУОгСбжХ ікУмТФзоіР. МжлСбО йжТСбО ФвСгО 
еОмбПТгдФємьУя оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО 
ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ. 

7. К ТОеі кПбжзСкОккя СУСаСю, язО бпжкжиО лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи, Ф бжекОпПкжР 
йжТСбСю ФвСгСю УмТСз, язжР кП йСдП лПТПбжсФбОмж 30 гкіб, гіР, еОекОпПкжХ Ф пОУмжкі 
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гТФвіР оієї УмОммі, ФвСгО ббОдОємьУя кПгіРУкСю і лТСбОгдПккя Ф УлТОбі лТС лСТФрПккя 
йжмкжХ лТОбжи лСкСбиюємьУя. 

8. ЖжТСбО ФвСгО Ф УлТОбі лТС лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи СУзОТдПккю кП лігиявОє. 
9. К ТОеі лТжлжкПккя лТСбОгдПккя Ф УлТОбі лТС лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи рияХСй 

зСйлТСйіУФ СУСаО, язО бпжкжиО оП лТОбСлСТФрПккя, ббОдОємьУя мОзСю, сС кП аФиО 
лТжмявкФмО еО кьСвС гС ОгйікіУмТОмжбкСї біглСбігОиькСУмі. 

ЛмОммя 522. ИТвОкж, ФлСбкСбОдПкі ТСевиягОмж УлТОбж лТС лСТФрПккя йжмкжХ 
лТОбжи 

1. ЛлТОбж лТС лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи, лПТПгаОпПкі УмОммяйж 468, 469, пОУмжкОйж 
лПТрСю - л'ямСю УмОммі 470, пОУмжкОйж лПТрСю і гТФвСю УмОммі 471, УмОммяйж 474, 475, 477 - 
480, пОУмжкОйж лПТрСю - л'ямСю УмОммі 481, УмОммПю 485 оьСвС КСгПзУФ, ТСевиягОюмьУя 
йжмкжйж СТвОкОйж. 

2. ЛлТОбж лТС лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи, лПТПгаОпПкі пОУмжкСю рСУмСю УмОммі 470, 
пОУмжкСю мТПмьСю УмОммі 471, УмОммяйж 472, 473, 476, пОУмжкСю рСУмСю УмОммі 481, 
УмОммяйж 482 - 484 оьСвС КСгПзУФ, О мОзСд ФУі УлТОбж лТС лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи, 
бпжкПкі СУСаОйж, язі кП гСУявиж 18-ТіпкСвС бізФ, ТСевиягОюмьУя ТОРСккжйж, ТОРСккжйж Ф 
йіУмі, йіУьзжйж пж йіУьзТОРСккжйж УФгОйж (УФггяйж). 

ЛмОммя 523. ЙСбкСбОдПккя лСУОгСбжХ СУіа йжмкжХ СТвОкіб сСгС ТСевиягФ УлТОб 
лТС лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи 

1. Віг ійПкі йжмкжоь УлТОбж лТС лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи ТСевиягОюмьУя 
зПТібкжзОйж ожХ йжмкжоь ОаС їХ еОУмФлкжзОйж, О біг ійПкі оПкмТОиькСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї 
биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ йжмкФ лСиімжзФ, - лСУОгСбжйж СУСаОйж, ФлСбкСбОдПкжйж кО 
оП біглСбігкС гС лСУОгСбжХ ікУмТФзоіР, ОаС ікржйж СУСаОйж, ФлСбкСбОдПкжйж кО оП 
зПТібкжзСй оПкмТОиькСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ йжмкФ лСиімжзФ. 

ЛмОммя 524. ЖіУоП ТСевиягФ УлТОбж лТС лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи 
1. ЛлТОбО лТС лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи ТСевиягОємьУя еО йіУоПекОХСгдПккяй 

йжмкСвС СТвОкФ, лСУОгСбі СУСаж язСвС егіРУкюбОиж лТСбОгдПккя Ф оіР УлТОбі. 

ЛмОммя 525. ЛмТСз ТСевиягФ УлТОбж лТС лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи 
1. ЛлТОбО лТС лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи ТСевиягОємьУя Ф л'ямкОгоямжгПккжР УмТСз е 

гкя СмТжйОккя лСУОгСбСю СУСаСю йжмкСвС СТвОкФ ОаС УФгСй (УФггПю) йОмПТіОиіб, 
кПСаХігкжХ гия бжТірПккя УлТОбж. 

ЛмОммя 526. ЙТжУФмкіУмь ліг пОУ ТСевиягФ УлТОбж СУСаж, язО лТжмявФємьУя гС 
ОгйікіУмТОмжбкСї біглСбігОиькСУмі еО лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи, ОаС її 

лТПгУмОбкжзО 
1. ЛлТОбО лТС лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи ТСевиягОємьУя б лТжУФмкСУмі СУСаж, язО 

лТжмявФємьУя гС ОгйікіУмТОмжбкСї біглСбігОиькСУмі еО оП лТОбСлСТФрПккя, мО/ОаС її 
лТПгУмОбкжзО. 

2. ЙТС пОУ мО йіУоП ТСевиягФ УлТОбж лТС лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи йжмкжй СТвОкСй 
оПР СТвОк ікнСТйФє СУСаФ, язО лТжмявФємьУя гС ОгйікіУмТОмжбкСї біглСбігОиькСУмі еО 
лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи, лСрмСбжй біглТОбиПккяй е лСбігСйиПккяй лТС бТФпПккя, язсС 
оП кП аФиС еТСаиПкС ліг пОУ бТФпПккя еОекОпПкіР СУСаі зСлії лТСмСзСиФ лТС лСТФрПккя 
йжмкжХ лТОбжи. 

3. К ТОеі ТСевиягФ УлТОбж лТС лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи Ф УФгі лТС пОУ мО йіУоП 
ТСевиягФ УлТОбж УФг (УФггя) лСбігСйияє СУСаФ, язО лТжмявФємьУя гС ОгйікіУмТОмжбкСї 
біглСбігОиькСУмі еО оП лТОбСлСТФрПккя, О мОзСд біглСбігкжР йжмкжР СТвОк. 

4. ЛлТОбО лТС лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи йСдП аФмж ТСевиякФмО еО бігУФмкСУмі СУСаж, 
язО лТжмявФємьУя гС ОгйікіУмТОмжбкСї біглСбігОиькСУмі еО оП лТОбСлСТФрПккя, ижрП Ф 
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бжлОгзОХ, язсС є гОкі лТС УбСєпОУкП її УлСбісПккя лТС йіУоП і пОУ ТСевиягФ УлТОбж і язсС 
біг кПї кП кОгіРриС зиСлСмОккя лТС лПТПкПУПккя ТСевиягФ УлТОбж. 

ЛмОммя 527. Вжгж лСУмОкСб Ф УлТОбі лТС лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи 
1. К УлТОбі лТС лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи йжмкжР СТвОк ОаС УФг (УФггя), сС ТСевиягОє 

УлТОбФ, бжкСУжмь СгкФ е мОзжХ лСУмОкСб: 
1) лТС лТСбПгПккя гСгОмзСбСї лПТПбіТзж; 
2) лТС кОзиОгПккя ОгйікіУмТОмжбкСвС УмявкПккя; 
3) лТС еОзТжммя лТСбОгдПккя Ф УлТОбі. 
2. К лСУмОкСбі лТС лТСбПгПккя гСгОмзСбСї лПТПбіТзж еОекОпОюмьУя зСкзТПмкі УФа'єзмж, 

еОбгОккя мО УмТСзж лПТПбіТзж. Мі гії кП лСбжккі лСТФрФбОмж лТОбО вТСйОгякжкО, рзСгжмж 
вСУлСгОТУьзіР гіяиькСУмі юТжгжпкСї СУСаж. 

ЛмОммя 528. ИУСаижбСУмі ТСевиягФ УФгСй УлТОб лТС лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи 
1. ЛлТОбО лТС лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи ТСевиягОємьУя УФггПю СгкССУСаСбС. 
2. К УлТОбі лТС лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи УФг (УФггя) бжкСУжмь СгкФ е лСУмОкСб, 

лПТПгаОпПкжХ пОУмжкСю лПТрСю УмОммі 527 оьСвС КСгПзУФ. 
3. К ТОеі язсС еО ТПеФиьмОмОйж лПТПбіТзж еОзСккСУмі мО СаґТФкмСбОкСУмі лСУмОкСбж 

УФгФ Ф УлТОбі лТС лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи оя лСУмОкСбО аФгП УзОУСбОкО, О УлТОбО 
еОзТжмО, ОаС ОгйікіУмТОмжбкП УмявкПккя еО лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи аФгП ейікПкС, 
зСкніУзСбОкі мСбОТж, мТОкУлСТмкі еОУСаж, УФйО рмТОнФ ОаС її біглСбігкО пОУмжкО 
лСбПТмОюмьУя СУСаі, язО лТжмявОиОУя гС ОгйікіУмТОмжбкСї біглСбігОиькСУмі еО лСТФрПккя 
йжмкжХ лТОбжи, ОаС її лТПгУмОбкжзСбі. ЯзсС зСкніУзСбОкі мСбОТж, мТОкУлСТмкі еОУСаж 
кПйСдижбС лСбПТкФмж б кОмФТі, лСбПТмОємьУя їХкя бОТміУмь еО бжТОХФбОккяй УФй кОиПдкжХ 
йжмкжХ лиОмПдіб еО УмОбзОйж, сС гіяиж кО гПкь зСкніУзОоії. ЙСбПТкПккя вТСрСбжХ зСрміб, 
еОекОпПкжХ Ф оіР пОУмжкі, егіРУкюємьУя СТвОкОйж, сС егіРУкююмь зОекОпПРУьзП 
СаУиФвСбФбОккя аюгдПмкжХ зСрміб, е гПТдОбкСвС аюгдПмФ. 

ГиОбО 72. ИУзОТдПккя лСУмОкСб Ф УлТОбОХ лТС лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи 

ЛмОммя 529. ЙСТягСз СУзОТдПккя лСУмОкСб Ф УлТОбОХ лТС лСТФрПккя йжмкжХ 
лТОбжи 

1. ЙСУмОкСбО йжмкжоі Ф УлТОбі лТС лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи йСдП аФмж СУзОТдПкО гС 
оПкмТОиькСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ йжмкФ лСиімжзФ, ОаС гС 
йіУоПбСвС еОвОиькСвС УФгФ яз ОгйікіУмТОмжбкСвС УФгФ б лСТягзФ, лПТПгаОпПкСйФ КСгПзУСй 
ОгйікіУмТОмжбкСвС УФгСпжкУмбО КзТОїкж. 

2. ЯзсС лСУмОкСбО йжмкжоі СгкСпОУкС СУзОТдФємьУя гС оПкмТОиькСвС СТвОкФ 
бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ йжмкФ лСиімжзФ, мО гС УФгФ і УФг лТжРйОє 
ОгйікіУмТОмжбкжР лСеСб гС ТСевиягФ, ТСевияг УзОТвж оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї 
биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ йжмкФ лСиімжзФ, лТжлжкяємьУя. 

3. ЙСУмОкСбО оПкмТОиькСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ йжмкФ 
лСиімжзФ, Ф УлТОбі лТС лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи, О мОзСд РСвС лСУмОкСбО лС УзОТеі кО 
лСУмОкСбФ йжмкжоі Ф мОзіР УлТОбі йСдФмь аФмж СУзОТдПкі гС йіУоПбСвС еОвОиькСвС УФгФ яз 
ОгйікіУмТОмжбкСвС УФгФ б лСТягзФ, лПТПгаОпПкСйФ КСгПзУСй ОгйікіУмТОмжбкСвС 
УФгСпжкУмбО КзТОїкж. 

4. ЛзОТвО (ОгйікіУмТОмжбкжР лСеСб) кО лСУмОкСбФ йжмкСвС СТвОкФ Ф УлТОбі лТС 
лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи лСгОємьУя Ф УмТСз, бУмОкСбиПкжР КСгПзУСй КзТОїкж лТС 
ОгйікіУмТОмжбкі лТОбСлСТФрПккя. К ТОеі лТСлФУзФ оьСвС УмТСзФ е лСбОдкжХ лТжпжк бік еО 
еОябСю СУСаж, язО лСгОє УзОТвФ (ОгйікіУмТОмжбкжР лСеСб), йСдП аФмж лСкСбиПкжР 
біглСбігкС йжмкжоПю, оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ 
йжмкФ лСиімжзФ, ОаС УФгСй. 

5. ЙСУмОкСбО УФгФ (УФггі) Ф УлТОбі лТС лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи йСдП аФмж СУзОТдПкО 
СУСаСю, УмСУСбкС язСї бСкО бжкПУПкО, лТПгУмОбкжзСй мОзСї СУСаж ОаС йжмкжй СТвОкСй, 
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язжР егіРУкюбОб лТСбОгдПккя Ф оіР УлТОбі. ЙСТягСз СУзОТдПккя лСУмОкСбж УФгФ (УФггі) Ф 
УлТОбі лТС лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи бжекОпОємьУя КСгПзУСй КзТОїкж лТС ОгйікіУмТОмжбкі 
лТОбСлСТФрПккя мО ікржйж еОзСкОйж КзТОїкж. 

ЛмОммя 530. ЙПТПбіТзО еОзСккСУмі мО СаґТФкмСбОкСУмі лСУмОкСбж Ф УлТОбі лТС 
лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи 

1. ЗОзСккіУмь мО СаґТФкмСбОкіУмь лСУмОкСбж йжмкжоі Ф УлТОбі лТС лСТФрПккя йжмкжХ 
лТОбжи йСдФмь аФмж лПТПбіТПкі УФгСй ОаС оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС 
ТПОиіеФє гПТдОбкФ йжмкФ лСиімжзФ, О лСУмОкСбж оПкмТОиькСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС 
ТПОиіеФє гПТдОбкФ йжмкФ лСиімжзФ, - УФгСй Ф еб'яезФ е лСгОккяй ОгйікіУмТОмжбкСвС лСеСбФ 
ОаС б лСТягзФ зСкмТСию. 

2. ЗО ТПеФиьмОмОйж лПТПбіТзж оПкмТОиькжР СТвОк бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє 
гПТдОбкФ йжмкФ лСиімжзФ, сС лТСбСгжб лПТПбіТзФ, лТжРйОє СгкП е мОзжХ ТірПкь: 

1) лТС еОижрПккя лСУмОкСбж аПе ейік, О УзОТвж - аПе еОгСбСиПккя; 
2) лТС УзОУФбОккя лСУмОкСбж і кОгіУиОккя УлТОбж кО кСбжР ТСевияг; 
3) лТС УзОУФбОккя лСУмОкСбж мО еОзТжммя УлТОбж; 
4) лТС ейікФ бжгФ ОгйікіУмТОмжбкСвС УмявкПккя б йПдОХ біглСбігОиькСУмі, 

лПТПгаОпПкСї еО біглСбігкП лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи, е мжй, СгкОз, сСа оП УмявкПккя кП 
аФиС лСУжиПкС. 

3. МПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ йжмкФ лСиімжзФ, 
ТірПккя, еОекОпПкі Ф пОУмжкі гТФвіР оієї УмОммі, лТжРйОюмьУя рияХСй бжкПУПккя лСУмОкСб. 

4. КСлія ТірПккя лС УзОТеі кО лСУмОкСбФ Ф УлТОбі лТС лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи 
лТСмявСй мТьСХ гкіб е гкя РСвС бжкПУПккя кОгУжиОємьУя оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї 
биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ йжмкФ лСиімжзФ, СУСаі, УмСУСбкС язСї бжкПУПкС лСУмОкСбФ, 
лСрмСбжй біглТОбиПккяй е лСбігСйиПккяй лТС бТФпПккя. 

5. К ТОеі УзОУФбОккя лСУмОкСбж Ф УлТОбі лТС лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи УФйж рмТОніб 
лСбПТмОюмьУя СУСаОй, язі лТжмявОижУя гС ОгйікіУмТОмжбкСї біглСбігОиькСУмі еО оП 
лТОбСлСТФрПккя, ОаС ФлСбкСбОдПкжй кжйж СУСаОй е гПТдОбкСвС аюгдПмФ СТвОкОйж, сС 
егіРУкююмь зОекОпПРУьзП СаУиФвСбФбОккя аюгдПмкжХ зСрміб, еО лСгОккяй біглСбігкжХ 
йжмкжХ СТвОкіб. 

6. ЙПТПбіТзО еОзСккСУмі мО СаґТФкмСбОкСУмі лСУмОкСбж Ф УлТОбі лТС лСТФрПккя йжмкжХ 
лТОбжи УФгСй егіРУкюємьУя Ф лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ КСгПзУСй ОгйікіУмТОмжбкСвС 
УФгСпжкУмбО КзТОїкж. 

ЛмОммя 531. ЙігУмОбж гия УзОУФбОккя ОаС ейікж лСУмОкСбж лТС кОзиОгПккя 
ОгйікіУмТОмжбкСвС УмявкПккя еО лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи 

1. ЙігУмОбОйж гия УзОУФбОккя лСУмОкСбж лТС кОзиОгПккя ОгйікіУмТОмжбкСвС 
УмявкПккя еО лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи ОаС лТС лТжлжкПккя лТСбОгдПккя Ф УлТОбі лТС 
лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи є: 

1) бігУФмкіУмь Ф гіяХ СУСаж, язО лТжмявФємьУя гС біглСбігОиькСУмі, СекОз лСТФрПккя 
йжмкжХ лТОбжи; 

2) кПСа'єзмжбкіУмь ОаС кПлСбкСмО лТСбОгдПккя Ф УлТОбі ОаС кПСа'єзмжбкіУмь її 
ТСевиягФ; 

3) кПбіглСбігкіУмь бжзиОгПкжХ Ф лСУмОкСбі бжУкСбзіб нОзмжпкжй СаУмОбжкОй УлТОбж; 
4) бжкПУПккя лСУмОкСбж кПлТОбСйСпкСю СУСаСю, аПелігУмОбкП кПгСлФсПккя гС ФпОУмі 

б ТСевиягі УлТОбж СУСаж, лТжмявкФмСї гС біглСбігОиькСУмі, ОаС її лТПгУмОбкжзО, О мОзСд ікрП 
СайПдПккя лТОб ФпОУкжзіб лТСбОгдПккя Ф УлТОбі лТС лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи мО її 
ТСевиягФ; 

5) кПлТОбжиькО ОаС кПлСбкО збОиінізОоія бпжкПкСвС лТОбСлСТФрПккя; 
6) кОзиОгПккя УмявкПккя, кП лПТПгаОпПкСвС ожй КСгПзУСй. 
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2. ЙігУмОбОйж гия УзОУФбОккя пж ейікж лСУмОкСбж лТС кОзиОгПккя ОгйікіУмТОмжбкСвС 
УмявкПккя еО лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи ОаС лТС лТжлжкПккя лТСбОгдПккя Ф УлТОбі лТС 
лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи йСдФмь аФмж бжекОкі Р ікрі бжекОпПкі еОзСкОйж СаУмОбжкж. 

ЛмОммя 532. ЛмТСзж ТСевиягФ УзОТвж (ОгйікіУмТОмжбкСвС лСеСбФ) кО лСУмОкСбФ Ф 
УлТОбі лТС лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи 

1. ЛзОТвО (ОгйікіУмТОмжбкжР лСеСб) кО лСУмОкСбФ Ф УлТОбі лТС лСТФрПккя йжмкжХ 
лТОбжи ТСевиягОємьУя Ф УмТСзж, бУмОкСбиПкі еОзСкСй. 

ЛмОммя 533. ЗОУиігзж лСгОккя УзОТвж (ОгйікіУмТОмжбкСвС лСеСбФ) 
1. ЙСгОккя УзОТвж (ОгйікіУмТОмжбкСвС лСеСбФ) еФлжкяє бжзСкОккя лСУмОкСбж Ф УлТОбі 

лТС лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи гС еОзікпПккя ТСевиягФ УзОТвж (ОгйікіУмТОмжбкСвС лСеСбФ). 

ГиОбО 73. ВжзСкОккя лСУмОкСб йжмкжХ СТвОкіб лТС кОзиОгПккя 
ОгйікіУмТОмжбкжХ УмявкПкь еО лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи 

ЛмОммя 534. ИаСб'яезСбіУмь лСУмОкСб йжмкжХ СТвОкіб лТС кОзиОгПккя 
ОгйікіУмТОмжбкжХ УмявкПкь еО лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи 

1. ЙСУмОкСбж йжмкжХ СТвОкіб лТС кОзиОгПккя ОгйікіУмТОмжбкжХ УмявкПкь еО 
лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи є СаСб'яезСбжйж гия бжзСкОккя. 

ЛмОммя 535. ЗОвОиькі лСиСдПккя сСгС лСТягзФ бжзСкОккя лСУмОкСбж йжмкСвС 
СТвОкФ лТС кОзиОгПккя ОгйікіУмТОмжбкСвС УмявкПккя еО лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи 

1. ЙСУмОкСбО йжмкСвС СТвОкФ лТС кОзиОгПккя ОгйікіУмТОмжбкСвС УмявкПккя еО 
лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи лігиявОє бжзСкОккю ліУия еОзікпПккя УмТСзФ СУзОТдПккя, 
еОекОпПкСвС Ф УмОммі 529 оьСвС КСгПзУФ. 

2. ЖжмкжР СТвОк, язжР бжкіУ лСУмОкСбФ лТС кОзиОгПккя ОгйікіУмТОмжбкСвС УмявкПккя 
еО лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи, бжзСкФє її УОйСУміРкС ОаС пПТПе гПТдОбкСвС бжзСкОбоя. 

3. К ТОеі бжкПУПккя йжмкжй СТвОкСй зіиьзСХ лСУмОкСб лТС кОзиОгПккя 
ОгйікіУмТОмжбкжХ УмявкПкь еО лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи сСгС Сгкієї СУСаж зСдкО 
лСУмОкСбО бжзСкФємьУя СзТПйС. 

ЛмОммя 536. ДОбкіУмь бжзСкОккя лСУмОкСбж йжмкСвС СТвОкФ лТС кОзиОгПккя 
ОгйікіУмТОмжбкСвС УмявкПккя еО лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи 

1. ЗП лігиявОє бжзСкОккю лСУмОкСбО йжмкСвС СТвОкФ лТС кОзиОгПккя 
ОгйікіУмТОмжбкСвС УмявкПккя еО лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи, язсС її кП аФиС ебПТкФмС гС 
бжзСкОккя лТСмявСй мТьСХ йіУяоіб е гкя бжкПУПккя. 

ЛмОммя 537. КСкмТСиь еО бжзСкОккяй лСУмОкСбж йжмкСвС СТвОкФ лТС кОзиОгПккя 
ОгйікіУмТОмжбкСвС УмявкПккя еО лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи 

1. КСкмТСиь еО лТОбжиькжй і УбСєпОУкжй бжзСкОккяй лСУмОкСбж йжмкСвС СТвОкФ лТС 
кОзиОгПккя ОгйікіУмТОмжбкСвС УмявкПккя еО лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи егіРУкюємьУя 
йжмкжй СТвОкСй, язжР бжкіУ лСУмОкСбФ. 

ЛмОммя 538. ЙСТягСз бжзСкОккя лСУмОкСбж йжмкСвС СТвОкФ лТС бжкПУПккя 
лСлПТПгдПккя 

1. ЙСУмОкСбО йжмкСвС СТвОкФ лТС кОзиОгПккя ОгйікіУмТОмжбкСвС УмявкПккя еО 
лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи Ф бжвиягі лСлПТПгдПккя бжзСкФємьУя йжмкжй СТвОкСй, язжР 
бжкіУ лСУмОкСбФ, рияХСй СвСиСрПккя лСУмОкСбж СУСаі, язО лТжмявФємьУя гС 
ОгйікіУмТОмжбкСї біглСбігОиькСУмі, е бТФпПккяй їР зСлії мОзСї лСУмОкСбж. 

2. ЯзсС лСУмОкСбО йжмкСвС СТвОкФ лТС кОзиОгПккя ОгйікіУмТОмжбкСвС УмявкПккя Ф 
бжвиягі лСлПТПгдПккя бжкСУжмьУя еО бігУФмкСУмі СУСаж, язО лТжмявФємьУя гС 
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ОгйікіУмТОмжбкСї біглСбігОиькСУмі, зСлія лСУмОкСбж лТСмявСй мТьСХ гкіб е гкя її бжкПУПккя 
бжУжиОємьУя еОекОпПкіР СУСаі лСрмСбжй біглТОбиПккяй е лСбігСйиПккяй лТС бТФпПккя. 

ЛмОммя 539. ЙСТягСз бжзСкОккя лСУмОкСбж йжмкСвС СТвОкФ лТС кОзиОгПккя рмТОнФ 
1. ОмТОн лСбжкПк аФмж УлиОпПкжР СУСаСю, язО бпжкжиО лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи, кП 

ліекірП 15 гкіб е гкя бТФпПккя ОаС кОгіУиОккя їР зСлії лСУмОкСбж йжмкСвС СТвОкФ лТС 
кОзиОгПккя рмТОнФ, О б ТОеі СУзОТдПккя лСУмОкСбж - кП ліекірП 15 гкіб е гкя еОижрПккя 
УзОТвж (ОгйікіУмТОмжбкСвС лСеСбФ) аПе еОгСбСиПккя. 

2. ЛФйО рмТОнФ бкСУжмьУя СУСаСю, язО бпжкжиО лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи, гС 
гПТдОбкСвС аюгдПмФ Ф лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ еОзСкСгОбУмбСй КзТОїкж. 

ЛмОммя 540. ЙТжйФУСбП бжзСкОккя лСУмОкСбж йжмкСвС СТвОкФ ОаС УФгФ лТС 
кОзиОгПккя рмТОнФ 

1. К ТОеі язсС рмТОн кП аФгП УлиОпПкС Ф УмТСзж, бУмОкСбиПкі УмОммПю 539 оьСвС 
КСгПзУФ, лСУмОкСбО йжмкСвС СТвОкФ ОаС УФгФ (УФггі) кОгУжиОємьУя гия лТжйФУСбСвС 
бжзСкОккя гС біггіиФ гПТдОбкСї бжзСкОбпСї УиФдаж еО йіУоПй лТСджбОккя ОаС ТСаСмж 
лСТФркжзО ОаС еО йіУоПекОХСгдПккяй РСвС йОРкО. 

2. ЙСУмОкСбО йжмкСвС СТвОкФ ОаС УФгФ (УФггі), лС язіР УмявкПккя рмТОнФ лТСбПгПкС 
лСбкіУмю, е бігйімзСю лТС бжзСкОккя лСбПТмОємьУя гС йжмкСвС СТвОкФ ОаС гС УФгФ, сС бжкіУ 
лСУмОкСбФ. 

3. ОмТОн бкСУжмьУя гС гПТдОбкСвС аюгдПмФ. 

ЛмОммя 541. ВжзСкОккя лСУмОкСбж УФгФ (УФггі) лТС зСкніУзОоію 
1. ЙСУмОкСбО УФгФ (УФггі) лТС кОзиОгПккя ОгйікіУмТОмжбкСвС УмявкПккя еО лСТФрПккя 

йжмкжХ лТОбжи Ф пОУмжкі зСкніУзОоії бжзСкФємьУя гПТдОбкжй бжзСкОбоПй б ФУмОкСбиПкСйФ 
еОзСкСй лСТягзФ. 

2. К ТОеі кПйСдижбСУмі зСкніУзОоії мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб, еОекОпПкжХ Ф лФкзмі 
3 УмОммі 461 оьСвС КСгПзУФ, е СУіа, язі бпжкжиж лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи, гПТдОбкжй 
бжзСкОбоПй еО ТірПккяй УФгФ б ФУмОкСбиПкСйФ еОзСкСй лСТягзФ йСдП УмявФбОмжУя 
бОТміУмь ожХ мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб. 

3. ВжмТОмж йжмкСвС СТвОкФ, лСб'яеОкі іе еаПТівОккяй мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб, 
сСгС язжХ лТжРкямС лСУмОкСбФ лТС зСкніУзОоію, гС йСйПкмФ бжкПУПккя мОзСї лСУмОкСбж 
лСбжккі аФмж бігрзСгСбОкі СУСаСю, язО бпжкжиО лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи. ЙСТягСз 
бігрзСгФбОккя еОекОпПкжХ бжмТОм бУмОкСбиюємьУя оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї 
биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ. КСейіТ УФйж, 
сС лігиявОє бігрзСгФбОккю, ТСеТОХСбФємьУя б лСТягзФ, лПТПгаОпПкСйФ еОзСкСгОбУмбСй 
КзТОїкж гия бжекОпПккя УСаібОТмСУмі лиОмкжХ лСУиФв. 

ЛмОммя 542. ВжзСкОккя лСУмОкСбж йжмкСвС СТвОкФ лТС кОзиОгПккя 
ОгйікіУмТОмжбкСвС УмявкПккя еО лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи кО СУіа, язі лТСджбОюмь 

ОаС лПТПаФбОюмь еО йПдОйж КзТОїкж 
1. ЙСУмОкСбО йжмкСвС СТвОкФ лТС кОзиОгПккя ОгйікіУмТОмжбкСвС УмявкПккя еО 

лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи кО СУіа, язі лТСджбОюмь ОаС лПТПаФбОюмь еО йПдОйж КзТОїкж, 
бжзСкФємьУя еО ТОХФкСз йОРкО ожХ СУіа, сС екОХСгжмьУя кО мПТжмСТії КзТОїкж. 

2. К ТОеі бігУФмкСУмі б КзТОїкі йОРкО, сС кОиПджмь еОекОпПкжй Ф пОУмжкі лПТріР оієї 
УмОммі СУСаОй, лСТягСз бжзСкОккя лСУмОкСбж йжмкСвС СТвОкФ лТС кОзиОгПккя кО кжХ 
ОгйікіУмТОмжбкжХ УмявкПкь еО лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи бжекОпОємьУя еОзСкСгОбУмбСй 
КзТОїкж мО ФзиОгПкжйж біглСбігкС гС еОзСкФ йідкОТСгкжйж гСвСбСТОйж КзТОїкж е 
гПТдОбОйж, кО мПТжмСТії язжХ лТСджбОюмь ОаС лПТПаФбОюмь оі СУСаж. 
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КСегіи XX 
ЖИМЗІ ИКГАЗИ 

ГиОбО 74. ЛмТФзмФТО мО СТвОкіеОоія гіяиькСУмі йжмкжХ СТвОкіб 

ЛмОммя 543. ЗгіРУкПккя йжмкСї УлТОбж 
1. БПелСУПТПгкє егіРУкПккя йжмкСї УлТОбж лСзиОгОємьУя кО йжмкі СТвОкж. 

ЛмОммя 544. ЙТжекОпПккя мО СУкСбкі еОбгОккя йжмкжХ СТвОкіб 
1. ЙТжекОпПккяй йжмкжХ СТвОкіб є УмбСТПккя УлТжямижбжХ ФйСб гия ТСебжмзФ 

еСбкіркьСПзСкСйіпкСї гіяиькСУмі, еОаПелПпПккя аПелПзж УФУліиьУмбО, еОХжУм йжмкжХ 
ікмПТПУіб КзТОїкж. 

2. ЗгіРУкююпж йжмкФ УлТОбФ, йжмкі СТвОкж бжзСкФюмь мОзі СУкСбкі еОбгОккя: 
1) еОаПелПпПккя лТОбжиькСвС еОУмСУФбОккя, кПФХжиькСвС гСмТжйОккя мО еОлСаівОккя 

кПбжзСкОккю бжйСв еОзСкСгОбУмбО КзТОїкж е лжмОкь йжмкСї УлТОбж; 
2) еОаПелПпПккя бжзСкОккя еСаСб'яеОкь, лПТПгаОпПкжХ йідкОТСгкжйж гСвСбСТОйж 

КзТОїкж е лжмОкь йжмкСї УлТОбж, ФзиОгПкжйж біглСбігкС гС еОзСкФ; 
3) УмбСТПккя УлТжямижбжХ ФйСб гия лСиПврПккя мСТвібиі, УлТжяккя мТОкежмФ, 

еаіиьрПккя мСбОТССаівФ мО лОУОджТСлСмСзФ пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж, егіРУкПккя 
ТОеСй е йжмкжйж СТвОкОйж ікржХ гПТдОб еОХСгіб сСгС ФгСУзСкОиПккя лТСоПгФТж 
лТСлФУзФ мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж, їХ йжмкСвС зСкмТСию 
мО йжмкСвС СнСТйиПккя; 

4) егіРУкПккя йжмкСвС зСкмТСию мО бжзСкОккя йжмкжХ нСТйОиькСУмПР сСгС мСбОТіб, 
мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя, сС лПТПйісФюмьУя пПТПе йжмкжР зСТгСк 
КзТОїкж, Ф мСйФ пжУиі кО лігУмОбі ПиПзмТСккжХ гСзФйПкміб (ПиПзмТСккП гПзиОТФбОккя), еО 
гСлСйСвСю мПХкіпкжХ еОУСаіб зСкмТСию мСсС; 

5) ОкОиіе мО ФлТОбиіккя ТжежзОйж е йПмСю бжекОпПккя нСТй мО СаУявіб йжмкСвС 
зСкмТСию; 

6) еОаПелПпПккя УлТОбияккя йжмкжХ лиОмПдіб, зСкмТСиь лТОбжиькСУмі СапжУиПккя, 
УбСєпОУкСУмі мО лСбкСмж їХ УлиОмж, еОУмСУФбОккя еОХСгіб сСгС їХ лТжйФУСбСвС УмявкПккя Ф 
йПдОХ лСбкСбОдПкь, бжекОпПкжХ ожй КСгПзУСй, ЙСгОмзСбжй зСгПзУСй КзТОїкж мО ікржйж 
ОзмОйж еОзСкСгОбУмбО КзТОїкж, СТвОкіеОоія еОУмСУФбОккя еОаПелПпПккя УлиОмж йжмкжХ 
лиОмПдіб, беОєйСгія е вОТОкмОйж, сС кОгОюмь вОТОкмії; 

7) еОУмСУФбОккя лПТПгаОпПкжХ еОзСкСй еОХСгіб йжмкС-мОТжнкСвС мО кПмОТжнкСвС 
ТПвФиюбОккя еСбкіркьСПзСкСйіпкСї гіяиькСУмі, егіРУкПккя зСкмТСию еО гСмТжйОккяй 
ФУійО УФа'єзмОйж еСбкіркьСПзСкСйіпкСї гіяиькСУмі мО вТСйОгякОйж бУмОкСбиПкжХ 
еОзСкСгОбУмбСй еОаСТСк мО СайПдПкь сСгС лПТПйісПккя СзТПйжХ бжгіб мСбОТіб пПТПе 
йжмкжР зСТгСк КзТОїкж; егіРУкПккя еОХСгіб сСгС кПгСлФсПккя лПТПйісПккя пПТПе йжмкжР 
зСТгСк КзТОїкж мСбОТіб, кО язі бУмОкСбиПкі еОаСТСкж мО/ОаС СайПдПккя сСгС лПТПйісПккя 
пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж, О мОзСд мСбОТіб, язі кП біглСбігОюмь бжйСвОй язСУмі мО 
аПелПзж; 

71) егіРУкПккя гПТдОбкСвС ПзУлСТмкСвС зСкмТСию б йПдОХ лСбкСбОдПкь, лСзиОгПкжХ 
кО йжмкі СТвОкж біглСбігкС гС оьСвС КСгПзУФ мО ікржХ еОзСкіб КзТОїкж; 

8) егіРУкПккя зСкмТСию еО гСмТжйОккяй лТОбжи лПТПйісПккя бОиюмкжХ оіккСУмПР 
пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж; 

9) УлТжяккя еОХжУмФ лТОб ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі, бджммя еОХСгіб сСгС еОлСаівОккя 
лПТПйісПккю пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж мСбОТіб е лСТФрПккяйж СХСТСкюбОкжХ еОзСкСй 
лТОб ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі, кПгСлФсПккя лПТПйісПккя пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж 
зСкмТОнОзмкжХ мСбОТіб; 

10) еОлСаівОккя мО лТСмжгія зСкмТОаОкгі, аСТСмьаО е лСТФрПккяйж йжмкжХ лТОбжи кО 
бУіР йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж; 
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11) егіРУкПккя б йПдОХ лСбкСбОдПкь, бжекОпПкжХ ожй КСгПзУСй, зСкмТСию еО 
гіяиькіУмю ліглТжєйУмб, язі кОгОюмь лСУиФвж е гПзиОТФбОккя мСбОТіб, лПТПбПеПккя мО 
еаПТівОккя мСбОТіб, сС лПТПйісФюмьУя пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж пж лПТПаФбОюмь ліг 
йжмкжй зСкмТСиПй, мО егіРУкююмь ікрі СлПТОоії е мОзжйж мСбОТОйж, кОгОккя гСебСиіб кО 
егіРУкПккя еОекОпПкжХ бжгіб гіяиькСУмі; кОгОккя ОбмСТжеОоіР; 

12) бПгПккя КзТОїкУьзСї зиОУжнізОоії мСбОТіб еСбкіркьСПзСкСйіпкСї гіяиькСУмі; 
13) бПгПккя йжмкСї УмОмжУмжзж мО Сайік гОкжйж йжмкСї УмОмжУмжзж е йжмкжйж 

СТвОкОйж ікржХ зТОїк; 
14) лТСбПгПккя бПТжнізОоії (бУмОкСбиПккя гСУмСбіТкСУмі) УПТмжнізОміб лТС 

лСХСгдПккя мСбОТіб е КзТОїкж мО бжгОпО Ф бжлОгзОХ, бУмОкСбиПкжХ пжккжйж йідкОТСгкжйж 
гСвСбСТОйж, УПТмжнізОміб лСХСгдПккя; 

15) егіРУкПккя СайікФ гСзФйПкмОйж мО ікнСТйОоією (Ф мСйФ пжУиі ПиПзмТСккСю) е 
ікржйж гПТдОбкжйж СТвОкОйж КзТОїкж, йжмкжйж, лТОбССХСТСккжйж мО ікржйж СТвОкОйж 
ікСеПйкжХ гПТдОб; 

16) блТСбОгдПккя, ТСебжмСз мО мПХкіпкП УФлТСбСгдПккя УжУмПй, сС еОаПелПпФюмь 
нФкзоіСкФбОккя ПиПзмТСккжХ ікнСТйОоіРкжХ ТПУФТУіб йжмкжХ СТвОкіб і мПХкСиСвіР б йжмкіР 
УлТОбі, ОбмСйОмжеОоія йжмкжХ лТСоПгФТ; 

17) егіРУкПккя йідкОТСгкСвС УлібТСаімкжомбО Ф УнПТі йжмкСї УлТОбж, еОиФпПккя 
еСбкіркіХ ТПУФТУіб гия еОаПелПпПккя гіяиькСУмі йжмкжХ СТвОкіб; 

18) зікСиСвіпкП еОаПелПпПккя гіяиькСУмі йжмкжХ СТвОкіб; 
19) ФлТОбиіккя Са'єзмОйж ікнТОУмТФзмФТж йжмкжХ СТвОкіб, ТСеаФгСбО йжмкСвС зСТгСкФ; 
20) егіРУкПккя ікржХ бжекОпПкжХ еОзСкСй лСбкСбОдПкь, лСзиОгПкжХ кО йжмкі СТвОкж. 

ЛмОммя 545. МПкмТОиькжР СТвОк бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ йжмкФ 
лСиімжзФ 

1. МПкмТОиькжР СТвОк бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ йжмкФ лСиімжзФ, 
УлТяйСбФє, зССТгжкФє мО зСкмТСиює гіяиькіУмь йжмкжоь, егіРУкює ікрі лСбкСбОдПккя, 
лПТПгаОпПкі ожй КСгПзУСй мО ікржйж еОзСкОйж КзТОїкж, б йПдОХ УбСїХ лСбкСбОдПкь бжгОє 
кОзОеж, СТвОкіеФє мО зСкмТСиює їХ бжзСкОккя. 

ЛмОммя 546. Жжмкжоя 
1. Жжмкжоя є йжмкжй СТвОкСй, язжР Ф еСкі УбСєї гіяиькСУмі еОаПелПпФє бжзСкОккя 

еОбгОкь, лСзиОгПкжХ кО йжмкі СТвОкж. 
2. Жжмкжоя є мПТжмСТіОиькжй СТвОкСй оПкмТОиькСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС 

ТПОиіеФє гПТдОбкФ йжмкФ лСиімжзФ, йОє СзТПйжР аОиОкУ, ТОХФкзж б СТвОкОХ, сС егіРУкююмь 
зОекОпПРУьзП СаУиФвСбФбОккя аюгдПмкжХ зСрміб, лПпОмзФ мО аиОкз іе еСаТОдПккяй 
ДПТдОбкСвС ГПТаО КзТОїкж мО іе УбСїй кОРйПкФбОккяй і гіє біглСбігкС гС КСкУмжмФоії 
КзТОїкж, оьСвС КСгПзУФ, ікржХ кСТйОмжбкС-лТОбСбжХ Озміб мО кО лігУмОбі лСиСдПккя, язП 
еОмбПТгдФємьУя кОзОеСй оПкмТОиькСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ 
йжмкФ лСиімжзФ. 

3. КПТібкжз оПкмТОиькСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ йжмкФ 
лСиімжзФ, йСдП гПиПвФбОмж зПТібкжзОй йжмкжоь СзТПйі лСбкСбОдПккя, бжекОпПкі ожй 
КСгПзУСй, еОзСкСгОбУмбСй лТС гПТдОбкФ УиФдаФ, ікржйж еОзСкОйж мО лСиСдПккяй лТС 
оПкмТОиькжР СТвОк бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ йжмкФ лСиімжзФ. 

ЙПТПиіз гПиПвСбОкжХ лСбкСбОдПкь бжекОпОємьУя лСиСдПккяй лТС йжмкжою, язП 
лігиявОє лСвСгдПккю е оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє 
нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ. 

КПТібкжзж йжмкжоь лТжекОпОюмьУя кО лСУОгж мО ебіиькяюмьУя е лСУОгж зПТібкжзСй 
оПкмТОиькСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ йжмкФ лСиімжзФ, біглСбігкС 
гС еОзСкСгОбУмбО лТС гПТдОбкФ УиФдаФ. 
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4. Жжмкжоя егіРУкює УбСю гіяиькіУмь кО мПТжмСТії Сгкієї, гбСХ пж аіиьрП 
ОгйікіУмТОмжбкС-мПТжмСТіОиькжХ Сгжкжоь КзТОїкж. ЗСкж гіяиькСУмі йжмкжоь бжекОпОюмьУя 
лСиСдПккяйж лТС оі йжмкжоі. 

5. ЛмбСТПккя, ТПСТвОкіеОоія мО иізбігОоія йжмкжоь егіРУкююмьУя б лСТягзФ, 
бжекОпПкСйФ еОзСкСй. 

6. НОУмжкФ рСУмФ бжзиюпПкС. 
7. НОУмжкФ УьСйФ бжзиюпПкС. 

ЛмОммя 547. ЖжмкжР лСУм 
1. ЖжмкжР лСУм є йжмкжй СТвОкСй, язжР бХСгжмь гС УзиОгФ йжмкжоі яз УмТФзмФТкжР 

лігТСегіи і б еСкі УбСєї гіяиькСУмі еОаПелПпФє бжзСкОккя еОбгОкь, лСзиОгПкжХ кО йжмкі 
СТвОкж. 

2. ЗСкж гіяиькСУмі йжмкжХ лСУміб бжекОпОюмьУя лСиСдПккяйж лТС оі лСУмж. 
3. ЙСиСдПккя лТС йжмкі лСУмж еОмбПТгдФюмьУя зПТібкжзОйж біглСбігкжХ йжмкжоь еО 

лСвСгдПккяй е оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ йжмкФ 
лСиімжзФ. 

4. ЛмбСТПккя, ТПСТвОкіеОоія мО иізбігОоія йжмкжХ лСУміб егіРУкююмьУя оПкмТОиькжй 
СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ йжмкФ лСиімжзФ, б лСТягзФ, бжекОпПкСйФ 
еОзСкСгОбУмбСй. 

5. КПТібкжзж йжмкжХ лСУміб лТжекОпОюмьУя кО лСУОгж і ебіиькяюмьУя е лСУОг 
зПТібкжзСй оПкмТОиькСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ йжмкФ лСиімжзФ, 
б лСТягзФ, бжекОпПкСйФ еОзСкСгОбУмбСй. 

Соаооя 548. Вийкючема. 
Соаооя 549. Вийкючема. 

ЛмОммя 550. ЛлПоіОиіеСбОкі кОбпОиькі еОзиОгж мО кОФзСбС-гСУиігкО ФУмОкСбО 
йжмкжХ СТвОкіб 

1. З йПмСю лігвСмСбзж, лПТПлігвСмСбзж мО лігбжсПккя збОиінізОоії нОХібоіб е йжмкСї 
УлТОбж, О мОзСд лТСбПгПккя кОФзСбжХ гСУиігдПкь Ф УнПТі еОаПелПпПккя йжмкжХ ікмПТПУіб 
КзТОїкж б УжУмПйі оПкмТОиькСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ йжмкФ 
лСиімжзФ, йСдФмь УмбСТюбОмжУя УлПоіОиіеСбОкі кОбпОиькі еОзиОгж мО кОФзСбС-гСУиігкО 
ФУмОкСбО. 

ГиОбО 75. АмТжаФмжзО йжмкжХ СТвОкіб 

ЛмОммя 551. ДйаиПйж мО лТОлСТж йжмкжХ СТвОкіб 
1. Жжмкі СТвОкж йОюмь ПйаиПйФ мО лТОлСТ, СлжУ мО лСТягСз бжзСТжУмОккя язжХ 

бУмОкСбиююмьУя ЙТПежгПкмСй КзТОїкж. 
2. Жжмкжоі, УлПоіОиіеСбОкі кОбпОиькі еОзиОгж мО кОФзСбС-гСУиігкО ФУмОкСбО йжмкжХ 

СТвОкіб йСдФмь йОмж УбСї ПйаиПйж мО лТОлСТж. 

ЛмОммя 552. ЛСТйПкжР Сгяв лТОоібкжзіб йжмкжХ СТвОкіб 
1. ЙТОоібкжзж йжмкжХ СТвОкіб йОюмь нСТйПкжР Сгяв е біглСбігкжйж екОзОйж 

ТСеТіекПккя, язжР бжгОємьУя аПеСлиОмкС. ДСлФУзОємьУя лСржб нСТйПкСвС СгявФ 
лТОоібкжзОйж йжмкжХ СТвОкіб еО биОУкі зСрмж е бігрзСгФбОккяй бжмТОм кО мОзжР лСржб Ф 
йПдОХ кСТй еОаПелПпПккя нСТйПкжй СгявСй еО ТОХФкСз зСрміб, лПТПгаОпПкжХ Ф 
гПТдОбкСйФ аюгдПмі кО ФмТжйОккя йжмкжХ СТвОкіб. 

2. ЗТОезж нСТйПкСвС СгявФ, кСТйж еОаПелПпПккя кжй мО УмТСзж РСвС ПзУлиФОмОоії 
еОмбПТгдФюмьУя КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж, О лТОбжиО кСУіккя - оПкмТОиькжй СТвОкСй 
бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ. 



ГОеПмО "ВУП лТС аФХвОимПТУьзжР Саиіз" 340 gazeta.vobu.ua 
 

ЛмОммя 553. ЛиФдаСбі лСУбігпПккя лТОоібкжзіб йжмкжХ СТвОкіб 
1. ЙТОоібкжзОй йжмкжХ СТвОкіб бжгОюмьУя УиФдаСбі лСУбігпПккя. ЙСиСдПккя лТС 

УиФдаСбП лСУбігпПккя лТОоібкжзО йжмкжХ СТвОкіб мО РСвС еТОеСз еОмбПТгдФюмьУя 
оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ 
нікОкУСбФ лСиімжзФ. 

ЛмОммя 554. ЗОСХСпФбОиькі бігекОзж йжмкжХ СТвОкіб 
1. Дия еОСХСпПккя еО екОпкі СУСажУмі гСУявкПккя Ф егіРУкПккі йжмкСї УлТОбж, 

ОзмжбкіУмь мО ікіоіОмжбкіУмь, бжябиПкі ліг пОУ бжзСкОккя УиФдаСбжХ (мТФгСбжХ) СаСб'яезіб, 
ФУмОкСбиююмьУя еОСХСпФбОиькі бігекОзж йжмкжХ СТвОкіб Ф бжвиягі йПгОиПР, кОвТФгкжХ 
екОзіб, екОпзіб, вТОйСм. 

2. ЙСиСдПккя лТС еОСХСпФбОиькі бігекОзж йжмкжХ СТвОкіб еОмбПТгдФюмьУя 
оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ 
нікОкУСбФ лСиімжзФ. 

ГиОбО 76. ЖОРкС, нікОкУФбОккя мО йОмПТіОиькС-мПХкіпкП еОаПелПпПккя йжмкжХ 
СТвОкіб 

ЛмОммя 555. ЖОРкС йжмкжХ СТвОкіб 
1. ЖОРкС йжмкжХ СТвОкіб, О мОзСд УлПоіОиіеСбОкжХ кОбпОиькжХ еОзиОгіб мО кОФзСбС-

гСУиігкСї ФУмОкСбж йжмкжХ СТвОкіб є гПТдОбкСю биОУкіУмю. КлТОбиіккя ожй йОРкСй 
егіРУкюємьУя б лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж біглСбігкС гС еОзСкФ. 

ЛмОммя 556. ЗПйПиькі гіиякзж, УиФдаСбі мО лСаФмСбі лТжйісПккя, СаиОгкОккя мО 
еОУСаж ПиПзмТСккжХ зСйФкізОоіР йжмкжХ СТвОкіб, О мОзСд УлПоіОиіеСбОкжХ 

кОбпОиькжХ еОзиОгОХ мО кОФзСбС-гСУиігкжХ ФУмОкСбОХ йжмкжХ СТвОкіб 
1. ЗОгОккя йжмкжй СТвОкОй, О мОзСд УлПоіОиіеСбОкжй кОбпОиькжй еОзиОгОй мО 

кОФзСбС-гСУиігкжй ФУмОкСбОй йжмкжХ СТвОкіб Ф зСТжУмФбОккя еПйПиькжХ гіиякСз гия 
УиФдаСбжХ лСмТПа, бігрзСгФбОккя биОУкжзОй еОекОпПкжХ гіиякСз мО еПйиПзСТжУмФбОпОй 
бОТмСУмі ожХ гіиякСз мО еажмзіб, еОбгОкжХ їХ бжиФпПккяй, егіРУкююмьУя біглСбігкС гС 
ЗПйПиькСвС зСгПзУФ КзТОїкж. 

2. К ТОеі язсС йжмкП СнСТйиПккя мСбОТіб егіРУкюємьУя йжмкжйж СТвОкОйж 
аПелСУПТПгкьС кО мПТжмСТіяХ ОаС б лТжйісПккяХ ліглТжєйУмб, еОекОпПкі ліглТжєйУмбО, 
кПеОиПдкС біг нСТйж биОУкСУмі мО ліглСТягзФбОккя, еСаСб'яеОкі аПеСлиОмкС кОгОбОмж 
йжмкжй СТвОкОй Ф мжйпОУСбП зСТжУмФбОккя біглСбігкі УиФдаСбі мО лСаФмСбі лТжйісПккя, О 
мОзСд СаиОгкОккя, еОУСаж мО зОкОиж ПиПзмТСккжХ зСйФкізОоіР. 

ЛмОммя 557. ЛікОкУФбОккя, йОмПТіОиькС-мПХкіпкП еОаПелПпПккя мО ТСебжмСз 
ікнТОУмТФзмФТж йжмкжХ СТвОкіб 

1. ЛікОкУФбОккя, йОмПТіОиькС-мПХкіпкП еОаПелПпПккя мО ТСебжмСз ікнТОУмТФзмФТж 
йжмкжХ СТвОкіб егіРУкююмьУя еО ТОХФкСз гПТдОбкСвС аюгдПмФ. 

2. К йПдОХ лФкзміб лТСлФУзФ пПТПе гПТдОбкжР зСТгСк КзТОїкж гия ОбмСйСаіиькСвС 
УлСиФпПккя йжмкі СТвОкж яз аОиОкУСФмТжйФбОпі еПйПиькжХ гіиякСз, кПТФХСйСвС йОРкО мО 
УиФдаСбжХ лТжйісПкь йСдФмь кОгОбОмж Ф мжйпОУСбП зСТжУмФбОккя біглСбігкі лТжйісПккя 
мО еПйПиькі гіиякзж гия УиФдаСбжХ лСмТПа ліглТжєйУмбОй, гіяиькіУмь язжХ лСб'яеОкО іе 
еОаПелПпПккяй нФкзоіСкФбОккя лФкзміб лТСлФУзФ, мО ліглТжєйУмбОй УнПТж СаУиФвСбФбОккя 
біглСбігкС гС еОзСкФ. 
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ГиОбО 77. ВеОєйСбігкСУжкж йжмкжХ СТвОкіб е ікржйж СТвОкОйж гПТдОбкСї 
биОгж, СТвОкОйж йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя, УФа'єзмОйж ліглТжєйкжоьзСї 

гіяиькСУмі 

ЛмОммя 558. ВеОєйСгія йжмкжХ СТвОкіб е лТОбССХСТСккжйж СТвОкОйж 
1. Жжмкі СТвОкж лТж бжзСкОккі лСзиОгПкжХ кО кжХ еОбгОкь беОєйСгіюмь, Ф мСйФ пжУиі 

рияХСй СайікФ ікнСТйОоією, е лТОбССХСТСккжйж СТвОкОйж б лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ 
еОзСкСгОбУмбСй. 

2. К ТОеі бжябиПккя ліг пОУ егіРУкПккя йжмкСвС зСкмТСию мО ікржХ еОХСгіб, сС 
егіРУкююмьУя йжмкжйж СТвОкОйж біглСбігкС гС оьСвС КСгПзУФ мО ікржХ Озміб 
еОзСкСгОбУмбО КзТОїкж, СекОз лТОбСлСТФрПкь, ТСеУиігФбОккя язжХ кП кОиПджмь гС 
лСбкСбОдПкь йжмкжХ СТвОкіб, йжмкі СТвОкж еСаСб'яеОкі лжУьйСбС лСбігСйиямж лТС оП 
біглСбігкі лТОбССХСТСккі СТвОкж. 

3. ЙТОбССХСТСккі СТвОкж еСаСб'яеОкі лжУьйСбС лСбігСйиямж йжмкі СТвОкж лТС 
бжябиПкі кжйж лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи ОаС зСкмТОаОкгФ. 

4. ЙТОбССХСТСккі СТвОкж еСаСб'яеОкі лжУьйСбС лСбігСйиямж йжмкі СТвОкж лТС 
кОябкіУмь СлПТОмжбкСї ікнСТйОоії сСгС йСдижбжХ бжлОгзіб лПТПйісПккя мСбОТіб, Ф мСйФ 
пжУиі мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб СУСажУмСвС зСТжУмФбОккя, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб зСйПТоіРкСвС 
лТжекОпПккя е лСТФрПккяй кСТй еОзСкСгОбУмбО КзТОїкж. К ТОеі кОябкСУмі мОзСї 
СлПТОмжбкСї ікнСТйОоії біг лТОбССХСТСккжХ СТвОкіб йжмкжР зСкмТСиь мО йжмкП 
СнСТйиПккя егіРУкююмьУя еО лжУьйСбжй ТірПккяй зПТібкжзО йжмкСвС СТвОкФ, язжР 
СмТжйОб ою СлПТОмжбкФ ікнСТйОоію, ОаС РСвС еОУмФлкжзО б СаУявОХ мО Ф нСТйОХ, 
лПТПгаОпПкжХ ожй КСгПзУСй. 

5. Жжмкі СТвОкж еСаСб'яеОкі кОгОбОмж ДПТдОбкіР лТжзСТгСккіР УиФдаі КзТОїкж 
гСТФпПккя сСгС ікнСТйФбОккя йжмкжХ СТвОкіб лТС нОзм кОйіТФ лПТПмжкОккя гПТдОбкСвС 
зСТгСкФ КзТОїкж СУСаОйж, УмСУСбкС язжХ йжмкжйж СТвОкОйж аФиС бжябиПкС лСТФрПккя 
йжмкжХ лТОбжи, язсС СУСаж, язі лТжмявФюмьУя гС ОгйікіУмТОмжбкСї біглСбігОиькСУмі еО 
лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи, кП аФиж лТжУФмкі лТж УзиОгПккі лТСмСзСиФ лТС лСТФрПккя 
йжмкжХ лТОбжи. 

6. Жжмкі СТвОкж еСаСб'яеОкі лПТПгОбОмж ДПТдОбкіР лТжзСТгСккіР УиФдаі КзТОїкж мО 
СТвОкОй ЗОоіСкОиькСї лСиіоії ікнСТйОоію сСгС мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб мО СУіа, УмСУСбкС 
язжХ йжмкжйж СТвОкОйж бжябиПкС лСТФрПккя УмТСзіб мжйпОУСбСвС ббПеПккя мТОкУлСТмкжХ 
еОУСаіб мО/ОаС УмТСзіб лПТПйісПккя мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб Ф йжмкСйФ ТПджйі мТОкежмФ, 
язсС СУСаж, язі лТжмявФюмьУя гС ОгйікіУмТОмжбкСї біглСбігОиькСУмі еО лСТФрПккя йжмкжХ 
лТОбжи, кП аФиж лТжУФмкі лТж УзиОгПккі лТСмСзСиФ лТС лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи. 

7. З йПмСю зСкмТСию еО гПТдОбкСю ТПєУмТОоією мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб СУСажУмСвС 
зСТжУмФбОккя, мжйпОУСбС ббПеПкжХ кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж вТСйОгякОйж, Ф УмТСзж, 
бУмОкСбиПкі еОзСкСгОбУмбСй, О мОзСд зСкмТСию еО оіиьСбжй бжзСТжУмОккяй мО/ОаС 
лПТПгОпПю мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб СУСажУмСвС зСТжУмФбОккя, мжйпОУСбС ббПеПкжХ кО йжмкФ 
мПТжмСТію КзТОїкж пж лСйісПкжХ Ф йжмкжР ТПджй мТОкежмФ, Ф бСиСгіккя, зСТжУмФбОккя ОаС 
ТСелСТягдПккя СУСаОй, язі кП ббСежиж мОзі мТОкУлСТмкі еОУСаж кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж 
ОаС кП лСйісФбОиж б йжмкжР ТПджй мТОкежмФ, йжмкі СТвОкж Ф ОбмСйОмжеСбОкСйФ ТПджйі 
еСаСб'яеОкі лПТПгОбОмж СТвОкОй ЗОоіСкОиькСї лСиіоії ікнСТйОоію сСгС: 

мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб СУСажУмСвС зСТжУмФбОккя іе еОекОпПккяй УмТСзіб їХ мжйпОУСбСвС 
ббПеПккя мО/ОаС лПТПйісПккя б йжмкСйФ ТПджйі мТОкежмФ мО іе еОекОпПккяй бігСйСУмПР 
лТС СУіа, язі мжйпОУСбС ббПеиж мОзі мТОкУлСТмкі еОУСаж пж лСйіУмжиж їХ Ф йжмкжР ТПджй 
мТОкежмФ; 

мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб СУСажУмСвС зСТжУмФбОккя, сСгС язжХ лСТФрПкС СайПдПккя, 
бУмОкСбиПкі Жжмкжй зСгПзУСй КзТОїкж, О УОйП лСТФрПкС УмТСзж їХ мжйпОУСбСвС ббПеПккя 
мО/ОаС лПТПйісПккя б йжмкСйФ ТПджйі мТОкежмФ, іе еОекОпПккяй бігСйСУмПР лТС СУіа, язі 
мжйпОУСбС ббПеиж оі мТОкУлСТмкі еОУСаж пж лСйіУмжиж їХ Ф йжмкжР ТПджй мТОкежмФ. 
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ЛмОммя 559. ВеОєйСгія йжмкжХ СТвОкіб е ЗОоіСкОиькжй аОкзСй КзТОїкж, КОХФкзСбСю 
лОиОмСю, оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО 

ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСиімжзФ Ф УнПТі нікОкУіб, гПТдОбкФ лСиімжзФ Ф УнПТі 
зОекОпПРУьзСвС СаУиФвСбФбОккя аюгдПмкжХ зСрміб мО Ф УнПТі нікОкУСбСвС 

зСкмТСию 
1. Жжмкі СТвОкж беОєйСгіюмь іе ЗОоіСкОиькжй аОкзСй КзТОїкж, КОХФкзСбСю лОиОмСю, 

оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ 
лСиімжзФ Ф УнПТі нікОкУіб, гПТдОбкФ лСиімжзФ Ф УнПТі зОекОпПРУьзСвС СаУиФвСбФбОккя 
аюгдПмкжХ зСрміб мО Ф УнПТі нікОкУСбСвС зСкмТСию б лСТягзФ, бжекОпПкСйФ 
еОзСкСгОбУмбСй КзТОїкж. 

ЛмОммя 560. ВеОєйСгія йжмкжХ СТвОкіб е йіУоПбжйж гПТдОбкжйж ОгйікіУмТОоіяйж 
мО СТвОкОйж йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя 

1. ЖіУоПбі гПТдОбкі ОгйікіУмТОоії мО СТвОкж йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя УлТжяюмь 
гіяиькСУмі йжмкжХ СТвОкіб мО беОєйСгіюмь е кжйж б йПдОХ лСбкСбОдПкь, ФУмОкСбиПкжХ 
еОзСкСй. 

ЛмОммя 561. ВеОєйСгія йжмкжХ СТвОкіб е ікржйж СТвОкОйж бжзСкОбпСї биОгж 
1. Жжмкі СТвОкж ліг пОУ бжзСкОккя еОбгОкь, лСзиОгПкжХ кО кжХ біглСбігкС гС оьСвС 

КСгПзУФ мО ікржХ Озміб еОзСкСгОбУмбО КзТОїкж, беОєйСгіюмь іе йікіУмПТУмбОйж, ікржйж 
оПкмТОиькжйж СТвОкОйж бжзСкОбпСї биОгж. 

2. Жжмкі СТвОкж егіРУкююмь зСкмТСиь еО лПТПйісПккяй зФиьмФТкжХ оіккСУмПР пПТПе 
йжмкжР зСТгСк КзТОїкж Ф беОєйСгії е оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС 
еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСиімжзФ Ф УнПТОХ СХСТСкж зФиьмФТкСї 
УлОгсжкж, бжбПеПккя, ббПеПккя і лСбПТкПккя зФиьмФТкжХ оіккСУмПР, мО оПкмТОиькжй 
СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє ТПОиіеОоію гПТдОбкСї лСиімжзж Ф УнПТі ОТХібкСї 
УлТОбж, гіиСбСгУмбО мО УмбСТПккя і нФкзоіСкФбОккя гПТдОбкСї УжУмПйж УмТОХСбСвС нСкгФ 
гСзФйПкмОоії. 

3. Жжмкі СТвОкж гия оіиПР ігПкмжнізОоії СУСаж ліг пОУ лПТПбіТзж гіРУкСУмі лСгОкжХ 
гСзФйПкміб йОюмь лТОбС аПеСлиОмкС СмТжйФбОмж ікнСТйОоію е кОябкжХ гПТдОбкжХ мО 
єгжкжХ ТПєУмТіб, ікржХ ікнСТйОоіРкжХ аОе, сС лПТПаФбОюмь Ф биОУкСУмі гПТдОбж ОаС 
ліглТжєйУмб, ФУмОкСб мО СТвОкіеОоіР. 

Йіг пОУ лТСлФУзФ мО СлСгОмзФбОккя мСбОТіб, сС лПТПйісФюмьУя (лПТПУжиОюмьУя) пПТПе 
йжмкжР зСТгСк КзТОїкж вТСйОгякОйж, йжмкі СТвОкж гия оіиПР егіРУкПккя йжмкСвС 
зСкмТСию йОюмь гСУмФл гС ікнСТйОоії ЄгжкСвС гПТдОбкСвС гПйСвТОніпкСвС ТПєУмТФ сСгС 
ТПзбіежміб гТФвСвС лОУлСТмО вТСйОгякжкО КзТОїкж гия бжїегФ еО зСТгСк. 

ЛмОммя 562. ВеОєйСгія йжмкжХ СТвОкіб е УФа'єзмОйж вСУлСгОТюбОккя 
1. Жжмкі СТвОкж бУмОкСбиююмь мО лігмТжйФюмь СніоіРкі бігкСУжкж зСкУФиьмОмжбкСвС 

ХОТОзмПТФ е УФа'єзмОйж вСУлСгОТюбОккя. Мі бігкСУжкж бзиюпОюмь б УПаП ФзиОгПккя 
йПйСТОкгФйіб лТС беОєйСТСеФйіккя е йПмСю ТСебжмзФ УлібТСаімкжомбО, еОаПелПпПккя 
ФпОУмі еОекОпПкжХ СУіа Ф бгСУзСкОиПккі йжмкСвС зСкмТСию мО СлмжйіеОоії йПмСгіб ТСаСмж 
йжмкжХ СТвОкіб. 

ГиОбО 78. ЖідкОТСгкП УлібТСаімкжомбС е лжмОкь йжмкСї УлТОбж 

ЛмОммя 563. КпОУмь КзТОїкж Ф йідкОТСгкСйФ УлібТСаімкжомбі е лжмОкь йжмкСї 
УлТОбж 

1. КпОУмь КзТОїкж Ф йідкОТСгкСйФ УлібТСаімкжомбі е лжмОкь йжмкСї УлТОбж є 
УзиОгСбСю пОУмжкСю її еСбкіркьСлСиімжпкСї гіяиькСУмі. 
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ЛмОммя 564. ЖідкОТСгкО гіяиькіУмь оПкмТОиькСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС 
ТПОиіеФє гПТдОбкФ йжмкФ лСиімжзФ 

1. ЖідкОТСгкО гіяиькіУмь оПкмТОиькСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє 
гПТдОбкФ йжмкФ лСиімжзФ, УлТяйСбФємьУя і зССТгжкФємьУя ЙТПежгПкмСй КзТОїкж, КОаікПмСй 
ЖікіУмТіб КзТОїкж мО егіРУкюємьУя еО лСвСгдПккяй е ЖікіУмПТУмбСй еОзСТгСккжХ УлТОб 
КзТОїкж. 

2. ЗО гСТФпПккяй КОаікПмФ ЖікіУмТіб КзТОїкж оПкмТОиькжР СТвОк бжзСкОбпСї биОгж, сС 
ТПОиіеФє гПТдОбкФ йжмкФ лСиімжзФ, йСдП б СаУяеі кОгОкжХ біглСбігкС гС еОзСкФ 
лСбкСбОдПкь бПУмж лПТПвСбСТж мО зСкУФиьмОмжбкФ ТСаСмФ, лСб'яеОкФ е лігвСмСбзСю 
йідкОТСгкжХ гСвСбСТіб е лжмОкь йжмкСї УлТОбж. 

3. МПкмТОиькжР СТвОк бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ йжмкФ лСиімжзФ, е 
йПмСю бгСУзСкОиПккя йжмкСвС зСкмТСию лігмТжйФє еб'яезж е йжмкжйж ОгйікіУмТОоіяйж 
ікСеПйкжХ гПТдОб, б ФУмОкСбиПкСйФ еОзСкСй лСТягзФ ФзиОгОє е кжйж біглСбігкі 
йідбігСйпі гСвСбСТж. 

4. МПкмТОиькжР СТвОк бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ йжмкФ лСиімжзФ, 
лТПгУмОбияє КзТОїкФ Ф ВУПУбімкіР йжмкіР СТвОкіеОоії, ікржХ йідкОТСгкжХ СТвОкіеОоіяХ. 

ЛмОммя 565. ЛлібТСаімкжомбС йжмкжХ СТвОкіб КзТОїкж е йжмкжйж СТвОкОйж УФйідкжХ 
гПТдОб 

1. ВіглСбігкС гС йідкОТСгкжХ гСвСбСТіб, ФзиОгПкжХ біглСбігкС гС еОзСкФ, йжмкжйж 
СТвОкОйж КзТОїкж УліиькС е йжмкжйж СТвОкОйж УФйідкжХ гПТдОб йСдП егіРУкюбОмжУя: 

1) лТСбПгПккя УліиькСвС йжмкСвС зСкмТСию Ф лФкзмОХ лТСлФУзФ пПТПе гПТдОбкжР 
зСТгСк КзТОїкж; 

2) ФевСгдПккя б ФУмОкСбиПкСйФ еОзСкСй лСТягзФ пОУФ егіРУкПккя йжмкСвС зСкмТСию Ф 
лФкзмОХ лТСлФУзФ пПТПе гПТдОбкжР зСТгСк КзТОїкж, лТСоПгФТ йжмкСвС зСкмТСию, йжмкСвС 
СнСТйиПккя мО беОєйкП бжекОккя гСзФйПкміб, сС бжзСТжУмСбФюмьУя йжмкжйж СТвОкОйж 
гия бжзСкОккя йжмкжХ нСТйОиькСУмПР; 

3) лТСбПгПккя УліиькжХ еОХСгіб, УлТяйСбОкжХ кО еОлСаівОккя, бжябиПккя і лТжлжкПккя 
зСкмТОаОкгж мО лСТФрПкь йжмкжХ лТОбжи; 

4) лТСбПгПккя б ФУмОкСбиПкСйФ еОзСкСй лСТягзФ УліиькжХ еОХСгіб, УлТяйСбОкжХ кО 
еОлСаівОккя, бжябиПккя і лТжлжкПккя лТОбСлСТФрПкь Ф УнПТі УиФдаСбСї гіяиькСУмі 
лТОоібкжзіб йжмкжХ СТвОкіб КзТОїкж мО йжмкжХ УиФда УФйідкжХ гПТдОб; 

5) лТСбПгПккя ікржХ УліиькжХ СгкСТОеСбжХ пж лСУміРкжХ еОХСгіб е лжмОкь, сС 
біглСбігкС гС оьСвС КСгПзУФ мО ікржХ Озміб еОзСкСгОбУмбО КзТОїкж кОиПдОмь гС 
лСбкСбОдПкь йжмкжХ СТвОкіб; 

6) Сайік ікнСТйОоією, Ф мСйФ пжУиі е бжзСТжУмОккяй ікнСТйОоіРкжХ мПХкСиСвіР мО 
УжУмПй. 

ЛмОммя 566. ЙігмТжйОккя СлПТОмжбкСвС еб'яезФ йід йжмкжйж СТвОкОйж КзТОїкж і 
йжмкжйж СТвОкОйж УФйідкжХ ікСеПйкжХ гПТдОб 

1. З йПмСю бжТірПккя кПбігзиОгкжХ лжмОкь сСгС лТСлФУзФ мСбОТіб, бжябиПккя мО 
лТжлжкПккя зСкмТОаОкгж і лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи, еОаПелПпПккя еОзСккСУмі і 
лТОбСлСТягзФ б лФкзмОХ лТСлФУзФ пПТПе гПТдОбкжР зСТгСк КзТОїкж зПТібкжзФ йжмкжоі мО 
РСвС еОУмФлкжзОй кОгОємьУя лТОбС лТСбПгПккя ТСаСпжХ еФУмТіпПР е лТПгУмОбкжзОйж 
йжмкСвС СТвОкФ УФйідкСї ікСеПйкСї гПТдОбж. 

2. ЙТС пОУ, ФйСбж і йПмФ мОзжХ еФУмТіпПР зПТібкжз йжмкжоі ОаС СУСаО, язО бжзСкФє РСвС 
СаСб'яезж, лСбігСйияє зПТібкжзО біглСбігкСвС СТвОкФ СХСТСкж гПТдОбкСвС зСТгСкФ 
КзТОїкж. 

3. ЙСТягСз лТСбПгПккя мОзжХ еФУмТіпПР бжекОпОємьУя КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж, 
язсС ікрП кП лПТПгаОпПкС йідкОТСгкжй гСвСбСТСй КзТОїкж, ФзиОгПкжй біглСбігкС гС 
еОзСкФ. 
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ЛмОммя 567. ВеОєйСгія йжмкжХ СТвОкіб КзТОїкж е йжмкжйж мО ікржйж 
ФлСбкСбОдПкжйж СТвОкОйж ікСеПйкжХ гПТдОб, О мОзСд е йідкОТСгкжйж 

СТвОкіеОоіяйж е лжмОкь аСТСмьаж е зСкмТОаОкгСю мО лСТФрПккяйж йжмкжХ лТОбжи 
1. ВеОєйСгія йжмкжХ СТвОкіб КзТОїкж е йжмкжйж мО ікржйж ФлСбкСбОдПкжйж СТвОкОйж 

ікСеПйкжХ гПТдОб, О мОзСд е йідкОТСгкжйж СТвОкіеОоіяйж е лжмОкь аСТСмьаж е 
зСкмТОаОкгСю мО лСТФрПккяйж йжмкжХ лТОбжи егіРУкюємьУя б лСТягзФ, лПТПгаОпПкСйФ 
йідкОТСгкжйж гСвСбСТОйж КзТОїкж, ФзиОгПкжйж біглСбігкС гС еОзСкФ. 

ГиОбО 79. ЙТСХСгдПккя УиФдаж б йжмкжХ СТвОкОХ 
Соаооя 568. Вийкючема. 

ЛмОммя 569. ЙСУОгСбі СУСаж йжмкжХ СТвОкіб 
1. ЙТОоібкжзж йжмкжХ СТвОкіб, кО язжХ лСзиОгПкС бжзСкОккя еОбгОкь, еОекОпПкжХ Ф 

УмОммі 544 оьСвС КСгПзУФ, егіРУкПккя СТвОкіеОоіРкСвС, юТжгжпкСвС, зОгТСбСвС, нікОкУСбСвС, 
йОмПТіОиькС-мПХкіпкСвС еОаПелПпПккя гіяиькСУмі ожХ СТвОкіб, є лСУОгСбжйж СУСаОйж. 
ЙСУОгСбі СУСаж йжмкжХ СТвОкіб є гПТдОбкжйж УиФдаСбояйж. 

2. ИУСаж, блПТрП лТжРкямі кО УиФдаФ гС йжмкжХ СТвОкіб кО лСУОгж, язі лПТПгаОпОюмь 
бжзСкОккя еОбгОкь, еОекОпПкжХ Ф УмОммі 544 оьСвС КСгПзУФ, егіРУкПккя СТвОкіеОоіРкСвС, 
юТжгжпкСвС, зОгТСбСвС, нікОкУСбСвС, йОмПТіОиькС-мПХкіпкСвС еОаПелПпПккя гіяиькСУмі ожХ 
СТвОкіб, лТжРйОюмь ЙТжУявФ гПТдОбкжХ УиФдаСбоіб, язсС ТОкірП бСкж кП лТжРйОиж мОзСї 
ЙТжУявж. 

3. ЙТОбСбП УмОкСбжсП лСУОгСбжХ СУіа йжмкжХ СТвОкіб бжекОпОємьУя ожй КСгПзУСй, О б 
пОУмжкі, кП бТПвФиьСбОкіР кжй, - еОзСкСгОбУмбСй лТС гПТдОбкФ УиФдаФ мО ікржйж ОзмОйж 
еОзСкСгОбУмбО КзТОїкж. 

ЛмОммя 570. ИУСаижбСУмі лТжРкяммя кО УиФдаФ гС йжмкжХ СТвОкіб 
1. ЗО УиФдаФ гС йжмкжХ СТвОкіб лТжРйОюмьУя вТСйОгякж КзТОїкж, язі гСУявиж 18-

ТіпкСвС бізФ і егОмкі еО УбСїйж гіиСбжйж мО йСТОиькжйж язСУмяйж, СУбімкій ТібкПй і УмОкСй 
егСТСб'я бжзСкФбОмж еОбгОккя, лСзиОгПкі кО оі СТвОкж. З лТжРкяммяй кО УиФдаФ йСдП аФмж 
бУмОкСбиПкС бжлТСаФбОккя УмТСзСй біглСбігкС гС ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС гПТдОбкФ УиФдаФ". 

2. ЙТжРкяммя кО УиФдаФ гС йжмкжХ СТвОкіб КзТОїкж егіРУкюємьУя кО зСкзФТУкіР СУкСбі, 
язсС ікрП кП лПТПгаОпПкС еОзСкСй. ЙСТягСз лТСбПгПккя зСкзФТУФ бжекОпОємьУя 
КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж. ЙТжРкяммя мО УиФдаФ гС йжмкжХ СТвОкіб кО лСУОгж, 
лПТПаФбОккя кО язжХ кП лСб'яеОкП е лТСХСгдПккяй гПТдОбкСї УиФдаж, егіРУкюємьУя б 
лСТягзФ, бжекОпПкСйФ еОзСкСгОбУмбСй КзТОїкж лТС лТОою, е ФТОХФбОккяй СУСаижбСУмПР, 
лПТПгаОпПкжХ ожй КСгПзУСй. 

3. ЗО УиФдаФ гС йжмкжХ СТвОкіб кП йСдФмь аФмж лТжРкямі СУСаж, бжекОкі б 
ФУмОкСбиПкСйФ лСТягзФ кПгієегОмкжйж ОаС СайПдПкжйж Ф гієегОмкСУмі, СУСаж, язі йОюмь 
УФгжйіУмь еО бпжкПккя ФйжУкСвС зТжйікОиькСвС лТОбСлСТФрПккя, О мОзСд СУСаж, язі 
лТСмявСй ТСзФ, сС лПТПгФбОб їХ ебПТкПккю гС йжмкжХ СТвОкіб е лТжбСгФ 
лТОоПбиОрмФбОккя, лТжмявФбОижУя гС ОгйікіУмТОмжбкСї біглСбігОиькСУмі еО бпжкПккя 
зСТФлоіРкжХ гіякь мО ікржХ лТОбСлСТФрПкь, лСб'яеОкжХ е зСТФлоією. 

4. КПТібкжз йжмкжоі Ф ТОеі гПиПвФбОккя РСйФ СзТПйжХ лСбкСбОдПкь зПТібкжзО 
оПкмТОиькСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ йжмкФ лСиімжзФ, мО Ф йПдОХ, 
бжекОпПкжХ лСиСдПккяй лТС йжмкжою, егіРУкює біглСбігкі лСбкСбОдПккя зПТібкжзО, 
лПТПгаОпПкі еОзСкСгОбУмбСй лТС лТОою, гПТдОбкФ УиФдаФ мО ікржйж еОзСкСгОбпжйж 
ОзмОйж. 

5. З СУСаОйж, язі лТжекОпОюмьУя кО УиФдаФ гС йжмкжХ СТвОкіб кО лСУОгж гПТдОбкСї 
УиФдаж, йСдФмь ФзиОгОмжУя зСкмТОзмж лТС лТСХСгдПккя гПТдОбкСї УиФдаж біглСбігкС гС 
еОзСкСгОбУмбО лТС гПТдОбкФ УиФдаФ е ФТОХФбОккяй СУСаижбСУмПР, лПТПгаОпПкжХ ожй 
КСгПзУСй. 
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КірПккя лТС бігкПУПккя лСУОгж гПТдОбкСї УиФдаж гС лСУОг, лТжекОпПккя кО язі 
егіРУкюємьУя е ФзиОгОккяй зСкмТОзмФ лТС лТСХСгдПккя гПТдОбкСї УиФдаж, лТжРйОємьУя 
гС лТСбПгПккя зСкзФТУФ зПТібкжзСй оПкмТОиькСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє 
гПТдОбкФ йжмкФ лСиімжзФ, ОаС зПТібкжзСй йжмкжоі Ф ТОеі гПиПвФбОккя РСйФ біглСбігкжХ 
лСбкСбОдПкь. 

КСкмТОзм лТС лТСХСгдПккя гПТдОбкСї УиФдаж ФзиОгОємьУя е СУСаОйж Ф ТОеі 
кПСаХігкСУмі еОаПелПпПккя СТвОкіеОоії мО бжзСкОккя еОбгОкь, сС йОюмь яз мжйпОУСбжР, мОз 
і лСУміРкжР ХОТОзмПТ. 

НжУПиькіУмь лСУОг гПТдОбкСї УиФдаж б йжмкСйФ СТвОкі, кО язі егіРУкюємьУя 
лТжекОпПккя е ФзиОгОккяй зСкмТОзмФ лТС лТСХСгдПккя гПТдОбкСї УиФдаж, кП 
СайПдФємьУя. 

КСкмТОзм лТС лТСХСгдПккя гПТдОбкСї УиФдаж ФзиОгОємьУя кО УмТСз гС мТьСХ ТСзіб. 
Дія зСкмТОзмФ лТС лТСХСгдПккя гПТдОбкСї УиФдаж еО ФйСбж кОиПдкСвС РСвС 

бжзСкОккя гПТдОбкжй УиФдаСбоПй йСдП аФмж лТСгСбдПкО еО ФвСгСю УмСТік кО мСР УОйжР 
ОаС аіиьржР УмТСз, ОиП кП аіиьрП кід кО мТж ТСзж рияХСй ліглжУОккя УмСТСкОйж 
біглСбігкжХ ейік гС зСкмТОзмФ. 

Соаооя 571. Вийкючема. 

ЛмОммя 572. ИайПдПккя, лСб'яеОкі е лТСХСгдПккяй гПТдОбкСї УиФдаж лСУОгСбжйж 
СУСаОйж йжмкжХ СТвОкіб 

1. ИайПдПккя, лСб'яеОкі е лТСХСгдПккяй гПТдОбкСї УиФдаж лСУОгСбжйж СУСаОйж 
йжмкжХ СТвОкіб, бжекОпОюмьУя еОзСкСй. 

2. ЙСУОгСбі СУСаж йжмкжХ СТвОкіб кП йСдФмь СаіРйОмж лСУОгж, лПТПаФбОккя кО язжХ 
лПТПгаОпОє лТжРкяммя ТірПкь е лжмОкь гіяиькСУмі ліглТжєйУмб, зСкмТСиь еО гіяиькіУмю 
язжХ біглСбігкС гС ТСегіиФ XV оьСвС КСгПзУФ лСзиОгПкС кО йжмкі СТвОкж, О мОзСд УиФдаСбі 
екСУжкж е мОзжйж ліглТжєйУмбОйж, язсС Ф рмОмі ожХ ліглТжєйУмб лПТПаФбОюмь аижеьзі 
ТСгжпі еОекОпПкжХ лСУОгСбжХ СУіа. 

ЛмОммя 573. ЛлПоіОиькі ебОккя лСУОгСбжХ СУіа йжмкжХ СТвОкіб 
1. ЙСУОгСбжй СУСаОй йжмкжХ СТвОкіб лТжУбСююмьУя мОзі УлПоіОиькі ебОккя: 
1) гіРУкжР гПТдОбкжР ТОгкжз йжмкСї УиФдаж; 
2) гПТдОбкжР ТОгкжз йжмкСї УиФдаж I ТОквФ; 
3) гПТдОбкжР ТОгкжз йжмкСї УиФдаж II ТОквФ; 
4) гПТдОбкжР ТОгкжз йжмкСї УиФдаж III ТОквФ; 
5) ТОгкжз йжмкСї УиФдаж I ТОквФ; 
6) ТОгкжз йжмкСї УиФдаж II ТОквФ; 
7) ТОгкжз йжмкСї УиФдаж III ТОквФ; 
8) ікУлПзмСТ йжмкСї УиФдаж I ТОквФ; 
9) ікУлПзмСТ йжмкСї УиФдаж II ТОквФ; 
10) ікУлПзмСТ йжмкСї УиФдаж III ТОквФ; 
11) ікУлПзмСТ йжмкСї УиФдаж IV ТОквФ; 
12) йСиСгржР ікУлПзмСТ йжмкСї УиФдаж. 
2. ЙСиСдПккя лТС УлПоіОиькі ебОккя лСУОгСбжХ СУіа йжмкжХ СТвОкіб, лСТягСз 

лТжУбСєккя ожХ ебОкь мО їХ УліббігкСрПккя е ТОквОйж гПТдОбкжХ УиФдаСбоіб, О мОзСд 
ТСейіТж кОгаОбСз гС лСУОгСбСвС СзиОгФ еО УлПоіОиькі ебОккя еОмбПТгдФюмьУя КОаікПмСй 
ЖікіУмТіб КзТОїкж. 

3. ЛлПоіОиькі ебОккя йжмкСї УиФдаж лТжУбСююмьУя гСбіпкС. ЙСеаОбиПккя УлПоіОиькжХ 
ебОкь егіРУкюємьУя бжзиюпкС еО бжТСзСй УФгФ Ф бжлОгзОХ, лПТПгаОпПкжХ КТжйікОиькжй 
зСгПзУСй КзТОїкж. 
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ЛмОммя 574. КСаСпжР пОУ лСУОгСбжХ СУіа йжмкжХ СТвОкіб 
1. МТжбОиіУмь мО ТПджй ТСаСмж, пОУ біглСпжкзФ лСУОгСбжХ СУіа йжмкжХ СТвОкіб 

бУмОкСбиююмьУя біглСбігкС гС еОзСкСгОбУмбО КзТОїкж лТС лТОою е ФТОХФбОккяй 
СУСаижбСУмПР, лПТПгаОпПкжХ ожй КСгПзУСй. 

2. Дия бжзСкОккя йжмкжХ нСТйОиькСУмПР лСеО ТСаСпжй пОУСй, ФУмОкСбиПкжй гия 
йжмкжХ СТвОкіб, О мОзСд гия бжзСкОккя кПбігзиОгкжХ ОаС кПлПТПгаОпФбОкжХ еОХСгіб е 
йжмкСвС зСкмТСию, йжмкСвС СнСТйиПккя, аСТСмьаж е зСкмТОаОкгСю і лСТФрПккяйж йжмкжХ 
лТОбжи мО ікржХ УиФдаСбжХ еОбгОкь лСУОгСбі СУСаж йжмкжХ СТвОкіб кО лігУмОбі кОзОеФ 
(ТСелСТягдПккя) зПТібкжзО йжмкСвС СТвОкФ ОаС ікрСї ФлСбкСбОдПкСї кжй СУСаж еСаСб'яеОкі 
е'ябжмжУя кО УиФдаФ і лТОоюбОмж лСкОг ФУмОкСбиПкФ мТжбОиіУмь ТСаСпСвС гкя, О мОзСд Ф 
бжХігкі, УбямзСбі мО кПТСаСпі гкі, Ф кіпкжР пОУ. 

ЗОиФпПккя гС ТСаСмж лСкОг ФУмОкСбиПкФ мТжбОиіУмь ТСаСпСвС гкя, О мОзСд Ф бжХігкі, 
УбямзСбі мО кПТСаСпі гкі, Ф кіпкжР пОУ СзТПйжХ зОмПвСТіР лСУОгСбжХ СУіа йжмкжХ СТвОкіб 
егіРУкюємьУя е ФТОХФбОккяй СайПдПкь, бУмОкСбиПкжХ еОзСкСгОбУмбСй. 

ЗО ТСаСмФ б еОекОпПкі гкі (пОУ) лСУОгСбжй СУСаОй йжмкжХ СТвОкіб кОгОємьУя вТСрСбО 
зСйлПкУОоія Ф ТСейіТі мО лСТягзФ, бжекОпПкжХ еОзСкСгОбУмбСй, ОаС лТСмявСй йіУяоя 
кОгОюмьУя біглСбігкі гкі біглСпжкзФ. 

ГиОбО 80. ЙТСнПУіРкО СУбімО мО кОФзСбС-гСУиігкО гіяиькіУмь Ф УнПТі йжмкСї 
УлТОбж 

ЛмОммя 575. ЛжУмПйО лТСнПУіРкСї СУбімж Ф УнПТі йжмкСї УлТОбж 
1. ЛжУмПйО лТСнПУіРкСї СУбімж Ф УнПТі йжмкСї УлТОбж бзиюпОє: 
1) лігвСмСбзФ нОХібоіб е бжсСю СУбімСю; 
2) лПТПлігвСмСбзФ лТОоібкжзіб йжмкжХ СТвОкіб; 
3) лігвСмСбзФ кОФзСбжХ мО кОФзСбС-лПгОвСвіпкжХ зОгТіб; 
4) лігбжсПккя збОиінізОоії лТОоібкжзіб йжмкжХ СТвОкіб; 
5) СТвОкіеОоію кОбпОккя лТОоібкжзіб йжмкжХ СТвОкіб аПе бігТжбФ біг ТСаСмж. 
2. ЙігвСмСбзО, лПТПлігвСмСбзО і лігбжсПккя збОиінізОоії лТОоібкжзіб йжмкжХ СТвОкіб 

егіРУкююмьУя Ф УлПоіОиіеСбОкжХ кОбпОиькжХ еОзиОгОХ йжмкжХ СТвОкіб мО Ф 
УлПоіОиіеСбОкСйФ СТвОкі е лжмОкь УлПоіОиіеСбОкСї лігвСмСбзж мО зікСиСвіпкСвС 
еОаПелПпПккя оПкмТОиькСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ йжмкФ 
лСиімжзФ. ЙігвСмСбзО нОХібоіб е бжсСю СУбімСю гия йжмкжХ СТвОкіб еО СзТПйжйж 
кОлТяйОйж йСдП егіРУкюбОмжУя мОзСд Ф бжсжХ кОбпОиькжХ еОзиОгОХ ікрСвС вОиФеПбСвС 
ліглСТягзФбОккя еО гПТдОбкжй еОйСбиПккяй. 

3. ЛлПоіОиіеСбОкі кОбпОиькі еОзиОгж йжмкжХ СТвОкіб йСдФмь кОгОбОмж СУбімкі лСУиФвж 
еО зСрмж ніежпкжХ мО юТжгжпкжХ СУіа евігкС іе еОзСкСгОбУмбСй. 

ЛмОммя 576. ЗОФзСбС-гСУиігкО гіяиькіУмь Ф УнПТі йжмкСї УлТОбж 
1. ЗОФзСбС-гСУиігкО гіяиькіУмь, УлТяйСбОкО кО еОаПелПпПккя йжмкжХ ікмПТПУіб 

КзТОїкж, ТСебжмзФ йжмкСї УлТОбж мО лТСнПУіРкСї СУбімж б йжмкжХ СТвОкОХ, егіРУкюємьУя 
кОФзСбС-гСУиігкСю ФУмОкСбСю йжмкжХ СТвОкіб мО кОФзСбС-гСУиігкжйж лігТСегіиОйж 
УлПоіОиіеСбОкСвС бжсСвС кОбпОиькСвС еОзиОгФ йжмкжХ СТвОкіб. 

2. КССТгжкОоія кОФзСбС-гСУиігкСї гіяиькСУмі Ф УнПТі йжмкСї УлТОбж егіРУкюємьУя 
оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ йжмкФ лСиімжзФ. 

ЛмОммя 577. ИУСаижбСУмі лТОбСбСвС УмОмФУФ СУіа, язі кОбпОюмьУя Ф УлПоіОиіеСбОкСйФ 
бжсСйФ кОбпОиькСйФ еОзиОгі йжмкжХ СТвОкіб 

1. ИУСаОй, язі кОбпОюмьУя Ф УлПоіОиіеСбОкСйФ бжсСйФ кОбпОиькСйФ еОзиОгі йжмкжХ 
СТвОкіб еО гПккСю нСТйСю, кО лПТіСг кОбпОккя зПТібкжзСй еОекОпПкСвС кОбпОиькСвС 
еОзиОгФ лТжУбСююмьУя ебОккя "зФТУОкм", "УмОТржР зФТУОкм". 
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2. ИУСаОй, язі кОбпОюмьУя Ф УлПоіОиіеСбОкСйФ бжсСйФ кОбпОиькСйФ еОзиОгі йжмкжХ 
СТвОкіб еО гПккСю нСТйСю, кОгОємьУя лТОбС кСУіккя нСТйПкСвС СгявФ, бУмОкСбиПкСвС гия 
лТОоібкжзіб йжмкжХ СТвОкіб, е біглСбігкжйж екОзОйж ТСеТіекПккя. 

3. ИУСаОй, язі кОбпОюмьУя Ф УлПоіОиіеСбОкСйФ бжсСйФ кОбпОиькСйФ еОзиОгі йжмкжХ 
СТвОкіб еО гПккСю нСТйСю, кО бПУь лПТіСг кОбпОккя біглСбігкС гС еОзСкФ кОгОємьУя 
бігУмТСпзО Ф лТжеСбі гС ЗаТСРкжХ Лжи КзТОїкж. 

ЛмОммя 578. ЛікОкУФбОккя лТСнПУіРкСї СУбімж мО кОФзСбС-гСУиігкСї гіяиькСУмі Ф 
УнПТі йжмкСї УлТОбж 

1. ЛікОкУФбОккя лТСнПУіРкСї СУбімж мО кОФзСбС-гСУиігкСї гіяиькСУмі Ф УнПТі йжмкСї 
УлТОбж егіРУкюємьУя еО ТОХФкСз зСрміб ДПТдОбкСвС аюгдПмФ КзТОїкж, О мОзСд гСгОмзСбжХ 
гдПТПи нікОкУФбОккя, кП еОаСТСкПкжХ еОзСкСгОбУмбСй. 

ГиОбО 81. ЙТОбСбжР еОХжУм лТОоібкжзіб йжмкжХ СТвОкіб 

ЛмОммя 579. ИаСб'яезСбіУмь еОзСккжХ ТСелСТягдПкь мО бжйСв лСУОгСбжХ СУіа 
йжмкжХ СТвОкіб 

1. ЗОзСккі ТСелСТягдПккя мО бжйСвж лСУОгСбжХ СУіа йжмкжХ СТвОкіб, кОгОкі ліг пОУ 
бжзСкОккя кжйж УиФдаСбжХ СаСб'яезіб, є СаСб'яезСбжйж гия бжзСкОккя ніежпкжйж мО 
юТжгжпкжйж СУСаОйж. 

ЛмОммя 580. ГОТОкмФбОккя еОХжУмФ джммя, егСТСб'я і йОРкО лСУОгСбжХ СУіа йжмкжХ 
СТвОкіб 

1. ЙСУОгСбі СУСаж йжмкжХ СТвОкіб лПТПаФбОюмь ліг еОХжУмСй еОзСкФ. ЗОХжУм джммя, 
егСТСб'я, пПУмі, вігкСУмі, йОРкО ожХ лСУОгСбжХ СУіа мО пиПкіб їХкіХ УійПР біг зТжйікОиькС-
лТСмжлТОбкжХ лСУявОкь, ікржХ лТСмжлТОбкжХ гіР егіРУкюємьУя біглСбігкС гС ЗОзСкФ 
КзТОїкж "ЙТС гПТдОбкжР еОХжУм лТОоібкжзіб УФгФ і лТОбССХСТСккжХ СТвОкіб" мО 
еОаПелПпФємьУя йіТОйж біглСбігОиькСУмі, лПТПгаОпПкжйж КТжйікОиькжй зСгПзУСй КзТОїкж 
мО КСгПзУСй КзТОїкж лТС ОгйікіУмТОмжбкі лТОбСлСТФрПккя. 

ГиОбО 82. ЗОУмСУФбОккя ніежпкСї Ужиж, УлПоіОиькжХ еОУСаіб мО еаТСї 
лСУОгСбжйж СУСаОйж йжмкжХ СТвОкіб 

ЛмОммя 581. ЙТОбС лСУОгСбжХ СУіа йжмкжХ СТвОкіб еОУмСУСбФбОмж ніежпкФ УжиФ, 
УлПоіОиькі еОУСаж мО бСвкПлОиькФ еаТСю 

1. К бжлОгзОХ, лПТПгаОпПкжХ ожй КСгПзУСй, лСУОгСбі СУСаж йжмкжХ СТвОкіб ліг пОУ 
бжзСкОккя УиФдаСбжХ СаСб'яезіб йСдФмь еОУмСУСбФбОмж ніежпкФ УжиФ, УлПоіОиькі еОУСаж мО 
бСвкПлОиькФ еаТСю. 

2. Дия еОаПелПпПккя лТОбжиькСвС мО ПнПзмжбкСвС еОУмСУФбОккя ніежпкСї Ужиж, 
УлПоіОиькжХ еОУСаіб, бСвкПлОиькСї еаТСї е лСУОгСбжйж СУСаОйж йжмкжХ СТвОкіб 
лТСбСгямьУя еОкяммя іе УлПоіОиькСї лігвСмСбзж мО лПТіСгжпкі лПТПбіТзж лТжгОмкСУмі гС 
еОекОпПкжХ гіР. ЙСТягСз лТСбПгПккя мОзжХ еОкямь мО лПТПбіТСз еОмбПТгдФємьУя 
оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ 
нікОкУСбФ лСиімжзФ. 

3. ЗО кПлТОбСйіТкП еОУмСУФбОккя ніежпкСї Ужиж, УлПоіОиькжХ еОУСаіб, бСвкПлОиькСї 
еаТСї лСУОгСбі СУСаж йжмкжХ СТвОкіб кПУФмь біглСбігОиькіУмь, лПТПгаОпПкФ еОзСкСй. 

ЛмОммя 582. ЗОУмСУФбОккя ніежпкСї Ужиж 
1. ЙСУОгСбі СУСаж йжмкжХ СТвОкіб ліг пОУ бжзСкОккя УиФдаСбжХ СаСб'яезіб йОюмь 

лТОбС еОУмСУСбФбОмж ніежпкФ УжиФ гия: 
1) лТжлжкПккя лСТФрПкь йжмкжХ лТОбжи, еОмТжйОккя СУіа, язі їХ бпжкжиж, лСгСиОккя 

СлСТФ еОзСккжй ТСелСТягдПккяй ОаС бжйСвОй лСУОгСбжХ СУіа йжмкжХ СТвОкіб; 
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2) еОаПелПпПккя гСУмФлФ гС лТжйісПкь ОаС кО мПТжмСТії, гП екОХСгямьУя мСбОТж, сС 
лПТПаФбОюмь ліг йжмкжй зСкмТСиПй; 

3) лТжлжкПккя ікржХ гіР, сС лПТПрзСгдОюмь бжзСкОккю СаСб'яезіб, лСзиОгПкжХ кО 
лСУОгСбжХ СУіа йжмкжХ СТвОкіб, язсС кПкОУжиькжоьзі еОУСаж ближбФ кП еОаПелПпФюмь 
бжзСкОккя ожХ СаСб'яезіб. 

ЛмОммя 583. ЗОУмСУФбОккя УлПоіОиькжХ еОУСаіб 
1. ЙСУОгСбі СУСаж йжмкжХ СТвОкіб ліг пОУ бжзСкОккя УиФдаСбжХ СаСб'яезіб йОюмь 

лТОбС еОУмСУСбФбОмж кОТФпкжзж, вФйСбі зжРзж, УиьСеСмСпжбі ТПпСбжкж, СаиОгкОккя гия 
бігзТжммя лТжйісПкь, еОУСаж гия лТжйФУСбСї еФлжкзж мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб мО ікрі 
УлПоіОиькі еОУСаж гия: 

1) бігажммя кОлОгФ аПелСУПТПгкьС кО кжХ ОаС кО ікржХ СУіа; 
2) бігажммя кОлОгФ кО аФгжкзж, аФгібиі, УлСТФгж, мТОкУлСТмкі еОУСаж, сС кОиПдОмь 

йжмкжй СТвОкОй, УлПоіОиіеСбОкжй кОбпОиькжй еОзиОгОй мО кОФзСбС-гСУиігкіР ФУмОкСбі 
йжмкжХ СТвОкіб ОаС бжзСТжУмСбФюмьУя кжйж, кО ліглТжєйУмбО, ФУмОкСбж мО СТвОкіеОоії, б 
лТжйісПккяХ мО/ОаС кО мПТжмСТії язжХ егіРУкюємьУя йжмкжР зСкмТСиь, кО мСбОТж, сС 
лПТПаФбОюмь ліг йжмкжй зСкмТСиПй, О мОзСд гия ебіиькПккя еОекОпПкжХ Са'єзміб Ф ТОеі їХ 
еОХСлиПккя; 

3) еОмТжйОккя лТОбСлСТФркжзіб, їХ гСУмОбзж гС УиФдаСбСвС лТжйісПккя йжмкСвС 
СТвОкФ, язсС оі СУСаж пжкямь СліТ мО ікрФ лТСмжгію ОаС йСдФмь еОбгОмж рзСгж СмСпФюпжй 
пж УСаі; 

4) лТжлжкПккя ніежпкСвС СлСТФ, сС пжкжмьУя лСУОгСбіР СУСаі йжмкжХ СТвОкіб; 
5) лТСкжзкПккя гС лТжйісПкь ОаС кО мПТжмСТії, гП йСдФмь екОХСгжмжУя лТПгйПмж 

зСкмТОаОкгж ОаС аПелСУПТПгкі лТПгйПмж лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи; 
6) еФлжкПккя мТОкУлСТмкСвС еОУСаФ, бСгіР язСвС кП бжзСкОб бжйСвФ лСУОгСбСї СУСаж 

йжмкжХ СТвОкіб лТС еФлжкПккя. 
2. ЗОаСТСкяємьУя еОУмСУСбФбОмж УлПоіОиькі еОУСаж гС дікСз е ябкжйж СекОзОйж 

бОвімкСУмі, СУіа е ябкжйж СекОзОйж ікбОиігкСУмі мО йОиСиімкіХ, зТій бжлОгзіб бпжкПккя кжйж 
еаТСРкСвС СлСТФ, бпжкПккя вТФлСбСвС кОлОгФ, язжР еОвТСдФє джммю мО егСТСб'ю июгПР, 
еаПТПдПккю мСбОТіб, сС лПТПаФбОюмь ліг йжмкжй зСкмТСиПй. 

3. ЗО кОябкСУмі СаУмОбжк, сС кП гОюмь йСдижбСУмі ФкжзкФмж еОУмСУФбОккя 
УлПоіОиькжХ еОУСаіб, бджмі еОХСгж кП лСбжккі лПТПбжсФбОмж йПд, кПСаХігкжХ гия 
еОаПелПпПккя бжзСкОккя еОбгОкь, лСзиОгПкжХ кО йжмкФ УиФдаФ КзТОїкж, і лСбжккі ебСгжмж 
гС йікійФйФ йСдижбіУмь еОлСгіяккя рзСгж егСТСб'ю лТОбСлСТФркжзіб. 

4. ЙПТПиіз УлПоіОиькжХ еОУСаіб, сС бжзСТжУмСбФюмьУя лСУОгСбжйж СУСаОйж йжмкжХ 
СТвОкіб, мО лСТягСз їХ еОУмСУФбОккя бжекОпОюмьУя КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж. 

ЛмОммя 584. ЗаПТівОккя, кСУіккя мО еОУмСУФбОккя бСвкПлОиькСї еаТСї 
1. ИзТПйжй зОмПвСТіяй лСУОгСбжХ СУіа йжмкжХ СТвОкіб, лПТПиіз язжХ бУмОкСбиюємьУя 

КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж, кОгОємьУя лТОбС ліг пОУ бжзСкОккя УиФдаСбжХ СаСб'яезіб 
еаПТівОмж, кСУжмж мО еОУмСУСбФбОмж бСвкПлОиькФ еаТСю. 

2. ЙСУОгСбі СУСаж йжмкжХ СТвОкіб ліг пОУ бжзСкОккя УиФдаСбжХ СаСб'яезіб йОюмь 
лТОбС еОУмСУСбФбОмж бСвкПлОиькФ еаТСю гия: 

1) бігажммя вТФлСбСвС пж еаТСРкСвС кОлОгФ аПелСУПТПгкьС кО кжХ ОаС ікржХ СУіа, язсС 
їХ джммю мО егСТСб'ю еОвТСдФє кПаПелПзО і еОлСаівмж їР ікржйж еОУСаОйж кПйОє 
йСдижбСУмі; 

2) бігажммя вТФлСбСвС пж еаТСРкСвС кОлОгФ кО аФгібиі, УзиОгж, ікрі лТжйісПккя йжмкжХ 
СТвОкіб, УлПоіОиіеСбОкжХ кОбпОиькжХ еОзиОгіб мО кОФзСбС-гСУиігкСї ФУмОкСбж йжмкжХ 
СТвОкіб; 

3) бігажммя вТФлСбСвС пж еаТСРкСвС кОлОгФ кО аФгжкзж, аФгібиі, УлСТФгж, мТОкУлСТмкі 
еОУСаж, сС кОиПдОмь йжмкжй СТвОкОй, УлПоіОиіеСбОкжй кОбпОиькжй еОзиОгОй мО кОФзСбС-
гСУиігкіР ФУмОкСбі йжмкжХ СТвОкіб ОаС бжзСТжУмСбФюмьУя кжйж, кО ліглТжєйУмбО, ФУмОкСбж, 
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СТвОкіеОоії, б лТжйісПккяХ мО/ОаС кО мПТжмСТії язжХ егіРУкюємьУя йжмкжР зСкмТСиь, кО 
мСбОТж, сС лПТПаФбОюмь ліг йжмкжй зСкмТСиПй, О мОзСд гия ебіиькПккя еОекОпПкжХ 
Са'єзміб Ф ТОеі їХ еОХСлиПккя; 

4) еФлжкПккя мТОкУлСТмкСвС еОУСаФ рияХСй лСрзСгдПккя, язсС РСвС бСгіР Ф еСкі 
йжмкСвС зСкмТСию УбСїйж гіяйж УмбСТює еОвТСеФ джммю мО егСТСб'ю июгПР; 

5) лСгОккя УжвкОиФ мТжбСвж, бжзижзФ гСлСйСвж, екПрзСгдПккя мбОТжкж, сС еОвТСдФє 
джммю мО егСТСб'ю июгжкж. 

3. ЗОаСТСкяємьУя еОУмСУСбФбОмж бСвкПлОиькФ еаТСю гС дікСз е ябкжйж СекОзОйж 
бОвімкСУмі, СУіа е ябкжйж СекОзОйж ікбОиігкСУмі мО йОиСиімкіХ, зТій бжлОгзіб бпжкПккя кжйж 
еаТСРкСвС СлСТФ, бпжкПккя вТФлСбСвС кОлОгФ, язжР еОвТСдФє джммю мО егСТСб'ю июгПР, 
еаПТПдПккю мСбОТіб, сС лПТПаФбОюмь ліг йжмкжй зСкмТСиПй. 

4. ЗОаСТСкяємьУя мОзСд еОУмСУСбФбОмж бСвкПлОиькФ еаТСю лТСмж вТСйОгяк е 
йОиСиімкійж гімьйж мО Ф ТОеі екОпкСвС УзФлпПккя июгПР, язсС біг оьСвС йСдФмь 
лСУмТОдгОмж УмСТСккі СУСаж. 

5. ЗО кОябкСУмі СаУмОбжк, сС кП гОюмь йСдижбСУмі ФкжзкФмж еОУмСУФбОккя 
бСвкПлОиькСї еаТСї, бджмі еОХСгж кП лСбжккі лПТПбжсФбОмж йПд, кПСаХігкжХ гия 
еОаПелПпПккя бжзСкОккя еОбгОкь, лСзиОгПкжХ кО йжмкі СТвОкж, і лСбжккі ебСгжмж гС 
йікійФйФ йСдижбіУмь еОлСгіяккя рзСгж егСТСб'ю лТОбСлСТФркжзіб. 

6. ЗОаСТСкяємьУя еаПТівОккя, кСУіккя мО еОУмСУФбОккя лСУОгСбжйж СУСаОйж йжмкжХ 
СТвОкіб бСвкПлОиькСї еаТСї мО кОаСїб гС кПї кП ліг пОУ бжзСкОккя УиФдаСбжХ СаСб'яезіб. 

ГиОбО 83. ЛСоіОиькжР еОХжУм лТОоібкжзіб йжмкжХ СТвОкіб 

ЛмОммя 585. ИлиОмО лТОоі лСУОгСбжХ СУіа мО лТОоібкжзіб йжмкжХ СТвОкіб 
1. ДПТдОбО еОаПелПпФє гСУмОмкіР ТібПкь СлиОмж лТОоі лСУОгСбжХ СУіа мО лТОоібкжзіб 

йжмкжХ СТвОкіб е йПмСю УмбСТПккя йОмПТіОиькжХ ФйСб гия кПеОиПдкСвС і УФйиіккСвС 
бжзСкОккя кжйж УиФдаСбжХ СаСб'яезіб. 

2. ЗОТСаімкО лиОмО лСУОгСбСї СУСаж мО лТОоібкжзО йжмкжХ СТвОкіб УзиОгОємьУя е: 
1) лСУОгСбСвС СзиОгФ; 
2) кОгаОбзж еО бжУиФвФ ТСзіб; 
3) кОгаОбзж еО УлПоіОиькП ебОккя лСУОгСбжХ СУіа йжмкжХ СТвОкіб; 
4) бжлиОмж еО гСгОмзСбП кОбОкмОдПккя Ф еб'яезФ е бжзСкОккяй СаСб'яезіб мжйпОУСбС 

бігУФмкьСї лСУОгСбСї СУСаж ОаС лТОоібкжзО Ф ТСейіТі 50 бігУСмзіб лСУОгСбСвС СзиОгФ 
мжйпОУСбС бігУФмкьСї лСУОгСбСї СУСаж ОаС лТОоібкжзО; 

5) кОгаОбзж еО бжзСкОккя СУСаижбС бОдижбСї ТСаСмж; 
6) кОгаОбзж еО лПТУСкОиькФ збОиінізОоію; 
7) кОгаОбзж еО бжзСкОккя СУСажУмжХ зиюпСбжХ лСзОекжзіб ПнПзмжбкСУмі; 
8) зСйОкгкСї лТПйії; 
9) лТПйії еО екОпкі СУСажУмі гСУявкПккя. 
3. ЛХПйж лСУОгСбжХ СзиОгіб лСУОгСбжХ СУіа йжмкжХ СТвОкіб бжекОпОюмьУя КОаікПмСй 

ЖікіУмТіб КзТОїкж мО кП бзиюпОюмьУя гС еОвОиькСї УХПйж лСУОгСбжХ СзиОгіб гПТдОбкжХ 
УиФдаСбоіб. ЙСТягСз бУмОкСбиПккя, лТжеФлжкПккя, ейПкрПккя пж УзОУФбОккя кОгаОбСз мО 
бУмОкСбиПккя лТПйіР, еОекОпПкжХ Ф лФкзмОХ 2, 3, 5 - 9 пОУмжкж гТФвСї оієї УмОммі, 
бжекОпОємьУя КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж. 

Дия ікржХ зОмПвСТіР лТОоібкжзіб йжмкжХ СТвОкіб ФйСбж СлиОмж лТОоі бжекОпОюмьУя 
пжккжй еОзСкСгОбУмбСй, сС бУмОкСбиює ФйСбж СлиОмж лТОоі гия біглСбігкжХ зОмПвСТіР 
лТОоібкжзіб. 

4. КСейіТ лСУОгСбжХ СзиОгіб лСУОгСбжХ СУіа мО лТОоібкжзіб УлПоіОиіеСбОкСвС 
лігТСегіиФ йжмкжХ СТвОкіб, язі аПелСУПТПгкьС егіРУкююмь ТСеТСаиПккя лТСвТОйкСвС 
еОаПелПпПккя гия йжмкжХ СТвОкіб, бУмОкСбиюємьУя КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж еО 
СзТПйСю УХПйСю лСУОгСбжХ СзиОгіб. 
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ЗОгаОбзж гС лСУОгСбСвС СзиОгФ, лТПйії, гСлиОмж мО ікрі бжлиОмж бУмОкСбиююмьУя 
лСУОгСбжй СУСаОй мО лТОоібкжзОй оьСвС лігТСегіиФ біглСбігкС гС пОУмжк гТФвСї і мТПмьСї 
оієї УмОммі. 

ЛмОммя 586. ЖжмиСбП еОаПелПпПккя лСУОгСбжХ СУіа йжмкжХ СТвОкіб 
1. ЙСУОгСбжй СУСаОй йжмкжХ СТвОкіб кОгОємьУя УиФдаСбП джмиС б лСТягзФ, 

бжекОпПкСйФ КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж. ЙСУОгСбжй СУСаОй йжмкжХ СТвОкіб, язі 
лПТПбСгямьУя кО ТСаСмФ б ікрФ йіУоПбіУмь, О мОзСд бжлФУзкжзОй бжсжХ кОбпОиькжХ 
еОзиОгіб, язі СгПТдОиж кОлТОбиПккя кО ТСаСмФ гС йжмкжХ СТвОкіб, ТСемОрСбОкжХ б ікріР 
йіУоПбСУмі, УиФдаСбП джмиС кОгОємьУя кПбігзиОгкС. 

ЛмОммя 587. ЖПгжпкП еОаПелПпПккя мО СХСТСкО егСТСб'я лСУОгСбжХ СУіа йжмкжХ 
СТвОкіб мО пиПкіб їХкіХ УійПР 

1. ЙСУОгСбі СУСаж йжмкжХ СТвОкіб мО пиПкж їХкіХ УійПР, язі лТСджбОюмь ТОеСй е кжйж, 
зСТжУмФюмьУя лТОбСй кО аПеСлиОмкП йПгжпкП СаУиФвСбФбОккя Ф гПТдОбкжХ мО зСйФкОиькжХ 
еОзиОгОХ СХСТСкж егСТСб'я. МОзП лТОбС еаПТівОємьУя еО лСУОгСбжйж СУСаОйж йжмкжХ 
СТвОкіб ліУия їХ ебіиькПккя е йжмкжХ СТвОкіб Ф еб'яезФ е бжХСгСй кО лПкУію ОаС Ф бігУмОбзФ. 

2. ЙСУОгСбі СУСаж йжмкжХ СТвОкіб сСТіпкС лТСХСгямь лТСніиОзмжпкжР йПгжпкжР 
Свияг. 

ЛмОммя 588. ЙПкУіРкП еОаПелПпПккя лСУОгСбжХ СУіа йжмкжХ СТвОкіб 
1. ЙПкУіРкП еОаПелПпПккя лСУОгСбжХ СУіа йжмкжХ СТвОкіб егіРУкюємьУя б лСТягзФ мО 

кО ФйСбОХ, лПТПгаОпПкжХ ЗОзСкСй КзТОїкж "ЙТС гПТдОбкФ УиФдаФ". ЙТж оьСйФ лПТіСг 
ТСаСмж (УиФдаж) еОекОпПкжХ СУіа (Ф мСйФ пжУиі мжХ, язжй лТжУбСєкі УлПоіОиькі ебОккя) б 
йжмкжХ СТвОкОХ еОТОХСбФємьУя гС УмОдФ гПТдОбкСї УиФдаж мО гС УмОдФ ТСаСмж кО лСУОгОХ, 
бігкПУПкжХ гС зОмПвСТіР лСУОг гПТдОбкжХ УиФдаСбоіб, сС гОє лТОбС кО лТжекОпПккя лПкУії 
біглСбігкС гС ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС гПТдОбкФ УиФдаФ", кПеОиПдкС біг йіУоя ТСаСмж кО пОУ 
гСУявкПккя бізФ, лПТПгаОпПкСвС еОекОпПкжй ЗОзСкСй. 

ЙПкУіРкП еОаПелПпПккя лТОоібкжзіб йжмкжХ СТвОкіб, язі кП є лСУОгСбжйж СУСаОйж, 
егіРУкюємьУя кО лігУмОбОХ мО Ф лСТягзФ, бУмОкСбиПкжХ еОзСкСй. 

ЙСУОгСбжй СУСаОй йжмкжХ СТвОкіб Ф лПТіСг ТСаСмж б мОзжХ СТвОкОХ лПкУії, лТжекОпПкі 
біглСбігкС гС еОзСкСгОбУмбО, кП бжлиОпФюмьУя. 

ЛмОммя 589. ГОТОкмії СХСТСкж лТОоі лСУОгСбжХ СУіа мО ікржХ лТОоібкжзіб йжмкжХ 
СТвОкіб 

1. ДПТдОбО біглСбігкС гС еОзСкСгОбУмбО вОТОкмФє еОаПелПпПккя лТОб лСУОгСбжХ СУіа 
мО ікржХ лТОоібкжзіб йжмкжХ СТвОкіб кО СХСТСкФ лТОоі ліг пОУ бжзСкОккя кжйж УбСїХ 
УиФдаСбжХ (мТФгСбжХ) СаСб'яезіб, кО лТСХСгдПккя йПгжпкжХ Свиягіб, О мОзСд кО ліиьвж мО 
зСйлПкУОоії еО ТСаСмФ Ф бОдзжХ мО рзігижбжХ ФйСбОХ. 

ЛмОммя 590. ВігрзСгФбОккя гПТдОбСю рзСгж, еОбгОкСї лСУОгСбжй СУСаОй йжмкжХ 
СТвОкіб 

1. ЙТОоібкжзж йжмкжХ СТвОкіб лігиявОюмь еОвОиькССаСб'яезСбСйФ гПТдОбкСйФ 
УСоіОиькСйФ УмТОХФбОккю біглСбігкС гС еОзСкСгОбУмбО лТС еОвОиькССаСб'яезСбП 
гПТдОбкП УСоіОиькП УмТОХФбОккя. 

2. НОУмжкФ гТФвФ бжзиюпПкС. 
3. НОУмжкФ мТПмю бжзиюпПкС. 
4. НОУмжкФ пПмбПТмФ бжзиюпПкС. 
5. НОУмжкФ л'ямФ бжзиюпПкС. 
6. ОзСгО, еОбгОкО йОРкФ лСУОгСбСї СУСаж йжмкжХ СТвОкіб ОаС пиПкіб її Уій'ї Ф еб'яезФ е 

бжзСкОккяй кПю УиФдаСбжХ СаСб'яезіб, бігрзСгСбФємьУя б лСбкСйФ СаУяеі еО ТОХФкСз 
зСрміб гПТдОбкСвС аюгдПмФ е лСгОиьржй УмявкПккяй оієї УФйж е бжккжХ СУіа. 
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7. ВігрзСгФбОккя рзСгж, еОбгОкСї йОРкФ лСУОгСбСї СУСаж йжмкжХ СТвОкіб ОаС пиПкіб її 
Уій'ї, лТСбСгжмьУя кО лігУмОбі ТірПккя УФгФ. 

8. Дия СаиізФ нОзмжпкжХ бжмТОм, лСб'яеОкжХ е бігрзСгФбОккяй рзСгж, еОбгОкСї йОРкФ 
лСУОгСбжХ СУіа йжмкжХ СТвОкіб ОаС пиПкіб їХ УійПР, гия йжмкжХ СТвОкіб б ФУмОкСбОХ аОкзіб 
бігзТжбОюмьУя УлПоіОиькі ТОХФкзж. 



ГОеПмО "ВУП лТС аФХвОимПТУьзжР Саиіз" 352 gazeta.vobu.ua 
 

КСегіи XXI 
ЙКИКІЗМДВІ МА ЙДКДНІДЗІ ЙИЙИЖДЗЗЯ 

1. МПР КСгПзУ кОажТОє пжккСУмі е лПТрСвС пжУиО гТФвСвС йіУяоя, сС кОУмОє еО 
йіУяоПй, б язСйФ РСвС СлФаиізСбОкС, зТій лФкзмФ 10 оьСвС ТСегіиФ, язжР кОажТОє пжккСУмі е 
гкя, кОУмФлкСвС еО гкПй СлФаиізФбОккя оьСвС КСгПзУФ. 

2. З гкя кОаТОккя пжккСУмі ожй КСгПзУСй бмТОпОюмь пжккіУмь: 
1) ЖжмкжР зСгПзУ КзТОїкж (ВігСйСУмі ВПТХСбкСї КОгж КзТОїкж, 2002 Т., N 38 - 39, Ум. 288 

іе кОУмФлкжйж ейікОйж); 
2) ЗОзСк КзТОїкж "ЙТС лСТягСз ббПеПккя (лПТПУжиОккя) б КзТОїкФ, йжмкСвС 

СнСТйиПккя Р СлСгОмзФбОккя СУСажУмжХ ТПпПР, мСбОТіб мО мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб, сС 
ббСеямьУя (лПТПУжиОюмьУя) вТСйОгякОйж кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж" (ВігСйСУмі 
ВПТХСбкСї КОгж КзТОїкж, 2002 Т., N 1, Ум. 2; 2006 Т., N 8, Ум. 93; 2007 Т., N 9, Ум. 68; 2008 Т., N 
25, Ум. 238; 2009 Т., N 10 - 11, Ум. 137, N 29, Ум. 389; 2010 Т., N 30, Ум. 398; 2011 Т., N 23, Ум. 160); 

3) ЗОзСк КзТОїкж "ЙТС бкПУПккя ейік гС гПязжХ еОзСкСгОбпжХ Озміб КзТОїкж" (ВігСйСУмі 
ВПТХСбкСї КОгж КзТОїкж, 2005 Т., N 1, Ум. 9); 

4) пОУмжкО гТФвО УмОммі 31 ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС гСТСдкіР ТФХ" (ВігСйСУмі ВПТХСбкСї 
КОгж КзТОїкж, 1993 Т., N 31, Ум. 338); 

5) лФкзм 2 ТСегіиФ II "ЙТжзікоПбі лСиСдПккя" ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС бкПУПккя ейік гС 
гПязжХ еОзСкіб КзТОїкж сСгС нікОкУФбОккя гСТСдкьСвС вСУлСгОТУмбО" (ВігСйСУмі 
ВПТХСбкСї КОгж КзТОїкж, 1999 Т., N 40, Ум. 361); 

6) ЗОзСк КзТОїкж "ЙТС ЄгжкжР йжмкжР мОТжн" (ВігСйСУмі ВПТХСбкСї КОгж КзТОїкж, 1992 
Т., N 19, Ум. 259 іе кОУмФлкжйж ейікОйж); 

7) ЙСУмОкСбО ВПТХСбкСї КОгж КзТОїкж "ЙТС ббПгПккя б гію ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС 
ЄгжкжР йжмкжР мОТжн" (ВігСйСУмі ВПТХСбкСї КОгж КзТОїкж, 1992 Т., N 19, Ум. 260); 

8) УмОммя 2 ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС еОХСгж сСгС гПТдОбкСї лігмТжйзж УФгкСаФгібкСї 
лТСйжУиСбСУмі б КзТОїкі" (ВігСйСУмі ВПТХСбкСї КОгж КзТОїкж, 2000 Т., N 3, Ум. 20); 

9) ЗОзСк КзТОїкж "ЙТС бкПУПккя ейік гС гПязжХ еОзСкСгОбпжХ Озміб КзТОїкж е лжмОкь 
йжмкСї УлТОбж" (ВігСйСУмі ВПТХСбкСї КОгж КзТОїкж, 2000 Т., N 13, Ум. 109); 

10) ЗОзСк КзТОїкж "ЙТС бкПУПккя ейік гС гПязжХ еОзСкіб КзТОїкж е лжмОкь 
СлСгОмзФбОккя" (ВігСйСУмі ВПТХСбкСї КОгж КзТОїкж, 2000 Т., N 35, Ум. 283); 

11) лФкзм 3 УмОммі 3 "ЙТжзікоПбі лСиСдПккя" ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС бжекОккя 
аТСкПмОкзСбСї вОиФеі Сгкією е лТіСТжмПмкжХ Ф лТСйжУиСбСУмі КзТОїкж мО еОХСгж сСгС 
кОгОккя їР гПТдОбкСї лігмТжйзж" (ВігСйСУмі ВПТХСбкСї КОгж КзТОїкж, 2001 Т., N 11, Ум. 46); 

12) ЗОзСк КзТОїкж "ЙТС бкПУПккя ейік гС гПязжХ еОзСкіб КзТОїкж е лжмОкь 
СлСгОмзФбОккя" (ВігСйСУмі ВПТХСбкСї КОгж КзТОїкж, 2001 Т., N 30, Ум. 143); 

13) лФкзм 3 УмОммі 4 "ЙТжзікоПбі лСиСдПккя" ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС ТСебжмСз 
иімОзСаФгібкСї лТСйжУиСбСУмі" (ВігСйСУмі ВПТХСбкСї КОгж КзТОїкж, 2001 Т., N 50, Ум. 261); 

14) ЗОзСк КзТОїкж "ЙТС бкПУПккя ейік гС гПязжХ еОзСкіб КзТОїкж е лжмОкь 
СлСгОмзФбОккя" (ВігСйСУмі ВПТХСбкСї КОгж КзТОїкж, 2002 Т., N 5, Ум. 31); 

15) лФкзм 2 ТСегіиФ II "ЙТжзікоПбі лСиСдПккя" ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС бкПУПккя ейік гС 
ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС УлПоіОиькжР ТПджй ікбПУмжоіРкСї мО іккСбОоіРкСї гіяиькСУмі 
мПХкСиСвіпкжХ лОТзіб "ЗОліблТСбігкжзСбі мПХкСиСвії і йОмПТіОиж, СлмСПиПзмТСкізО мО 
УПкУСТкО мПХкізО", "ІкУмжмФм ПиПзмТСебОТюбОккя ійПкі Є. И. ЙОмСкО", "ІкУмжмФм 
йСкСзТжУмОиіб", "ВФвиПйОр" (ВігСйСУмі ВПТХСбкСї КОгж КзТОїкж, 2002 Т., N 33, Ум. 238); 

16) лФкзм 3 УмОммі 2 "ЙТжзікоПбі лСиСдПккя" ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС еОаПелПпПккя 
ТПОиіеОоії ікбПУмжоіРкжХ лТСПзміб б МФТзйПкжУмОкі" (ВігСйСУмі ВПТХСбкСї КОгж КзТОїкж, 2002 
Т., N 35, Ум. 259); 

17) ЗОзСк КзТОїкж "ЙТС бкПУПккя ейік гС гПязжХ еОзСкіб КзТОїкж е лжмОкь 
СлСгОмзФбОккя" (ВігСйСУмі ВПТХСбкСї КОгж КзТОїкж, 2003 Т., N 14, Ум. 99); 

18) лФкзм 3 ТСегіиФ II "ЙТжзікоПбі лСиСдПккя" ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС гПТдОбкФ лігмТжйзФ 
зкжвСбжгОбкжпСї УлТОбж б КзТОїкі" (ВігСйСУмі ВПТХСбкСї КОгж КзТОїкж, 2003 Т., N 24, Ум. 162); 
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19) ЗОзСк КзТОїкж "ЙТС бкПУПккя ейік гС гПязжХ еОзСкіб КзТОїкж е лжмОкь 
СлСгОмзФбОккя" (ВігСйСУмі ВПТХСбкСї КОгж КзТОїкж, 2004 Т., N 25, Ум. 346); 

20) ЗОзСк КзТОїкж "ЙТС бкПУПккя ейік гС гПязжХ еОзСкСгОбпжХ Озміб КзТОїкж" 
(ВігСйСУмі ВПТХСбкСї КОгж КзТОїкж, 2006 Т., N 15, Ум. 130); 

21) лФкзм 4 ТСегіиФ III "ЙТжзікоПбі лСиСдПккя" ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС бкПУПккя ейік гС 
ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС УлПоіОиькжР ТПджй іккСбОоіРкСї гіяиькСУмі мПХкСиСвіпкжХ лОТзіб" мО 
ікржХ еОзСкіб КзТОїкж" (ВігСйСУмі ВПТХСбкСї КОгж КзТОїкж, 2006 Т., N 22, Ум. 182); 

22) ЗОзСк КзТОїкж "ЙТС бкПУПккя ейік гС гПязжХ еОзСкіб КзТОїкж е лжмОкь зСУйіпкСї 
гіяиькСУмі" (ВігСйСУмі ВПТХСбкСї КОгж КзТОїкж, 2009 Т., N 38, Ум. 537); 

23) ЗОзСк КзТОїкж "ЙТС бкПУПккя ейік гС гПязжХ еОзСкСгОбпжХ Озміб КзТОїкж е лжмОкь 
СлСгОмзФбОккя лСУиФв е йідкОТСгкжХ лПТПбПеПкь лОУОджТіб, аОвОдФ мО бОкмОдіб, 
йідкОТСгкжХ біглТОбиПкь, йідкОТСгкСвС иіежквФ мО йідкОТСгкСвС ТПйСкмФ мСбОТіб" 
(ВігСйСУмі ВПТХСбкСї КОгж КзТОїкж, 2009 Т., N 43, Ум. 641); 

24) ДПзТПм КОаікПмФ ЖікіУмТіб КзТОїкж біг 11 Уіпкя 1993 ТСзФ N 4-93 "ЙТС ЄгжкжР 
йжмкжР мОТжн КзТОїкж" (ВігСйСУмі ВПТХСбкСї КОгж КзТОїкж, 1993 Т., N 12, Ум. 107 іе 
кОУмФлкжйж ейікОйж); 

25) ДПзТПм КОаікПмФ ЖікіУмТіб КзТОїкж біг 20 мТОбкя 1993 ТСзФ N 54-93 "ЙТС 
иіаПТОиіеОоію еСбкіркьСПзСкСйіпкСї гіяиькСУмі" (ВігСйСУмі ВПТХСбкСї КОгж КзТОїкж, 1993 Т., 
N 28, Ум. 301); 

26) ЗОзСк КзТОїкж "ЙТС бкПУПккя ейік гС гПзТПміб КОаікПмФ ЖікіУмТіб КзТОїкж е лжмОкь 
йжмкСвС ТПвФиюбОккя" (ВігСйСУмі ВПТХСбкСї КОгж КзТОїкж, 1994 Т., N 20, Ум. 117); 

27) лФкзм 2 УмОммі 5 "ЙТжзікоПбі лСиСдПккя" ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС лігмТжйзФ 
СиійліРУьзСвС, лОТОиійліРУьзСвС ТФХФ мО УлСТмФ бжсжХ гСУявкПкь б КзТОїкі" (ВігСйСУмі 
ВПТХСбкСї КОгж КзТОїкж, 2000 Т., N 43, Ум. 370); 

28) ЗОзСк КзТОїкж "ЙТС СлПТОоії е гОбОиькжоьзСю УжТСбжкСю Ф еСбкіркьСПзСкСйіпкжХ 
бігкСУжкОХ" (ВігСйСУмі ВПТХСбкСї КОгж КзТОїкж, 1995 Т., N 32, Ум. 255; 1999 Т., N 38, Ум. 344; 
2001 Т., N 41, Ум. 203; 2002 Т., N 6, Ум. 40; 2004 Т., N 52, Ум. 565; 2005 Т., NN 17 - 19, Ум. 267, N 27, 
Ум. 363, N 34, Ум. 441; 2007 Т., N 9, Ум. 73; 2008 Т., N 27 - 28, Ум. 253; 2011 Т., N 29, Ум. 272; іе 
ейікОйж, бкПУПкжйж еОзСкОйж КзТОїкж біг 9 вТФгкя 2011 ТСзФ N 4099-VI мО N 4100-VI); 

29) лФкзм 2 ТСегіиФ II "ЙТжзікоПбі лСиСдПккя" ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС бкПУПккя ейік гС 
гПязжХ еОзСкіб КзТОїкж сСгС лігмТжйзж ОвТСлТСйжУиСбСвС зСйлиПзУФ б ФйСбОХ УбімСбСї 
нікОкУСбСї зТжеж" (ВігСйСУмі ВПТХСбкСї КОгж КзТОїкж, 2010 Т., N 9, Ум. 85); 

30) ЗОзСк КзТОїкж "ЙТС бкПУПккя ейік гС гПязжХ еОзСкіб КзТОїкж е йПмСю лСиілрПккя 
УмОкФ лиОмідкСвС аОиОкУФ КзТОїкж Ф еб'яезФ іе УбімСбСю нікОкУСбСю зТжеСю" (ВігСйСУмі 
ВПТХСбкСї КОгж КзТОїкж, 2009 Т., N 27, Ум. 349). 

3. ЗОзСкж КзТОїкж, Озмж КОаікПмФ ЖікіУмТіб КзТОїкж, кСТйОмжбкС-лТОбСбі Озмж 
оПкмТОиькСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє ТПОиіеОоію гПТдОбкСї лСиімжзж Ф 
УнПТі йжмкСї УлТОбж, мО ікржХ оПкмТОиькжХ СТвОкіб бжзСкОбпСї биОгж, лТжРкямі кО 
бжзСкОккя еОзСкіб КзТОїкж е лжмОкь йжмкСї УлТОбж гС кОаТОккя пжккСУмі ожй КСгПзУСй, мО 
кСТйОмжбкС-лТОбСбі Озмж, язі бжзСТжУмСбФюмьУя лТж еОУмСУФбОккі кСТй еОзСкіб е лжмОкь 
йжмкСї УлТОбж (Ф мСйФ пжУиі Озмж еОзСкСгОбУмбО ЛКЛК), еОУмСУСбФюмьУя б пОУмжкі, сС кП 
УФлПТПпжмь оьСйФ КСгПзУФ, гС лТжРкяммя біглСбігкжХ Озміб евігкС е бжйСвОйж оьСвС 
КСгПзУФ. 

4. МжйпОУСбС ебіиькяюмьУя біг СлСгОмзФбОккя ббіекжй йжмСй лТж ббПеПккі кО йжмкФ 
мПТжмСТію КзТОїкж мО лСйісПккі б йжмкжР ТПджй ійлСТмФ: 

1) гС 1 Уіпкя 2015 ТСзФ - мСбОТж, язі кП бжТСаияюмьУя б КзТОїкі, зТій мСбОТіб еО зСгОйж 
4707 90 10 00, 4707 90 90 00 евігкС е ККМ ЗДД, і ббСеямьУя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж гия 
бжзСТжУмОккя Ф бжгОбкжпіР гіяиькСУмі мО гіяиькСУмі е бжвСмСбиПккя зкждзСбСї лТСгФзоії, 
язО бжТСаияємьУя б КзТОїкі, мО йОюмь мОзі зСгж евігкС е ККМ ЗДД: 
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КСг мСбОТФ 
 евігкС е ККМ 

ЗДД 
ИлжУ мСбОТФ 

3211 00 00 ГСмСбі УжзОмжбж 

3212 90 31 00, 
3212 90 38 00 

ЙівйПкмж (бзиюпОюпж йПмОиПбі лСТСрзж мО лиОУмібоі гжУлПТвСбОкі Ф 
кПбСгкСйФ УПТПгСбжсі Ф бжвиягі Тігжкж, лОУмж ОаС вФУмСї йОУж, бжгіб, язі 
бжзСТжУмСбФюмь гия бжТСакжомбО гТФзОТУьзжХ нОТа (бзиюпОюпж ПйОиі) 

3215 11 00 00 ЛОТаО гТФзОТУьзО пСТкО 

3215 19 00 00 ЛОТаО гТФзОТУьзО, зТій пСТкСї 

3505 10 5000, 
3505 10 90 00 

ЖСгжнізСбОкі зТСХйОиі, язі бжзСТжУмСбФюмьУя б лОлПТСбіР 
лТСйжУиСбСУмі 

3701 30 00 00 

Міиьзж лиОУмжкж (Оиюйікієбі) іе кОкПУПкжй кО кжХ УПкУжаіиіеСбОкжй 
(УбімиСпФмижбжй) рОТСй мО лиОУмжкж, нСмСлСиійПТжеОоіРкС лТжгОмкі гия 
бжвСмСбиПккя гТФзОТУьзжХ нСТй Ф лСиівТОнії, гСбджкО аФгь-язСвС аСзФ 
язжХ лПТПбжсФє 255 йй; лиОУмжкж (йОвкієбі) іе кОкПУПкжй кО кжХ 
УПкУжаіиіеСбОкжй (УбімиСпФмижбжй) рОТСй гия бжвСмСбиПккя рмОйліб 
гия мжУкПккя б лСиівТОнії, гСбджкО аФгь-язСвС аСзФ язжХ лПТПбжсФє 255 
йй; нСмСлиібзж лиСУзі (ижУмСбі) гия бжвСмСбиПккя нСмСнСТй Ф лСиівТОнії, 
гСбджкО аФгь-язСвС аСзФ язжХ лПТПбжсФє 255 йй 

3702 42 00 00 
ЛСмСлиібзж ТФиСккі гия бжвСмСбиПккя нСмСнСТй Ф лСиівТОнії еОбржТрзж 
лСкОг 610 йй і еОбгСбдзж аіиьр яз 200 й 

3702 43 00 00 
ЛСмСлиібзж ТФиСккі гия бжвСмСбиПккя нСмСнСТй Ф лСиівТОнії еОбржТрзж 
лСкОг 610 йй і еОбгСбдзж кП аіиьр яз 200 й 

3702 44 00 91 
ЛСмСлиібзж ТФиСккі гия бжвСмСбиПккя нСмСнСТй Ф лСиівТОнії еОбржТрзж 
аіиьр яз 105 йй, ОиП кП аіиьр яз 610 йй і еОбгСбдзж аіиьр яз 200 й гия 
йСйПкмОиькСї нСмСвТОнії 

3702 44 00 99 
ЛСмСлиібзж ТФиСккі гия бжвСмСбиПккя нСмСнСТй Ф лСиівТОнії еОбржТрзж 
аіиьр яз 105 йй, ОиП кП аіиьр яз 610 йй і еОбгСбдзж аіиьр яз 200 й, ікрі 

3907 50 00 00 ЛйСиж Оизігкі 

4008 21 90 00 
ИнУПмкі вФйСбі лиОУмжкж іе кПлСТжУмСї вФйж, зТій лСзТжммя гия лігиСв і 
йОміб 

4703 21 00 00 
МПиюиСеО гПТПбжккО, кОмТСккО пж УФиьнОмкО, зТій ТСепжккжХ УСТміб, 
кОліббжаіиПкО ОаС бжаіиПкО е ХбСРкжХ лСТіг 

4703 29 00 00 
МПиюиСеО гПТПбжккО, кОмТСккО пж УФиьнОмкО, зТій ТСепжккжХ УСТміб, 
кОліббжаіиПкО ОаС бжаіиПкО е ижУмякжХ лСТіг 

4704 21 00 00 
МПиюиСеО гПТПбжккО УФиьнімкО, зТій ТСепжккжХ УСТміб, кОліббжаіиПкО ОаС 
бжаіиПкО е ХбСРкжХ лСТіг 

4707 90 10 00 ЗПУСТмСбОкі бігХСгж лОлПТФ і зОТмСкФ мО йОзФиОмФТО 

4707 90 90 00 ВігУСТмСбОкі бігХСгж лОлПТФ і зОТмСкФ мО йОзФиОмФТО 

5901 10 00 00 
Міиьзж мПзУмжиькі йОмПТіОиж, язі бжзСТжУмСбФюмьУя гия бжвСмСбиПккя 
зкждзСбжХ лОиімФТСз 

8439 10 00 00, 
8439 20 00 00, 
8439 30 00 00 

ИаиОгкОккя гия бжТСакжомбО лОлПТСбСї йОУж е бСиСзкжУмжХ оПиюиСекжХ 
йОмПТіОиіб ОаС гия бжТСакжомбО пж СаТСазж лОлПТФ ОаС зОТмСкФ 

8440 10 10 00 
8440 10 20 00 
8440 10 30 00 
8440 10 40 00 
8440 10 90 00 

ИаиОгкОккя гия СлТОбиПккя, бзиюпОюпж аТСрФТФбОиькі йОржкж 

8441 10 10 00 ЖОржкж ТіеОиькі 
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8441 10 20 00 
8441 10 30 00 
8441 10 40 00 
8441 10 80 00 

8443 11 00 00, 
8443 13 10 00, 
8443 13 31 00, 
8443 13 35 00, 
8443 13 39 00, 
8443 13 90 00, 
8443 91 91 10, 
8443 91 99 10, 
8443 91 99 90, 
8443 99 90 10, 
8443 99 90 90 

ЖОржкж гия СнУПмкСвС гТФзФ мО СаиОгкОккя і пОУмжкж гС кжХ, зТій 
мСбОТкжХ лСежоіР: 
8443 19 40 00, 
8443 91 10 00, 
8443 99 10 00; 

2) гС 1 Уіпкя 2016 ТСзФ - мСбОТж, язі ббСеямьУя УФа'єзмОйж иімОзСаФгФбОккя, сС 
ліглОгОюмь ліг гію УмОммі 2 ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС ТСебжмСз иімОзСаФгібкСї лТСйжУиСбСУмі", 
еО мОзжйж зСгОйж евігкС е ККМ ЗДД: 2707 20 90 00, 2707 30 10 00, 2707 99 80 00, 2710 11 21 
00, 2710 19 81 00, 2710 19 99 00, 2712 20 90 00, 2805 30 90 00, 2818 10 90 00, 2827, 2835, 3204 
90 00 00, 3207 40 30 00, 3208, 3209, 3211 00 00, 3214 10 10 10, 3603 00, 3604 90 00 00, 3703 10 
00 00, 3703 90 10 00, 3824 10 00 90, 3824 90 35 00, 3824 90 40 00, 3824 90 50, 3824 90 65 00, 
3901, 3909, 3911, 3917, 3919, 3920, 3921, 4002, 4005, 4006 90 00, 4008, 4009, 4011 30 00 30, 
4016, 4017 00, 7003, 7007, 7019, 7202, 7205 10 00 00, 7205 29 00 00, 7207, 7208, 7209, 7211, 
7212, 7213, 7214, 7215, 7217, 7218, 7219, 7220, 7221 00 10 00, 7223 00, 7224 90 18 00, 7225, 
7226, 7227, 7228, 7229, 7304, 7311 00 10 00, 7312, 7315, 7318, 7326, 7407, 7409, 7411, 7413 00, 
7419, 7502, 7504 00 00 00, 7505, 7506, 7507, 7508, 7601, 7603, 7604, 7605, 7606, 7607 11 90 00, 
7607 19 99 00, 7607 20 91 00, 7608, 7609 00 00 00, 7616, 8101, 8102, 8104, 8105, 8108, 8111 00 
90 00, 8112, 8307, 8409 10 00 00, 8411 11 00 00, 8411 12, 8411 21 00 00, 8411 22 20 00, 8411 22 
80 00, 8411 81 00 00, 8411 82, 8411 91 00 00, 8411 99 00 00, 8412 10 00 10, 8412 21 80 10, 8412 
29 89 10, 8412 31 00 91, 8412 39 00 10, 8412 80 80 10, 8412 90 20 10, 8412 90 80 10, 8413 19 00 
00, 8413 20 00 00, 8413 30 20 00, 8413 30 80 00, 8413 50 40 00, 8413 50 69 00, 8413 50 80 00, 
8413 60 39 00, 8413 60 69 00, 8413 60 70 00, 8413 60 80 00, 8413 70 21 00, 8413 70 29 00, 8413 
81 00 00, 8413 91 00 90, 8414 10 89 10, 8414 20 80 10, 8414 30 20 10, 8414 30 81 10, 8414 30 89 
10, 8414 51 00 10, 8414 59 20 91, 8414 59 40 10, 8414 59 80 10, 8414 80 11 10, 8414 80 19 10, 
8414 80 22 91, 8414 80 28 10, 8414 80 73 91, 8414 90 00 00, 8415 81 00 30, 8415 82 00 30, 8415 
83 00 10, 8415 90 00 00, 8419 50 00 00, 8419 81 20 10, 8419 81 80 10, 8419 90 85 00, 8421 19 70 
10, 8421 21 00 00, 8421 23 00 30, 8421 29 00 00, 8421 31 00 00, 8421 39 20 00, 8424, 8425 11 00 
00, 8425 19 80 00, 8425 31 00 00, 8425 39 30 00, 8425 39 90 00, 8425 42 00 00, 8425 49 00 00, 
8443 32 10 00, 8456, 8457, 8458, 8459, 8460, 8461, 8462, 8463, 8466, 8471 30 00 00, 8471 41 00 
00, 8471 49 00 00, 8471 50 00 00, 8471 60 60 00, 8471 60 70 00, 8471 70, 8473 30, 8479 89 97 90, 
8481, 8482, 8483, 8501 20 00 10, 8501 31 00 10, 8501 32 20 10, 8501 32 80 10, 8501 33 00 10, 
8501 34 92 10, 8501 34 98 10, 8501 40 20 10, 8501 40 80 10, 8501 51 00 10, 8501 52 20 10, 8501 
52 30 10, 8501 52 90 10, 8501 53 81 00, 8501 61 20 10, 8501 61 80 10, 8501 62 00 10, 8501 63 00 
10, 8502 11 20 10, 8502 11 80 10, 8502 12 00 10, 8502 13 20 10, 8502 13 40 10, 8502 13 80 10, 
8502 20 20 10, 8502 20 40 10, 8502 20 60 10, 8502 20 80 10, 8502 39 20 10, 8502 39 80 10, 8502 
40 00 10, 8504 10 20 10, 8504 10 80 10, 8504 31 80 00, 8504 32 20 10, 8504 32 80 10, 8504 33 00 
10, 8504 40 90 00, 8504 50 20 10, 8504 50 95 10, 8505, 8506, 8507 10 41 10, 8507 10 49 10, 8507 
10 92 10, 8507 10 98 10, 8507 20 41 10, 8507 20 49 10, 8507 20 92 10, 8507 20 98 10, 8507 30 89 
00, 8507 40 00 00, 8507 80 80 00, 8507 90 90 00, 8511 10 00 10, 8511 20 00 10, 8511 30 00 10, 
8511 40 00 10, 8511 50 00 10, 8511 80 00 10, 8515, 8517 70 11 00, 8517 70 19 10, 8525 50 00 10, 
8525 60 00 00, 8526 10 00 10, 8526 91 20, 8526 91 80, 8526 92 00 10, 8528 41 00 00, 8528 51 00 
00, 8528 59 90 00, 8528 61 00 00, 8529 10 69 10, 8529 10 80 10, 8529 10 95 10, 8529 90 97 10, 
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8531 10 95 10, 8531 20 20 10, 8531 20 40 10, 8531 20 95 10, 8531 80 20 10, 8531 80 95 10, 8532, 
8533, 8535, 8536, 8537, 8538 10 00 00, 8538 90 99 00, 8541, 8542, 8543, 8544, 8545, 8546, 9014 
10 00 10, 9014 20 20 10, 9014 20 20 90, 9014 20 80 10, 9014 20 80 90, 9014 90 00 90, 9017 20, 
9017 30, 9017 80, 9020 00 00 00, 9023 00, 9024, 9025 11 80 10, 9025 19 20 10, 9025 19 80 98, 
9025 80 20 10, 9025 80 40 10, 9025 90 00 95, 9026 10, 9026 20, 9026 80, 9026 90 00 00, 9027, 
9029 10 00 10, 9029 20 38 10, 9030 10 00 00, 9030 20 10 00, 9030 20 30 00, 9030 20 91 00, 9030 
31 00 00, 9030 32 00 00, 9030 33, 9030 39 00 00, 9030 40 00 00, 9030 84 00 00, 9030 89 30 00, 
9030 90 85 00, 9031 80 34 00, 9031 90 85 00, 9032 10, 9032 20 00 00, 9032 81 00 00, 9032 89 00 
00, 9033 00 00 00. ЙСТягСз мО СаУявж ббПеПккя еОекОпПкжХ мСбОТіб бжекОпОюмьУя КОаікПмСй 
ЖікіУмТіб КзТОїкж; 

3) гС 1 бПТПУкя 2012 ТСзФ: 
мСбОТж (зТій лігОзожекжХ), сС кП бжТСаияюмьУя б КзТОїкі ОаС бжТСаияюмьУя, ОиП кП 

біглСбігОюмь мПХкіпкжй ХОТОзмПТжУмжзОй УбімСбСвС Тібкя мО бжйСвОй йідкОТСгкжХ 
УлСТмжбкжХ СТвОкіеОоіР, е йПмСю їХ бжзСТжУмОккя гия аФгібкжомбО і СУкОсПккя (лТжгаОккя 
СаиОгкОккя мО ікбПкмОТю) УлСТмжбкжХ УлСТФг, сС є Са'єзмОйж пПйліСкОмФ ЄбТСлж 2012 ТСзФ 
е нФмаСиФ. ЙПТПиіз мО СаУявж еОекОпПкжХ мСбОТіб е бжекОпПккяй їХ зСгіб евігкС е ККМ ЗДД 
еОмбПТгдФюмьУя КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж; 

мСбОТж (зТій лігОзожекжХ), сС кП бжТСаияюмьУя б КзТОїкі ОаС бжТСаияюмьУя, ОиП кП 
біглСбігОюмь мПХкіпкжй ХОТОзмПТжУмжзОй УбімСбСвС Тібкя мО бжйСвОй йідкОТСгкжХ 
СТвОкіеОоіР ожбіиькСї ОбіОоії, сС ббСеямьУя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж е йПмСю їХ 
бжзСТжУмОккя гия аФгібкжомбО мО СУкОсПккя ОПТСлСТміб, язі є Са'єзмОйж нікОиькСї пОУмжкж 
пПйліСкОмФ ЄбТСлж 2012 ТСзФ е нФмаСиФ, еО мОзжйж зСгОйж мСбОТіб евігкС е ККМ ЗДД: 7326 
90 98 90, 8405 10 00 00, 8414 40 90 00, 8428 33 00 00, 8428 90 95 00, 8429 19 00 00, 8429 20 00 
00, 8429 51 99 00, 8430 20 00 00, 8504 40 90 00, 8530 80 00 00, 8704 22 91 00, 8704 23 91 00, 
8705 30 00 90, 8705 90 90 90, 8709 19 90 00, 8716 80 00 00, 9015 80 11 00, 9024 80 99 00, 9405 
40 10 00, 9405 99 00 90. ЙСТягСз мО СаУявж ббПеПккя еОекОпПкжХ мСбОТіб бжекОпОюмьУя 
КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж; 

мСбОТж (зТій лігОзожекжХ), сС ббСеямьУя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж КЄЛА, 
лТжекОпПкжйж КЄЛА СУСаОйж ОаС ФпОУкжзОйж пПйліСкОмФ (зТій еаіТкСї КзТОїкж) біглСбігкС 
гС УмОммі 11 ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС СТвОкіеОоію мО лТСбПгПккя нікОиькСї пОУмжкж пПйліСкОмФ 
ЄбТСлж 2012 ТСзФ е нФмаСиФ б КзТОїкі". ИаУявж мО лСТягСз ббПеПккя мОзжХ мСбОТіб 
бУмОкСбиююмьУя Ф УлСУіа, бжекОпПкжР КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж. ЙПТПиіз еОекОпПкжХ 
мСбОТіб е бжекОпПккяй їХ зСгіб евігкС е ККМ ЗДД бжекОпОємьУя СзТПйжй еОзСкСй; 

4) гС 1 Уіпкя 2023 ТСзФ - мСбОТж, язі ббСеямьУя ТПежгПкмОйж - УФа'єзмОйж зСУйіпкСї 
гіяиькСУмі, сС ліглОгОюмь ліг гію кСТй УмОммі 2 ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС гПТдОбкФ лігмТжйзФ 
зСУйіпкСї гіяиькСУмі", мО зиОУжнізФюмьУя еО мОзжйж зСгОйж евігкС е ККМ ЗДД: 2710, 2811, 
2818 10, 2901, 2928 00, 2929, 2931, 3207 20, 3208, 3209, 3210 00, 3214, 3403, 3506, 3603 00, 
3604, 3812, 3814 00, 3815, 3901, 3904, 3907, 3909, 3917, 3920, 3921, 3926, 4005, 4008, 4016, 
4901, 4906 00 00 00, 5208, 5401, 5404, 5407, 5607, 5906, 5907 00 00 00, 5911 90 90 90, 6815, 
6815 10, 7019, 7202, 7205, 7208, 7209, 7211, 7214, 7215, 7217, 7218, 7219, 7220, 7222, 7223 00, 
7224 - 7226, 7228, 7229, 7304, 7314, 7318, 7326, 7407, 7408, 7409 - 7411, 7413 00 00 00, 7419, 
7504, 7505, 7506, 7508, 7601, 7604 - 7608, 7616, 8101, 8102, 8105, 8108, 8112, 8206 00 00 00, 
8307, 8412, 8419, 8421, 8456, 8457, 8459, 8460, 8462, 8463, 8471, 8473, 8479, 8481, 8482, 8483 
30 80, 8501, 8504, 8505, 8506, 8507, 8514, 8517, 8523, 8526, 8528, 8529, 8532, 8533, 8536 - 8538, 
8540 - 8544, 8547, 8803, 9002, 9006, 9011, 9013, 9014, 9015, 9023 00, 9026, 9027, 9030 - 9032. 

ЙСТягСз, СаУявж ббПеПккя еОекОпПкжХ мСбОТіб мО лПТПиіз ТПежгПкміб - УФа'єзміб 
зСУйіпкСї гіяиькСУмі бжекОпОюмьУя КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж; 

5) гС 1 Уіпкя 2019 ТСзФ - мПХкізО, СаиОгкОккя, ФУмОмзФбОккя, сС бжзСТжУмСбФюмьУя гия 
ТПзСкУмТФзоії іУкФюпжХ і аФгібкжомбО кСбжХ ліглТжєйУмб е бжТСакжомбО аіСлОижб і гия 
бжвСмСбиПккя мО ТПзСкУмТФзоії мПХкіпкжХ і мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб е йПмСю УлСджбОккя 
аіСлОижб, язі зиОУжнізФюмьУя еО зСгОйж ККМ ЗДД, бжекОпПкжйж УмОммПю 7 ЗОзСкФ КзТОїкж 
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"ЙТС ОиьмПТкОмжбкі бжгж лОижбО", язсС мОзі мСбОТж кП бжТСаияюмьУя мО кП йОюмь ОкОиСвіб 
б КзТОїкі. ЙСТягСз ббПеПккя еОекОпПкжХ мСбОТіб бжекОпОємьУя КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж; 

6) гС 1 Уіпкя 2016 ТСзФ - ФУмОмзФбОккя, СаиОгкОккя мО зСйлиПзмФюпі, сС кП 
бжТСаияюмьУя б КзТОїкі і ббСеямьУя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж бімпжекякжйж 
ліглТжєйУмбОйж УФгкСаФгібкСї лТСйжУиСбСУмі (зиОУ 35.11 вТФлО 35 КВДД ДК 009:2005) гия 
бжзСТжУмОккя Ф вСУлСгОТУьзіР гіяиькСУмі. ЙПТПиіз еОекОпПкжХ мСбОТіб е бжекОпПккяй їХ 
зСгіб евігкС е ККМ ЗДД бУмОкСбиюємьУя КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж; 

7) лТСмявСй СгкСвС ТСзФ, сС лПТПгФє гкю лСпОмзФ зСдкжХ ИиійліРУьзжХ мО 
ЙОТОиійліРУьзжХ івСТ, - мСбОТж, бзиюпОюпж ікбПкмОТ, СаиОгкОккя, ПзіліТСбзФ, йПгжзС-
аіСиСвіпкі еОУСаж, сС ббСеямьУя б КзТОїкФ б лСТягзФ, бжекОпПкСйФ ЗОзСкСй КзТОїкж "ЙТС 
лігмТжйзФ СиійліРУьзСвС, лОТОиійліРУьзСвС ТФХФ мО УлСТмФ бжсжХ гСУявкПкь б КзТОїкі", е 
йПмСю бжзСТжУмОккя гия лігвСмСбзж мО ФпОУмі пиПкіб еаіТкжХ зСйОкг КзТОїкж б 
ИиійліРУьзжХ мО ЙОТОиійліРУьзжХ івТОХ. ЙПТПиіз еОекОпПкжХ мСбОТіб е бжекОпПккяй їХ зСгіб 
евігкС е ККМ ЗДД бУмОкСбиюємьУя еОзСкСй; 

8) гС 1 Уіпкя 2017 ТСзФ - йОмПТіОиж, бФеиж, ОвТПвОмж мО/ОаС зСйлиПзмФюпі бжТСаж, сС 
ббСеямьУя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж ліглТжєйУмбОйж бімпжекякСвС йОржкСаФгФбОккя 
гия ОвТСлТСйжУиСбСвС зСйлиПзУФ, Ф ТОеі язсС мОзі мСбОТж кП бжТСаияюмьУя б КзТОїкі. 
ЗОекОпПкі Ф оьСйФ ліглФкзмі мСбОТж ебіиькяюмьУя біг СлСгОмзФбОккя еО ФйСбж, сС оі мСбОТж 
бжзСТжУмСбФюмьУя лиОмкжзОйж лСгОмзФ гия бжТСакжомбО мПХкізж мО/ОаС СаиОгкОккя гия 
ОвТСлТСйжУиСбСвС зСйлиПзУФ, бжекОпПкжХ лФкзмСй 1 пОУмжкж лПТрСї УмОммі 1 ЗОзСкФ 
КзТОїкж "ЙТС УмжйФиюбОккя ТСебжмзФ бімпжекякСвС йОржкСаФгФбОккя гия 
ОвТСлТСйжУиСбСвС зСйлиПзУФ". ЙСТягСз ббПеПккя, лПТПиіз еОекОпПкжХ ліглТжєйУмб мО 
мСбОТіб е бжекОпПккяй їХ зСгіб евігкС е ККМ ЗДД бУмОкСбиююмьУя КОаікПмСй ЖікіУмТіб 
КзТОїкж; 

9) мжйпОУСбС, кО лПТіСг ТПОиіеОоії зСкмТОзмФ, ФзиОгПкСвС гия ТПОиіеОоії кОоіСкОиькСвС 
лТСПзмФ "ЙСбімТякжР ПзУлТПУ", еОмбПТгдПкСвС КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж, язжй 
лПТПгаОпПкС УлСТФгдПккя еОиіекжпкСвС лОУОджТУьзСвС УлСиФпПккя й. Кжїб - йідкОТСгкжР 
ОПТСлСТм "БСТжУліиь", аФгібкжомбС йіУьзСї зіиьоПбСї ОбмСйСаіиькСї гСТСвж кОбзСиС й. 
КжєбО кО гіиякоі Кжїб - БСТжУліиь, аФгібкжомбС гСТСвж біг ЙСгіиьУьзСвС йСУмСбСвС 
лПТПХСгФ гС лТСУлПзмФ ВОмФмікО Ф й. Кжєбі, мСбОТж (зТій лігОзожекжХ), сС кП бжТСаияюмьУя 
б КзТОїкі ОаС кП біглСбігОюмь бжйСвОй лТСПзмФ, сС ббСеямьУя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж Ф 
йжмкСйФ ТПджйі ійлСТмФ е йПмСю їХ бжзСТжУмОккя гия ТПОиіеОоії кОоіСкОиькСвС лТСПзмФ 
"ЙСбімТякжР ПзУлТПУ" еО мОзжйж зСгОйж мСбОТіб евігкС е ККМ ЗДД: 6801 00 00 00, 6809 11 00 
00, 6901 00 00 00, 7005 10 80 00, 7216 40 10 00, 7216 40 90 00, 7216 91 10 00, 7408 11 00 00, 
7412 20 00 00, 8405 10 00 00, 8414 40 90 00, 8428 10 20 00, 8428 40 00 00, 8428 90 95 00, 8429 
11 00 00, 8429 19 00 00, 8429 20 00 00, 8429 30 00 00, 8429 40 90 00, 8430 10 00 00, 8504 40 90 
00, 8530 80 00 00, 8601 10 00 00, 8602 90 00 00, 8608 00 10 00, 8608 00 30 00, 8704 22 91 00, 
8704 23 91 00, 8705 30 00 90, 8705 90 90 90, 8716 80 00 00, 9015 40 10 00, 9405 99 00 90, 8504 
10 80 10. 

ЙСТягСз мО СаУявж ббПеПккя мОзжХ мСбОТіб бжекОпОюмьУя КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж; 
10) гС 1 Уіпкя 2018 ТСзФ - ФУмОмзФбОккя (СаиОгкОккя) мО зСйлиПзмФюпі бжТСаж гС 

кьСвС, сС ббСеямьУя УФа'єзмОйж вСУлСгОТюбОккя бжзиюпкС гия ТПОиіеОоії ікбПУмжоіРкжХ 
лТСПзміб, УХбОиПкжХ біглСбігкС гС ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС УмжйФиюбОккя ікбПУмжоіРкСї 
гіяиькСУмі Ф лТіСТжмПмкжХ вОиФеяХ ПзСкСйізж е йПмСю УмбСТПккя кСбжХ ТСаСпжХ йіУоь", еО 
ФйСбж, сС еОекОпПкі мСбОТж: 

О) кП є лігОзожекжйж; 
а) бжвСмСбиПкі кП аіиьрП мТьСХ ТСзіб гС йСйПкмФ гПТдОбкСї ТПєУмТОоії ікбПУмжоіРкСвС 

лТСПзмФ мО кП аФиж Ф бжзСТжУмОккі; 
б) кП бжТСаияюмьУя б КзТОїкі мО кП йОюмь ОкОиСвіб б КзТОїкі. 
ЙСТягСз ббПеПккя, лПТПиіз мО СаУявж еОекОпПкжХ мСбОТіб е бжекОпПккяй їХ зСгіб евігкС 

е ККМ ЗДД еОмбПТгдФюмьУя КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж ТОеСй іе УХбОиПккяй зСдкСвС 
СзТПйСвС ікбПУмжоіРкСвС лТСПзмФ. 
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К оьСйФ ліглФкзмі мПТйікж бджбОюмьУя б мОзСйФ екОпПккі: 
ФУмОмзФбОккя (СаиОгкОккя) - йОржкж (зТій мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб), йПХОкіейж, лТжиОгж, 

лТжУмТСї, лТжекОпПкі гия бжзСТжУмОккя Ф мПХкСиСвіпкСйФ лТСоПУі, сС егіРУкюємьУя ліг пОУ 
ТПОиіеОоії ікбПУмжоіРкСвС лТСПзмФ; 

зСйлиПзмФюпі бжТСаж гС ФУмОмзФбОккя (СаиОгкОккя) - пОУмжкж, бжвСмСбиПкі евігкС іе 
УОйСУміРкжй зСйлиПзмСй гСзФйПкміб і лТжекОпПкі гия еОУмСУФбОккя Ф УзиОгі мОзСвС 
ФУмОмзФбОккя (СаиОгкОккя); 

11) кО лПТіСг ТПОиіеОоії лТСПзміб (лТСвТОй) еО ТОХФкСз йідкОТСгкСї мПХкіпкСї 
гСлСйСвж, язО кОгОємьУя біглСбігкС гС ікіоіОмжбж зТОїк ВПижзСї біУійзж "ГиСаОиькП 
лОТмкПТУмбС лТСмж ТСелСбУюгдПккя еаТСї мО йОмПТіОиіб йОУСбСвС екжсПккя", - мСбОТж 
(зТій лігОзожекжХ мСбОТіб і мСбОТіб вТФл 1 - 24 евігкС е ККМ ЗДД), сС кП бжТСаияюмьУя б 
КзТОїкі мО ббСеямьУя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж Ф ТОйзОХ ТПОиіеОоії еОекОпПкжХ лТСПзміб 
(лТСвТОй). 

ЙПТПиіз мО лСТягСз ббПеПккя мОзжХ мСбОТіб бжекОпОюмьУя КОаікПмСй ЖікіУмТіб 
КзТОїкж; 

12) мСбОТж (зТій лігОзожекжХ), сС кП бжТСаияюмьУя б КзТОїкі ОаС бжТСаияюмьУя, ОиП 
кП біглСбігОюмь бжйСвОй лТСПзмФ йСгПТкіеОоії БСТмкжоьзСї УмОкоії СпжУмзж УміпкжХ бСг Ф 
ТОйзОХ ТПОиіеОоії лТСПзмФ "КПзСкУмТФзоія УлСТФг СпжУмзж УміпкжХ зОкОиіеОоіРкжХ бСг і 
аФгібкжомбС мПХкСиСвіпкСї иікії лС СаТСаоі мО ФмжиіеОоії СУОгіб БСТмкжоьзСї УмОкоії ОПТОоії", 
еОмбПТгдПкСвС КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж (гОиі - ЙТСПзм), язі ббСеямьУя е йПмСю 
ТПОиіеОоії ЙТСПзмФ Ф лПТіСг ТПОиіеОоії ЙТСПзмФ. 

ЙСТягСз мО СаУявж ббПеПккя мОзжХ мСбОТіб е бжекОпПккяй їХ зСгіб евігкС е ККМ ЗДД 
бУмОкСбиююмьУя КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж. 

К ТОеі лСТФрПккя бжйСв оьСвС лФкзмФ сСгС лСТягзФ оіиьСбСвС бжзСТжУмОккя мСбОТіб, 
ебіиькПкжХ біг СлСгОмзФбОккя йжмСй, ОаС ФйСб, еО язжХ кОгОємьУя ФйСбкП лСбкП ОаС 
пОУмзСбП ебіиькПккя біг СлСгОмзФбОккя йжмСй, гС біглСбігкжХ УФа'єзміб вСУлСгОТюбОккя, 
кПеОиПдкС біг лТжмявкПккя їХ лСУОгСбжХ СУіа гС ОгйікіУмТОмжбкСї біглСбігОиькСУмі, 
лПТПгаОпПкСї ожй КСгПзУСй, еОУмСУСбФюмьУя кСТйж лФкзмФ 30.8 УмОммі 30 мО УмОммі 123 
ЙСгОмзСбСвС зСгПзУФ КзТОїкж. 

13) гС 1 Уіпкя 2025 ТСзФ - мСбОТж, язі ббСеямьУя УФа'єзмОйж иімОзСаФгФбОккя, сС 
ліглОгОюмь ліг гію УмОммі 2 ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС ТСебжмСз иімОзСаФгібкСї лТСйжУиСбСУмі", 
еО мОзжйж зСгОйж евігкС е ККМ ЗДД: 2707 20 90 00, 2707 30 10 00, 2707 99 80 00, 2710 19 81 
00, 2710 19 99 00, 2712 20 90 00, 2805 30 90 00, 2818 10, 2827, 2835, 3204 90 00 00, 3208, 3209, 
3211 00 00, 3214 10 10 10, 3403 99 00 10, 3506 10 00 10, 3506 10 00 98, 3506 91 00 90, 3506 99 
00 90, 3814 00, 3824 10 00 90, 3824 90 35 00, 3824 90 40 00, 3824 90 50, 3824 90 65 00, 3901, 
3907 30 00 00, 3909, 3911, 3917, 3919, 3920, 3921, 3926 90 92 30, 3926 90 97 30, 4002, 4005, 
4006 90 00, 4008, 4009, 4011 30 00 30, 4011 30 00 90, 4016, 4017 00 00, 7003, 7007, 7018 20 00 
00, 7019, 7202, 7205 10 00 00, 7205 29 00 00, 7207, 7208, 7209, 7211, 7212, 7213 10 00 00, 7213 
20 00 00, 7213 91 41 00, 7213 91 49 00, 7213 91 70 00, 7213 91 90 00, 7213 99 10 00, 7213 99 90 
00, 7214 10 00 00, 7214 20 00 00, 7214 30 00 00, 7214 91, 7214 99 31 00, 7214 99 39 00, 7214 99 
50 00, 7214 99 71 00, 7214 99 79 00, 7214 99 95 00, 7215, 7216, 7217, 7218, 7219, 7220, 7221 00 
10 00, 7221 00 90 00, 7222 11, 7222 19, 7222 20, 7222 30, 7222 40, 7223 00, 7224 90 18 00, 7224 
90 38 00, 7225, 7226, 7227, 7228, 7229, 7304 31, 7304 39 52, 7304 39 58, 7304 39 92, 7304 41 00, 
7304 49 10 00, 7304 49 93 00, 7304 59, 7304 90 00 00, 7306 40, 7306 50, 7307, 7312, 7318, 7320 
90 90, 7326, 7407, 7409, 7411, 7412, 7413 00 00 00, 7419, 7502, 7504 00 00 00, 7505, 7506, 7507, 
7508, 7601, 7603, 7604, 7605, 7606, 7607 11 90 00, 7607 19 90 00, 7607 20 90 00, 7608, 7609 00 
00 00, 7616, 8101, 8102, 8104, 8105, 8108, 8111 00 90 00, 8112, 8302 10 00 10, 8302 20 00 10, 
8302 60 00 10, 8307, 8409 10 00 00, 8411 11 00 00, 8411 12, 8411 21 00 00, 8411 22 20 00, 8411 
22 80 00, 8411 81 00 00, 8411 82, 8411 91 00 00, 8411 99 00 00, 8412 10 00 10, 8412 21 80 10, 
8412 29 89 10, 8412 31 00 91, 8412 39 00 10, 8412 80 80 10, 8412 90 20 10, 8412 90 80 10, 8413 
19 00 00, 8413 20 00 00, 8413 30 20 00, 8413 30 80 00, 8413 50 40 00, 8413 50 69 00, 8413 50 80 
00, 8413 60 31 00, 8413 60 39 00, 8413 60 69 00, 8413 60 70 00, 8413 60 80 00, 8413 70 21 00, 



ГОеПмО "ВУП лТС аФХвОимПТУьзжР Саиіз" 359 gazeta.vobu.ua 
 

8413 70 29 00, 8413 81 00 00, 8413 91 00 90, 8414 10 89 10, 8414 20 80 10, 8414 30 20 10, 8414 
30 81 10, 8414 30 89 10, 8414 51 00 10, 8414 59 20 91, 8414 59 40 10, 8414 59 80 10, 8414 80 11 
10, 8414 80 19 10, 8414 80 22 91, 8414 80 28 10, 8414 80 73 91, 8414 90 00 00, 8415 81 00 30, 
8415 81 00 90, 8415 82 00 30, 8415 83 00 10, 8415 90 00 00, 8418 69 00 10, 8419 50 00 00, 8419 
81 20 10, 8419 81 80 10, 8419 90 85 00, 8421 19 70 10, 8421 21 00 00, 8421 23 00 30, 8421 29 00 
00, 8421 31 00 00, 8421 39 20 00, 8424, 8425 11 00 00, 8425 19 00 00, 8425 31 00 00, 8425 39 00 
00, 8425 42 00 00, 8425 49 00 00, 8431 10 00 00, 8456, 8457, 8458, 8459, 8460, 8461, 8462, 8463, 
8466, 8468, 8471 30 00 00, 8471 41 00 00, 8471 49 00 00, 8471 50 00 00, 8471 60 60 00, 8471 60 
70 00, 8471 70, 8471 80 00 00, 8471 90 00 00, 8473 30, 8477, 8479 89 97 90, 8481, 8482, 8483, 
8501 10 99 90, 8501 20 00 10, 8501 20 00 90, 8501 31 00 10, 8501 32 00 10, 8501 33 00 10, 8501 
34 00 20, 8501 40 20 10, 8501 40 80 10, 8501 51 00 10, 8501 52 20 10, 8501 52 30 10, 8501 52 90 
10, 8501 53 81 00, 8501 61 20 10, 8501 61 80 10, 8501 62 00 10, 8501 63 00 10, 8502 11 20 10, 
8502 11 80 10, 8502 12 00 10, 8502 13 20 10, 8502 13 40 10, 8502 13 80 10, 8502 20 20 10, 8502 
20 40 10, 8502 20 60 10, 8502 20 80 10, 8502 39 20 10, 8502 39 80 10, 8502 40 00 10, 8503 00, 
8504 10 20 10, 8504 10 80 10, 8504 31 80 00, 8504 32 00 10, 8504 33 00 10, 8504 40 90 00, 8504 
50 20 10, 8504 50 95 10, 8505, 8506, 8507 10 20 10, 8507 10 80 10, 8507 20 20 10, 8507 20 80 10, 
8507 40 00 00, 8507 90 80 00, 8511 10 00 10, 8511 20 00 10, 8511 30 00 10, 8511 40 00 10, 8511 
50 00 10, 8511 80 00 10, 8512 20 00, 8512 40 00 30, 8514 10 80 00, 8514 20 10 00, 8514 40 00 00, 
8514 90 00 00, 8515, 8516 80 20 10, 8517 69 39 10, 8517 70 11 00, 8517 70 19 10, 8525 50 00 10, 
8525 60 00 00, 8526 10 00 10, 8526 91 20, 8526 91 80, 8526 92 00 10, 8528 41 00 00, 8528 51 00 
00, 8528 61 00 00, 8529 10 69 10, 8529 10 80 10, 8529 10 95 10, 8529 90 97 10, 8531 10 95 10, 
8531 20 20 10, 8531 20 40 10, 8531 20 95 10, 8531 80 20 10, 8531 80 95 10, 8532, 8533, 8535, 
8536, 8537, 8538 10 00 00, 8538 90 99 00, 8541, 8542, 8543, 8544, 8545, 8546, 8803 10 00, 8803 
20 00, 8803 30 00, 8803 90 90, 8805 29 00 00, 8907 10 00 00, 9014 10 00 10, 9014 20 20 10, 9014 
20 20 90, 9014 20 80 10, 9014 20 80 90, 9014 80 00 00, 9014 90 00 10, 9014 90 00 90, 9017 20, 
9017 30 00 00, 9017 80, 9020 00 00 00, 9023 00, 9024, 9025 11 80 10, 9025 19 20 10, 9025 19 80 
98, 9025 80 20 10, 9025 80 40 10, 9025 90 00 95, 9026 10, 9026 20, 9026 80, 9026 90 00 00, 9027, 
9029 10 00 10, 9029 20 38 10, 9029 90 00 30, 9029 90 00 90, 9030 10 00 00, 9030 20 10 00, 9030 
20 30 00, 9030 20 91 00, 9030 31 00 00, 9030 32 00 00, 9030 33, 9030 39 00 00, 9030 40 00 00, 
9030 84 00 00, 9030 89 30 00, 9030 90 85 00, 9031 80 34 00, 9031 90 85 00, 9032 10, 9032 20 00 
00, 9032 81 00 00, 9032 89 00 00, 9032 90 00 00, 9033 00 00 00, 9104 00 00 10, 9401 10 00, 9405 
10 21 10, 9405 10 40, 9405 60. 

ЙСТягСз мО СаУявж ббПеПккя еОекОпПкжХ мСбОТіб бжекОпОюмьУя КОаікПмСй ЖікіУмТіб 
КзТОїкж; 

14) гС 1 Уіпкя 2023 ТСзФ - мСбОТж, сС бХСгямь гС УзиОгФ кОоіСкОиькСї 
зікПйОмСвТОніпкСї УлОгсжкж, мО мСбОТж, лТжекОпПкі гия бжзСТжУмОккя Ф зікПйОмСвТОніпкіР 
гіяиькСУмі, сС ббСеямьУя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж УФа'єзмОйж зікПйОмСвТОнії, язжй 
біглСбігкС гС ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС гПТдОбкФ лігмТжйзФ зікПйОмСвТОнії б КзТОїкі" кОгОємьУя 
гПТдОбкО лігмТжйзО, еО мОзжйж зСгОйж евігкС е ККМ ЗДД: 3706, 3920 73 10 00, 3923 40 10 00, 
8525, 8529, 9002, 9007, 9010, 9405. 

ЙСТягСз мО СаУявж ббПеПккя еОекОпПкжХ мСбОТіб бжекОпОюмьУя КОаікПмСй ЖікіУмТіб 
КзТОїкж; 

15) гС 1 Уіпкя 2035 ТСзФ - кСбП ФУмОмзФбОккя (СаиОгкОккя) мО зСйлиПзмФюпі бжТСаж гС 
кьСвС, сС ббСеямьУя ікбПУмСТСй іе екОпкжйж ікбПУмжоіяйж бжзиюпкС гия биОУкСвС 
бжзСТжУмОккя лТж ТПОиіеОоії ікбПУмжоіРкСвС лТСПзмФ іе екОпкжйж ікбПУмжоіяйж кО 
бжзСкОккя УлПоіОиькСвС ікбПУмжоіРкСвС гСвСбСТФ, ФзиОгПкСвС біглСбігкС гС ЗОзСкФ КзТОїкж 
"ЙТС гПТдОбкФ лігмТжйзФ ікбПУмжоіРкжХ лТСПзміб іе екОпкжйж ікбПУмжоіяйж б КзТОїкі", еО 
ФйСбж, сС біглСбігкі мСбОТж бжвСмСбиПкі кП ТОкірП кід еО мТж ТСзж гС гОмж їХ ббПеПккя кО 
йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж, кП аФиж Ф бжзСТжУмОккі мО зиОУжнізФюмьУя еО мОзжйж зСгОйж 
евігкС е ККМ ЗДД: 8402 - 8405, 8406 82 00 10, 8406 82 00 90, 8411, 8412, 8413 40 00 00, 8413 
50, 8413 60 20 00, 8413 60 70 00, 8413 60 80 00, 8413 70 21 00, 8413 70 29 00, 8413 70 30 00, 
8413 70 35 00, 8413 81 00 00, 8413 82 00 00, 8414 10, 8414 40 90 00, 8414 80, 8416, 8417, 8418 
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(зТій 8418 10 20 10, 8418 10 80 10, 8418 21, 8418 29 00 00, 8418 50, 8418 91 00 00, 8418 99), 
8419, 8420, 8421, 8422 (зТій 8422 11 00 00), 8423 (зТій 8423 10 10 00, 8423 81 25 00, 8423 90), 
8424 10 00 90, 8425 (зТій 8425 41 00 00, 8425 42 00 00, 8425 49 00 00), 8426 - 8431, 8433 60 00 
00, 8434, 8435 (міиьзж йОржкж мО йПХОкіейж гия бжТСакжомбО УСзіб ОаС ОкОиСвіпкжХ кОлСїб), 
8436 - 8442, 8443 (зТій 8443 13 10 00), 8444 00, 8445 - 8448, 8449 00 00 00, 8451, 8452 (зТій 
8452 10, 8452 30 00 00, 8452 90 00 00), 8453 - 8466, 8470 30 00 00, 8471 50 00 00, 8472 30 00 
00, 8474, 8475, 8477, 8479, 8480, 8481 (зТій 8481 80), 8483, 8486, 8487, 8501, 8502, 8503 00, 
8504, 8506, 8507, 8511, 8514, 8515, 8525, 8526, 8528, 8529, 8530, 8537, 8538 10 00 00, 8543, 
8607, 8608 00 00 00, 8709, 9006 30 00 00 (міиьзж гия нСмСзОйПТ, лТжекОпПкжХ гия йПгжпкСвС 
мО ХіТФТвіпкСвС СаУмПдПккя бкФмТіркіХ СТвОкіб), 9007, 9008, 9010 50 00 00, 9010 90 20 00, 
9011, 9012, 9018 (зТій 9018 31, 9018 32, 9018 39 00 00), 9019, 9020 00 00 00, 9022, 9023 00, 
9024, 9026, 9027, 9030, 9031, 9032. ЙПТПиіз мО СаУявж ббПеПккя мОзжХ мСбОТіб 
еОмбПТгдФюмьУя КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж ТОеСй е ФзиОгПккяй УлПоіОиькСвС 
ікбПУмжоіРкСвС гСвСбСТФ. 

ЙСТягСз ббПеПккя мО оіиьСбСвС бжзСТжУмОккя еОекОпПкжХ мСбОТіб бжекОпОємьУя 
КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж. 

ЗбіиькПккя біг СлСгОмзФбОккя ббіекжй йжмСй кОгОємьУя б йПдОХ УмТСзФ ТПОиіеОоії 
ікбПУмжоіРкСвС лТСПзмФ мО кПбжзСТжУмОкСвС кО йСйПкм йжмкСвС СнСТйиПккя мСбОТіб 
еОвОиькСвС СаУявФ кОгОккя гПТдОбкСї лігмТжйзж, бжекОпПкСвС Ф УлПоіОиькСйФ 
ікбПУмжоіРкСйФ гСвСбСТі, ФзиОгПкСйФ біглСбігкС гС ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС гПТдОбкФ 
лігмТжйзФ ікбПУмжоіРкжХ лТСПзміб іе екОпкжйж ікбПУмжоіяйж б КзТОїкі", е ФТОХФбОккяй гОкжХ 
ТПєУмТФ ікбПУмжоіРкжХ лТСПзміб іе екОпкжйж ікбПУмжоіяйж сСгС СаУявФ мОзСї лігмТжйзж, О 
мОзСд гОмж мО пОУФ бкПУПккя біглСбігкжХ бігСйСУмПР гС мОзСвС ТПєУмТФ. 

ЗбіиькПккя біг СлСгОмзФбОккя ббіекжй йжмСй, лПТПгаОпПкП ожй ліглФкзмСй, кОгОкП 
гС йСйПкмФ СмТжйОккя йжмкжйж СТвОкОйж бігСйСУмПР лТС гСУявкПккя/лПТПбжсПккя 
еОвОиькСвС СаУявФ гПТдОбкСї лігмТжйзж ОаС лТС лТжлжкПккя кОгОккя мОзСї лігмТжйзж 
біглСбігкС гС ТПєУмТФ ікбПУмжоіРкжХ лТСПзміб іе екОпкжйж ікбПУмжоіяйж, кП ббОдОємьУя 
лСТФрПккяй йжмкСвС мО/ОаС лСгОмзСбСвС еОзСкСгОбУмбО і кП мявкП еО УСаСю бжкжзкПккя 
СаСб'яезФ іе УлиОмж ббіекСвС йжмО мО/ОаС лПкі. ВігрзСгФбОккя мОзжХ УФй ббіекСвС йжмО 
егіРУкюємьУя б лСТягзФ, лПТПгаОпПкСйФ еОзСкСгОбУмбСй мО біглСбігкжй УлПоіОиькжй 
ікбПУмжоіРкжй гСвСбСТСй, мО кО кжХ кП лСржТююмьУя кСТйж оьСвС КСгПзУФ мО ЙСгОмзСбСвС 
зСгПзУФ КзТОїкж сСгС лСвОрПккя лСгОмзСбСвС аСТвФ. 

МПкмТОиькжР СТвОк бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ йжмкФ лСиімжзФ, мО 
оПкмТОиькжР СТвОк бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ 
ікбПУмжоіРкФ лСиімжзФ, егіРУкююмь ОбмСйОмжпкжР Сайік ікнСТйОоією, сС йіУмжмьУя/йОє 
йіУмжмжУя б ТПєУмТі ікбПУмжоіРкжХ лТСПзміб іе екОпкжйж ікбПУмжоіяйж, б мСйФ пжУиі сСгС 
кОгОкСвС ікбПУмСТФ іе екОпкжйж ікбПУмжоіяйж ебіиькПккя біг УлиОмж йжмкжХ лиОмПдіб лТж 
йжмкСйФ СнСТйиПккі, б СаУяеі мО лСТягзФ, бжекОпПкжХ оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї 
биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ, еО 
лСвСгдПккяй е оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО 
ТПОиіеФє гПТдОбкФ ікбПУмжоіРкФ лСиімжзФ. 

ЙСиСдПккя оьСвС ліглФкзмФ кП лСржТююмьУя кО мСбОТж, сС йОюмь лСХСгдПккя е 
зТОїкж, бжекОкСї гПТдОбСю-СзФлОкмСй евігкС іе еОзСкСй мО/ОаС гПТдОбСю-ОвТПУСТСй сСгС 
КзТОїкж евігкС іе еОзСкСгОбУмбСй, ОаС ббСеямьУя е мПТжмСТії гПТдОбж-СзФлОкмО (ОвТПУСТО) 
мО/ОаС е СзФлСбОкСї мПТжмСТії КзТОїкж, бжекОпПкСї мОзСю евігкС іе еОзСкСй. 

ВігпФдПккя мОзжХ мСбОТіб ТОкірП л'ямж ТСзіб е гОмж ббПеПккя їХ кО йжмкФ мПТжмСТію 
КзТОїкж ОаС гСУмТСзСбП лТжлжкПккя УлПоіОиькСвС ікбПУмжоіРкСвС гСвСбСТФ (зТій бжлОгзіб 
гСУмТСзСбСвС лТжлжкПккя УлПоіОиькСвС ікбПУмжоіРкСвС гСвСбСТФ, язП еФйСбиПкП 
лСТФрПккяй еСаСб'яеОкь гПТдОбж сСгС кОгОккя гПТдОбкСї лігмТжйзж еО УлПоіОиькжй 
ікбПУмжоіРкжй гСвСбСТСй ОаС бжкжзкПккяй нСТУ-йОдСТкжХ СаУмОбжк (СаУмОбжк 
кПлПТПаСТкСї Ужиж) мявкП еО УСаСю бжкжзкПккя СаСб'яезФ еі УлиОмж ббіекСвС йжмО мО лПкі Ф 
УмТСзж мО лСТягзФ, бжекОпПкі ожй КСгПзУСй. 
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ЙТж оьСйФ бУмОкСбиПкі УмОммПю 102 ЙСгОмзСбСвС зСгПзУФ КзТОїкж УмТСзж гОбкСУмі кП 
еОУмСУСбФюмьУя. 

МПТйікж "ікбПУмСТ іе екОпкжйж ікбПУмжоіяйж", "ікбПУмжоіРкжР лТСПзм іе екОпкжйж 
ікбПУмжоіяйж", "УлПоіОиькжР ікбПУмжоіРкжР гСвСбіТ" бджбОюмьУя Ф екОпПккі, кОбПгПкСйФ б 
ЗОзСкі КзТОїкж "ЙТС гПТдОбкФ лігмТжйзФ ікбПУмжоіРкжХ лТСПзміб іе екОпкжйж ікбПУмжоіяйж 
б КзТОїкі"; 

16) гС 1 Уіпкя 2031 ТСзФ - мСбОТж, сС ббСеямьУя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж 
ліглТжєйУмбОйж, язі йОюмь, УмбСТююмь ОаС йСгПТкіеФюмь бжТСакжпі лСмФдкСУмі гия 
лТСйжУиСбСвС бжТСакжомбО мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб, еО мОзжйж зСгОйж евігкС е ККМ ЗДД: 

3926 30 00 10, 4016 99 52 10, 4016 99 57 10, 7007 11 10 10, 7007 21 20 10, 7009 10 00 10, 
7304 31 80 10, 7304 31 80 90, 7304 41 00 10, 7304 41 00 90, 7311 00 13 00, 7311 00 19 00, 7311 
00 30 00, 7311 00 91 00, 7311 00 99 00, 7613 00 00 00, 8302 30 00 10, 8302 30 00 90, 8302 60 00 
90, 8407 33 20 00, 8407 33 80 00, 8407 34 10 00, 8407 34 91 10, 8407 34 99 10, 8413 30 20 00, 
8413 30 80 00, 8413 60 20 00, 8413 60 31 00, 8413 81 00 00, 8414 80 73 10, 8414 80 75 00, 8415 
20 00 10, 8415 20 00 90, 8415 90 00 00, 8483 10 50 90, 8483 40 23 00, 8483 90 81 00, 8501 10 99 
10, 8501 33 00 90, 8501 52 20 90, 8501 52 30 90, 8501 52 90 90, 8501 53 50 00, 8504 40 55 00, 
8504 40 82 00, 8504 40 84 00, 8504 40 88 00, 8504 50 95 90, 8504 90 99 00, 8505 20 00 00, 8507 
50 00 00, 8507 60 00 00, 8507 80 00 00, 8507 90 30 00, 8507 90 80 00, 8512 20 00 10, 8512 30 10 
10, 8512 30 90 10, 8512 40 00 11, 8512 90 90 10, 8516 29 91 00, 8516 80 20 90, 8516 80 80 30, 
8516 90 00 00, 8531 10 95 90, 8532 10 00 00, 8532 29 00 00, 8533 29 00 00, 8535 10 00 00, 8535 
21 00 00, 8536 20 90 00, 8536 50 80 00, 8536 69 90 10, 8537 10 91 00, 8537 10 98 10, 8538 90 91 
00, 8539 21 30 10, 8541 40 10 00, 8544 30 00 91, 8607 21 90 00, 8607 29 00 00, 8607 99 80 00, 
8707 10 10 10, 8707 10 10 20, 8707 90 10 00, 8707 90 90 00, 8708 10 90 91, 8708 21 90 91, 8708 
29 10 00, 8708 29 90 00, 8708 30 91 91, 8708 30 99 91, 8708 30 99 98, 8708 40 50 91, 8708 40 91 
10, 8708 40 99 91, 8708 50 35 10, 8708 50 55 10, 8708 50 91 91, 8708 50 99 91, 8708 70 10 10, 
8708 70 10 90, 8708 70 50 10, 8708 70 99 10, 8708 80 35 91, 8708 80 55 10, 8708 80 99 91, 8708 
80 99 98, 8708 91 91 10, 8708 91 91 90, 8708 91 99 91, 8708 91 99 98, 8708 92 91 10, 8708 92 99 
91, 8708 93 90 91, 8708 94 35 91, 8708 94 91 10, 8708 94 99 91, 8708 95 10 10, 8708 95 10 90, 
8708 95 91 10, 8708 95 99 91, 8708 99 93 10, 8708 99 97 91, 9015 10 10 00. 

ЗОекОпПкі Ф оьСйФ ліглФкзмі мСбОТж ебіиькяюмьУя біг СлСгОмзФбОккя ббіекжй йжмСй, 
язсС бСкж ббСеямьУя ліглТжєйУмбОйж, бжекОпПкжйж ОаеОоСй лПТржй оьСвС ліглФкзмФ, гия 
биОУкСвС бжТСакжомбО: 

мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб, СУкОсПкжХ бжзиюпкС ПиПзмТжпкжйж гбжвФкОйж (Сгкжй пж 
гПзіиьзСйО), сС зиОУжнізФюмьУя б мСбОТкіР лСежоії 8603 (міиьзж УОйСХігкі бОвСкж 
мТОйбОРкі мО бОвСкж йПмТС), мСбОТкіР ліглСежоії 8701 20, мСбОТкжХ лСежоіяХ 8702 - 8705 
евігкС е ККМ ЗДД; 

мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб, СУкОсПкжХ гбжвФкОйж бкФмТіркьСвС евСТяккя е іУзТСбжй 
еОлОиюбОккяй, сС лТОоююмь бжзиюпкС кО УмжУкПкСйФ лТжТСгкСйФ вОеі йПмОкі, 
еТігдПкСйФ лТжТСгкСйФ вОеі йПмОкі ОаС аіСвОеі, сС зиОУжнізФюмьУя б мСбОТкіР ліглСежоії 
8701 20, мСбОТкжХ лСежоіяХ 8702 - 8705 евігкС е ККМ ЗДД; 

кПУОйСХігкжХ мТОйбОРкжХ бОвСкіб мО бОвСкіб йПмТС, сС зиОУжнізФюмьУя б мСбОТкіР 
лігзОмПвСТії 8605 00 00 00 евігкС е ККМ ЗДД. 

ЙТж оьСйФ бУмОкСбиПкі УмОммПю 102 ЙСгОмзСбСвС зСгПзУФ КзТОїкж УмТСзж гОбкСУмі кП 
еОУмСУСбФюмьУя. 

ЙСТягСз ббПеПккя мО оіиьСбСвС бжзСТжУмОккя еОекОпПкжХ мСбОТіб бжекОпОємьУя 
КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж. 

ЗОекОпПкі Ф оьСйФ ліглФкзмі мСбОТж кП ебіиькяюмьУя біг СлСгОмзФбОккя ббіекжй 
йжмСй, язсС бСкж йОюмь лСХСгдПккя е зТОїкж, бжекОкСї гПТдОбСю-СзФлОкмСй евігкС іе 
еОзСкСй мО/ОаС бжекОкСї гПТдОбСю-ОвТПУСТСй сСгС КзТОїкж евігкС іе еОзСкСгОбУмбСй, ОаС 
ббСеямьУя е мПТжмСТії гПТдОбж-СзФлОкмО (ОвТПУСТО) мО/ОаС е СзФлСбОкСї мПТжмСТії КзТОїкж, 
бжекОпПкСї мОзСю евігкС іе еОзСкСй. 

К оьСйФ ліглФкзмі мПТйікж бджбОюмьУя б мОзСйФ екОпПккі: 
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лТСйжУиСбП бжТСакжомбС мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб - лТСоПУ УПТіРкСвС бжТСакжомбО 
ліглТжєйУмбОйж мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб мСбОТкжХ лСежоіР 8603 (міиьзж УОйСХігкі бОвСкж 
мТОйбОРкі мО бОвСкж йПмТС), 8702 - 8705, мСбОТкСї ліглСежоії 8701 20 (міиьзж УігПиькі мявОпі 
гия ОбмСйСаіиькжХ кОліблТжпПліб), мСбОТкСї лігзОмПвСТії 8605 00 00 00 евігкС е ККМ ЗДД, 
язжР бзиюпОє бжзСкОккя бжТСакжпжХ і мПХкСиСвіпкжХ СлПТОоіР іе бжвСмСбиПккя зФеСбО 
(зОаікж) мТОкУлСТмкСвС еОУСаФ, нОТаФбОккя зФеСбО (зОаікж) мТОкУлСТмкСвС еОУСаФ (міиьзж 
УігПиькі мявОпі гия ОбмСйСаіиькжХ кОліблТжпПліб) мО/ОаС УзиОгОккя мТОкУлСТмкСвС еОУСаФ. 
ЙТж оьСйФ СзТПйі ТСаСмж (мПХкСиСвіпкі СлПТОоії) йСдФмь лТСбСгжмжУя кО ікржХ бімпжекякжХ 
ліглТжєйУмбОХ кО лігУмОбі гСвСбСТіб. Дия мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб мСбОТкжХ лСежоіР 8704 і 
8705 евігкС е ККМ ЗДД еОйіУмь бжвСмСбиПккя мО нОТаФбОккя зФеСбО (зОаікж) гСлФУзОємьУя 
бжвСмСбиПккя ТОйж е лігбіУзСю мО йСУмОйж; 

ліглТжєйУмбС, язП йОє бжТСакжпі лСмФдкСУмі гия лТСйжУиСбСвС бжТСакжомбО 
мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб, - УФа'єзм вСУлСгОТюбОккя, Ф биОУкСУмі пж зСТжУмФбОккі язСвС 
лПТПаФбОє СаиОгкОккя гия лТСйжУиСбСвС бжТСакжомбО мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб мСбОТкжХ 
лСежоіР 8603 (міиьзж УОйСХігкі бОвСкж мТОйбОРкі мО бОвСкж йПмТС), 8702 - 8705, мСбОТкСї 
ліглСежоії 8701 20 (міиьзж УігПиькі мявОпі гия ОбмСйСаіиькжХ кОліблТжпПліб), мСбОТкСї 
лігзОмПвСТії 8605 00 00 00 евігкС е ККМ ЗДД; 

ліглТжєйУмбС, язП йСгПТкіеФє бжТСакжпі лСмФдкСУмі гия лТСйжУиСбСвС бжТСакжомбО 
мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб, - УФа'єзм вСУлСгОТюбОккя, сС біглСбігкС гС лТСвТОйж УмбСТПккя 
(йСгПТкіеОоії) бжТСакжпжХ лСмФдкСУмПР і ТСаСпжХ йіУоь еОябияє лТС кОйіТ йСгПТкіеФбОмж 
лТСйжУиСбП бжТСакжомбС мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб гия бжвСмСбиПккя йСгПиПР (йСгПиі) 
мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб, лПТПиіз мО йОТзж язжХ (язСї) бжекОпПкі еОекОпПкСю лТСвТОйСю, мО 
ТСелСпОб ТСаСмж е йСгПТкіеОоії бжТСакжпжХ лСмФдкСУмПР евігкС е лСиСдПккяйж лТСвТОйж; 

ліглТжєйУмбС, язП УмбСТює бжТСакжпі лСмФдкСУмі гия лТСйжУиСбСвС бжТСакжомбО 
мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб, - УФа'єзм вСУлСгОТюбОккя, сС біглСбігкС гС лТСвТОйж УмбСТПккя 
(йСгПТкіеОоії) бжТСакжпжХ лСмФдкСУмПР і ТСаСпжХ йіУоь еОябияє лТС кОйіТ УмбСТжмж 
бжТСакжпі лСмФдкСУмі гия лТСйжУиСбСвС бжТСакжомбО мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб, йОТзж мО 
йСгПиі язжХ бжекОпПкі еОекОпПкСю лТСвТОйСю, мО ТСелСпОб ТСаСмж іе УмбСТПккя 
бжТСакжпжХ лСмФдкСУмПР евігкС е лСиСдПккяйж лТСвТОйж. 

41. ЗО лПТіСг лТСбПгПккя ОкмжмПТСТжУмжпкСї СлПТОоії мО/ОаС егіРУкПккя еОХСгіб іе 
еОаПелПпПккя кОоіСкОиькСї аПелПзж і СаСТСкж, бігУіпі і УмТжйФбОккя еаТСРкСї ОвТПУії 
КСУіРУьзСї ЛПгПТОоії мО/ОаС еОлТСбОгдПккя бСєккСвС УмОкФ біглСбігкС гС еОзСкСгОбУмбО 
ебіиькяюмьУя біг СлСгОмзФбОккя ббіекжй йжмСй: 

УлПоіОиькі еОУСаж ікгжбігФОиькСвС еОХжУмФ (зОУзж, бжвСмСбиПкі біглСбігкС гС 
біРУьзСбжХ УмОкгОТміб ОаС мПХкіпкжХ ФйСб, пж їХ ПзбібОиПкмж мО УлПоіОиькС лТжекОпПкі гия 
кжХ зСйлСкПкмж (мСамС лігрСиСйж, ОйСТмжеОмСТж), сС зиОУжнізФюмьУя Ф мСбОТкіР 
лігзОмПвСТії 6506 10 80 00 евігкС е ККМ ЗДД; аТСкПджиПмж, сС зиОУжнізФюмьУя Ф мСбОТкіР 
лігзОмПвСТії 6211 43 90 00 евігкС е ККМ ЗДД), бжвСмСбиПкі біглСбігкС гС біРУьзСбжХ 
УмОкгОТміб ОаС біРУьзСбжХ ФйСб гия лСмТПа лТОбССХСТСккжХ СТвОкіб, ЗаТСРкжХ Лжи КзТОїкж 
мО ікржХ біРУьзСбжХ нСТйФбОкь, ФмбСТПкжХ біглСбігкС гС еОзСкіб КзТОїкж, ікржХ УФа'єзміб, 
сС егіРУкююмь аСТСмьаФ е мПТСТжейСй біглСбігкС гС еОзСкФ мО/ОаС аПТФмь ФпОУмь Ф 
егіРУкПккі еОХСгіб іе еОаПелПпПккя кОоіСкОиькСї аПелПзж і СаСТСкж, бігУіпі і УмТжйФбОккя 
еаТСРкСї ОвТПУії КСУіРУьзСї ЛПгПТОоії; кжмзж мО мзОкжкж (йОмПТіОиж) гия бжвСмСбиПккя 
аТСкПджиПміб мО рСиСйіб, сС зиОУжнізФюмьУя Ф мСбОТкжХ лігзОмПвСТіяХ 3920 10 89 90, 3920 
61 00 00, 3921 90 60 00, 5402 11 00 00, 5407 10 00 00, 5603 14 10 00 мО 6914 90 00 00 евігкС е 
ККМ ЗДД. ДС мОзжХ мСбОТіб кП еОУмСУСбФюмьУя еОХСгж кПмОТжнкСвС ТПвФиюбОккя 
еСбкіркьСї ПзСкСйіпкСї гіяиькСУмі, бУмОкСбиПкі ожй КСгПзУСй мО еОзСкОйж КзТОїкж; 

иізОТУьзі еОУСаж мО йПгжпкі бжТСаж біглСбігкС гС ліглФкзмФ "б" лФкзмФ 193.1 УмОммі 193 
ЙСгОмзСбСвС зСгПзУФ КзТОїкж, сС лТжекОпПкі гия бжзСТжУмОккя еОзиОгОйж СХСТСкж 
егСТСб'я, ФпОУкжзОйж ОкмжмПТСТжУмжпкСї СлПТОоії, СУСаОйж, язі аПТФмь ФпОУмь Ф егіРУкПккі 
еОХСгіб іе еОаПелПпПккя кОоіСкОиькСї аПелПзж і СаСТСкж, бігУіпі і УмТжйФбОккя еаТСРкСї 
ОвТПУії КСУіРУьзСї ЛПгПТОоії, гия кОгОккя йПгжпкСї гСлСйСвж ніежпкжй СУСаОй, язі Ф лПТіСг 
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лТСбПгПккя ОкмжмПТСТжУмжпкСї СлПТОоії мО/ОаС егіРУкПккя еОХСгіб іе еОаПелПпПккя 
кОоіСкОиькСї аПелПзж і СаСТСкж, бігУіпі і УмТжйФбОккя еаТСРкСї ОвТПУії КСУіРУьзСї ЛПгПТОоії 
мО/ОаС еОлТСбОгдПккя бСєккСвС УмОкФ біглСбігкС гС еОзСкСгОбУмбО еОекОиж лСТОкПккя, 
зСкмФеії пж ікрСвС ФрзСгдПккя егСТСб'я. ЙТж оьСйФ гС мОзжХ мСбОТіб іе еОХСгіб 
кПмОТжнкСвС ТПвФиюбОккя еСбкіркьСї ПзСкСйіпкСї гіяиькСУмі, бУмОкСбиПкжХ ожй КСгПзУСй 
мО еОзСкОйж КзТОїкж, еОУмСУСбФємьУя УлТСсПкжР лСТягСз кОгОккя ТОеСбжХ гСебСиіб кО 
ббПеПккя иізОТУьзжХ еОУСаіб мО йПгжпкжХ бжТСаіб, язжР еОмбПТгдФємьУя КОаікПмСй 
ЖікіУмТіб КзТОїкж; 

иізОТУьзі еОУСаж мО йПгжпкі бжТСаж аПе їХ гПТдОбкСї ТПєУмТОоії мО гСебіиькжХ 
гСзФйПкміб сСгС йСдижбСУмі їХ ббПеПккя, сС лТжекОпПкі гия бжзСТжУмОккя еОзиОгОйж 
СХСТСкж егСТСб'я, ФпОУкжзОйж ОкмжмПТСТжУмжпкСї СлПТОоії, СУСаОйж, язі аПТФмь ФпОУмь Ф 
егіРУкПккі еОХСгіб іе еОаПелПпПккя кОоіСкОиькСї аПелПзж і СаСТСкж, бігУіпі і УмТжйФбОккя 
еаТСРкСї ОвТПУії КСУіРУьзСї ЛПгПТОоії, гия кОгОккя йПгжпкСї гСлСйСвж ніежпкжй СУСаОй, 
язі Ф лПТіСг лТСбПгПккя ОкмжмПТСТжУмжпкСї СлПТОоії мО/ОаС егіРУкПккя еОХСгіб іе 
еОаПелПпПккя кОоіСкОиькСї аПелПзж і СаСТСкж, бігУіпі і УмТжйФбОккя еаТСРкСї ОвТПУії 
КСУіРУьзСї ЛПгПТОоії мО/ОаС еОлТСбОгдПккя бСєккСвС УмОкФ біглСбігкС гС еОзСкСгОбУмбО 
еОекОиж лСТОкПккя, зСкмФеії пж ікрСвС ФрзСгдПккя егСТСб'я, еО лПТПиізСй мО б СаУявОХ, 
бУмОкСбиПкжХ КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж; 

лТСзОм лиСУзжР е ікржХ иПвСбОкжХ УмОиПР еОбржТрзж 600 йй ОаС аіиьрП, сС 
зиОУжнізФємьУя Ф мСбОТкіР лігзОмПвСТії 7225 40 60 00 евігкС е ККМ ЗДД, УзиС аПелПпкП, 
бзиюпОюпж УзиС ейіокПкП (еОвОТмСбОкП) ОаС аОвОмСрОТСбП, сС зиОУжнізФємьУя Ф мСбОТкіР 
лСежоії 7007 евігкС е ККМ ЗДД, Слмжпкі лТжиОгж гия УиігзФбОккя, сС зиОУжнізФюмьУя Ф 
мСбОТкжХ лігзОмПвСТіяХ 9013 10 90 00, 9027 80 99 00, 9025 19 20 90 евігкС е ККМ ЗДД, 
ОлОТОмФТО гия лПТПгОпі мО лТжРйОккя вСиСУФ, еСаТОдПкь мО ікрСї ікнСТйОоії, бзиюпОюпж 
ОлОТОмФТФ гия зСйФкізОоії б йПТПді гТСмСбСвС ОаС аПегТСмСбСвС еб'яезФ, ОлОТОмФТО 
лТСУиФХСбФбОккя кОлТОбиПкСї гії, ТОгіСУмОкоії ФиьмТОзСТСмзСХбжиьСбСвС і 
зСТСмзСХбжиьСбСвС гіОлОеСкФ біРУьзСбСвС лТжекОпПккя, ТСебігФбОиькС-УжвкОиькО 
ОлОТОмФТО, їХ пОУмжкж і лТжиОггя, сС зиОУжнізФюмьУя Ф мСбОТкіР ліглСежоії 8517 69 мО Ф 
мСбОТкжХ лігзОмПвСТіяХ 8525 60 00 00, 8529 90 20 00 евігкС е ККМ ЗДД, аПеліиСмкі иімОиькі 
ОлОТОмж аПе СеаТСєккя мО їХ пОУмжкж, сС зиОУжнізФюмьУя Ф мСбОТкжХ лСежоіяХ 8802, 8803 
евігкС е ККМ ЗДД, йПмПСУмОкоії, сС зиОУжнізФюмьУя Ф мСбОТкіР лігзОмПвСТії 9015 80 20 00 
евігкС е ККМ ЗДД, аТСкьСбОкі ОбмСйСаіиі, сС зиОУжнізФюмьУя еО зСгОйж 8702 10 19 90, 8702 
90 11 00, 8703, 8705 90 80 90, 8710 00 00 00 евігкС е ККМ ЗДД, зікоПбжй СмТжйФбОпПй язжХ 
біглСбігкС гС УПТмжнізОмО зікоПбСвС УлСджбОпО ОаС евігкС е ФйСбОйж гСвСбСТФ бжекОпПкС 
лТОбССХСТСккі СТвОкж, ЖікіУмПТУмбС СаСТСкж КзТОїкж, ЗаТСРкі Лжиж КзТОїкж мО ікрі 
біРУьзСбі нСТйФбОккя, гСаТСбСиьпі нСТйФбОккя мПТжмСТіОиькжХ вТСйОг, ФмбСТПкі 
біглСбігкС гС еОзСкіб КзТОїкж, ікрі УФа'єзмж, сС егіРУкююмь аСТСмьаФ е мПТСТжейСй 
біглСбігкС гС еОзСкФ мО/ОаС аПТФмь ФпОУмь Ф егіРУкПккі еОХСгіб іе еОаПелПпПккя 
кОоіСкОиькСї аПелПзж і СаСТСкж, бігУіпі і УмТжйФбОккя еаТСРкСї ОвТПУії КСУіРУьзСї ЛПгПТОоії. 

42. МжйпОУСбС, кО лПТіСг ТПОиіеОоії лТСПзмФ йСгПТкіеОоії БСТмкжоьзСї УмОкоії СпжУмзж 
УміпкжХ бСг Ф ТОйзОХ ТПОиіеОоії лТСПзмФ "КПзСкУмТФзоія УлСТФг СпжУмзж УміпкжХ 
зОкОиіеОоіРкжХ бСг і аФгібкжомбС мПХкСиСвіпкСї иікії лС СаТСаоі мО ФмжиіеОоії СУОгіб 
БСТмкжоьзСї УмОкоії ОПТОоії", еОмбПТгдПкСвС КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж (гОиі - ЙТСПзм), Ф 
йжмкжР ТПджй мжйпОУСбСвС ббПеПккя е ФйСбкжй лСбкжй ебіиькПккяй біг СлСгОмзФбОккя 
йжмкжйж лиОмПдОйж мО аПе еОаПелПпПккя бжзСкОккя еСаСб'яеОкь іе УлиОмж йжмкжХ 
лиОмПдіб біглСбігкС гС ТСегіиФ X оьСвС КСгПзУФ йСдФмь аФмж лСйісПкі ікСеПйкі мСбОТж, 
мТОкУлСТмкі еОУСаж зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя, сС кОиПдОмь кО лігУмОбі лТОбО биОУкСУмі 
ОаС ікржХ ТПпСбжХ лТОб ялСкУьзСйФ УФа'єзмФ е ТПОиіеОоії ЙТСПзмФ мО ббСеямьУя мОзжй 
УФа'єзмСй гия бжзСТжУмОккя ліг пОУ бжзСкОккя ТСаім мО/ОаС кОгОккя лСУиФв Ф ТОйзОХ 
ТПОиіеОоії ЙТСПзмФ. ИаСб'яезСбСю ФйСбСю гСлФУзФ еОекОпПкжХ мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб 
зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя гС мжйпОУСбСвС ббПеПккя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж є їХ 
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ТПєУмТОоія б ФлСбкСбОдПкжХ СТвОкОХ ікСеПйкжХ гПТдОб, сС лігмбПТгдФємьУя біглСбігкжй 
гСзФйПкмСй. 

ЙСТягСз ббПеПккя, лПТПиіз мО СаУявж мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб зСйПТоіРкСвС 
лТжекОпПккя е бжекОпПккяй їХ зСгіб евігкС е ККМ ЗДД, язі йСдФмь аФмж лСйісПкі Ф йжмкжР 
ТПджй мжйпОУСбСвС ббПеПккя біглСбігкС гС оьСвС лФкзмФ, бУмОкСбиююмьУя КОаікПмСй 
ЖікіУмТіб КзТОїкж. 

К оьСйФ лФкзмі ліг мПТйікСй "мСбОТж" ТСеФйіюмь мПХкізФ, СаиОгкОккя, ФУмОмзФбОккя, 
йОржкж, йПХОкіейж, лТжиОгж, лТжУмТСї, сС ббСеямьУя е йПмСю бжзСкОккя ТСаім е 
ТПзСкУмТФзоії кОябкжХ і аФгібкжомбО кСбжХ аФгібПиь і УлСТФг, сС є Са'єзмОйж БСТмкжоьзСї 
УмОкоії ОПТОоії, О мОзСд гия лТСбПгПккя ТСаім е їХ СУкОсПккя, кОгОккя лСУиФв Ф ТОйзОХ 
ТПОиіеОоії ЙТСПзмФ. 

МСбОТж, мТОкУлСТмкі еОУСаж зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя, лСйісПкі Ф йжмкжР ТПджй 
мжйпОУСбСвС ббПеПккя біглСбігкС гС оьСвС лФкзмФ, йСдФмь аПе СайПдПкь 
бжзСТжУмСбФбОмжУя ліг пОУ бжзСкОккя ТСаім мО/ОаС кОгОккя лСУиФв Ф ТОйзОХ ТПОиіеОоії 
ЙТСПзмФ, еО ФйСбж сС лТОбС биОУкСУмі пж ікрП ТПпСбП лТОбС ялСкУьзСвС УФа'єзмО е 
ТПОиіеОоії ЙТСПзмФ, еОекОпПкП б ОаеОоі лПТрСйФ оьСвС лФкзмФ, кП аФгП лТжлжкПкС. 

ЛмТСз мжйпОУСбСвС ббПеПккя мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб зСйПТоіРкСвС 
лТжекОпПккя біглСбігкС гС оьСвС лФкзмФ кП йСдП лПТПбжсФбОмж УмТСз ТПОиіеОоії ЙТСПзмФ, 
сС бУмОкСбиюємьУя е гОмж лСпОмзФ гС гОмж еОбПТрПккя ТПОиіеОоії ЙТСПзмФ. 

К ТОеі мПХкСиСвіпкСї кПСаХігкСУмі, Ф мСйФ пжУиі лСб'яеОкСї е гПйСкмОдПй мСбОТіб 
(мПХкізж, СаиОгкОккя, ФУмОмзФбОккя, йОржк, йПХОкіейіб, лТжиОгіб, лТжУмТСїб), УмТСз 
мжйпОУСбСвС ббПеПккя мОзжХ мСбОТіб йСдП аФмж еаіиьрПкжР кО мТж йіУяоі еО лжУьйСбСю 
еОябСю биОУкжзО мОзжХ мСбОТіб ОаС ФлСбкСбОдПкСї кжй СУСаж. 

ЗОбПТрПккя йжмкСвС ТПджйФ мжйпОУСбСвС ббПеПккя егіРУкюємьУя біглСбігкС гС 
УмОммі 112 оьСвС КСгПзУФ. 

К ТОеі лСТФрПккя бжйСв оьСвС лФкзмФ сСгС лСТягзФ оіиьСбСвС бжзСТжУмОккя мСбОТіб, 
мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя, ФйСбкС ебіиькПкжХ біг СлСгОмзФбОккя 
йжмкжйж лиОмПдОйж, ОаС ФйСб, еО язжХ кОгОємьУя ФйСбкП лСбкП ебіиькПккя біг 
СлСгОмзФбОккя йжмкжйж лиОмПдОйж, гС біглСбігкжХ УФа'єзміб вСУлСгОТюбОккя кПеОиПдкС 
біг лТжмявкПккя їХ лСУОгСбжХ СУіа гС ОгйікіУмТОмжбкСї біглСбігОиькСУмі, лПТПгаОпПкСї ожй 
КСгПзУСй, еОУмСУСбФюмьУя кСТйж лФкзмФ 30.8 УмОммі 30, УмОммі 123 ЙСгОмзСбСвС зСгПзУФ 
КзТОїкж. 

ВіглСбігОиькіУмь еО лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи бУмОкСбиюємьУя біглСбігкС гС ТСегіиФ 
XVIII оьСвС КСгПзУФ. 

43. МжйпОУСбС, гС 26 мТОбкя 2018 ТСзФ: 
ебіиькяюмьУя біг СлСгОмзФбОккя ббіекжй йжмСй мСбОТж (зТій лігОзожекжХ), сС 

ббСеямьУя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж б йжмкСйФ ТПджйі ійлСТмФ ЛСюеСй єбТСлПРУьзжХ 
нФмаСиькжХ ОУСоіОоіР (гОиі - КЄЛА), ФлСбкСбОдПкжйж КЄЛА СУСаОйж, нФмаСиькжйж 
зиФаОйж/зСйОкгОйж, язі аПТФмь ФпОУмь Ф нікОиькжХ йОмпОХ Йівж пПйліСкіб КЄЛА мО Йівж 
пПйліСкіб КЄЛА УПТПг дікСз УПеСкФ 2017/2018 (гОиі - нікОиькі еОХСгж Йівж пПйліСкіб КЄЛА 
2018 ТСзФ), кПСаХігкі гия еОаПелПпПккя СТвОкіеОоії мО лТСбПгПккя еОекОпПкжХ еОХСгіб. 
ЙТСгОд мОзжХ мСбОТіб кО мПТжмСТії КзТОїкж еОаСТСкяємьУя; 

мСбОТж, Ф мСйФ пжУиі мТОкУлСТмкі еОУСаж, сС зиОУжнізФюмьУя б мСбОТкжХ лСежоіяХ 8702, 
8703, 8704 евігкС е ККМ ЗДД (гОиі Ф оьСйФ лФкзмі - мТОкУлСТмкі еОУСаж), язі мжйпОУСбС 
ббСеямьУя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж КЄЛА, ФлСбкСбОдПкжйж КЄЛА СУСаОйж, 
нФмаСиькжйж зиФаОйж/зСйОкгОйж, язі аПТФмь ФпОУмь Ф нікОиькжХ еОХСгОХ Йівж пПйліСкіб 
КЄЛА 2018 ТСзФ, гия еОаПелПпПккя СТвОкіеОоії мО лТСбПгПккя еОекОпПкжХ еОХСгіб, йСдФмь 
аФмж лСйісПкі Ф йжмкжР ТПджй мжйпОУСбСвС ббПеПккя е ФйСбкжй лСбкжй ебіиькПккяй біг 
СлСгОмзФбОккя йжмкжйж лиОмПдОйж мО аПе еОаПелПпПккя бжзСкОккя еСаСб'яеОкь іе УлиОмж 
йжмкжХ лиОмПдіб, лПТПгаОпПкжХ ТСегіиСй X оьСвС КСгПзУФ, кО УмТСз гС мТьСХ йіУяоіб; 

лТСлФУз пПТПе йжмкжР зСТгСк, йжмкжР зСкмТСиь мО йжмкП СнСТйиПккя еОекОпПкжХ Ф 
оьСйФ лФкзмі мСбОТіб і мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб егіРУкююмьУя еО йіУоПй лТСбПгПккя 
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нікОиькжХ еОХСгіб Йівж пПйліСкіб КЄЛА 2018 ТСзФ ОаС йжмкжоПю Ф лФкзмі лТСлФУзФ пПТПе 
гПТдОбкжР зСТгСк КзТОїкж Ф лПТрСпПТвСбСйФ лСТягзФ; 

лТСлФУз пПТПе йжмкжР зСТгСк, йжмкжР зСкмТСиь мО йжмкП СнСТйиПккя еОекОпПкжХ Ф 
оьСйФ лФкзмі мСбОТіб і мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб егіРУкююмьУя аПе лСгОккя гСзФйПкміб, сС 
біглСбігкС гС еОзСкСгОбУмбО бжгОюмьУя СТвОкОйж гПТдОбкСї биОгж і є лПТПгФйСбСю 
егіРУкПккя йжмкСвС зСкмТСию мО йжмкСвС СнСТйиПккя мОзжХ мСбОТіб, еСзТПйО гСзФйПкміб, 
сС лігмбПТгдФюмь нОзм лТСбПгПккя УОкімОТкС-ПлігПйіСиСвіпкСвС, бПмПТжкОТкС-УОкімОТкСвС, 
німСУОкімОТкСвС, ПзСиСвіпкСвС мО ТОгіСиСвіпкСвС бжгіб зСкмТСию; УПТмжнізОміб лСХСгдПккя, 
язСУмі, біглСбігкСУмі; гСебСиіб, УбігСомб, лСУбігпПкь, иіоПкеіР, бжУкСбзіб мО ікржХ ТірПкь 
ФлСбкСбОдПкжХ СТвОкіб гПТдОбкСї биОгж. 

ДПзиОТОкмОйж еОекОпПкжХ Ф оьСйФ лФкзмі мСбОТіб і мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб йСдФмь аФмж 
КЄЛА, ФлСбкСбОдПкі КЄЛА СУСаж, нФмаСиькі зиФаж/зСйОкгж, язі аПТФмь ФпОУмь Ф нікОиькжХ 
еОХСгОХ Йівж пПйліСкіб КЄЛА 2018 ТСзФ, ОаС ФлСбкСбОдПкі кжйж СУСаж. 

ЙСиСдПккя ОаеОоіб гТФвСвС і мТПмьСвС оьСвС лФкзмФ еОУмСУСбФюмьУя гС мСбОТіб і 
мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб, сС ббСеямьУя ФлСбкСбОдПкжйж КЄЛА СУСаОйж, еО ФйСбж 
лігмбПТгдПккя КЄЛА лТжекОпПккя ожХ мСбОТіб. 

ЗОекОпПкі Ф оьСйФ лФкзмі мТОкУлСТмкі еОУСаж, мжйпОУСбС ббПеПкі кО йжмкФ мПТжмСТію 
КзТОїкж, гСебСияємьУя бжзСТжУмСбФбОмж гия еОгСбСиПккя лСмТПа КЄЛА, ФлСбкСбОдПкжХ 
КЄЛА СУіа, нФмаСиькжХ зиФаіб/зСйОкг, Ф мСйФ пжУиі гия бкФмТіркіХ лПТПбПеПкь, е йПмСю 
еОаПелПпПккя СТвОкіеОоії мО лТСбПгПккя нікОиькжХ еОХСгіб Йівж пПйліСкіб КЄЛА 2018 ТСзФ. 

44. МжйпОУСбС, гС 31 вТФгкя 2024 ТСзФ, йСдФмь аФмж лСйісПкі Ф йжмкжР ТПджй 
мжйпОУСбСвС ббПеПккя е ФйСбкжй лСбкжй ебіиькПккяй біг СлСгОмзФбОккя йжмкжйж 
лиОмПдОйж мО аПе еОаПелПпПккя бжзСкОккя еСаСб'яеОкь іе УлиОмж йжмкжХ лиОмПдіб, 
лПТПгаОпПкСвС ТСегіиСй X оьСвС КСгПзУФ, иімОзж йОУСю лСТСдкьСвС СаиОгкОкСвС ОлОТОмО 
лСкОг 10000 зв, ОиП кП аіиьрП 30000 зв мО йОзУжйОиькСю лОУОджТСйіУмзіУмю біг 44 гС 110 
йіУоь, язі ббСеямьУя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж ФзТОїкУьзжйж ОбіОзСйлОкіяйж еО 
гСвСбСТОйж СлПТОмжбкСвС иіежквФ. 

ЗО лПТіСг гії оьСвС лФкзмФ лСиСдПккя пОУмжкж лПТрСї УмОммі 105 оьСвС КСгПзУФ б 
пОУмжкі СайПдПккя лСйісПккя Ф йжмкжР ТПджй мжйпОУСбСвС ббПеПккя е ФйСбкжй лСбкжй 
ебіиькПккяй біг СлСгОмзФбОккя йжмкжйж лиОмПдОйж иімОзіб йОУСю лСТСдкьСвС 
СаиОгкОкСвС ОлОТОмО лСкОг 10000 зв, ОиП кП аіиьрП 30000 зв мО йОзУжйОиькСю 
лОУОджТСйіУмзіУмю біг 44 гС 110 йіУоь, язі ббСеямьУя кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж 
ФзТОїкУьзжйж ОбіОзСйлОкіяйж еО гСвСбСТОйж СлПТОмжбкСвС иіежквФ, кП еОУмСУСбФємьУя. 

5. ЗОХСгж е йжмкСвС зСкмТСию мО бжзСкОккя йжмкжХ нСТйОиькСУмПР, ТСелСпОмі мО кП 
еОбПТрПкі гС гкя кОаТОккя пжккСУмі ожй КСгПзУСй, еОбПТрФюмьУя б лСТягзФ мО кО ФйСбОХ, 
язі гіяиж УмОкСй кО СУмОккіР гПкь йіУяоя, сС кОУмОє еО йіУяоПй, б язСйФ СлФаиізСбОкС оПР 
КСгПзУ. 

51. ЗО лПТіСг гії ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС еОаПелПпПккя лТОб і УбСаСг вТСйОгяк мО 
лТОбСбжР ТПджй кО мжйпОУСбС СзФлСбОкіР мПТжмСТії КзТОїкж" кСТйж оьСвС КСгПзУФ 
еОУмСУСбФюмьУя е ФТОХФбОккяй оьСвС еОзСкФ. 

ДС еОзікпПккя ТПджйФ мжйпОУСбСї СзФлОоії АбмСкСйкСї КПУлФаиізж КТжй мО йіУмО 
ЛПбОУмСлСия йжмкі лиОмПді, бУмОкСбиПкі ожй КСгПзУСй, сСгС мСбОТіб, язі лПТПйісФюмьУя 
пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж е мО кО мжйпОУСбС СзФлСбОкФ мПТжмСТію АбмСкСйкСї 
КПУлФаиізж КТжй мО йіУмО ЛПбОУмСлСия, кП УлТОбияюмьУя. 

52. МжйпОУСбС, кО лПТіСг гії бСєккСвС УмОкФ, ебіиькяюмьУя біг СлСгОмзФбОккя ббіекжй 
йжмСй УСоіОиькС екОпФсі лТСгФзмж ХОТпФбОккя, иізОТУьзі еОУСаж мО йПгжпкі бжТСаж, кО язі 
КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж бУмОкСбиПкС нізУСбОкі оікж Ф ТСеФйіккі ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС 
оікж мО оікСФмбСТПккя". 

6. ЙТСмявСй мТьСХ йіУяоіб е гкя кОаТОккя пжккСУмі ожй КСгПзУСй лТСбОгдПккя бжгіб 
гіяиькСУмі, еОекОпПкжХ Ф лФкзмОХ 2 - 6 УмОммі 404 оьСвС КСгПзУФ, йСдП егіРУкюбОмжУя кО 
лігУмОбі біглСбігкжХ гСзФйПкміб гСебіиькСвС ХОТОзмПТФ, пжккжХ УмОкСй кО СУмОккіР гПкь 
йіУяоя, сС кОУмОє еО йіУяоПй, б язСйФ СлФаиізСбОкС оПР КСгПзУ. 
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ДС 1 вТФгкя 2012 ТСзФ гСлФУзОємьУя: 
СгкСпОУкП бжзСТжУмОккя гСзФйПкміб лТС Саиіз СУіа, язі егіРУкююмь СлПТОоії е 

мСбОТОйж, бжгОкжХ біглСбігкС гС УмОммі 455 оьСвС КСгПзУФ, мО СаиізСбжХ зОТмСз УФа'єзміб 
еСбкіркьСПзСкСйіпкСї гіяиькСУмі, язі аФиж пжккжйж УмОкСй кО СУмОккіР гПкь йіУяоя, сС 
кОУмОб еО йіУяоПй, б язСйФ СлФаиізСбОкС оПР КСгПзУ; 

бжзСТжУмОккя ліглТжєйУмбОйж іУкФюпжХ ікнСТйОоіРкжХ, мПиПзСйФкізОоіРкжХ мО 
ікнСТйОоіРкС-мПиПзСйФкізОоіРкжХ УжУмПй і еОУСаіб їХ еОаПелПпПккя, язі кП лТСРриж 
лПТПбіТзФ кО біглСбігкіУмь бжйСвОй, бУмОкСбиПкжй біглСбігкС гС УмОммі 34 оьСвС КСгПзУФ 
оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ 
лСиімжзФ Ф УнПТі нікОкУіб. 

61. ЙПТПаФбОккя кО СаиізФ б йжмкжХ СТвОкОХ СУіа-кПТПежгПкміб біглСбігкС гС пОУмжкж 
лПТрСї УмОммі 455 оьСвС КСгПзУФ є СаСб'яезСбжй е 1 ижлкя 2021 ТСзФ. Жжмкі СТвОкж 
ТСелСпжкОюмь Саиіз СУіа - кПТПежгПкміб біглСбігкС гС пОУмжкж лПТрСї УмОммі 455 оьСвС 
КСгПзУФ пПТПе 180 гкіб е гкя кОаТОккя пжккСУмі ЗОзСкСй КзТОїкж "ЙТС бкПУПккя ейік гС 
ЖжмкСвС зСгПзУФ КзТОїкж сСгС гПязжХ лжмОкь нФкзоіСкФбОккя ОбмСТжеСбОкжХ ПзСкСйіпкжХ 
СлПТОмСТіб". 

62. З йПмСю кОлТОоюбОккя йжмкжйж СТвОкОйж гСУбігФ сСгС лТСбПгПккя Соікзж 
біглСбігкСУмі ліглТжєйУмб зТжмПТіяй АДИ, беОєйСгії е АДИ мО егіРУкПккя зСкмТСию еО 
їХкьСю гіяиькіУмю ФУмОкСбжмж мОзП: 

1) лТСмявСй лПТрСвС ТСзФ е гкя кОаТОккя пжккСУмі ЗОзСкСй КзТОїкж "ЙТС бкПУПккя 
ейік гС ЖжмкСвС зСгПзУФ КзТОїкж сСгС гПязжХ лжмОкь нФкзоіСкФбОккя ОбмСТжеСбОкжХ 
ПзСкСйіпкжХ СлПТОмСТіб" оПкмТОиькжР СТвОк бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ 
йжмкФ лСиімжзФ, лТСбСгжмь СоікзФ біглСбігкСУмі зТжмПТіяй АДИ сСгС кП аіиьрП кід 10 
ліглТжєйУмб СгкСпОУкС; 

2) лТСмявСй гТФвСвС мО мТПмьСвС ТСзіб е гкя кОаТОккя пжккСУмі ЗОзСкСй КзТОїкж "ЙТС 
бкПУПккя ейік гС ЖжмкСвС зСгПзУФ КзТОїкж сСгС гПязжХ лжмОкь нФкзоіСкФбОккя 
ОбмСТжеСбОкжХ ПзСкСйіпкжХ СлПТОмСТіб" оПкмТОиькжР СТвОк бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє 
гПТдОбкФ йжмкФ лСиімжзФ, СгкСпОУкС лТСбСгжмь СоікзФ біглСбігкСУмі зТжмПТіяй АДИ сСгС 
кП аіиьрП кід 20 мО 30 ліглТжєйУмб біглСбігкС; 

3) лТСмявСй лПТрСвС - мТПмьСвС ТСзіб е гкя кОаТОккя пжккСУмі ЗОзСкСй КзТОїкж "ЙТС 
бкПУПккя ейік гС ЖжмкСвС зСгПзУФ КзТОїкж сСгС гПязжХ лжмОкь нФкзоіСкФбОккя 
ОбмСТжеСбОкжХ ПзСкСйіпкжХ СлПТОмСТіб": 

а) вийкючемо; 
а) оПкмТОиькжР СТвОк бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ йжмкФ лСиімжзФ, 

лТжРйОє біглСбігкП ТірПккя еО ТПеФиьмОмОйж лСлПТПгкьСвС ТСевиягФ гСзФйПкміб, 
бжекОпПкжХ пОУмжкСю пПмбПТмСю УмОммі 12 оьСвС КСгПзУФ, кО мТжгоямжР гПкь е гкя 
ТПєУмТОоії еОекОпПкжХ гСзФйПкміб; 

б) гия оіиПР еОУмСУФбОккя лФкзмФ 1 пОУмжкж лПТрСї, пОУмжк л'ямСї мО рСУмСї УмОммі 196 
оьСвС КСгПзУФ СоікзО біглСбігкСУмі лТСбСгжмьУя Ф УмТСз 120 гкіб е гкя лТжРкяммя ТірПккя 
лТС її лТСбПгПккя, язжР йСдП аФмж лТСгСбдПкжР Ф бжлОгзОХ мО лСТягзФ, бУмОкСбиПкжХ ожй 
КСгПзУСй; 

в) оПкмТОиькжР СТвОк бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ йжмкФ лСиімжзФ, 
СлТжиюгкює кО УбСєйФ СніоіРкСйФ бПа-УОРмі ОзмФОиькФ екПСУСаиПкФ ікнСТйОоію лТС УмОк 
лТСбПгПккя Соікзж біглСбігкСУмі ліглТжєйУмб зТжмПТіяй АДИ мО зіиьзіУмь еОТПєУмТСбОкжХ 
еОяб ліглТжєйУмб лТС кОгОккя ОбмСТжеОоії АДИ. 

63. МжйпОУСбС, гС кОаТОккя пжккСУмі гия КзТОїкж КСкбПкоією лТС лТСоПгФТФ УліиькСвС 
мТОкежмФ, СУкСбкі еОУОгж СТвОкіеОоії мО егіРУкПккя ТПджйФ УліиькСвС мТОкежмФ мСбОТіб 
йжмкСю мПТжмСТією КзТОїкж, лСТягСз і ФйСбж лПТПйісПккя мОзжХ мСбОТіб ліглТжєйУмбОйж 
йжмкСю мПТжмСТією КзТОїкж Ф ТПджйі УліиькСвС мТОкежмФ, егіРУкПккя йжмкжХ 
нСТйОиькСУмПР, еОУмСУФбОккя йПХОкіейФ вОТОкмФбОккя УлиОмж йжмкСвС аСТвФ, еОУмСУФбОккя 
УлПоіОиькжХ мТОкежмкжХ УлТСсПкь мО ікрі СУСаижбСУмі егіРУкПккя СлПТОоіР ТПджйФ 
УліиькСвС мТОкежмФ бУмОкСбиююмьУя СзТПйжй еОзСкСй. 
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64. КУмОкСбжмж, сС Ф лПТіСг гії бСєккСвС УмОкФ, ббПгПкСвС б КзТОїкі КзОеСй ЙТПежгПкмО 
КзТОїкж "ЙТС ббПгПккя бСєккСвС УмОкФ б КзТОїкі" біг 24 июмСвС 2022 ТСзФ N 64/2022, 
еОмбПТгдПкжй ЗОзСкСй КзТОїкж "ЙТС еОмбПТгдПккя КзОеФ ЙТПежгПкмО КзТОїкж "ЙТС 
ббПгПккя бСєккСвС УмОкФ б КзТОїкі" біг 24 июмСвС 2022 ТСзФ N 2102-IX, мО лТСмявСй СгкСвС 
ТСзФ е гкя РСвС лТжлжкПккя пж УзОУФбОккя гия Соікзж (лСбмСТкСї Соікзж, йСкімСТжквФ) е 
йПмСю кОгОккя ОбмСТжеОоії АДИ б пОУмжкі біглСбігкСУмі ТСеТОХФкзСбжХ лСзОекжзіб 
ліглТжєйУмбО ФйСбОй, бжекОпПкжй лФкзмСй 3 пОУмжкж мТПмьСї УмОммі 14 оьСвС КСгПзУФ, 
бжзСТжУмСбФюмьУя мОзі екОпПккя лСзОекжзіб (зСПніоієкміб) лиОмСУлТСйСдкСУмі (нікОкУСбСї 
УміРзСУмі) мО иізбігкСУмі ліглТжєйУмбО: 

 зСПніоієкм лСзТжммя (КлСзТ) ≥ 0,2; 

 зСПніоієкм лиОмСУлТСйСдкСУмі (ОбмСкСйії) (КлиОм) ≥ 0,1; 
 зСПніоієкм нікОкУФбОккя (Кнік) ≤ 9. 

ЙіглТжєйУмбО, язі СмТжйОиж ОбмСТжеОоію АДИ е ФТОХФбОккяй лСиСдПкь оьСвС лФкзмФ, 
гС еОбПТрПккя УійкОгоямСвС йіУяоя е гкя лТжлжкПккя ОаС УзОУФбОккя бСєккСвС УмОкФ 
лСбжккі лСгОмж нікОкУСбФ ебімкіУмь еО СУмОккіР біглСбігкжР ебімкжР лПТіСг (лПТржР 
збОТмОи, лібТіппя, гПб'ямь йіУяоіб, Тіз) гия лігмбПТгдПккя біглСбігкСУмі ФйСбОй ОбмСТжеОоії 
АДИ біглСбігкС гС пОУмжкж мТПмьСї УмОммі 14 оьСвС КСгПзУФ. 

МПкмТОиькжР СТвОк бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ йжмкФ лСиімжзФ, лТСмявСй 
СгкСвС йіУяоя ліУия еОбПТрПккя УмТСзФ, бжекОпПкСвС ОаеОоСй л'ямжй оьСвС лФкзмФ, 
егіРУкює йСкімСТжкв біглСбігкСУмі ТСеТОХФкзСбжХ лСзОекжзіб мОзжХ ліглТжєйУмб 
лСзОекжзОй, бУмОкСбиПкжй біглСбігкС гС лФкзмФ 3 пОУмжкж мТПмьСї УмОммі 14 оьСвС КСгПзУФ. 

7. ДС 1 Уіпкя 2017 ТСзФ гСлФУзОємьУя кОгОккя кО лОлПТСбжХ кСУіяХ гСзФйПкміб, 
еОекОпПкжХ Ф пОУмжкі мТПміР УмОммі 33 оьСвС КСгПзУФ. 

71. КУмОкСбжмж, сС кСТйж оьСвС КСгПзУФ сСгС беОєйСгії йід гПзиОТОкмОйж, їХ 
лТПгУмОбкжзОйж, ікржйж еОікмПТПУСбОкжйж СУСаОйж мО йжмкжйж СТвОкОйж, ікржйж 
гПТдОбкжйж СТвОкОйж, ФУмОкСбОйж мО СТвОкіеОоіяйж, ФлСбкСбОдПкжйж кО егіРУкПккя 
гСебіиькжХ ОаС зСкмТСиькжХ нФкзоіР сСгС лПТПйісПккя мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб 
зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж, е бжзСТжУмОккяй йПХОкіейФ 
"єгжкСвС бізкО" еОУмСУСбФюмьУя е гкя, кОУмФлкСвС еО гкПй СлФаиізФбОккя кО СніоіРкСйФ 
бПа-УОРмі оПкмТОиькСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ йжмкФ лСиімжзФ, 
лСбігСйиПккя лТС лСпОмСз лПТПгОккя евігкС е ожй КСгПзУСй біглСбігкжй ФлСбкСбОдПкжй 
гПТдОбкжй СТвОкСй (ФУмОкСбСю, СТвОкіеОоією) лПбкСвС гСебіиькСвС гСзФйПкмО ОаС 
бігСйСУмПР е лПбкСвС ТПєУмТФ гС єгжкСвС гПТдОбкСвС ікнСТйОоіРкСвС бПа-лСТмОиФ "ЄгжкП 
бізкС гия йідкОТСгкСї мСТвібиі". 

72. ЙТСмявСй 180 гкіб е гкя кОаТОккя пжккСУмі ЗОзСкСй КзТОїкж "ЙТС бкПУПккя ейік гС 
ЖжмкСвС зСгПзУФ КзТОїкж мО гПязжХ ікржХ еОзСкіб КзТОїкж сСгС еОлТСбОгдПккя йПХОкіейФ 
"єгжкСвС бізкО" мО СлмжйіеОоії егіРУкПккя зСкмТСиькжХ лТСоПгФТ лТж лПТПйісПккі мСбОТіб 
пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж", ОиП кП ліекірП гкя, кОУмФлкСвС еО гкПй СлФаиізФбОккя кО 
СніоіРкСйФ бПа-УОРмі оПкмТОиькСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ йжмкФ 
лСиімжзФ, лСбігСйиПккя, еОекОпПкСвС б лФкзмі 71 оьСвС ТСегіиФ, гия егіРУкПккя йжмкжХ 
нСТйОиькСУмПР сСгС лТСлФУзФ мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб пПТПе йжмкжР зСТгСк 
КзТОїкж, їХ бжлФУзФ Ф біглСбігкжР йжмкжР ТПджй йжмкжй СТвОкОй гСебСияємьУя 
бжзСТжУмСбФбОмж лОлПТСбі лТжйіТкжзж гСебіиькжХ гСзФйПкміб, бжгОкі гПТдОбкжйж 
СТвОкОйж, ФУмОкСбОйж мО СТвОкіеОоіяйж, ФлСбкСбОдПкжйж кО егіРУкПккя гСебіиькжХ ОаС 
зСкмТСиькжХ нФкзоіР сСгС лПТПйісПккя мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб зСйПТоіРкСвС 
лТжекОпПккя пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж. 

73. МжйпОУСбС, гС кОаТОккя пжккСУмі гия КзТОїкж КСкбПкоією лТС лТСоПгФТФ УліиькСвС 
мТОкежмФ, Ф бжлОгзОХ, бжекОпПкжХ КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж, гия гПзиОТФбОккя Ф йжмкжР 
ТПджй мТОкежмФ мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя, сС 
лПТПйісФюмьУя йід ЄбТСлПРУьзжй ЛСюеСй, зТОїкОйж - пиПкОйж ЄбТСлПРУьзСї ОУСоіОоії 
біиькСї мСТвібиі, СзТПйжйж зТОїкОйж - пиПкОйж КСкбПкоії лТС лТСоПгФТФ УліиькСвС мТОкежмФ 
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мО КзТОїкСю, бжзСТжУмСбФюмьУя йжмкі гПзиОТОоії СзТПйжХ мжліб, сС біглСбігОюмь мжлОй 
йжмкжХ гПзиОТОоіР, еОлТСбОгдПкжХ еОекОпПкСю КСкбПкоією. 

ЙСТягСз бжзСкОккя йжмкжХ нСТйОиькСУмПР ліг пОУ мТОкежмФ мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ 
еОУСаіб зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя, сС лПТПйісФюмьУя йід ЄбТСлПРУьзжй ЛСюеСй, 
зТОїкОйж - пиПкОйж ЄбТСлПРУьзСї ОУСоіОоії біиькСї мСТвібиі, СзТПйжйж зТОїкОйж - пиПкОйж 
КСкбПкоії лТС лТСоПгФТФ УліиькСвС мТОкежмФ мО КзТОїкСю е бжзСТжУмОккяй йжмкжХ 
гПзиОТОоіР, еОекОпПкжХ Ф оьСйФ лФкзмі, бУмОкСбиюємьУя оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї 
биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ лСиімжзФ. 

ЙСТягСз еОлСбкПккя йжмкжХ гПзиОТОоіР, еОекОпПкжХ Ф оьСйФ лФкзмі, бжекОпОємьУя 
оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя мО ТПОиіеФє гПТдОбкФ 
нікОкУСбФ лСиімжзФ, е ФТОХФбОккяй лСиСдПкь КСкбПкоії лТС лТСоПгФТФ УліиькСвС мТОкежмФ 
мО КСкбПкоії лТС УлТСсПккя нСТйОиькСУмПР Ф мСТвібиі мСбОТОйж. 

Дия еОаПелПпПккя бжзСкОккя йжмкжйж СТвОкОйж йжмкжХ нСТйОиькСУмПР ліг пОУ 
мТОкежмФ мСбОТіб, сС гПзиОТФюмьУя е бжзСТжУмОккяй йжмкжХ гПзиОТОоіР, еОекОпПкжХ Ф 
оьСйФ лФкзмі, еОУмСУСбФємьУя кОоіСкОиькО лігУжУмПйО зСйл'юмПТжеСбОкСї мТОкежмкСї 
УжУмПйж ЄбТСлПРУьзСвС ЛСюеФ. 

КиОУжнізОмСТж, лПТПгаОпПкі КСкбПкоією лТС лТСоПгФТФ УліиькСвС мТОкежмФ мО 
КСкбПкоією лТС УлТСсПккя нСТйОиькСУмПР Ф мСТвібиі мСбОТОйж, сС бжзСТжУмСбФюмьУя гия 
еОлСбкПккя йжмкжХ гПзиОТОоіР, еОекОпПкжХ Ф оьСйФ лФкзмі, СлТжиюгкююмьУя оПкмТОиькжй 
СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ йжмкФ лСиімжзФ, кО УбСєйФ СніоіРкСйФ 
бПа-УОРмі. 

8. ЙСбПТкПккя лСйжизСбС ОаС кОгйіТФ УлиОпПкжХ гС гкя кОаТОккя пжккСУмі ожй 
КСгПзУСй УФй йжмкжХ лиОмПдіб егіРУкюємьУя Ф лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ ожй КСгПзУСй мО 
ЙСгОмзСбжй зСгПзУСй КзТОїкж. 

9. Зйікж гС оьСвС КСгПзУФ йСдФмь бкСУжмжУя бжзиюпкС еОзСкОйж лТС бкПУПккя ейік 
гС ЖжмкСвС зСгПзУФ КзТОїкж. 

91. К ТОеі ТСеТСаиПккя лТСПзмФ еОзСкФ, язжй лПТПгаОпОємьУя еОлТСбОгдПккя 
біглСбігкСвС гСебіиькСвС гСзФйПкмО ОаС бігСйСУмПР лТС кОябкіУмь пж бігУФмкіУмь мСбОТФ Ф 
біглСбігкСйФ ТПєУмТі яз лігУмОбж гия егіРУкПккя біглСбігкжХ йжмкжХ нСТйОиькСУмПР 
йжмкжй СТвОкСй, мОзжР лТСПзм еОзСкФ СаСб'яезСбС лСбжкПк йіУмжмж кСТйФ сСгС 
еОаПелПпПккя лПТПгОбОккя мОзжХ гСзФйПкміб (бігСйСУмПР) гС йжмкжХ СТвОкіб Ф нСТйі 
ПиПзмТСккСвС гСзФйПкмО, еОУбігпПкСвС ПиПзмТСккжй ліглжУСй, біглСбігкжй 
ФлСбкСбОдПкжй гПТдОбкжй СТвОкСй, ікрСю ФУмОкСбСю пж СТвОкіеОоією гС єгжкСвС 
гПТдОбкСвС ікнСТйОоіРкСвС бПа-лСТмОиФ "ЄгжкП бізкС гия йідкОТСгкСї мСТвібиі" евігкС е 
ожй КСгПзУСй б гПкь бжгОпі мОзжХ гСзФйПкміб ОаС бзиюпПккя (бжзиюпПккя) біглСбігкСї 
ікнСТйОоії гС (е) біглСбігкСвС ТПєУмТФ. 

92. МжйпОУСбС, лТСмявСй 270 гкіб е гкя кОаТОккя пжккСУмі ЗОзСкСй КзТОїкж "ЙТС 
бкПУПккя ейік гС ЖжмкСвС зСгПзУФ КзТОїкж мО гПязжХ ікржХ еОзСкСгОбпжХ Озміб КзТОїкж 
сСгС ббПеПккя мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж", йжмкП СнСТйиПккя 
мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб гия їХ біиькСвС СаівФ кО йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж, сС зиОУжнізФюмьУя 
еО зСгСй мСбОТкСї лСежоії 8703 евігкС е ККМ ЗДД мО ббПеПкі кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж б 
лПТіСг е 1 Уіпкя 2015 ТСзФ гС гкя кОаТОккя пжккСУмі ожй ЗОзСкСй і лПТПаФбОюмь Ф йжмкжХ 
ТПджйОХ мжйпОУСбСвС ббПеПккя ОаС мТОкежмФ, егіРУкюємьУя е бжзСкОккяй йжмкжХ 
нСТйОиькСУмПР біглСбігкС гС мжйпОУСбСвС лСТягзФ, еОмбПТгдПкСвС КОаікПмСй ЖікіУмТіб 
КзТОїкж. 

ДС кОаТОккя пжккСУмі мжйпОУСбжй лСТягзСй, бжекОпПкжй ОаеОоСй лПТржй оьСвС 
лФкзмФ, йжмкП СнСТйиПккя мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб гия їХ біиькСвС СаівФ кО йжмкіР мПТжмСТії 
КзТОїкж, сС зиОУжнізФюмьУя еО зСгСй мСбОТкСї лСежоії 8703 евігкС е ККМ ЗДД, егіРУкюємьУя 
б лСТягзФ, лПТПгаОпПкСйФ еОзСкСгОбУмбСй. 

93. КУмОкСбжмж, сС лТСмявСй 270 гкіб е гкя кОаТОккя пжккСУмі ЗОзСкСй КзТОїкж "ЙТС 
бкПУПккя ейік гС ЖжмкСвС зСгПзУФ КзТОїкж мО гПязжХ ікржХ еОзСкСгОбпжХ Озміб КзТОїкж 
сСгС ббПеПккя мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж" йжмкП СнСТйиПккя 
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мТОкУлСТмкСвС еОУСаФ, сС зиОУжнізФємьУя еО зСгСй мСбОТкСї лСежоії 8703 евігкС е ККМ ЗДД 
мО сСгС язСвС кП гСмТжйОкі УмТСзж мО ФйСбж (бжйСвж) йжмкжХ ТПджйіб мжйпОУСбСвС 
ббПеПккя ОаС мТОкежмФ, егіРУкюємьУя еО ФйСбж УлиОмж кОиПдкжХ йжмкжХ лиОмПдіб мО 
гСаТСбіиькСї УлиОмж гС гПТдОбкСвС аюгдПмФ ніежпкСю СУСаСю, язО є биОУкжзСй мОзСвС 
мТОкУлСТмкСвС еОУСаФ ОаС ФлСбкСбОдПкО ТСелСТягдОмжУя кжй мО гПзиОТФє мОзжР 
мТОкУлСТмкжР еОУіа гия біиькСвС СаівФ кО йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж, зСрміб Ф УФйі, сС 
гСТібкює ТСейіТФ л'ямжУСм кПСлСгОмзСбФбОкжХ йікійФйіб гСХСгіб вТСйОгяк. 

ЗгіРУкПккя йжмкСвС СнСТйиПккя мТОкУлСТмкСвС еОУСаФ е гСмТжйОккяй ФйСб, 
бжекОпПкжХ ОаеОоСй лПТржй оьСвС лФкзмФ, ебіиькяє СУіа, біглСбігОиькжХ еО гСмТжйОккя 
УмТСзіб мО ФйСб (бжйСв) йжмкжХ ТПджйіб мжйпОУСбСвС ббПеПккя ОаС мТОкежмФ, біг 
ОгйікіУмТОмжбкСї біглСбігОиькСУмі, лПТПгаОпПкСї УмОммяйж 470, 481 мО 485 оьСвС КСгПзУФ, 
еО лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи УмСУСбкС мТОкУлСТмкСвС еОУСаФ, сСгС язСвС кП гСмТжйОкі 
УмТСзж мО ФйСбж (бжйСвж) йжмкжХ ТПджйіб мжйпОУСбСвС ббПеПккя ОаС мТОкежмФ. 

94. МжйпОУСбС, гС 31 вТФгкя 2019 ТСзФ бзиюпкС, бігкСбжмж гію лФкзміб 92 мО 93 оьСвС 
ТСегіиФ. 

95. КУмОкСбжмж, сС: 
бпжкПккя лСТФрПкь йжмкжХ лТОбжи, лПТПгаОпПкжХ пОУмжкОйж л'ямСю мО рСУмСю УмОммі 

470 оьСвС КСгПзУФ, бжябиПкжХ Ф лПТіСг е 22 УПТлкя лС 31 вТФгкя 2019 ТСзФ бзиюпкС, мявкП 
еО УСаСю еОУмСУФбОккя ОгйікіУмТОмжбкСвС УмявкПккя, лПТПгаОпПкСвС пОУмжкСю мТПмьСю 
еОекОпПкСї УмОммі; 

бпжкПккя лСТФрПкь йжмкжХ лТОбжи, лПТПгаОпПкжХ пОУмжкОйж л'ямСю мО рСУмСю УмОммі 
481 оьСвС КСгПзУФ, бжябиПкжХ Ф лПТіСг е 22 УПТлкя лС 31 вТФгкя 2019 ТСзФ бзиюпкС, мявкП 
еО УСаСю еОУмСУФбОккя ОгйікіУмТОмжбкСвС УмявкПккя, лПТПгаОпПкСвС пОУмжкСю мТПмьСю 
еОекОпПкСї УмОммі. 

96. МжйпОУСбС, гС 30 пПТбкя 2020 ТСзФ, гия егіРУкПккя еОХСгіб сСгС еОлСаівОккя 
бжкжзкПккю і лСржТПккю зСТСкОбіТФУкСї ХбСТСаж (COVID-19): 

ебіиькяюмьУя біг УлиОмж ббіекСвС йжмО мСбОТж (б мСйФ пжУиі иізОТУьзі еОУСаж, йПгжпкі 
бжТСаж, йПгжпкП СаиОгкОккя), кПСаХігкі гия бжзСкОккя еОХСгіб, УлТяйСбОкжХ кО 
еОлСаівОккя бжкжзкПккю і лСржТПккю, иСзОиіеОоію мО иізбігОоію УлОиОХіб, ПлігПйіР мО 
лОкгПйіР зСТСкОбіТФУкСї ХбСТСаж (COVID-19), лПТПиіз язжХ бжекОпПкС КОаікПмСй ЖікіУмТіб 
КзТОїкж; 

йжмкП СнСТйиПккя мСбОТіб, еОекОпПкжХ б ОаеОоі гТФвСйФ оьСвС лФкзмФ, егіРУкюємьУя 
лПТрСпПТвСбС; 

лиОмО еО бжзСкОккя йжмкжХ нСТйОиькСУмПР лСеО йіУоПй ТСемОрФбОккя йжмкжХ 
СТвОкіб ОаС лСеО ТСаСпжй пОУСй, ФУмОкСбиПкжй гия кжХ, сСгС мСбОТіб, еОекОпПкжХ б ОаеОоі 
гТФвСйФ оьСвС лФкзмФ, кП УлТОбияємьУя. 

97. КУмОкСбжмж, сС мжйпОУСбС, лТСмявСй 180 гкіб е гкя кОаТОккя пжккСУмі ЗОзСкСй 
КзТОїкж "ЙТС бкПУПккя ейік гС ЖжмкСвС зСгПзУФ КзТОїкж сСгС мжйпОУСбСвС УлТСсПккя 
йжмкСвС СнСТйиПккя мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб, ббПеПкжХ кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж", йжмкП 
СнСТйиПккя мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб СУСажУмСвС зСТжУмФбОккя, сС аФиж Ф бжзСТжУмОккі мО е 
ТСзФ бжлФУзФ язжХ йжкФиС аіиьрП л'ямж ТСзіб, язі зиОУжнізФюмьУя еО мСбОТкжйж лСежоіяйж 
8703 (зТій мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб, сС зиОУжнізФюмьУя еО мСбОТкжйж ліглСежоіяйж 8703 10, 
8703 40), 8704 (еОвОиькСю йОУСю гС 3,5 мСккж) евігкС е ККМ ЗДД мО УмОкСй кО 31 вТФгкя 
2020 ТСзФ лПТПаФбОиж Ф йжмкСйФ ТПджйі мжйпОУСбСвС ббПеПккя ОаС мТОкежмФ, егіРУкюємьУя 
Ф зіиьзСУмі кП аіиьрП Сгкієї Сгжкжоі кО зСдкФ мСбОТкФ лСежоію, еО ФйСбж УлиОмж кОиПдкжХ 
йжмкжХ лиОмПдіб е гСмТжйОккяй СУСаижбСУмПР, бУмОкСбиПкжХ лФкзмСй 77 лігТСегіиФ 2 мО 
лФкзмСй 36 лігТСегіиФ 5 ТСегіиФ XX "ЙПТПХігкі лСиСдПккя" ЙСгОмзСбСвС зСгПзУФ КзТОїкж. 

ЗгіРУкПккя йжмкСвС СнСТйиПккя мТОкУлСТмкСвС еОУСаФ СУСажУмСвС зСТжУмФбОккя, 
сСгС язСвС кП гСмТжйОкі УмТСзж мО ФйСбж (бжйСвж) йжмкСвС ТПджйФ мжйпОУСбСвС ббПеПккя 
ОаС мТОкежмФ, е гСмТжйОккяй ФйСб, бжекОпПкжХ ОаеОоСй лПТржй оьСвС лФкзмФ, мО 
гСаТСбіиькСю УлиОмСю гС гПТдОбкСвС аюгдПмФ ніежпкСю СУСаСю, язО є биОУкжзСй мОзСвС 
мТОкУлСТмкСвС еОУСаФ ОаС ФлСбкСбОдПкО ТСелСТягдОмжУя кжй мО гПзиОТФє мОзжР 
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мТОкУлСТмкжР еОУіа гия біиькСвС СаівФ кО йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж, зСрміб Ф УФйі, сС 
гСТібкює ТСейіТФ л'ямжУСм кПСлСгОмзСбФбОкжХ йікійФйіб гСХСгіб вТСйОгяк, ебіиькяє 
ніежпкжХ СУіа, біглСбігОиькжХ еО гСмТжйОккя УмТСзіб мО ФйСб (бжйСв) йжмкСвС ТПджйФ 
мжйпОУСбСвС ббПеПккя ОаС мТОкежмФ, біг ОгйікіУмТОмжбкСї біглСбігОиькСУмі, лПТПгаОпПкСї 
УмОммяйж 470, 481 мО 485 оьСвС КСгПзУФ, еО лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи УмСУСбкС 
мТОкУлСТмкСвС еОУСаФ, сСгС язСвС кП гСмТжйОкі УмТСзж мО ФйСбж (бжйСвж) йжмкСвС ТПджйФ 
мжйпОУСбСвС ббПеПккя ОаС мТОкежмФ. 

ДСаТСбіиькО УлиОмО зСрміб біглСбігкС гС лФкзмФ 99 оьСвС ТСегіиФ ебіиькяє ніежпкжХ 
СУіа біг гСаТСбіиькСї УлиОмж зСрміб, лПТПгаОпПкСї ОаеОоСй гТФвжй оьСвС лФкзмФ. 

98. КУмОкСбжмж, сС мжйпОУСбС, лТСмявСй 180 гкіб е гкя кОаТОккя пжккСУмі ЗОзСкСй 
КзТОїкж "ЙТС бкПУПккя ейік гС ЖжмкСвС зСгПзУФ КзТОїкж сСгС мжйпОУСбСвС УлТСсПккя 
йжмкСвС СнСТйиПккя мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб, ббПеПкжХ кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж", 
ебіиькяюмьУя біг СлСгОмзФбОккя ббіекжй йжмСй мТОкУлСТмкі еОУСаж СУСажУмСвС 
зСТжУмФбОккя (Ф зіиьзСУмі кП аіиьрП Сгкієї Сгжкжоі кО зСдкФ мСбОТкФ лСежоію), сС аФиж Ф 
бжзСТжУмОккі мО е ТСзФ бжлФУзФ язжХ йжкФиС аіиьрП л'ямж ТСзіб, язі зиОУжнізФюмьУя еО 
мСбОТкжйж лСежоіяйж 8703, 8704 (еОвОиькСю йОУСю гС 3,5 мСккж) евігкС е ККМ ЗДД мО 
УмОкСй кО 31 вТФгкя 2020 ТСзФ лПТПаФбОиж Ф йжмкСйФ ТПджйі мжйпОУСбСвС ббПеПккя ОаС 
мТОкежмФ. 

99. КУмОкСбжмж, сС мжйпОУСбС, лТСмявСй 180 гкіб е гкя кОаТОккя пжккСУмі ЗОзСкСй 
КзТОїкж "ЙТС бкПУПккя ейік гС ЖжмкСвС зСгПзУФ КзТОїкж сСгС мжйпОУСбСвС УлТСсПккя 
йжмкСвС СнСТйиПккя мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб, ббПеПкжХ кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж", ніежпкО 
СУСаО, язО є биОУкжзСй мОзСвС мТОкУлСТмкСвС еОУСаФ ОаС ФлСбкСбОдПкО ТСелСТягдОмжУя 
кжй, йОє лТОбС бжбПемж еО йПді йжмкСї мПТжмСТії КзТОїкж мТОкУлСТмкжР еОУіа СУСажУмСвС 
зСТжУмФбОккя, сС аФб Ф бжзСТжУмОккі і зиОУжнізФємьУя еО мСбОТкжйж лСежоіяйж 8703, 8704 
(еОвОиькСю йОУСю гС 3,5 мСккж) евігкС е ККМ ЗДД, язжР лПТПаФбОб кО йжмкіР мПТжмСТії 
КзТОїкж УмОкСй кО 31 вТФгкя 2020 ТСзФ Ф йжмкСйФ ТПджйі мжйпОУСбСвС ббПеПккя ОаС 
мТОкежмФ, еО ФйСбж гСаТСбіиькСї УлиОмж гС гПТдОбкСвС аюгдПмФ зСрміб Ф УФйі, сС 
гСТібкює ТСейіТФ л'ямжУСм кПСлСгОмзСбФбОкжХ йікійФйіб гСХСгіб вТСйОгяк. 

ВжбПеПккя мТОкУлСТмкСвС еОУСаФ СУСажУмСвС зСТжУмФбОккя е гСмТжйОккяй ФйСб, 
бжекОпПкжХ ОаеОоСй лПТржй оьСвС лФкзмФ, ебіиькяє ніежпкжХ СУіа, біглСбігОиькжХ еО 
гСмТжйОккя УмТСзіб мО ФйСб (бжйСв) йжмкСвС ТПджйФ мжйпОУСбСвС ббПеПккя ОаС мТОкежмФ, 
біг ОгйікіУмТОмжбкСї біглСбігОиькСУмі, лПТПгаОпПкСї УмОммяйж 470, 481 мО 485 оьСвС 
КСгПзУФ, еО лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи УмСУСбкС мТОкУлСТмкСвС еОУСаФ, сСгС язСвС кП 
гСмТжйОкі УмТСзж мО ФйСбж (бжйСвж) йжмкСвС ТПджйФ мжйпОУСбСвС ббПеПккя ОаС мТОкежмФ. 

910. ЛмТСз мжйпОУСбСвС УлТСсПккя йжмкСвС СнСТйиПккя мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб, 
лПТПгаОпПкжР лФкзмОйж 97 - 99 оьСвС ТСегіиФ, гия ФпОУкжзіб аСРСбжХ гіР, еОекОпПкжХ Ф 
лФкзмОХ 19 і 20 пОУмжкж лПТрСї УмОммі 6 ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС УмОмФУ бПмПТОкіб біРкж, вОТОкмії 
їХ УСоіОиькСвС еОХжУмФ", еО ФйСбж гСзФйПкмОиькСвС лігмбПТгдПккя їХ лПТПаФбОккя аіиьр яз 
90 гкіб е гкя кОаТОккя пжккСУмі ЗОзСкСй КзТОїкж "ЙТС бкПУПккя ейік гС ЖжмкСвС зСгПзУФ 
КзТОїкж сСгС мжйпОУСбСвС УлТСсПккя йжмкСвС СнСТйиПккя мТОкУлСТмкжХ еОУСаіб, 
ббПеПкжХ кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж" аПелСУПТПгкьС кО мПТжмСТії лТСбПгПккя СлПТОоії 
Иа'єгкОкжХ Ужи (ИИЛ), УмОкСбжмь 270 гкіб. 

911. КУмОкСбжмж, сС мжйпОУСбС, кО лПТіСг е гкя кОаТОккя пжккСУмі ЗОзСкСй КзТОїкж 
"ЙТС бкПУПккя ейік гС ЙСгОмзСбСвС зСгПзУФ КзТОїкж мО ікржХ еОзСкСгОбпжХ Озміб КзТОїкж 
сСгС бгСУзСкОиПккя еОзСкСгОбУмбО кО лПТіСг гії бСєккСвС УмОкФ", ОиП кП ТОкірП 1 збімкя 
2022 ТСзФ, гС лТжлжкПккя пж УзОУФбОккя бСєккСвС УмОкФ кО мПТжмСТії КзТОїкж, лТСлФУз мО 
йжмкП СнСТйиПккя мСбОТіб, сС ббСеямьУя (лПТПУжиОюмьУя) кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж гия 
біиькСвС СаівФ, егіРУкюємьУя е ФТОХФбОккяй мОзжХ СУСаижбСУмПР: 

1) абзац нерший вийкючемо; 
абзац дртгий вийкючемо; 
абзац ореоій вийкючемо. 
абзац чеовероий вийкючемо; 
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2) ніднтмйо вийкючемо; 
3) еО ТірПккяй КОаікПмФ ЖікіУмТіб КзТОїкж гСебСияємьУя лТСлФУз пПТПе йжмкжР зСТгСк 

КзТОїкж мО/ОаС бжлФУз біглСбігкС гС еОябиПкСї йПмж СзТПйжХ мСбОТіб, сСгС язжХ 
біглСбігкжйж еОзСкОйж бУмОкСбиПкі СайПдПккя сСгС їХ лПТПйісПккя пПТПе йжмкжР 
зСТгСк КзТОїкж, аПе кОгОккя біглСбігкжХ гСебіиькжХ гСзФйПкміб мО/ОаС еО бігУФмкСУмі 
бігСйСУмПР лТС бзиюпПккя (бжзиюпПккя) мОзжХ мСбОТіб гС (е) біглСбігкСвС ТПєУмТФ Ф нСТйі 
ПиПзмТСккжХ гСзФйПкміб, еОУбігпПкжХ ПиПзмТСккжй ожнТСбжй ліглжУСй, язі лігмбПТгдФюмь 
гСмТжйОккя бУмОкСбиПкжХ СайПдПкь сСгС лПТПйісПккя мОзжХ мСбОТіб пПТПе йжмкжР 
зСТгСк КзТОїкж, язсС бжзСТжУмОккя мОзжХ гСебіиькжХ гСзФйПкміб мО/ОаС бігСйСУмПР гия 
егіРУкПккя йжмкжХ нСТйОиькСУмПР лПТПгаОпПкС еОзСкОйж КзТОїкж. ЗбіиькПккя біг 
лСгОккя гСебіиькжХ гСзФйПкміб мО/ОаС бігСйСУмПР, язі лігмбПТгдФюмь гСмТжйОккя 
бУмОкСбиПкжХ СайПдПкь сСгС лПТПйісПккя мОзжХ мСбОТіб пПТПе йжмкжР зСТгСк КзТОїкж 
гия егіРУкПккя йжмкжХ нСТйОиькСУмПР кП СекОпОє ебіиькПккя біг гСмТжйОккя 
бУмОкСбиПкжХ біглСбігкжйж еОзСкОйж еОаСТСк мО/ОаС СайПдПкь сСгС бжзСТжУмОккя 
мО/ОаС СаівФ біглСбігкжХ мСбОТіб кО йжмкіР мПТжмСТії КзТОїкж. 

ЙСиСдПккя ОаеОоФ лПТрСвС оьСвС ліглФкзмФ кП еОУмСУСбФюмьУя гС мСбОТіб, язі йОюмь 
лСХСгдПккя е зТОїкж, бжекОкСї гПТдОбСю-СзФлОкмСй евігкС іе еОзСкСй мО/ОаС бжекОкСї 
гПТдОбСю-ОвТПУСТСй сСгС КзТОїкж евігкС іе еОзСкСгОбУмбСй, ОаС ббСеямьУя е мПТжмСТії 
гПТдОбж-СзФлОкмО (ОвТПУСТО) мО/ОаС е СзФлСбОкСї мПТжмСТії КзТОїкж, бжекОпПкСї мОзСю 
евігкС іе еОзСкСй, кОТзСмжпкжХ еОУСаіб, лУжХСмТСлкжХ ТПпСбжк і лТПзФТУСТіб, мСбОТіб 
біРУьзСбСвС лТжекОпПккя ОаС мСбОТіб лСгбіРкСвС бжзСТжУмОккя, ТОгіСОзмжбкжХ йОмПТіОиіб, 
кПаПелПпкжХ бігХСгіб; 

4) ніднтмйо вийкючемо; 
5) лиОмО еО бжзСкОккя йжмкжХ нСТйОиькСУмПР йжмкжйж СТвОкОйж лСеО йіУоПй 

ТСемОрФбОккя йжмкжХ СТвОкіб ОаС лСеО ТСаСпжй пОУСй, ФУмОкСбиПкжй гия кжХ, іе 
еОікмПТПУСбОкжХ СУіа кП УлТОбияємьУя. 

912. КУмОкСбжмж, сС мжйпОУСбС, кО лПТіСг гС лТжлжкПккя пж УзОУФбОккя бСєккСвС, 
кОгебжпОРкСвС УмОкФ кО мПТжмСТії КзТОїкж: 

1) гСзФйПкмОиькі лПТПбіТзж гСмТжйОккя бжйСв еОзСкСгОбУмбО КзТОїкж е лжмОкь 
йжмкСї УлТОбж, Ф мСйФ пжУиі сСгС УбСєпОУкСУмі, гСУмСбіТкСУмі, лСбкСмж кОТОХФбОккя мО 
УлиОмж йжмкжХ лиОмПдіб, кП ТСелСпжкОюмьУя, О ТСелСпОмі лПТПбіТзж еФлжкяюмьУя. Азмж 
(гСбігзж) лТС ТПеФиьмОмж гСзФйПкмОиькжХ лПТПбіТСз, еФУмТіпкжХ ебіТСз, еОлПТПпПккя гС 
Озміб лПТПбіТСз мО лСгОмзСбі лСбігСйиПккя-ТірПккя кП кОгУжиОюмьУя (кП бТФпОюмьУя); 

2) еФлжкяємьУя лПТПаів УмТСзіб, бжекОпПкжХ пОУмжкСю пПмбПТмСю УмОммі 45, пОУмжкСю 
гТФвСю УмОммі 46, пОУмжкСю пПмбПТмСю УмОммі 48, УмОммяйж 55, 125, 204, 240, пОУмжкСю 
рСУмСю УмОммі 244, пОУмжкСю мТжкОгоямСю УмОммі 264, пОУмжкСю гТФвСю УмОммі 269, 
пОУмжкОйж л'ямСю і рСУмСю УмОммі 299, пОУмжкСю гПб'ямСю УмОммі 309, пОУмжкСю пПмбПТмСю 
УмОммі 321, пОУмжкСю рСУмСю УмОммі 334 оьСвС КСгПзУФ; 

3) йжмкі СТвОкж еО еОябСю гПзиОТОкмО ОаС ФлСбкСбОдПкСї кжй СУСаж йСдФмь 
лТжРйОмж ТірПккя лТС лТСгСбдПккя УмТСзіб (бзиюпОюпж вТОкжпкі), бжекОпПкжХ ожй 
КСгПзУСй, зТій мжХ, лПТПаів язжХ еФлжкПкС ліглФкзмСй 2 оьСвС лФкзмФ; 

4) йжмкі нСТйОиькСУмі, язі біглСбігкС гС оьСвС КСгПзУФ лігиявОиж пж лігиявОюмь 
бжзСкОккю йжмкжй СТвОкСй, язжй еО ТірПккяй оПкмТОиькСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС 
ТПОиіеФє гПТдОбкФ йжмкФ лСиімжзФ, кП бжзСкФюмьУя еОбгОккя, лСзиОгПкі кО йжмкі СТвОкж, Ф 
еб'яезФ е бПгПккяй бСєккСвС, кОгебжпОРкСвС УмОкФ, йСдФмь бжзСкФбОмжУя ікржй йжмкжй 
СТвОкСй, Ф мСйФ пжУиі аПе лТПг'ябиПккя мОзжХ мСбОТіб оьСйФ йжмкСйФ СТвОкФ, еО зССТгжкОоії 
оПкмТОиькСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ йжмкФ лСиімжзФ. 
МПкмТОиькжР СТвОк бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ йжмкФ лСиімжзФ, кОгОє 
ТСе'яУкПккя ліглТжєйУмбОй і йжмкжй СТвОкОй, зССТгжкФє ТСаСмФ йжмкжХ СТвОкіб сСгС 
бжзСкОккя мОзжХ нСТйОиькСУмПР ікржйж йжмкжйж СТвОкОйж, Ф мСйФ пжУиі е лжмОкь 
еОУмСУФбОккя УжУмПй, сС еОаПелПпФюмь нФкзоіСкФбОккя ПиПзмТСккжХ ікнСТйОоіРкжХ 
ТПУФТУіб йжмкжХ СТвОкіб і еОУСаіб їХ еОаПелПпПккя; 
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5) КОаікПм ЖікіУмТіб КзТОїкж йСдП бУмОкСбиюбОмж: 
 зОмПвСТії мСбОТіб, сСгС язжХ йжмкжйж СТвОкОйж кП егіРУкююмьУя еОХСгж еі 

УлТжяккя еОХжУмФ лТОб ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі, лПТПгаОпПкі ТСегіиСй XIV 
оьСвС КСгПзУФ; 

 бжлОгзж, Ф язжХ еОаСТСкж мО СайПдПккя, бУмОкСбиПкі УмОммяйж 196 мО 197 оьСвС 
КСгПзУФ, кП еОУмСУСбФюмьУя, зТій бжлОгзіб, язсС мОзі еОаСТСкж мО СайПдПккя 
бУмОкСбиПкі йідкОТСгкжй гСвСбСТСй КзТОїкж, евСгО кО СаСб'яезСбіУмь язСвС 
кОгОкО ВПТХСбкСю КОгСю КзТОїкж; 

 СУСаижбСУмі егіРУкПккя йжмкСвС зСкмТСию мО йжмкСвС СнСТйиПккя мСбОТіб, язі 
лігиявОюмь гПТдОбкСйФ ПзУлСТмкСйФ зСкмТСию; 

 СУСаижбСУмі еОУмСУФбОккя УмОммі 319 оьСвС КСгПзУФ; 
6) лПТПаФбОккя кО СаиізФ б йжмкжХ СТвОкОХ СУіа-кПТПежгПкміб біглСбігкС гС пОУмжкж 

лПТрСї УмОммі 455 оьСвС КСгПзУФ кП бжйОвОємьУя; 
7) йжмкжйж СТвОкОйж кП егіРУкюємьУя Ф лФкзмОХ лТСлФУзФ пПТПе гПТдОбкжР зСТгСк 

КзТОїкж мО б йФиьмжйСгОиькжХ мПТйікОиОХ гСзФйПкмОиькжР зСкмТСиь Ф УнПТі йідкОТСгкжХ 
ОбмСйСаіиькжХ лПТПбПеПкь евігкС іе ЗОзСкСй КзТОїкж "ЙТС ОбмСйСаіиькжР мТОкУлСТм"; 

8) лТж егіРУкПккі йжмкСвС зСкмТСию мО йжмкСвС СнСТйиПккя мСбОТіб, мТОкУлСТмкжХ 
еОУСаіб зСйПТоіРкСвС лТжекОпПккя гСебСияємьУя бпжкПккя гіР лСУОгСбжйж СУСаОйж 
йжмкжХ СТвОкіб, гПзиОТОкмОйж мО/ОаС ФлСбкСбОдПкжйж кжйж СУСаОйж, ікржйж 
еОікмПТПУСбОкжйж СУСаОйж е бжзСТжУмОккяй еОУСаіб ПиПзмТСккСвС ліглжУФ ОаС рияХСй 
лігзиюпПккя пПТПе ікмПвТСбОкФ УжУмПйФ ПиПзмТСккСї ігПкмжнізОоії, язО еОаПелПпФє кОгіРкФ 
ігПкмжнізОоію мОзжХ СУіа. 

913. КУмОкСбжмж, сС мжйпОУСбС кО лПТіСг гії бСєккСвС, кОгебжпОРкСвС УмОкФ кО 
мПТжмСТії КзТОїкж лТСгСбдПккя УмТСзФ ТПєУмТОоії Са'єзміб лТОбО ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі 
Ф йжмкСйФ ТПєУмТі Са'єзміб лТОбО ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі егіРУкюємьУя біглСбігкжй 
лТСвТОйкС-ікнСТйОоіРкжй зСйлиПзУСй єгжкСї ОбмСйОмжеСбОкСї ікнСТйОоіРкСї УжУмПйж 
йжмкжХ СТвОкіб КзТОїкж б ОбмСйОмжпкСйФ ТПджйі. 

914. МжйпОУСбС, кО лПТіСг гС лТжлжкПккя пж УзОУФбОккя бСєккСвС, кОгебжпОРкСвС 
УмОкФ кО мПТжмСТії КзТОїкж, гПзиОТФбОккя мСбОТіб, еОекОпПкжХ Ф лФкзмі 41 лігТСегіиФ 5 
ТСегіиФ XX "ЙПТПХігкі лСиСдПккя" ЙСгОмзСбСвС зСгПзУФ КзТОїкж, сС ббСеямьУя кО йжмкФ 
мПТжмСТію КзТОїкж гия біиькСвС СаівФ, йСдП егіРУкюбОмжУя рияХСй лСгОккя лСлПТПгкьСї 
йжмкСї гПзиОТОоії, язО йіУмжмь бУю кПСаХігкФ ікнСТйОоію гия бжлФУзФ мСбОТіб біглСбігкС 
гС пОУмжкж л'ямСї УмОммі 259 оьСвС КСгПзУФ. ЙТж оьСйФ гСУмОбзО мО лТПг'ябиПккя ожХ 
мСбОТіб йжмкСйФ СТвОкФ, язжй СнСТйиПкО мОзО лСлПТПгкя йжмкО гПзиОТОоія, кП є 
СаСб'яезСбжйж. 

915. МжйпОУСбС, кО лПТіСг, сС еОзікпФємьУя СУмОккій зОиПкгОТкжй гкПй йіУяоя, б 
язСйФ еОбПТрФємьУя гія зОТОкмжкФ, бУмОкСбиПкСвС КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж кО бУіР 
мПТжмСТії КзТОїкж е йПмСю еОлСаівОккя лСржТПккю кО мПТжмСТії КзТОїкж зСТСкОбіТФУкСї 
ХбСТСаж (COVID-19), ебіиькяюмьУя біг УлиОмж ббіекСвС йжмО мСбОТж (Ф мСйФ пжУиі иізОТУьзі 
еОУСаж, йПгжпкі бжТСаж, йПгжпкП СаиОгкОккя), кПСаХігкі гия бжзСкОккя еОХСгіб, 
УлТяйСбОкжХ кО еОлСаівОккя бжкжзкПккю і лСржТПккю, иСзОиіеОоію мО иізбігОоію УлОиОХіб, 
ПлігПйіР мО лОкгПйіР зСТСкОбіТФУкСї ХбСТСаж (COVID-19), лПТПиіз язжХ бжекОпПкС КОаікПмСй 
ЖікіУмТіб КзТОїкж. 

ЖжмкП СнСТйиПккя мСбОТіб, бжекОпПкжХ ОаеОоСй лПТржй оьСвС лФкзмФ, егіРУкюємьУя 
лПТрСпПТвСбС. ЙиОмО еО бжзСкОккя йжмкжХ нСТйОиькСУмПР сСгС мОзжХ мСбОТіб лСеО 
йіУоПй ТСемОрФбОккя йжмкжХ СТвОкіб ОаС лСеО ТСаСпжй пОУСй, ФУмОкСбиПкжй гия кжХ, кП 
УлТОбияємьУя. 

916. КУмОкСбжмж, сС Ф лПТіСг гії бСєккСвС УмОкФ, ббПгПкСвС б КзТОїкі КзОеСй 
ЙТПежгПкмО КзТОїкж "ЙТС ббПгПккя бСєккСвС УмОкФ б КзТОїкі" біг 24 июмСвС 2022 ТСзФ № 
64/2022, еОмбПТгдПкжй ЗОзСкСй КзТОїкж "ЙТС еОмбПТгдПккя КзОеФ ЙТПежгПкмО КзТОїкж 
"ЙТС ббПгПккя бСєккСвС УмОкФ б КзТОїкі" біг 24 июмСвС 2022 ТСзФ № 2102-IX, мО лТСмявСй 30 
гкіб е гкя РСвС лТжлжкПккя пж УзОУФбОккя лТж ббПеПккі кО йжмкФ мПТжмСТію КзТОїкж біг 
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СлСгОмзФбОккя ббіекжй йжмСй ебіиькяюмьУя бжТСаж мО СаиОгкОккя гия еаПТівОккя, 
лПТПбПеПккя, еОбОкмОдПккя і ТСебОкмОдПккя еПТкСбжХ мО/ОаС СиіРкжХ зФиьмФТ: 

 лСиійПТкі ТФзОбж мО йірзж Са'єйСй кП йПкрП 0,8 йПмТіб зФаіпкжХ гия еаПТівОккя 
УіиьУьзСвСУлСгОТУьзСї лТСгФзоії, сС зиОУжнізФюмьУя Ф мСбОТкжХ лігзОмПвСТіяХ 
3917 31 00 90, 3917 32 00 90, 3917 39 00 90, 3923 21 00 00, 3923 29 90 00, 3923 90 
00 00, 5407 20 11 00, 5407 20 19 00, 6305 32 11 00, 6305 32 19 00 евігкС е ККМ ЗДД; 

 лТжпПлж і кОліблТжпПлж е УОйСеОбОкмОдПккяй ОаС УОйСТСебОкмОдПккяй гия 
лПТПбПеПккя УіиьУьзСвСУлСгОТУьзСї лТСгФзоії, сС зиОУжнізФюмьУя Ф мСбОТкіР 
лігзОмПвСТії 8716 20 00 00 евігкС е ККМ ЗДД. 

ЙСиСдПккя оьСвС лФкзмФ кП еОУмСУСбФюмьУя гС мСбОТіб, сС йОюмь лСХСгдПккя е 
гПТдОбж, бжекОкСї гПТдОбСю-СзФлОкмСй евігкС іе еОзСкСй мО/ОаС бжекОкСї гПТдОбСю-
ОвТПУСТСй сСгС КзТОїкж евігкС іе еОзСкСгОбУмбСй, ОаС ббСеямьУя е мПТжмСТії гПТдОбж-
СзФлОкмО (ОвТПУСТО) мО/ОаС е СзФлСбОкСї мПТжмСТії КзТОїкж, бжекОпПкСї мОзСю евігкС іе 
еОзСкСй. 

916. КУмОкСбжмж, сС е 1 ижлкя 2024 ТСзФ лСУиФвж е бжгОпі вОТОкміР Ф лСТягзФ мО кО 
ФйСбОХ, бжекОпПкжХ ожй КСгПзУСй мО йідкОТСгкжйж гСвСбСТОйж КзТОїкж, евСгО кО 
СаСб'яезСбіУмь язжХ кОгОкО ВПТХСбкСю КОгСю КзТОїкж, кОгОюмьУя бжзиюпкС нікОкУСбжй 
ФУмОкСбОй, бкПУПкжй гС ТПєУмТФ вОТОкміб. 

ЗПеОиПдкжР нікОкУСбжР лСУПТПгкжз, язжР гС 1 ижлкя 2024 ТСзФ кОаФб УмОмФУФ 
нікОкУСбСї ФУмОкСбж мО СмТжйОб иіоПкеію нікОкУСбСї зСйлОкії, гС язСї бзиюпПкС лТОбС кО 
лТСбОгдПккя гіяиькСУмі е кОгОккя вОТОкміР, лТСгСбдФє лТСбОгжмж гіяиькіУмь е кОгОккя 
вОТОкміР Ф лСТягзФ мО кО ФйСбОХ, бжекОпПкжХ ожй КСгПзУСй мО йідкОТСгкжйж гСвСбСТОйж 
КзТОїкж, евСгО кО СаСб'яезСбіУмь язжХ кОгОкО ВПТХСбкСю КОгСю КзТОїкж. 

ЗПеОиПдкжР нікОкУСбжР лСУПТПгкжз, язжР гС 1 ижлкя 2024 ТСзФ кП кОаФб УмОмФУФ 
нікОкУСбСї ФУмОкСбж мО кП СмТжйОб иіоПкеію нікОкУСбСї зСйлОкії, гС язСї бзиюпПкС лТОбС 
кО лТСбОгдПккя гіяиькСУмі е кОгОккя вОТОкміР, ОаС кОаФб УмОмФУФ нікОкУСбСї ФУмОкСбж мО 
СмТжйОб иіоПкеію нікОкУСбСї зСйлОкії, гС язСї бзиюпПкС лТОбС кО лТСбОгдПккя гіяиькСУмі 
е кОгОккя вОТОкміР, ОиП кП лТСРрСб СоікзФ біглСбігкСУмі, лігиявОє бжзиюпПккю е ТПєУмТФ 
вОТОкміб. 

917. ГОТОкмОй, бкПУПкжй гС ТПєУмТФ вОТОкміб біглСбігкС гС ЖжмкСвС зСгПзУФ КзТОїкж 
гС кОаТОккя пжккСУмі ЗОзСкСй КзТОїкж "ЙТС бкПУПккя ейік гС ЖжмкСвС зСгПзУФ КзТОїкж мО 
ікржХ еОзСкіб КзТОїкж сСгС гПязжХ лжмОкь бжзСкОккя ГиОбж 5 КСегіиФ IV КвСгж лТС 
ОУСоіОоію йід КзТОїкСю, е Сгкієї УмСТСкж, мО ЄбТСлПРУьзжй ЛСюеСй, ЄбТСлПРУьзжй 
УлібмСбОТжУмбСй е ОмСйкСї ПкПТвії і їХкійж гПТдОбОйж-пиПкОйж, е ікрСї УмСТСкж": 

1) гС 1 ижлкя 2024 ТСзФ лігмбПТгжмж біглСбігкіУмь ФйСбОй ТПєУмТОоії вОТОкмО 
біглСбігкС гС УмОммі 316 оьСвС КСгПзУФ; 

2) гС лігмбПТгдПккя біглСбігкСУмі ФйСбОй ТПєУмТОоії вОТОкмО біглСбігкС гС УмОммі 316 
оьСвС КСгПзУФ лТСгСбдФбОмж егіРУкюбОмж гіяиькіУмь е бжгОпі вОТОкміР Ф лСТягзФ мО кО 
ФйСбОХ, бжекОпПкжХ ФвСгСю, ФзиОгПкСю йід оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС 
ТПОиіеФє гПТдОбкФ йжмкФ лСиімжзФ, мО вОТОкмСй, Ф пОУмжкі, сС кП УФлПТПпжмь оьСйФ КСгПзУФ, 
мО лігмбПТгдФбОмж сСТСзФ, кП ліекірП 1 аПТПекя ТСзФ, кОУмФлкСвС еО ебімкжй, бжзСкОккя еО 
лСлПТПгкіР Тіз мОзжХ ФйСб: 

О) гия аОкзіб: 
йОмж біглСбігкФ пжккФ иіоПкеію (гСебіи, бжмяв е ТПєУмТФ) ЗОоіСкОиькСвС аОкзФ КзТОїкж; 
йОмж гСбПгПкФ еО СУмОккі мТж зОиПкгОТкі ТСзж лиОмСУлТСйСдкіУмь рияХСй 

лігмбПТгдПккя бжзСкОккя бУмОкСбиПкжХ кСТйОмжбіб, язі еОаПелПпФюмь аПеФйСбкП 
бжзСкОккя лиОмідкжХ еСаСб'яеОкь лПТПг гПТдОбкжй аюгдПмСй; 

лТСмявСй СУмОккіХ мТьСХ зОиПкгОТкжХ ТСзіб кП аФмж Са'єзмСй еОУмСУФбОккя 
ЗОоіСкОиькжй аОкзСй КзТОїкж еОХСгіб ближбФ еО лСТФрПккя кСТйОмжбіб (зТжмПТіїб) Ф 
бжвиягі СайПдПккя, еФлжкПккя пж лТжлжкПккя егіРУкПккя СзТПйжХ бжгіб гіяиькСУмі, 
лТжйФУСбСї ТПСТвОкіеОоії ФУмОкСбж, лТжекОпПккя мжйпОУСбСї ОгйікіУмТОоії; 

а) гия кПеОиПдкжХ нікОкУСбжХ лСУПТПгкжзіб: 

https://ips.ligazakon.net/document/view/t200674e?ed=2020_06_04&an=1386
https://ips.ligazakon.net/document/view/t200674e?ed=2020_06_04&an=1422
https://ips.ligazakon.net/document/view/t200674e?ed=2020_06_04&an=2298
https://ips.ligazakon.net/document/view/t200674e?ed=2020_06_04&an=2316
https://ips.ligazakon.net/document/view/t200674e?ed=2020_06_04&an=2376
https://ips.ligazakon.net/document/view/t200674e?ed=2020_06_04&an=2376
https://ips.ligazakon.net/document/view/t200674f?ed=2021_02_19&an=15192
https://ips.ligazakon.net/document/view/t200674f?ed=2021_02_19&an=15198
https://ips.ligazakon.net/document/view/t200674f?ed=2021_02_19&an=11566
https://ips.ligazakon.net/document/view/t200674f?ed=2021_02_19&an=11572
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йОмж біглСбігкі ФзиОгПкі ФвСгж е аОкзОйж мО/ОаС УмТОХСбжйж зСйлОкіяйж сСгС 
нікОкУСбСвС еОаПелПпПккя вОТОкміР, сС кОгОюмьУя ожйж юТжгжпкжйж СУСаОйж; 

лТСмявСй СУмОккіХ мТьСХ зОиПкгОТкжХ ТСзіб кП аФмж Са'єзмСй еОУмСУФбОккя 
УлПоіОиькжХ УОкзоіР, лПТПгаОпПкжХ Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність", і кП 
йОмж бжлОгзіб лТжмявкПккя їХ лСУОгСбжХ СУіа гС ОгйікіУмТОмжбкСї біглСбігОиькСУмі еО 
лСТФрПккя йжмкжХ лТОбжи еО УмОммяйж 472, 482 - 485 ЖжмкСвС зСгПзУФ КзТОїкж; 

кП йОмж еажмзСбСУмі еО СУмОккі мТж зОиПкгОТкі ТСзж. 
918. КУмОкСбжмж, сС е гкя кОаТОккя пжккСУмі ЗОзСкСй КзТОїкж "ЙТС бкПУПккя ейік гС 

ЖжмкСвС зСгПзУФ КзТОїкж мО ікржХ еОзСкіб КзТОїкж сСгС гПязжХ лжмОкь бжзСкОккя ГиОбж 5 
КСегіиФ IV КвСгж лТС ОУСоіОоію йід КзТОїкСю, е Сгкієї УмСТСкж, мО ЄбТСлПРУьзжй ЛСюеСй, 
ЄбТСлПРУьзжй УлібмСбОТжУмбСй е ОмСйкСї ПкПТвії і їХкійж гПТдОбОйж-пиПкОйж, е ікрСї 
УмСТСкж": 

1) вОТОкмж, язі гС кОаТОккя пжккСУмі ЗОзСкСй КзТОїкж "ЙТС бкПУПккя ейік гС ЖжмкСвС 
зСгПзУФ КзТОїкж мО ікржХ еОзСкіб КзТОїкж сСгС гПязжХ лжмОкь бжзСкОккя ГиОбж 5 КСегіиФ 
IV КвСгж лТС ОУСоіОоію йід КзТОїкСю, е Сгкієї УмСТСкж, мО ЄбТСлПРУьзжй ЛСюеСй, 
ЄбТСлПРУьзжй УлібмСбОТжУмбСй е ОмСйкСї ПкПТвії і їХкійж гПТдОбОйж-пиПкОйж, е ікрСї 
УмСТСкж" аФиж бкПУПкі гС ТПєУмТФ вОТОкміб біглСбігкС гС оьСвС КСгПзУФ, йОюмь лТОбС 
лТСбОгжмж гіяиькіУмь ижрП е бжгОпі ікгжбігФОиькжХ вОТОкміР гия еОаПелПпПккя УлиОмж 
йжмкжХ лиОмПдіб лТж лСйісПккі мСбОТіб б ФУі йжмкі ТПджйж, язі лПТПгаОпОюмь кОгОккя 
еОаПелПпПккя УлиОмж йжмкжХ лиОмПдіб біглСбігкС гС оьСвС КСгПзУФ, зТій лТСоПгФТж 
зікоПбСвС бжзСТжУмОккя, О мОзСд зТій йжмкСвС ТПджйФ мТОкежмФ кО ФйСбОХ ЗОзСкФ КзТОїкж 
"ЙТС ТПджй УліиькСвС мТОкежмФ мО еОлТСбОгдПккя кОоіСкОиькСї ПиПзмТСккСї мТОкежмкСї 
УжУмПйж" ОаС кО ФйСбОХ КСкбПкоії лТС лТСоПгФТФ УліиькСвС мТОкежмФ. 

ВігСйСУмі лТС вОТОкміб, язі гС кОаТОккя пжккСУмі ЗОзСкСй КзТОїкж "ЙТС бкПУПккя ейік 
гС ЖжмкСвС зСгПзУФ КзТОїкж мО ікржХ еОзСкіб КзТОїкж сСгС гПязжХ лжмОкь бжзСкОккя 
ГиОбж 5 КСегіиФ IV КвСгж лТС ОУСоіОоію йід КзТОїкСю, е Сгкієї УмСТСкж, мО ЄбТСлПРУьзжй 
ЛСюеСй, ЄбТСлПРУьзжй УлібмСбОТжУмбСй е ОмСйкСї ПкПТвії і їХкійж гПТдОбОйж-пиПкОйж, е 
ікрСї УмСТСкж" СмТжйОиж УмОмФУ вОТОкмО біглСбігкС гС оьСвС КСгПзУФ і СгкСпОУкС йОюмь 
УмОмФУ нікОкУСбСвС вОТОкмО біглСбігкС гС ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС ТПджй УліиькСвС мТОкежмФ 
мО еОлТСбОгдПккя кОоіСкОиькСї ПиПзмТСккСї мТОкежмкСї УжУмПйж", бжзиюпОюмьУя е ТПєУмТФ 
вОТОкміб СгкСпОУкС е бкПУПккяй нікОкУСбСвС вОТОкмО гС ТПєУмТФ вОТОкміб біглСбігкС гС 
ліглФкзмФ 2 оьСвС лФкзмФ; 

2) нікОкУСбі вОТОкмж, язі гС кОаТОккя пжккСУмі ЗОзСкСй КзТОїкж "ЙТС бкПУПккя ейік гС 
ЖжмкСвС зСгПзУФ КзТОїкж мО ікржХ еОзСкіб КзТОїкж сСгС гПязжХ лжмОкь бжзСкОккя ГиОбж 5 
КСегіиФ IV КвСгж лТС ОУСоіОоію йід КзТОїкСю, е Сгкієї УмСТСкж, мО ЄбТСлПРУьзжй ЛСюеСй, 
ЄбТСлПРУьзжй УлібмСбОТжУмбСй е ОмСйкСї ПкПТвії і їХкійж гПТдОбОйж-пиПкОйж, е ікрСї 
УмСТСкж" аФиж бкПУПкі гС ТПєУмТФ нікОкУСбжХ вОТОкміб біглСбігкС гС ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС 
ТПджй УліиькСвС мТОкежмФ мО еОлТСбОгдПккя кОоіСкОиькСї ПиПзмТСккСї мТОкежмкСї 
УжУмПйж", бкСУямьУя оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ йжмкФ 
лСиімжзФ, гС ТПєУмТФ вОТОкміб, лПТПгаОпПкСвС ожй КСгПзУСй, мО йОюмь лТОбС лТСбОгжмж 
гіяиькіУмь е бжгОпі вОТОкміР гия еОаПелПпПккя УлиОмж йжмкжХ лиОмПдіб біглСбігкС гС 
еОзСкСгОбУмбО КзТОїкж е лжмОкь йжмкСї УлТОбж. З йСйПкмФ бкПУПккя мОзжХ вОТОкміб гС 
ТПєУмТФ вОТОкміб, лПТПгаОпПкСвС ожй КСгПзУСй, йжмкі СТвОкж егіРУкююмь йСкімСТжкв їХ 
біглСбігкСУмі ФйСбОй пОУмжкж гТФвСї УмОммі 316 оьСвС КСгПзУФ. 

919. КУмОкСбжмж, сС мжйпОУСбС, лТСмявСй СгкСвС ТСзФ е гкя кОаТОккя пжккСУмі 
ЗОзСкСй КзТОїкж "ЙТС бкПУПккя ейік гС ЖжмкСвС зСгПзУФ КзТОїкж мО ікржХ еОзСкіб КзТОїкж 
сСгС гПязжХ лжмОкь бжзСкОккя ГиОбж 5 КСегіиФ IV КвСгж лТС ОУСоіОоію йід КзТОїкСю, е 
Сгкієї УмСТСкж, мО ЄбТСлПРУьзжй ЛСюеСй, ЄбТСлПРУьзжй УлібмСбОТжУмбСй е ОмСйкСї ПкПТвії 
і їХкійж гПТдОбОйж-пиПкОйж, е ікрСї УмСТСкж" еО ТПеФиьмОмОйж лСлПТПгкьСвС ТСевиягФ 
еОябж ліглТжєйУмбО гСгОмзСбС гС бжлОгзіб, бжекОпПкжХ пОУмжкСю УьСйСю УмОммі 195 оьСвС 
КСгПзУФ, йжмкжР СТвОк лТжРйОє ТірПккя лТС бігйСбФ б ТСевиягі еОябж, язсС кП йжкФиС 
мТьСХ йіУяоіб е гОмж бігйСбж б кОгОккі мОзСвС УОйСвС ТірПккя, сСгС язСвС лСгОкС еОябФ. 
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920. КУмОкСбжмж, сС мжйпОУСбС, Ф лПТіСг гії бСєккСвС УмОкФ, ббПгПкСвС б КзТОїкі КзОеСй 
ЙТПежгПкмО КзТОїкж "ЙТС ббПгПккя бСєккСвС УмОкФ б КзТОїкі" біг 24 июмСвС 2022 ТСзФ N 
64/2022, еОмбПТгдПкжй ЗОзСкСй КзТОїкж "ЙТС еОмбПТгдПккя КзОеФ ЙТПежгПкмО КзТОїкж 
"ЙТС ббПгПккя бСєккСвС УмОкФ б КзТОїкі" біг 24 июмСвС 2022 ТСзФ N 2102-IX, мО лТСмявСй 
СгкСвС ТСзФ е гкя РСвС лТжлжкПккя пж УзОУФбОккя еОаПелПпПккя УлиОмж йжмкжХ лиОмПдіб, 
зТій бжлОгзіб, бжекОпПкжХ пОУмжкСю УьСйСю УмОммі 305 оьСвС КСгПзУФ, кП еОУмСУСбФємьУя 
мОзСд гС СзТПйжХ мСбОТіб, язі бжекОпОюмьУя КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж (зТій мСбОТіб, сС 
лПТПйісФюмьУя кО ФйСбОХ КСкбПкоії лТС лТСоПгФТФ УліиькСвС мТОкежмФ). 

10. КОаікПмФ ЖікіУмТіб КзТОїкж: 
 лТСмявСй йіУяоя ТСеТСажмж мО лСгОмж гС ВПТХСбкСї КОгж КзТОїкж лТСПзм еОзСкФ 

лТС бкПУПккя ейік гС ЙСгОмзСбСвС зСгПзУФ КзТОїкж мО ікржХ еОзСкСгОбпжХ Озміб 
КзТОїкж Ф еб'яезФ е лТжРкяммяй оьСвС КСгПзУФ; 

 гС гкя кОаТОккя пжккСУмі ожй КСгПзУСй лТжбПУмж УбСї Озмж Ф біглСбігкіУмь іе 
ожй КСгПзУСй мО бжгОмж Озмж, сС бжлижбОюмь іе оьСвС КСгПзУФ; 

 гС гкя кОаТОккя пжккСУмі ожй КСгПзУСй еОаПелПпжмж лТжбПгПккя 
оПкмТОиькжйж СТвОкОйж бжзСкОбпСї биОгж УбСїХ кСТйОмжбкС-лТОбСбжХ Озміб Ф 
біглСбігкіУмь іе ожй КСгПзУСй мО бжгОккя кжйж кСТйОмжбкС-лТОбСбжХ Озміб, сС 
бжлижбОюмь іе оьСвС КСгПзУФ; 

 лТСмявСй мТьСХ йіУяоіб ТСеТСажмж мО лСгОмж гС ВПТХСбкСї КОгж КзТОїкж лТСПзм 
еОзСкФ лТС лСТягСз бігрзСгФбОккя рзСгж, еОлСгіякСї СУСаОй мО їХ йОРкФ 
кПлТОбСйіТкжйж ТірПккяйж, гіяйж ОаС аПегіяиькіУмю йжмкжХ СТвОкіб, 
СТвОкіеОоіР ОаС їХ лСУОгСбжХ СУіа пж ікржХ лТОоібкжзіб лТж бжзСкОккі кжйж УбСїХ 
УиФдаСбжХ (мТФгСбжХ) СаСб'яезіб; 

 гС 1 Уіпкя 2015 ТСзФ еОаПелПпжмж УмбСТПккя б йжмкжХ СТвОкОХ ОбмСйОмжеСбОкСї 
УжУмПйж йжмкСвС СнСТйиПккя мО лПТПгаОпжмж Ф лТСПзмОХ еОзСкіб лТС 
ДПТдОбкжР аюгдПм КзТОїкж кО 2013 мО 2014 ТСзж СзТПйжй ТягзСй кПСаХігкі 
гия оьСвС зСрмж. 
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