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КСегіи I. ЗАГАЙЬЗА ЧАЛМИЗА 

ГиОбО 1. ИУкСбкі лСиСдПккя 

ЛмОммя 1. ЗПйия - СУкСбкП кОоіСкОиькП аОвОмУмбС 
1. ЗХйия є ЧЩкЧбкжй кФоіЧкФиькжй аФвФмЩмбЧй, сЧ лХШХаЪбФє ліг ЧЩЧаижбЧю 

ЧЫЧШЧкЧю гХШдФбж. 
2. ПШФбЧ биФЩкЧЩмі кФ еХйию вФШФкмЪємьЩя. 
3. ВжзЧШжЩмФккя биФЩкЧЩмі кФ еХйию кХ йЧдХ еФбгФбФмж рзЧгж лШФбФй і ЩбЧаЧгФй 

вШЧйФгяк, ікмХШХЩФй ЩЪЩліиьЩмбФ, лЧвіШрЪбФмж ХзЧиЧвіпкЪ ЩжмЪФоію і лШжШЧгкі язЧЩмі еХйиі. 

ЛмОммя 2. ЗПйПиькі бігкСУжкж 
1. ЗХйХиькі бігкЧЩжкж - оХ ЩЪЩліиькі бігкЧЩжкж сЧгЧ бЧиЧгіккя, зЧШжЩмЪбФккя і 

ШЧелЧШягдХккя еХйиХю. 
2. СЪа'єзмФйж еХйХиькжЫ бігкЧЩжк є вШЧйФгякж, юШжгжпкі ЧЩЧаж, ЧШвФкж йіЩоХбЧвЧ 

ЩФйЧбШягЪбФккя мФ ЧШвФкж гХШдФбкЧї биФгж. 
3. Оа'єзмФйж еХйХиькжЫ бігкЧЩжк є еХйиі б йХдФЫ мХШжмЧШії КзШФїкж, еХйХиькі гіиякзж 

мФ лШФбФ кФ кжЫ, Ъ мЧйЪ пжЩиі кФ еХйХиькі пФЩмзж (лФї). 

ЛмОммя 3. КПвФиюбОккя еПйПиькжХ бігкСУжк 
1. ЗХйХиькі бігкЧЩжкж ШХвЪиююмьЩя КЧкЩмжмЪоією КзШФїкж, ожй КЧгХзЩЧй, Ф мФзЧд 

лШжЦкямжйж біглЧбігкЧ гЧ кжЫ кЧШйФмжбкЧ-лШФбЧбжйж ФзмФйж. 
2. ЗХйХиькі бігкЧЩжкж, сЧ бжкжзФюмь лШж бжзЧШжЩмФккі кФгШ, иіЩіб, бЧг, Ф мФзЧд 

ШЧЩижккЧвЧ і мбФШжккЧвЧ ЩбімЪ, ФмйЧЩнХШкЧвЧ лЧбімШя, ШХвЪиююмьЩя ожй КЧгХзЩЧй, 
кЧШйФмжбкЧ-лШФбЧбжйж ФзмФйж лШЧ кФгШФ, иіЩж, бЧгж, ШЧЩижккжЦ і мбФШжккжЦ Щбім, 
ФмйЧЩнХШкХ лЧбімШя, язсЧ бЧкж кХ ЩЪлХШХпФмь оьЧйЪ КЧгХзЩЪ. 

3. ЗХйХиькі бігкЧЩжкж, сЧ бжкжзФюмь лШж кФгФккі мФ бжзЧШжЩмФккі еХйХиькжЫ 
гіиякЧз гия ШЧейісХккя Ча'єзміб ХкХШвХмжзж, бЩмФкЧбиХккя мФ гЧмШжйФккя лШФбЧбЧвЧ 
ШХджйЪ еХйХиь ЩлХоіФиькжЫ еЧк Ча'єзміб ХкХШвХмжзж, Ъ мЧйЪ пжЩиі кФ лігЩмФбі гЧвЧбЧШіб лШЧ 
бЩмФкЧбиХккя еХйХиькжЫ ЩХШбімЪміб кФ мФзжЫ еХйХиькжЫ гіиякзФЫ, ШХвЪиююмьЩя ожй 
КЧгХзЩЧй, ЗФзЧкЧй КзШФїкж "ПШЧ еХйиі ХкХШвХмжзж мФ лШФбЧбжЦ ШХджй ЩлХоіФиькжЫ еЧк 
ХкХШвХмжпкжЫ Ча'єзміб". 

ЛмОммя 4. ЗПйПиькП еОзСкСгОбУмбС мО РСвС еОбгОккя 
1. ЗХйХиькХ еФзЧкЧгФбЩмбЧ бзиюпФє оХЦ КЧгХзЩ, ікрі кЧШйФмжбкЧ-лШФбЧбі Фзмж Ъ 

вФиЪеі еХйХиькжЫ бігкЧЩжк. 
2. ЗФбгФккяй еХйХиькЧвЧ еФзЧкЧгФбЩмбФ є ШХвЪиюбФккя еХйХиькжЫ бігкЧЩжк е 

йХмЧю еФаХелХпХккя лШФбФ кФ еХйию вШЧйФгяк, юШжгжпкжЫ ЧЩіа, мХШжмЧШіФиькжЫ вШЧйФг мФ 
гХШдФбж, ШФоіЧкФиькЧвЧ бжзЧШжЩмФккя мФ ЧЫЧШЧкж еХйХиь. 

ЛмОммя 5. ЙТжкожлж еПйПиькСвС еОзСкСгОбУмбО 
ЗХйХиькХ еФзЧкЧгФбЩмбЧ аФеЪємьЩя кФ мФзжЫ лШжкожлФЫ: 
Ф) лЧєгкФккя ЧЩЧаижбЧЩмХЦ бжзЧШжЩмФккя еХйиі яз мХШжмЧШіФиькЧвЧ аФежЩЪ, 

лШжШЧгкЧвЧ ШХЩЪШЩЪ і ЧЩкЧбкЧвЧ еФЩЧаЪ бжШЧакжомбФ; 
а) еФаХелХпХккя ШібкЧЩмі лШФбФ биФЩкЧЩмі кФ еХйию вШЧйФгяк, юШжгжпкжЫ ЧЩіа, 

мХШжмЧШіФиькжЫ вШЧйФг мФ гХШдФбж; 
б) кХбмШЪпФккя гХШдФбж б егіЦЩкХккя вШЧйФгякФйж, юШжгжпкжйж ЧЩЧаФйж мФ 

мХШжмЧШіФиькжйж вШЧйФгФйж ЩбЧїЫ лШФб сЧгЧ бЧиЧгіккя, зЧШжЩмЪбФккя і ШЧелЧШягдХккя 
еХйиХю, зШій бжлФгзіб, лХШХгаФпХкжЫ еФзЧкЧй; 

в) еФаХелХпХккя ШФоіЧкФиькЧвЧ бжзЧШжЩмФккя мФ ЧЫЧШЧкж еХйХиь; 
ґ) еФаХелХпХккя вФШФкміЦ лШФб кФ еХйию; 
г) лШіЧШжмХмЪ бжйЧв ХзЧиЧвіпкЧї аХелХзж. 
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ГиОбО 2. ЙСбкСбОдПккя ВПТХСбкСї КОгж КзТОїкж, ВПТХСбкСї КОгж АбмСкСйкСї 
КПУлФаиізж КТжй мО СТвОкіб йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя б вОиФеі еПйПиькжХ 

бігкСУжк 

ЛмОммя 6. ЙСбкСбОдПккя ВПТХСбкСї КОгж КзТОїкж б вОиФеі еПйПиькжХ бігкСУжк 
ДЧ лЧбкЧбФдХкь ВХШЫЧбкЧї РФгж КзШФїкж б вФиЪеі еХйХиькжЫ бігкЧЩжк кФиХджмь: 
Ф) лШжЦкяммя еФзЧкіб Ъ вФиЪеі ШХвЪиюбФккя еХйХиькжЫ бігкЧЩжк; 
а) бжекФпХккя еФЩФг гХШдФбкЧї лЧиімжзж б вФиЪеі бжзЧШжЩмФккя мФ ЧЫЧШЧкж еХйХиь; 
б) еФмбХШгдХккя еФвФиькЧгХШдФбкжЫ лШЧвШФй сЧгЧ бжзЧШжЩмФккя мФ ЧЫЧШЧкж 

еХйХиь; 
в) бЩмФкЧбиХккя і ейікФ йХд ШФЦЧкіб і йіЩм; 
ґ) лЧвЧгдХккя лжмФкь, лЧб'яеФкжЫ іе лШжлжкХккяй лШФбФ лЧЩміЦкЧвЧ зЧШжЩмЪбФккя 

ЧЩЧаижбЧ оіккжйж еХйияйж біглЧбігкЧ гЧ оьЧвЧ КЧгХзЩЪ; 
г) бжШірХккя ікржЫ лжмФкь Ъ вФиЪеі еХйХиькжЫ бігкЧЩжк біглЧбігкЧ гЧ КЧкЩмжмЪоії 

КзШФїкж. 

ЛмОммя 7. ЙСбкСбОдПккя ВПТХСбкСї КОгж АбмСкСйкСї КПУлФаиізж КТжй Ф вОиФеі 
еПйПиькжХ бігкСУжк 

ДЧ лЧбкЧбФдХкь ВХШЫЧбкЧї РФгж АбмЧкЧйкЧї РХЩлЪаиізж КШжй Ъ вФиЪеі еХйХиькжЫ 
бігкЧЩжк кФ мХШжмЧШії ШХЩлЪаиізж кФиХджмь: 

Ф) ШЧелЧШягдХккя еХйияйж, сЧ екФЫЧгямьЩя Ъ ЩліиькіЦ биФЩкЧЩмі мХШжмЧШіФиькжЫ 
вШЧйФг; 

а) еФаХелХпХккя ШХФиіеФоії гХШдФбкЧї лЧиімжзж б вФиЪеі бжзЧШжЩмФккя мФ ЧЫЧШЧкж 
еХйХиь; 

б) лЧвЧгдХккя еФвФиькЧгХШдФбкжЫ лШЧвШФй бжзЧШжЩмФккя мФ ЧЫЧШЧкж еХйХиь, ЪпФЩмь 
Ъ їЫ ШХФиіеФоії б йХдФЫ мХШжмЧШії АбмЧкЧйкЧї РХЩлЪаиізж КШжй; 

в) еФмбХШгдХккя мФ ЪпФЩмь Ъ ШХФиіеФоії ШХЩлЪаиізФкЩьзжЫ лШЧвШФй бжзЧШжЩмФккя 
еХйХиь, лігбжсХккя ШЧгюпЧЩмі ґШЪкміб, ЧЫЧШЧкж еХйХиь; 

ґ) бжзиюпХкЧ  
г) зЧЧШгжкФоія гіяиькЧЩмі ШФЦЧккжЫ і йіЩьзжЫ (йіЩм ШХЩлЪаиізФкЩьзЧвЧ екФпХккя) ШФг 

Ъ вФиЪеі еХйХиькжЫ бігкЧЩжк; 
Х) зЧЧШгжкФоія гіяиькЧЩмі йіЩоХбжЫ ЧШвФкіб еХйХиькжЫ ШХЩЪШЩіб; 
є) зЧЧШгжкФоія егіЦЩкХккя зЧкмШЧию еФ бжзЧШжЩмФккяй мФ ЧЫЧШЧкЧю еХйХиь; 
д) бжзиюпХкЧ; 
е) бЩмФкЧбиХккя мФ ейікФ йХд Щіи, ЩХижс, сЧ кХ бЫЧгямь гЧ ЩзиФгЪ біглЧбігкЧвЧ 

ШФЦЧкЪ; 
ж) бжШірХккя ікржЫ лжмФкь Ъ вФиЪеі еХйХиькжЫ бігкЧЩжк біглЧбігкЧ гЧ еФзЧкЪ. 

ЛмОммя 8. ЙСбкСбОдПккя СаиОУкжХ ТОг Ф вОиФеі еПйПиькжХ бігкСУжк 
ДЧ лЧбкЧбФдХкь ЧаиФЩкжЫ ШФг Ъ вФиЪеі еХйХиькжЫ бігкЧЩжк кФиХджмь: 
Ф) ШЧелЧШягдХккя еХйияйж, сЧ екФЫЧгямьЩя Ъ ЩліиькіЦ биФЩкЧЩмі мХШжмЧШіФиькжЫ 

вШЧйФг Щіи, ЩХижс, йіЩм ЧаиФЩмі; 
а) бжзиюпХкЧ  
б) еФаХелХпХккя ШХФиіеФоії гХШдФбкЧї лЧиімжзж б вФиЪеі бжзЧШжЩмФккя мФ ЧЫЧШЧкж 

еХйХиь; 
в) лЧвЧгдХккя еФвФиькЧгХШдФбкжЫ лШЧвШФй бжзЧШжЩмФккя мФ ЧЫЧШЧкж еХйХиь, ЪпФЩмь 

Ъ їЫ ШХФиіеФоії кФ біглЧбігкіЦ мХШжмЧШії; 
ґ) еФмбХШгдХккя мФ ЪпФЩмь Ъ ШХФиіеФоії ШХвіЧкФиькжЫ лШЧвШФй бжзЧШжЩмФккя еХйХиь, 

лігбжсХккя ШЧгюпЧЩмі ґШЪкміб, ЧЫЧШЧкж еХйХиь; 
г) зЧЧШгжкФоія гіяиькЧЩмі йіЩоХбжЫ ЧШвФкіб еХйХиькжЫ ШХЩЪШЩіб; 
Х) ЧШвФкіеФоія еХйиХЪЩмШЧю; 
є) бжзиюпХкЧ; 
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д) бЩмФкЧбиХккя мФ ейікФ йХд Щіи, ЩХижс, сЧ кХ бЫЧгямь гЧ ЩзиФгЪ біглЧбігкЧвЧ 
ШФЦЧкЪ, ФаЧ Ъ ШФеі, язсЧ ШФЦЧккФ ШФгФ кХ ЪмбЧШХкФ; 

е) бжШірХккя еХйХиькжЫ ЩлЧШіб; 
ж) бжШірХккя ікржЫ лжмФкь Ъ вФиЪеі еХйХиькжЫ бігкЧЩжк біглЧбігкЧ гЧ еФзЧкЪ. 

ЛмОммя 9. ЙСбкСбОдПккя КжїбУьзСї і ЛПбОУмСлСиьУьзСї йіУьзжХ ТОг Ф вОиФеі 
еПйПиькжХ бігкСУжк 

ДЧ лЧбкЧбФдХкь КжїбЩьзЧї і СХбФЩмЧлЧиьЩьзЧї йіЩьзжЫ ШФг Ъ вФиЪеі еХйХиькжЫ 
бігкЧЩжк кФиХджмь: 

Ф) ШЧелЧШягдХккя еХйияйж мХШжмЧШіФиькЧї вШЧйФгж йіЩмФ; 
а) лХШХгФпФ еХйХиькжЫ гіиякЧз зЧйЪкФиькЧї биФЩкЧЩмі Ъ биФЩкіЩмь вШЧйФгяк мФ 

юШжгжпкжЫ ЧЩіа біглЧбігкЧ гЧ оьЧвЧ КЧгХзЩЪ; 
б) кФгФккя еХйХиькжЫ гіиякЧз Ъ зЧШжЩмЪбФккя іе еХйХиь зЧйЪкФиькЧї биФЩкЧЩмі 

біглЧбігкЧ гЧ оьЧвЧ КЧгХзЩЪ; 
в) бжиЪпХккя еХйХиькжЫ гіиякЧз зЧйЪкФиькЧї биФЩкЧЩмі іе лЧЩміЦкЧвЧ зЧШжЩмЪбФккя б 

лЧШягзЪ, лХШХгаФпХкЧйЪ ожй КЧгХзЩЧй; 
ґ) бжзЪл еХйХиькжЫ гіиякЧз лШжбФмкЧї биФЩкЧЩмі гия ЩЪЩліиькжЫ лЧмШХа йіЩмФ; 
г) лШжлжкХккя лШФбФ зЧШжЩмЪбФккя еХйХиькжйж гіиякзФйж зЧйЪкФиькЧї биФЩкЧЩмі Ъ 

бжлФгзФЫ, лХШХгаФпХкжЫ ожй КЧгХзЩЧй; 
Х) лШжЦкяммя ШірХккя сЧгЧ ебіиькХккя ЩФйЧбіиькЧ еФЦкямжЫ еХйХиькжЫ гіиякЧз; 
є) лігвЧмЧбзФ бжЩкЧбзіб сЧгЧ бжиЪпХккя (бжзЪлЪ) мФ кФгФккя еХйХиькжЫ гіиякЧз іе 

еХйХиь гХШдФбкЧї биФЩкЧЩмі, сЧ лШЧбЧгямьЩя ЧШвФкФйж бжзЧкФбпЧї биФгж; 
д) бЩмФкЧбиХккя мФ ейікФ йХд Щіи, ЩХижс, ШФЦЧкіб Ъ йіЩмФЫ; 
е) ЧШвФкіеФоія еХйиХЪЩмШЧю; 
ж) бжзиюпХкЧ; 
і) бжзиюпХкЧ; 
ї) ЧайХдХккя, мжйпФЩЧбФ еФаЧШЧкФ (еЪлжкХккя) пж лШжлжкХккя бжзЧШжЩмФккя 

еХйХиькЧї гіиякзж вШЧйФгякФйж мФ юШжгжпкжйж ЧЩЧаФйж б ШФеі лЧШЪрХккя кжйж бжйЧв 
еХйХиькЧвЧ еФзЧкЧгФбЩмбФ; 

Ц) ікнЧШйЪбФккя кФЩХиХккя сЧгЧ кФгФккя, бжиЪпХккя (бжзЪлЪ) еХйХиькжЫ гіиякЧз; 
з) бжзиюпХкЧ; 
и) бжШірХккя еХйХиькжЫ ЩлЧШіб; 
й) бжШірХккя ікржЫ лжмФкь Ъ вФиЪеі еХйХиькжЫ бігкЧЩжк біглЧбігкЧ гЧ еФзЧкЪ. 
ДЧ лЧбкЧбФдХкь бжзЧкФбпжЫ ЧШвФкіб КжїбЩьзЧї мФ СХбФЩмЧлЧиьЩьзЧї йіЩьзжЫ ШФг 

кФиХджмь: 
Ф) кФгФккя бігЧйЧЩмХЦ е ДХШдФбкЧвЧ еХйХиькЧвЧ зФгФЩмШЪ біглЧбігкЧ гЧ еФзЧкЪ; 
а) егіЦЩкХккя гХШдФбкЧвЧ зЧкмШЧию еФ бжзЧШжЩмФккяй і ЧЫЧШЧкЧю еХйХиь Ъ йХдФЫ 

мФ лЧШягзЪ, бЩмФкЧбиХкжЫ еФзЧкЧй; 
б) егіЦЩкХккя ікржЫ лЧбкЧбФдХкь Ъ вФиЪеі еХйХиькжЫ бігкЧЩжк біглЧбігкЧ гЧ еФзЧкЪ. 

ЛмОммя 10. ЙСбкСбОдПккя ТОРСккжХ ТОг Ф вОиФеі еПйПиькжХ бігкСУжк 
ДЧ лЧбкЧбФдХкь ШФЦЧккжЫ ШФг Ъ вФиЪеі еХйХиькжЫ бігкЧЩжк кФиХджмь: 
Ф) ШЧелЧШягдХккя еХйияйж кФ лШФбі ЩліиькЧї биФЩкЧЩмі мХШжмЧШіФиькжЫ вШЧйФг Щіи, 

ЩХижс, йіЩм ШФЦЧкЪ; 
а) бжзиюпХкЧ  
б) бжзиюпХкЧ; 
в) еФаХелХпХккя ШХФиіеФоії гХШдФбкЧї лЧиімжзж б вФиЪеі ЧЫЧШЧкж мФ бжзЧШжЩмФккя 

еХйХиь; 
ґ) ЧШвФкіеФоія еХйиХЪЩмШЧю мФ еФмбХШгдХккя еХйиХблЧШягкжЫ лШЧХзміб; 
г) бжзиюпХкЧ; 
Х) бжзиюпХкЧ; 
Х1) бЩмФкЧбиХккя мФ ейікФ йХд Щіи, ЩХижс, язі бЫЧгямь гЧ ЩзиФгЪ біглЧбігкЧвЧ ШФЦЧкЪ; 
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є) бжШірХккя ікржЫ лжмФкь Ъ вФиЪеі еХйХиькжЫ бігкЧЩжк біглЧбігкЧ гЧ еФзЧкЪ. 

ЛмОммя 11. ЙСбкСбОдПккя ТОРСккжХ Ф йіУмОХ ТОг Ф вОиФеі еПйПиькжХ бігкСУжк 
ПЧбкЧбФдХккя ШФЦЧккжЫ Ъ йіЩмФЫ ШФг Ъ вФиЪеі еХйХиькжЫ бігкЧЩжк бжекФпФюмьЩя 

йіЩьзжйж ШФгФйж. 

ЛмОммя 12. ЙСбкСбОдПккя УіиьУьзжХ, УПижскжХ, йіУьзжХ ТОг мО їХ бжзСкОбпжХ 
СТвОкіб Ф вОиФеі еПйПиькжХ бігкСУжк 

ДЧ лЧбкЧбФдХкь ЩіиьЩьзжЫ, ЩХижскжЫ, йіЩьзжЫ ШФг Ъ вФиЪеі еХйХиькжЫ бігкЧЩжк 
кФиХджмь: 

Ф) ШЧелЧШягдХккя еХйияйж зЧйЪкФиькЧї биФЩкЧЩмі мХШжмЧШіФиькжЫ вШЧйФг; 
а) лХШХгФпФ еХйХиькжЫ гіиякЧз зЧйЪкФиькЧї биФЩкЧЩмі Ъ биФЩкіЩмь вШЧйФгяк мФ 

юШжгжпкжЫ ЧЩіа біглЧбігкЧ гЧ оьЧвЧ КЧгХзЩЪ; 
б) кФгФккя еХйХиькжЫ гіиякЧз Ъ зЧШжЩмЪбФккя іе еХйХиь зЧйЪкФиькЧї биФЩкЧЩмі 

біглЧбігкЧ гЧ оьЧвЧ КЧгХзЩЪ; 
в) бжиЪпХккя еХйХиькжЫ гіиякЧз зЧйЪкФиькЧї биФЩкЧЩмі іе лЧЩміЦкЧвЧ зЧШжЩмЪбФккя 

біглЧбігкЧ гЧ оьЧвЧ КЧгХзЩЪ; 
ґ) бжзЪл еХйХиькжЫ гіиякЧз лШжбФмкЧї биФЩкЧЩмі гия ЩЪЩліиькжЫ лЧмШХа біглЧбігкжЫ 

мХШжмЧШіФиькжЫ вШЧйФг Щіи, ЩХижс, йіЩм; 
г) ЧШвФкіеФоія еХйиХЪЩмШЧю; 
Х) бжзиюпХкЧ; 
є) бжзиюпХкЧ; 
д) ЧайХдХккя, мжйпФЩЧбФ еФаЧШЧкФ (еЪлжкХккя) бжзЧШжЩмФккя еХйХиь вШЧйФгякФйж і 

юШжгжпкжйж ЧЩЧаФйж Ъ ШФеі лЧШЪрХккя кжйж бжйЧв еХйХиькЧвЧ еФзЧкЧгФбЩмбФ; 
е) лігвЧмЧбзФ бжЩкЧбзіб сЧгЧ бжиЪпХккя (бжзЪлЪ) мФ кФгФккя еХйХиькжЫ гіиякЧз 

біглЧбігкЧ гЧ оьЧвЧ КЧгХзЩЪ; 
ж) бЩмФкЧбиХккя мФ ейікФ йХд ШФЦЧкіб Ъ йіЩмФЫ е ШФЦЧккжй лЧгіиЧй; 
і) ікнЧШйЪбФккя кФЩХиХккя сЧгЧ бжиЪпХккя (бжзЪлЪ), кФгФккя еХйХиькжЫ гіиякЧз; 
ї) бкХЩХккя лШЧлЧежоіЦ гЧ ШФЦЧккЧї ШФгж сЧгЧ бЩмФкЧбиХккя і ейікж йХд Щіи, ЩХижс, 

йіЩм; 
Ц) бжШірХккя еХйХиькжЫ ЩлЧШіб; 
з) бжШірХккя ікржЫ лжмФкь Ъ вФиЪеі еХйХиькжЫ бігкЧЩжк біглЧбігкЧ гЧ еФзЧкЪ. 
ДЧ лЧбкЧбФдХкь бжзЧкФбпжЫ ЧШвФкіб ЩіиьЩьзжЫ, ЩХижскжЫ, йіЩьзжЫ ШФг Ъ вФиЪеі 

еХйХиькжЫ бігкЧЩжк кФиХджмь: 
Ф) кФгФккя бігЧйЧЩмХЦ е ДХШдФбкЧвЧ еХйХиькЧвЧ зФгФЩмШЪ біглЧбігкЧ гЧ еФзЧкЪ; 
а) егіЦЩкХккя гХШдФбкЧвЧ зЧкмШЧию еФ бжзЧШжЩмФккяй мФ ЧЫЧШЧкЧю еХйХиь Ъ йХдФЫ 

мФ лЧШягзЪ, бЩмФкЧбиХкжЫ еФзЧкЧй; 
б) егіЦЩкХккя ікржЫ лЧбкЧбФдХкь Ъ вФиЪеі еХйХиькжЫ бігкЧЩжк біглЧбігкЧ гЧ еФзЧкЪ. 

ГиОбО 3. ЙСбкСбОдПккя СТвОкіб бжзСкОбпСї биОгж б вОиФеі еПйПиькжХ 
бігкСУжк 

ЛмОммя 13. ЙСбкСбОдПккя КОаікПмФ ЖікіУмТіб КзТОїкж б вОиФеі еПйПиькжХ бігкСУжк 
ДЧ лЧбкЧбФдХкь КФаікХмЪ МікіЩмШіб КзШФїкж б вФиЪеі еХйХиькжЫ бігкЧЩжк кФиХджмь: 
Ф) ШЧелЧШягдХккя еХйияйж гХШдФбкЧї биФЩкЧЩмі б йХдФЫ, бжекФпХкжЫ ожй КЧгХзЩЧй; 
а) ШХФиіеФоія гХШдФбкЧї лЧиімжзж Ъ вФиЪеі бжзЧШжЩмФккя мФ ЧЫЧШЧкж еХйХиь; 
б) бжзЪл еХйХиькжЫ гіиякЧз гия ЩЪЩліиькжЫ лЧмШХа Ъ лЧШягзЪ, бжекФпХкЧйЪ еФзЧкЧй; 
в) зЧЧШгжкФоія лШЧбХгХккя еХйХиькЧї ШХнЧШйж; 
ґ) ШЧеШЧаиХккя і еФаХелХпХккя бжзЧкФккя еФвФиькЧгХШдФбкжЫ лШЧвШФй бжзЧШжЩмФккя 

мФ ЧЫЧШЧкж еХйХиь; 
г) ЧШвФкіеФоія бХгХккя гХШдФбкЧвЧ еХйХиькЧвЧ зФгФЩмШЪ, гХШдФбкЧвЧ зЧкмШЧию еФ 

бжзЧШжЩмФккяй і ЧЫЧШЧкЧю еХйХиь мФ егіЦЩкХккя еХйиХЪЩмШЧю; 
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Х) бЩмФкЧбиХккя лЧШягзЪ лШЧбХгХккя йЧкімЧШжквЪ еХйХиь; 
Х1) бкХЩХккя гЧ ВХШЫЧбкЧї РФгж КзШФїкж лШЧлЧежоіЦ сЧгЧ бЩмФкЧбиХккя мФ ейікж йХд 

ШФЦЧкіб, йіЩм; 
є) бжШірХккя ікржЫ лжмФкь Ъ вФиЪеі еХйХиькжЫ бігкЧЩжк біглЧбігкЧ гЧ еФзЧкЪ. 

ЛмОммя 14. ЙСбкСбОдПккя оПкмТОиькСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє 
нСТйФбОккя гПТдОбкСї лСиімжзж Ф УнПТі СХСТСкж кОбзСижркьСвС лТжТСгкСвС 

УПТПгСбжсО, Ф вОиФеі еПйПиькжХ бігкСУжк 
ДЧ лЧбкЧбФдХкь оХкмШФиькЧвЧ ЧШвФкЪ бжзЧкФбпЧї биФгж, сЧ еФаХелХпЪє нЧШйЪбФккя 

гХШдФбкЧї лЧиімжзж Ъ ЩнХШі ЧЫЧШЧкж кФбзЧижркьЧвЧ лШжШЧгкЧвЧ ЩХШХгЧбжсФ, Ъ вФиЪеі 
еХйХиькжЫ бігкЧЩжк кФиХджмь: 

Ф) ЪпФЩмь Ъ ШЧеШЧаиХккі еФвФиькЧгХШдФбкжЫ і ШХвіЧкФиькжЫ лШЧвШФй бжзЧШжЩмФккя мФ 
ЧЫЧШЧкж еХйХиь; 

а) ЪпФЩмь Ъ нЧШйЪбФккі гХШдФбкЧї лЧиімжзж б вФиЪеі ЧЫЧШЧкж мФ ШФоіЧкФиькЧвЧ 
бжзЧШжЩмФккя еХйХиь; 

б) ЧШвФкіеФоія йЧкімЧШжквЪ еХйХиь; 
в) бжШірХккя ікржЫ лжмФкь Ъ вФиЪеі еХйХиькжЫ бігкЧЩжк біглЧбігкЧ гЧ еФзЧкЪ. 

ЛмОммя 141. ЙСбкСбОдПккя оПкмТОиькСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє 
гПТдОбкФ лСиімжзФ Ф УнПТі СХСТСкж кОбзСижркьСвС лТжТСгкСвС УПТПгСбжсО, Ф 

вОиФеі еПйПиькжХ бігкСУжк 
ДЧ лЧбкЧбФдХкь оХкмШФиькЧвЧ ЧШвФкЪ бжзЧкФбпЧї биФгж, сЧ ШХФиіеЪє гХШдФбкЪ 

лЧиімжзЪ Ъ ЩнХШі ЧЫЧШЧкж кФбзЧижркьЧвЧ лШжШЧгкЧвЧ ЩХШХгЧбжсФ, Ъ вФиЪеі еХйХиькжЫ 
бігкЧЩжк кФиХджмь: 

Ф) ЪпФЩмь Ъ ШХФиіеФоії еФвФиькЧгХШдФбкжЫ і ШХвіЧкФиькжЫ лШЧвШФй бжзЧШжЩмФккя мФ 
ЧЫЧШЧкж еХйХиь; 

а) ЪпФЩмь Ъ ШЧеШЧаоі лШЧХзміб кЧШйФмжбкЧ-лШФбЧбжЫ Фзміб Ъ вФиЪеі ЧЫЧШЧкж еХйХиь мФ 
бігмбЧШХккя ШЧгюпЧЩмі ґШЪкміб; 

б) зЧЧШгжкФоія і еФаХелХпХккя егіЦЩкХккя Чоікзж ближбЪ кФ гЧбзіиия; 
в) бкХЩХккя лШЧлЧежоіЦ сЧгЧ нЧШйЪбФккя гХШдФбкЧї лЧиімжзж б вФиЪеі ЧЫЧШЧкж мФ 

ШФоіЧкФиькЧвЧ бжзЧШжЩмФккя еХйХиь; 
ґ) егіЦЩкХккя йідкФШЧгкЧвЧ ЩлібШЧаімкжомбФ е лжмФкь ЧЫЧШЧкж еХйХиь; 
г) бжШірХккя ікржЫ лжмФкь Ъ вФиЪеі еХйХиькжЫ бігкЧЩжк біглЧбігкЧ гЧ еФзЧкЪ. 

ЛмОммя 142. ЙСбкСбОдПккя оПкмТОиькСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє 
гПТдОбкФ лСиімжзФ іе егіРУкПккя гПТдОбкСвС кОвиягФ (зСкмТСию) Ф УнПТі СХСТСкж 

кОбзСижркьСвС лТжТСгкСвС УПТПгСбжсО, ТОоіСкОиькСвС бжзСТжУмОккя, бігмбСТПккя 
і СХСТСкж лТжТСгкжХ ТПУФТУіб, Ф вОиФеі еПйПиькжХ бігкСУжк 

ДЧ зЧйлХмХкоії оХкмШФиькЧвЧ ЧШвФкЪ бжзЧкФбпЧї биФгж, сЧ ШХФиіеЪє гХШдФбкЪ 
лЧиімжзЪ іе егіЦЩкХккя гХШдФбкЧвЧ кФвиягЪ (зЧкмШЧию) Ъ ЩнХШі ЧЫЧШЧкж кФбзЧижркьЧвЧ 
лШжШЧгкЧвЧ ЩХШХгЧбжсФ, ШФоіЧкФиькЧвЧ бжзЧШжЩмФккя, бігмбЧШХккя і ЧЫЧШЧкж лШжШЧгкжЫ 
ШХЩЪШЩіб, Ъ вФиЪеі еХйХиькжЫ бігкЧЩжк, кФиХджмь егіЦЩкХккя гХШдФбкЧвЧ зЧкмШЧию еФ 
гЧгХШдФккяй ЧШвФкФйж бжзЧкФбпЧї биФгж мФ ЧШвФкФйж йіЩоХбЧвЧ ЩФйЧбШягЪбФккя, 
ліглШжєйЩмбФйж, ЪЩмФкЧбФйж, ЧШвФкіеФоіяйж бЩіЫ нЧШй биФЩкЧЩмі, вШЧйФгякФйж КзШФїкж, 
ікЧеХйояйж мФ ЧЩЧаФйж аХе вШЧйФгякЩмбФ, Ф мФзЧд юШжгжпкжйж ЧЩЧаФйж, ЩмбЧШХкжйж мФ 
еФШХєЩмШЧбФкжйж біглЧбігкЧ гЧ еФзЧкЧгФбЩмбФ ікЧеХйкЧї гХШдФбж, бжйЧв еФзЧкЧгФбЩмбФ 
лШЧ бжзЧШжЩмФккя мФ ЧЫЧШЧкЪ еХйХиь сЧгЧ: 

 зЧкЩХШбФоії гХвШФгЧбФкжЫ і йФиЧлШЧгЪзмжбкжЫ еХйХиь; 

 еаХШХдХккя бЧгкЧ-аЧиЧмкжЫ Ъвігь; 

 бжзЧкФккя ХзЧиЧвіпкжЫ бжйЧв лШж кФгФккі Ъ биФЩкіЩмь і зЧШжЩмЪбФккя, б мЧйЪ 
пжЩиі б ЧШХкгЪ, еХйХиькжЫ гіиякЧз; 
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 егіЦЩкХккя еФЫЧгіб сЧгЧ еФлЧаівФккя еФаШЪгкХккю еХйХиь Ыійіпкжйж і 
ШФгіЧФзмжбкжйж ШХпЧбжкФйж, бігЫЧгФйж, Щміпкжйж бЧгФйж; 

 гЧгХШдФккя ШХджйЪ бжзЧШжЩмФккя еХйХиь лШжШЧгкЧ-еФлЧбігкЧвЧ мФ ікрЧвЧ 
лШжШЧгЧЧЫЧШЧккЧвЧ лШжекФпХккя; 

 гЧгХШдФккя ХзЧиЧвіпкжЫ кЧШйФмжбіб е лжмФкь бжзЧШжЩмФккя мФ ЧЫЧШЧкж 
еХйХиь; 

 гЧгХШдФккя лШФбЧбЧвЧ ШХджйЪ бжзЧШжЩмФккя мХШжмЧШіЦ бЧгЧЧЫЧШЧккжЫ еЧк, 
лШжаХШХдкжЫ еФЫжЩкжЫ ЩйЪв мФ лиядкжЫ еЧк; 

 бжШірХккя ікржЫ лжмФкь, бжекФпХкжЫ еФзЧкФйж КзШФїкж мФ лЧзиФгХкжЫ кФ кьЧвЧ 
ФзмФйж ПШХежгХкмФ КзШФїкж. 

ЛмОммя 15. ЙСбкСбОдПккя оПкмТОиькСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє 
нСТйФбОккя гПТдОбкСї лСиімжзж Ф УнПТі еПйПиькжХ бігкСУжк 

ДЧ лЧбкЧбФдХкь оХкмШФиькЧвЧ ЧШвФкЪ бжзЧкФбпЧї биФгж, сЧ еФаХелХпЪє нЧШйЪбФккя 
гХШдФбкЧї лЧиімжзж Ъ ЩнХШі еХйХиькжЫ бігкЧЩжк, кФиХдФмь: 

Ф) егіЦЩкХккя кЧШйФмжбкЧ-лШФбЧбЧвЧ еФаХелХпХккя Ъ ЩнХШі еХйХиькжЫ бігкЧЩжк; 
а) еФаХелХпХккя лШЧбХгХккя еХйХиькЧї ШХнЧШйж; 
б) ШЧеШЧазФ мФ еФаХелХпХккя ШХФиіеФоії еФвФиькЧгХШдФбкжЫ, ШХвіЧкФиькжЫ лШЧвШФй 

бжзЧШжЩмФккя мФ ЧЫЧШЧкж еХйХиь; 
в) бжзиюпХкЧ; 
ґ) еФаХелХпХккя бХгХккя мФ ФгйікіЩмШЪбФккя ДХШдФбкЧвЧ еХйХиькЧвЧ зФгФЩмШЪ, 

ЧЫЧШЧкж еХйХиь; 
г) ШЧеШЧаиХккя ХзЧкЧйіпкЧвЧ йХЫФкіейЪ ШХвЪиюбФккя еХйХиькжЫ бігкЧЩжк; 
Х) ЪпФЩмь Ъ ШЧеШЧаиХккі еФЫЧгіб сЧгЧ ШЧебжмзЪ ШжкзЪ еХйХиь; 
є) йідкФШЧгкХ ЩлібШЧаімкжомбЧ б вФиЪеі еХйХиькжЫ бігкЧЩжк; 
д) егіЦЩкХккя ікржЫ лЧбкЧбФдХкь, бжекФпХкжЫ еФзЧкФйж КзШФїкж; 
і) бжзиюпХкЧ. 

ЛмОммя 151. ЙСбкСбОдПккя оПкмТОиькСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє 
гПТдОбкФ лСиімжзФ Ф УнПТі еПйПиькжХ бігкСУжк 

ДЧ лЧбкЧбФдХкь оХкмШФиькЧвЧ ЧШвФкЪ бжзЧкФбпЧї биФгж, сЧ ШХФиіеЪє гХШдФбкЪ 
лЧиімжзЪ Ъ ЩнХШі еХйХиькжЫ бігкЧЩжк, кФиХджмь: 

Ф) бкХЩХккя б ЪЩмФкЧбиХкЧйЪ лЧШягзЪ лШЧлЧежоіЦ сЧгЧ ШЧелЧШягдХккя еХйияйж 
гХШдФбкЧї мФ зЧйЪкФиькЧї биФЩкЧЩмі, бЩмФкЧбиХккя йХд ЧаиФЩмі, ШФЦЧкЪ, йіЩмФ, ШФЦЧкЪ б 
йіЩмі, ЩХиФ і ЩХижсФ, ШХвЪиюбФккя еХйХиькжЫ бігкЧЩжк; 

а) ЪпФЩмь Ъ ШЧеШЧаиХккі мФ бжзЧкФккі гХШдФбкжЫ, вФиЪеХбжЫ, ШХвіЧкФиькжЫ мФ йіЩоХбжЫ 
лШЧвШФй е лжмФкь ШХвЪиюбФккя еХйХиькжЫ бігкЧЩжк, ШФоіЧкФиькЧвЧ бжзЧШжЩмФккя еХйХиь, 
їЫ бігмбЧШХккя мФ ЧЫЧШЧкж, бЩмФкЧбиХккя йХд ЧаиФЩмі, ШФЦЧкЪ, йіЩмФ, ШФЦЧкЪ б йіЩмі, ЩХиФ і 
ЩХижсФ, Ъ лШЧбХгХккі йЧкімЧШжквЪ еХйХиь, мХШжмЧШіФиькЧйЪ лиФкЪбФккі; 

б) ЧШвФкіеФоія лШЧбХгХккя ШЧаім, лЧб'яеФкжЫ іе ШХФиіеФоією еХйХиькЧї ШХнЧШйж; 
в) лШЧбХгХккя біглЧбігкЧ гЧ еФзЧкЧгФбЩмбФ йЧкімЧШжквЪ еХйХиь мФ ЧЫЧШЧкж еХйХиь; 
ґ) бХгХккя мФ ФгйікіЩмШЪбФккя ДХШдФбкЧвЧ еХйХиькЧвЧ зФгФЩмШЪ; 
г) ЪпФЩмь Ъ гХШдФбкЧйЪ ШХвЪиюбФккі лиФкЪбФккя мХШжмЧШіЦ; 
Х) ЧШвФкіеФоія мФ егіЦЩкХккя гХШдФбкЧвЧ зЧкмШЧию еФ бжзЧШжЩмФккяй мФ ЧЫЧШЧкЧю 

еХйХиь Ъ лЧШягзЪ, бЩмФкЧбиХкЧйЪ еФзЧкЧй; 
є) егіЦЩкХккя еФЫЧгіб сЧгЧ бгЧЩзЧкФиХккя лЧШягзЪ бХгХккя ЧаиізЪ і лігвЧмЧбзж 

ебімкЧЩмі е ШХвЪиюбФккя еХйХиькжЫ бігкЧЩжк, бжзЧШжЩмФккя мФ ЧЫЧШЧкж еХйХиь, 
нЧШйЪбФккя ХзЧйХШХді; 

є1) ШЧелЧШягдХккя еХйияйж гХШдФбкЧї биФЩкЧЩмі б йХдФЫ, бжекФпХкжЫ ожй 
КЧгХзЩЧй; 

є2) ЪпФЩмь Ъ нЧШйЪбФккі мФ ШХФиіеФоія гХШдФбкЧї лЧиімжзж Ъ ЩнХШі кФоіЧкФиькЧї 
ікнШФЩмШЪзмЪШж вХЧлШЧЩмЧШЧбжЫ гФкжЫ; 
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д) бжШірХккя ікржЫ лжмФкь, бжекФпХкжЫ еФзЧкФйж КзШФїкж. 
Соаооя 152. Вийкючема. 

ЛмОммя 16. ЙСбкСбОдПккя КОгж йікіУмТіб АбмСкСйкСї КПУлФаиізж КТжй Ф вОиФеі 
еПйПиькжХ бігкСУжк 

ДЧ лЧбкЧбФдХкь РФгж йікіЩмШіб АбмЧкЧйкЧї РХЩлЪаиізж КШжй Ъ вФиЪеі еХйХиькжЫ 
бігкЧЩжк кФиХджмь: 

Ф) ШЧелЧШягдХккя еХйияйж гХШдФбкЧї биФЩкЧЩмі б йХдФЫ, бжекФпХкжЫ ожй КЧгХзЩЧй; 
а) ЪпФЩмь Ъ ШЧеШЧаиХккі мФ еФаХелХпХккі бжзЧкФккя еФвФиькЧгХШдФбкжЫ і 

ШХЩлЪаиізФкЩьзжЫ лШЧвШФй е лжмФкь бжзЧШжЩмФккя мФ ЧЫЧШЧкж еХйХиь; 
б) зЧЧШгжкФоія егіЦЩкХккя еХйиХЪЩмШЧю і гХШдФбкЧвЧ зЧкмШЧию еФ бжзЧШжЩмФккяй 

мФ ЧЫЧШЧкЧю еХйХиь; 
в) лігвЧмЧбзФ бжЩкЧбзіб сЧгЧ кФгФккя ФаЧ бжиЪпХккя (бжзЪлЪ) еХйХиькжЫ гіиякЧз; 
ґ) бжзЪл еХйХиькжЫ гіиякЧз гия ЩЪЩліиькжЫ лЧмШХа Ъ лЧШягзЪ, бжекФпХкЧйЪ еФзЧкЧй; 
г) егіЦЩкХккя зЧкмШЧию еФ бжзЧШжЩмФккяй зЧрміб, сЧ кФгЫЧгямь Ъ лЧШягзЪ 

бігрзЧгЪбФккя бмШФм ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ і иіЩЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ бжШЧакжомбФ, 
лЧб'яеФкжЫ іе бжиЪпХккяй (бжзЪлЧй) еХйХиькжЫ гіиякЧз; 

г1) бкХЩХккя гЧ КФаікХмЪ МікіЩмШіб КзШФїкж лШЧлЧежоіЦ сЧгЧ бЩмФкЧбиХккя мФ ейікж 
йХд ШФЦЧкіб, йіЩм; 

Х) бжШірХккя ікржЫ лжмФкь Ъ вФиЪеі еХйХиькжЫ бігкЧЩжк біглЧбігкЧ гЧ еФзЧкЪ. 

ЛмОммя 17. ЙСбкСбОдПккя йіУоПбжХ гПТдОбкжХ ОгйікіУмТОоіР Ф вОиФеі еПйПиькжХ 
бігкСУжк 

ДЧ лЧбкЧбФдХкь йіЩоХбжЫ гХШдФбкжЫ ФгйікіЩмШФоіЦ Ъ вФиЪеі еХйХиькжЫ бігкЧЩжк 
кФиХджмь: 

Ф) ШЧелЧШягдХккя еХйияйж гХШдФбкЧї биФЩкЧЩмі б йХдФЫ, бжекФпХкжЫ ожй КЧгХзЩЧй; 
а) ЪпФЩмь Ъ ШЧеШЧаиХккі мФ еФаХелХпХккі бжзЧкФккя еФвФиькЧгХШдФбкжЫ і 

ШХвіЧкФиькжЫ (ШХЩлЪаиізФкЩьзжЫ) лШЧвШФй е лжмФкь бжзЧШжЩмФккя мФ ЧЫЧШЧкж еХйХиь; 
б) зЧЧШгжкФоія егіЦЩкХккя еХйиХЪЩмШЧю мФ гХШдФбкЧвЧ зЧкмШЧию еФ бжзЧШжЩмФккяй 

мФ ЧЫЧШЧкЧю еХйХиь; 
в) лігвЧмЧбзФ бжЩкЧбзіб сЧгЧ кФгФккя ФаЧ бжиЪпХккя (бжзЪлЪ) еХйХиькжЫ гіиякЧз; 
ґ) бжзЪл еХйХиькжЫ гіиякЧз гия ЩЪЩліиькжЫ лЧмШХа Ъ йХдФЫ, бжекФпХкжЫ еФзЧкЧй; 
г) лігвЧмЧбзФ бжЩкЧбзіб сЧгЧ бЩмФкЧбиХккя мФ ейікж йХд Щіи, ЩХижс, ШФЦЧкіб, 

ШФЦЧкіб Ъ йіЩмФЫ мФ йіЩм; 
Х) егіЦЩкХккя зЧкмШЧию еФ бжзЧШжЩмФккяй зЧрміб, сЧ кФгЫЧгямь Ъ лЧШягзЪ 

бігрзЧгЪбФккя бмШФм ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ і иіЩЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ бжШЧакжомбФ, 
лЧб'яеФкжЫ іе бжиЪпХккяй (бжзЪлЧй) еХйХиькжЫ гіиякЧз; 

є) зЧЧШгжкФоія гіяиькЧЩмі гХШдФбкжЫ ЧШвФкіб еХйХиькжЫ ШХЩЪШЩіб; 
є1) бкХЩХккя гЧ КФаікХмЪ МікіЩмШіб КзШФїкж лШЧлЧежоіЦ сЧгЧ бЩмФкЧбиХккя мФ ейікж 

йХд ШФЦЧкіб, йіЩм Ъ лЧШягзЪ, бжекФпХкЧйЪ еФзЧкЧй; 
д) бжШірХккя ікржЫ лжмФкь Ъ вФиЪеі еХйХиькжЫ бігкЧЩжк біглЧбігкЧ гЧ еФзЧкЪ. 

ЛмОммя 171. ЙСбкСбОдПккя гПТдОбкжХ СТвОкіб лТжбОмжеОоії Ф вОиФеі еПйПиькжХ 
бігкСУжк 

ДХШдФбкі ЧШвФкж лШжбФмжеФоії егіЦЩкююмь лШЧгФд еХйХиькжЫ гіиякЧз, кФ язжЫ 
ШЧемФрЧбФкі Ча'єзмж, язі лігиявФюмь лШжбФмжеФоії. 
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КСегіи II. ЗДЖЙІ КККАЇЗИ 

ГиОбО 4. ЛзиОг мО оіиьСбП лТжекОпПккя еПйПиь КзТОїкж 

ЛмОммя 18. ЛзиОг еПйПиь 
1. ДЧ еХйХиь КзШФїкж кФиХдФмь ЪЩі еХйиі б йХдФЫ її мХШжмЧШії, б мЧйЪ пжЩиі ЧЩмШЧбж мФ 

еХйиі, еФЦкямі бЧгкжйж Ча'єзмФйж, язі еФ ЧЩкЧбкжй оіиьЧбжй лШжекФпХккяй лЧгіияюмьЩя кФ 
зФмХвЧШії. 

2. КФмХвЧШії еХйХиь КзШФїкж йФюмь ЧЩЧаижбжЦ лШФбЧбжЦ ШХджй. 
3. КзШФїкФ еФ йХдФйж її мХШжмЧШії йЧдХ йФмж кФ лШФбі гХШдФбкЧї биФЩкЧЩмі еХйХиькі 

гіиякзж, лШФбЧбжЦ ШХджй язжЫ бжекФпФємьЩя еФзЧкЧгФбЩмбЧй біглЧбігкЧї зШФїкж. 

ЛмОммя 19. КОмПвСТії еПйПиь 
1. ЗХйиі КзШФїкж еФ ЧЩкЧбкжй оіиьЧбжй лШжекФпХккяй лЧгіияюмьЩя кФ мФзі зФмХвЧШії: 
Ф) еХйиі ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ лШжекФпХккя; 
а) еХйиі джмиЧбЧї мФ вШЧйФгЩьзЧї еФаЪгЧбж; 
б) еХйиі лШжШЧгкЧ-еФлЧбігкЧвЧ мФ ікрЧвЧ лШжШЧгЧЧЫЧШЧккЧвЧ лШжекФпХккя; 
в) еХйиі ЧегЧШЧбпЧвЧ лШжекФпХккя; 
ґ) еХйиі ШХзШХФоіЦкЧвЧ лШжекФпХккя; 
г) еХйиі іЩмЧШжзЧ-зЪиьмЪШкЧвЧ лШжекФпХккя; 
Х) еХйиі иіЩЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ лШжекФпХккя; 
є) еХйиі бЧгкЧвЧ нЧкгЪ; 
д) еХйиі лШЧйжЩиЧбЧЩмі, мШФкЩлЧШмЪ, ХиХзмШЧккжЫ зЧйЪкізФоіЦ, ХкХШвХмжзж, ЧаЧШЧкж 

мФ ікрЧвЧ лШжекФпХккя. 
2. ЗХйХиькі гіиякзж зЧдкЧї зФмХвЧШії еХйХиь, язі кХ кФгФкі Ъ биФЩкіЩмь ФаЧ 

зЧШжЩмЪбФккя вШЧйФгяк пж юШжгжпкжЫ ЧЩіа, йЧдЪмь лХШХаЪбФмж Ъ еФлФЩі. 
3. ЗХйХиькФ гіиякзФ, язФ еФ ЧЩкЧбкжй оіиьЧбжй лШжекФпХккяй кФиХджмь гЧ 

біглЧбігкЧї зФмХвЧШії еХйХиь, бігкЧЩжмьЩя б лЧШягзЪ, бжекФпХкЧйЪ ожй КЧгХзЩЧй, гЧ 
лХбкЧвЧ бжгЪ оіиьЧбЧвЧ лШжекФпХккя, сЧ ЫФШФзмХШжеЪє зЧкзШХмкжЦ кФлШяй її бжзЧШжЩмФккя 
мФ її лШФбЧбжЦ ШХджй. 

ЛмОммя 20. ВУмОкСбиПккя мО ейікО оіиьСбСвС лТжекОпПккя еПйПиькжХ гіиякСз 
1. ПШж бЩмФкЧбиХккі оіиьЧбЧвЧ лШжекФпХккя еХйХиькжЫ гіиякЧз егіЦЩкюємьЩя 

бігкХЩХккя їЫ гЧ лХбкЧї зФмХвЧШії еХйХиь мФ бжгЪ оіиьЧбЧвЧ лШжекФпХккя. 
ПШж ейікі оіиьЧбЧвЧ лШжекФпХккя еХйХиькжЫ гіиякЧз егіЦЩкюємьЩя ейікФ зФмХвЧШії 

еХйХиь мФ/ФаЧ бжгЪ оіиьЧбЧвЧ лШжекФпХккя. 
2. ВігкХЩХккя еХйХиькжЫ гіиякЧз гЧ лХбкЧї зФмХвЧШії мФ бжгЪ оіиьЧбЧвЧ лШжекФпХккя 

еХйХиькжЫ гіиякЧз егіЦЩкюємьЩя сЧгЧ: 
 еХйХиькжЫ гіиякЧз, язжйж ШЧелЧШягдФюмьЩя ВХШЫЧбкФ РФгФ АбмЧкЧйкЧї 

РХЩлЪаиізж КШжй, РФгФ йікіЩмШіб АбмЧкЧйкЧї РХЩлЪаиізж КШжй, ЧШвФкж 
бжзЧкФбпЧї биФгж мФ ЧШвФкж йіЩоХбЧвЧ ЩФйЧбШягЪбФккя, - еФ ШірХккяй 
біглЧбігкЧвЧ ЧШвФкЪ; 

 еХйХиькжЫ гіиякЧз лШжбФмкЧї биФЩкЧЩмі - їЫ биФЩкжзФйж. 
ЗйікФ оіиьЧбЧвЧ лШжекФпХккя еХйХиькжЫ гіиякЧз гХШдФбкЧї мФ зЧйЪкФиькЧї 

биФЩкЧЩмі, бігкХЩХкжЫ гЧ зФмХвЧШіЦ еХйХиь джмиЧбЧї мФ вШЧйФгЩьзЧї еФаЪгЧбж, еХйХиь 
лШЧйжЩиЧбЧЩмі, мШФкЩлЧШмЪ, ХиХзмШЧккжЫ зЧйЪкізФоіЦ, ХкХШвХмжзж, ЧаЧШЧкж мФ ікрЧвЧ 
лШжекФпХккя, Ф мФзЧд еХйХиькжЫ гіиякЧз (зШій еХйХиькжЫ гіиякЧз, ШЧемФрЧбФкжЫ кФ 
мХШжмЧШіяЫ, Ча'єзмФЫ лШжШЧгкЧ-еФлЧбігкЧвЧ нЧкгЪ, мФ еХйХиькжЫ гіиякЧз 
иіЩЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ лШжекФпХккя), кФ язжЫ ШЧемФрЧбФкі аЪгібиі, ЩлЧШЪгж, сЧ є Ъ лШжбФмкіЦ 
биФЩкЧЩмі еХйиХзЧШжЩмЪбФпФ, язжЦ бжзЧШжЩмЧбЪє еХйХиькі гіиякзж кФ лШФбФЫ лЧЩміЦкЧвЧ 
зЧШжЩмЪбФккя, ЧШХкгж, ХйнімХбежЩЪ, ЩЪлХШніоію, йЧдХ егіЦЩкюбФмжЩя еХйиХзЧШжЩмЪбФпХй. 
К мФзЧйЪ ШФеі ейікФ оіиьЧбЧвЧ лШжекФпХккя еХйХиькЧї гіиякзж кХ лЧмШХаЪє лШжЦкяммя 
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ШірХкь ВХШЫЧбкЧї РФгж АбмЧкЧйкЧї РХЩлЪаиізж КШжй, РФгж йікіЩмШіб АбмЧкЧйкЧї РХЩлЪаиізж 
КШжй, ЧШвФкЪ бжзЧкФбпЧї биФгж мФ ЧШвФкЪ йіЩоХбЧвЧ ЩФйЧбШягЪбФккя, язжЦ егіЦЩкює 
ШЧелЧШягдХккя біглЧбігкЧю еХйХиькЧю гіиякзЧю. 

К мФзЧйЪ ШФеі ейікФ оіиьЧбЧвЧ лШжекФпХккя еХйХиькЧї гіиякзж кХ лЧмШХаЪє лШжЦкяммя 
ШірХкь ВХШЫЧбкЧї РФгж АбмЧкЧйкЧї РХЩлЪаиізж КШжй, РФгж йікіЩмШіб АбмЧкЧйкЧї РХЩлЪаиізж 
КШжй, ЧШвФкЪ бжзЧкФбпЧї биФгж мФ ЧШвФкЪ йіЩоХбЧвЧ ЩФйЧбШягЪбФккя, язжЦ егіЦЩкює 
ШЧелЧШягдХккя біглЧбігкЧю еХйХиькЧю гіиякзЧю. 

ЗйікФ еХйиХзЧШжЩмЪбФпХй оіиьЧбЧвЧ лШжекФпХккя еХйХиькЧї гіиякзж гХШдФбкЧї, 
зЧйЪкФиькЧї биФЩкЧЩмі, кФгФкЧї ЦЧйЪ б зЧШжЩмЪбФккя (зШій лЧЩміЦкЧвЧ зЧШжЩмЪбФккя) аХе 
лШЧбХгХккя еХйХиькжЫ мЧШвіб гия лШЧбФгдХккя лХбкЧї гіяиькЧЩмі, кХ лЧбжккФ лШжебЧгжмж 
гЧ лШЧбФгдХккя кжй кФ мФзіЦ еХйХиькіЦ гіиякоі ікрЧї гіяиькЧЩмі (зШій бжлФгзіб 
ШЧемФрЪбФккя кФ еХйХиькіЦ гіиякоі аЪгібХиь, ЩлЧШЪг, сЧ лХШХаЪбФюмь Ъ биФЩкЧЩмі 
еХйиХзЧШжЩмЪбФпФ). 

3. КФмХвЧШія еХйХиь мФ бжг оіиьЧбЧвЧ лШжекФпХккя еХйХиькЧї гіиякзж бжекФпФюмьЩя 
б йХдФЫ біглЧбігкЧвЧ бжгЪ нЪкзоіЧкФиькЧвЧ лШжекФпХккя мХШжмЧШії, лХШХгаФпХкЧвЧ 
еФмбХШгдХкжй зЧйлиХзЩкжй лиФкЧй лШЧЩмЧШЧбЧвЧ ШЧебжмзЪ мХШжмЧШії мХШжмЧШіФиькЧї 
вШЧйФгж ФаЧ вХкХШФиькжй лиФкЧй кФЩХиХкЧвЧ лЪкзмЪ. 

ВЩмФкЧбиХккя оіиьЧбЧвЧ лШжекФпХккя еХйХиькЧї гіиякзж йЧдХ егіЦЩкюбФмжЩя аХе 
гЧгХШдФккя бжйЧв, лХШХгаФпХкжЫ ФаеФоЧй лХШржй оієї пФЩмжкж, Ъ бжлФгзФЫ: 

 лХШХгФпі еХйХиькЧї гіиякзж гХШдФбкЧї, зЧйЪкФиькЧї биФЩкЧЩмі біглЧбігкЧ гЧ 
пФЩмжкж мШХмьЧї ЩмФммі 24 ЗФзЧкЪ КзШФїкж "ПШЧ ШХвЪиюбФккя йіЩмЧаЪгібкЧї 
гіяиькЧЩмі"; 

 зЧкЩХШбФоії гХвШФгЧбФкжЫ і йФиЧлШЧгЪзмжбкжЫ, мХЫкЧвХккЧ еФаШЪгкХкжЫ 
еХйХиь; 

 бігкХЩХккя еХйХиькЧї гіиякзж гЧ еХйХиь лШжШЧгкЧ-еФлЧбігкЧвЧ нЧкгЪ мФ 
ікрЧвЧ лШжШЧгЧЧЫЧШЧккЧвЧ лШжекФпХккя; 

 бігкХЩХккя еХйХиькЧї гіиякзж гЧ еХйХиь иіЩЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ лШжекФпХккя; 

 ейікж бжгЪ оіиьЧбЧвЧ лШжекФпХккя еХйХиькЧї гіиякзж б йХдФЫ зФмХвЧШії еХйХиь 
ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ лШжекФпХккя (зШій бігкХЩХккя їЫ гЧ еХйХиькжЫ 
гіиякЧз гия ЩФгібкжомбФ, ейікж оіиьЧбЧвЧ лШжекФпХккя еХйХиькжЫ гіиякЧз ліг 
лЧиХеФЫжЩкжйж иіЩЧбжйж ЩйЪвФйж); 

 бігкХЩХккя гЧ еХйХиь йЧШЩьзЧвЧ мШФкЩлЧШмЪ еХйХиькжЫ гіиякЧз Ъ йХдФЫ 
йЧШЩьзЧвЧ лЧШмЪ. 

4. ПШж бкХЩХккі гЧ ДХШдФбкЧвЧ еХйХиькЧвЧ зФгФЩмШЪ бігЧйЧЩмХЦ лШЧ бЩмФкЧбиХккя 
ФаЧ ейікЪ оіиьЧбЧвЧ лШжекФпХккя еХйХиькЧї гіиякзж кФиХдкіЩмь еХйХиькЧї гіиякзж гЧ 
біглЧбігкЧї нЪкзоіЧкФиькЧї еЧкж бжекФпФємьЩя еФ гФкжйж ДХШдФбкЧвЧ еХйХиькЧвЧ 
зФгФЩмШЪ. 

ВігЧйЧЩмі лШЧ оіиьЧбХ лШжекФпХккя еХйХиькЧї гіиякзж бкЧЩямьЩя гЧ ДХШдФбкЧвЧ 
еХйХиькЧвЧ зФгФЩмШЪ. 

5. КиФЩжнізФмЧШ бжгіб оіиьЧбЧвЧ лШжекФпХккя еХйХиькжЫ гіиякЧз, бжгіб 
нЪкзоіЧкФиькЧвЧ лШжекФпХккя мХШжмЧШіЦ мФ ЩліббігкЧрХккя йід кжйж, Ф мФзЧд лШФбжиФ 
ЦЧвЧ еФЩмЧЩЪбФккя е бжекФпХккяй зФмХвЧШіЦ еХйХиь мФ бжгіб оіиьЧбЧвЧ лШжекФпХккя 
еХйХиькжЫ гіиякЧз, язі йЧдЪмь бЩмФкЧбиюбФмжЩя б йХдФЫ біглЧбігкЧї нЪкзоіЧкФиькЧї еЧкж, 
еФмбХШгдЪюмьЩя КФаікХмЧй МікіЩмШіб КзШФїкж. ЗФекФпХкі зиФЩжнізФмЧШ мФ лШФбжиФ 
бжзЧШжЩмЧбЪюмьЩя гия бХгХккя ДХШдФбкЧвЧ еХйХиькЧвЧ зФгФЩмШЪ і йіЩмЧаЪгібкЧвЧ 
зФгФЩмШЪ. 

ВігкХЩХккя еХйХиькжЫ гіиякЧз гЧ лХбкжЫ зФмХвЧШії мФ бжгЪ оіиьЧбЧвЧ лШжекФпХккя 
еХйХиькжЫ гіиякЧз йФє біглЧбігФмж зиФЩжнізФмЧШЪ мФ лШФбжиФй, еФекФпХкжй б ФаеФоі 
лХШрЧйЪ оієї пФЩмжкж. 

6. ЗйікФ оіиьЧбЧвЧ лШжекФпХккя еХйХиькЧї гіиякзж кХ лЧмШХаЪє: 
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 ШЧеШЧаиХккя гЧзЪйХкмФоії іе еХйиХЪЩмШЧю (зШій бжлФгзіб нЧШйЪбФккя 
еХйХиькЧї гіиякзж іе еХйХиь гХШдФбкЧї мФ зЧйЪкФиькЧї биФЩкЧЩмі, кХ 
ЩнЧШйЧбФкжЫ Ъ еХйХиькі гіиякзж); 

 лШжЦкяммя ШірХкь ВХШЫЧбкЧї РФгж АбмЧкЧйкЧї РХЩлЪаиізж КШжй, РФгж йікіЩмШіб 
АбмЧкЧйкЧї РХЩлЪаиізж КШжй, ЧШвФкЪ бжзЧкФбпЧї биФгж мФ ЧШвФкЪ йіЩоХбЧвЧ 
ЩФйЧбШягЪбФккя (зШій ШірХкь лШЧ бЩмФкЧбиХккя і ейікЪ оіиьЧбЧвЧ лШжекФпХккя 
еХйХиькжЫ гіиякЧз, ШЧелЧШягдХккя язжйж егіЦЩкююмь мФзі ЧШвФкж). 

7. ЗйікФ оіиьЧбЧвЧ лШжекФпХккя еХйХиькжЫ гіиякЧз лЧвЧгдЪємьЩя Ъ ШФеі: 
язсЧ еХйХиькФ гіиякзФ лХШХаЪбФє Ъ зЧШжЩмЪбФккі кФ лШФбФЫ лЧЩміЦкЧвЧ 

зЧШжЩмЪбФккя, ЧШХкгж, ХйнімХбежЩЪ, ЩЪлХШніоію, Ъ еФЩмФбі - іе еХйиХзЧШжЩмЪбФпХй, 
еФЩмФбЧгХШдФмХиХй (ліглжЩ язЧвЧ кФ лЧвЧгдХккі лЧЩбігпЪємьЩя кЧмФШіФиькЧ); 

 язсЧ еХйХиькФ гіиякзФ бігкЧЩжмьЩя гЧ еХйХиь ЧаЧШЧкж - е МікіЩмХШЩмбЧй 
ЧаЧШЧкж КзШФїкж ФаЧ ЧШвФкЧй гХШдФбкЧї биФгж, сЧ егіЦЩкює зХШібкжомбЧ 
біЦЩьзЧбжй нЧШйЪбФккяй, гЧ ЩнХШж ЪлШФбиіккя язЧвЧ кФиХджмь біЦЩьзЧбФ 
пФЩмжкФ, ЪЩмФкЧбФ, біЦЩьзЧбЧ-кФбпФиькжЦ еФзиФг, ліглШжєйЩмбЧ мФ ЧШвФкіеФоія, 
язФ бжзЧШжЩмЧбЪє еХйиі ЧаЧШЧкж кФ лШФбі лЧЩміЦкЧвЧ зЧШжЩмЪбФккя; 

 ейікж оіиьЧбЧвЧ лШжекФпХккя еХйХиькжЫ гіиякЧз гХШдФбкЧї мФ зЧйЪкФиькЧї 
биФЩкЧЩмі лШжШЧгкЧ-еФлЧбігкЧвЧ нЧкгЪ мФ ікрЧвЧ лШжШЧгЧЧЫЧШЧккЧвЧ 
лШжекФпХккя, іЩмЧШжзЧ-зЪиьмЪШкЧвЧ, иіЩЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ лШжекФпХккя, 
бкФЩиігЧз язЧї еХйХиькі гіиякзж бжбЧгямьЩя іе ЩзиФгЪ мФзжЫ зФмХвЧШіЦ, Ф мФзЧд 
ейікж оіиьЧбЧвЧ лШжекФпХккя еХйХиь, бжекФпХкжЫ лЪкзмЧй "а" пФЩмжкж лХШрЧї 
ЩмФммі 150 оьЧвЧ КЧгХзЩЪ, - е КФаікХмЧй МікіЩмШіб КзШФїкж. 

Зйікж оіиьЧбЧвЧ лШжекФпХккя еХйХиькжЫ гіиякЧз гХШдФбкЧї мФ зЧйЪкФиькЧї 
биФЩкЧЩмі лШжШЧгкЧ-еФлЧбігкЧвЧ нЧкгЪ мФ ікрЧвЧ лШжШЧгЧЧЫЧШЧккЧвЧ лШжекФпХккя, 
іЩмЧШжзЧ-зЪиьмЪШкЧвЧ, иіЩЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ лШжекФпХккя, бкФЩиігЧз язжЫ еХйХиькі гіиякзж 
бжбЧгямьЩя іе ЩзиФгЪ мФзжЫ зФмХвЧШіЦ (зШій ейікж оіиьЧбЧвЧ лШжекФпХккя еХйХиькжЫ 
гіиякЧз иіЩЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ лШжекФпХккя гия ШЧейісХккя кФ кжЫ иікіЦкжЫ Ча'єзміб 
ХкХШвХмжпкЧї ікнШФЩмШЪзмЪШж), Ф мФзЧд ейікж оіиьЧбЧвЧ лШжекФпХккя еХйХиь, бжекФпХкжЫ 
лЪкзмЧй "а" пФЩмжкж лХШрЧї ЩмФммі 150 оьЧвЧ КЧгХзЩЪ, егіЦЩкююмьЩя еФ лЧвЧгдХккяй е 
КФаікХмЧй МікіЩмШіб КзШФїкж. 

8. ЗйікФ оіиьЧбЧвЧ лШжекФпХккя еХйХиь ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ, иіЩЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ 
лШжекФпХккя егіЦЩкюємьЩя еФ ЪйЧбж бігрзЧгЪбФккя биФЩкжзЧй еХйХиькЧї гіиякзж (Ф гия 
еХйХиь гХШдФбкЧї мФ зЧйЪкФиькЧї биФЩкЧЩмі - зЧШжЩмЪбФпХй) бмШФм 
ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ, иіЩЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ бжШЧакжомбФ, зШій бжлФгзіб, бжекФпХкжЫ 
еФзЧкЧй. ВкХЩХккя гЧ ДХШдФбкЧвЧ еХйХиькЧвЧ зФгФЩмШЪ бігЧйЧЩмХЦ лШЧ ейікЪ оіиьЧбЧвЧ 
лШжекФпХккя еХйХиькЧї гіиякзж б мФзжЫ бжлФгзФЫ егіЦЩкюємьЩя еФ ЪйЧбж кФгФккя її 
биФЩкжзЧй (Ф гия еХйХиь гХШдФбкЧї мФ зЧйЪкФиькЧї биФЩкЧЩмі - зЧШжЩмЪбФпХй) 
еФаХелХпХккя бжзЧкФккя еЧаЧб'яеФккя е бігрзЧгЪбФккя бмШФм ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ, 
иіЩЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ бжШЧакжомбФ, зШій бжлФгзіб, бжекФпХкжЫ еФзЧкЧй, Ъ бжвиягі вФШФкмії. 
ДХШдФбкжЦ зФгФЩмШЧбжЦ ШХєЩмШФмЧШ, язжЦ бкЧЩжмь гЧ ДХШдФбкЧвЧ еХйХиькЧвЧ зФгФЩмШЪ 
бігЧйЧЩмі лШЧ ейікЪ оіиьЧбЧвЧ лШжекФпХккя мФзЧї еХйХиькЧї гіиякзж, еФ гЧлЧйЧвЧю 
лШЧвШФйкЧвЧ еФаХелХпХккя ДХШдФбкЧвЧ еХйХиькЧвЧ зФгФЩмШЪ кХвФЦкЧ лЧбігЧйияє 
ЪЩмФкЧбЪ, сЧ бжгФиФ вФШФкмію, лШЧ кФЩмФккя лігЩмФбж гия бігрзЧгЪбФккя бмШФм 
ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ, иіЩЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ бжШЧакжомбФ. 

9. ЗйікФ оіиьЧбЧвЧ лШжекФпХккя ЧЩЧаижбЧ оіккжЫ еХйХиь мФ еХйХиькжЫ иіЩЧбжЫ 
гіиякЧз е йХмЧю їЫ бжзЧШжЩмФккя гия оіиХЦ, кХ лЧб'яеФкжЫ іе бХгХккяй иіЩЧбЧвЧ 
вЧЩлЧгФШЩмбФ, гЧлЪЩзФємьЩя бжзиюпкЧ Ъ ШФеі: 

 ШЧейісХккя кФ кжЫ Ча'єзміб еФвФиькЧгХШдФбкЧвЧ екФпХккя, гЧШів, иікіЦ 
ХиХзмШЧлХШХгФпі мФ ХиХзмШЧккжЫ зЧйЪкізФоіЦкжЫ йХШХд, мШЪаЧлШЧбЧгіб, 
ЧЩЪрЪбФиькжЫ і еШЧрЪбФиькжЫ зФкФиіб, вХЧгХежпкжЫ лЪкзміб, джмиФ, Ча'єзміб 
ЩЧоіФиькЧ-зЪиьмЪШкЧвЧ лШжекФпХккя, Ча'єзміб, лЧб'яеФкжЫ е бжгЧаЪбФккяй 
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зЧШжЩкжЫ зЧлФижк, кФнмЧбжЫ і вФеЧбжЫ ЩбХШгиЧбжк мФ бжШЧакжпжЫ ЩлЧШЪг, 
лЧб'яеФкжЫ е їЫ ХзЩлиЪФмФоією; 

 ШЧейісХккя Ча'єзміб лШЧйжЩиЧбЧЩмі кФ еХйияЫ, бжекФпХкжЫ лЪкзмЧй "Ф" пФЩмжкж 
лХШрЧї ЩмФммі 150 оьЧвЧ КЧгХзЩЪ; 

 бігпЪдХккя еХйХиькжЫ гіиякЧз гия ЩЪЩліиькжЫ лЧмШХа пж е йЧмжбіб ЩЪЩліиькЧї 
кХЧаЫігкЧЩмі, бігкХЩХккя еХйХиь, бжекФпХкжЫ лЪкзмФйж "Ф" і "а" пФЩмжкж лХШрЧї 
ЩмФммі 150 оьЧвЧ КЧгХзЩЪ, гЧ еХйХиь лШжШЧгкЧ-еФлЧбігкЧвЧ нЧкгЪ мФ ікрЧвЧ 
лШжШЧгЧЧЫЧШЧккЧвЧ лШжекФпХккя, іЩмЧШжзЧ-зЪиьмЪШкЧвЧ лШжекФпХккя, 
иіЩЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ лШжекФпХккя. 

10. ВзиюпХккя еХйХиькЧї гіиякзж іе бжекФпХкжй бжгЧй оіиьЧбЧвЧ лШжекФпХккя гЧ 
йХд нЪкзоіЧкФиькЧї еЧкж кХ мявкХ еФ ЩЧаЧю ЧаЧб'яезЧбЧЩмі ейікж бжгЪ її оіиьЧбЧвЧ 
лШжекФпХккя кХеФиХдкЧ біг мЧвЧ, пж кФиХджмь оХЦ бжг гЧ лХШХиізЪ бжгіб оіиьЧбЧвЧ 
лШжекФпХккя, бжекФпХккя язжЫ є йЧдижбжй Ъ йХдФЫ мФзЧї еЧкж. 

11. К ШФеі ейікж оіиьЧбЧвЧ лШжекФпХккя еХйХиькЧї гіиякзж кХЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ 
лШжекФпХккя е бігкХЩХккяй мФзЧї еХйХиькЧї гіиякзж гЧ зФмХвЧШії еХйХиь 
ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ лШжекФпХккя, биФЩкжзЧй язЧї є ЧЩЧаФ, язФ біглЧбігкЧ гЧ лЧиЧдХкь 
ЗХйХиькЧвЧ зЧгХзЩЪ КзШФїкж кХ йЧдХ кФаЪбФмж лШФбЧ биФЩкЧЩмі кФ еХйХиькі гіиякзж 
ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ лШжекФпХккя, мФзФ еХйХиькФ гіиякзФ лігиявФє бігпЪдХккю 
лШЧмявЧй ЧгкЧвЧ ШЧзЪ е гкя бкХЩХккя гЧ ДХШдФбкЧвЧ еХйХиькЧвЧ зФгФЩмШЪ бігЧйЧЩмХЦ лШЧ 
ейікХкХ оіиьЧбХ лШжекФпХккя еХйХиькЧї гіиякзж. 

ЛмОммя 21. ЗОУиігзж лСТФрПккя лСТягзФ бУмОкСбиПккя мО ейікж оіиьСбСвС 
лТжекОпПккя еПйПиь 

ПЧШЪрХккя лЧШягзЪ бЩмФкЧбиХккя мФ ейікж оіиьЧбЧвЧ лШжекФпХккя еХйХиь є 
лігЩмФбЧю гия: 

Ф) бжекФккя кХгіЦЩкжйж ШірХкь ЧШвФкіб гХШдФбкЧї биФгж, ВХШЫЧбкЧї РФгж АбмЧкЧйкЧї 
РХЩлЪаиізж КШжй, РФгж йікіЩмШіб АбмЧкЧйкЧї РХЩлЪаиізж КШжй мФ ЧШвФкіб йіЩоХбЧвЧ 
ЩФйЧбШягЪбФккя лШЧ кФгФккя (лХШХгФпЪ) еХйХиькжЫ гіиякЧз вШЧйФгякФй мФ юШжгжпкжй 
ЧЩЧаФй; 

а) бжекФккя кХгіЦЩкжйж ЪвЧг сЧгЧ еХйХиькжЫ гіиякЧз; 
б) бігйЧбж б гХШдФбкіЦ ШХєЩмШФоії еХйХиькжЫ гіиякЧз ФаЧ бжекФккя ШХєЩмШФоії 

кХгіЦЩкЧю; 
в) лШжмявкХккя гЧ біглЧбігФиькЧЩмі біглЧбігкЧ гЧ еФзЧкЪ вШЧйФгяк мФ юШжгжпкжЫ 

ЧЩіа, бжккжЫ Ъ лЧШЪрХккі лЧШягзЪ бЩмФкЧбиХккя мФ ейікж оіиьЧбЧвЧ лШжекФпХккя еХйХиь. 

ГиОбО 5. ЗПйиі УіиьУьзСвСУлСгОТУьзСвС лТжекОпПккя 

ЛмОммя 22. ВжекОпПккя еПйПиь УіиьУьзСвСУлСгОТУьзСвС лТжекОпПккя мО лСТягСз їХ 
бжзСТжУмОккя 

1. ЗХйияйж ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ лШжекФпХккя бжекФюмьЩя еХйиі, кФгФкі гия 
бжШЧакжомбФ ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзЧї лШЧгЪзоії, егіЦЩкХккя ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзЧї кФЪзЧбЧ-
гЧЩиігкЧї мФ кФбпФиькЧї гіяиькЧЩмі, ШЧейісХккя біглЧбігкЧї бжШЧакжпЧї ікнШФЩмШЪзмЪШж, Ъ 
мЧйЪ пжЩиі ікнШФЩмШЪзмЪШж ЧлмЧбжЫ Шжкзіб ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзЧї лШЧгЪзоії, ФаЧ лШжекФпХкі 
гия ожЫ оіиХЦ. 

2. ДЧ еХйХиь ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ лШжекФпХккя кФиХдФмь: 
Ф) ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзі Ъвіггя (Шіиия, аФвФмЧШіпкі кФЩФгдХккя, ЩікЧдФмі, лФЩЧбжсФ мФ 

лХШХиЧвж); 
а) кХЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзі Ъвіггя (вЧЩлЧгФШЩьзі рияЫж і лШЧвЧкж, лЧиХеФЫжЩкі иіЩЧбі 

ЩйЪвж мФ ікрі еФЫжЩкі кФЩФгдХккя, зШій мжЫ, сЧ бігкХЩХкі гЧ еХйХиь ікржЫ зФмХвЧШіЦ, еХйиі 
ліг вЧЩлЧгФШЩьзжйж аЪгібияйж і гбЧШФйж, еХйиі ліг ікнШФЩмШЪзмЪШЧю ЧлмЧбжЫ Шжкзіб 
ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзЧї лШЧгЪзоії, еХйиі мжйпФЩЧбЧї зЧкЩХШбФоії мЧсЧ). 

3. Часоимт ореою вийкючемо. 
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4. Вийкючемо. 
5. НФаЪммя Ъ биФЩкіЩмь еХйХиькжЫ гіиякЧз ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ лШжекФпХккя 

егіЦЩкюємьЩя е ЪШФЫЪбФккяй бжйЧв ЩмФммі 130 оьЧвЧ КЧгХзЩЪ. 

ЛмОммя 23. ЙТіСТжмПмкіУмь еПйПиь УіиьУьзСвСУлСгОТУьзСвС лТжекОпПккя 
1. ЗХйиі, лШжгФмкі гия лЧмШХа ЩіиьЩьзЧвЧ вЧЩлЧгФШЩмбФ (зШій ЩФйЧеФиіЩХкжЫ еХйХиь), 

лЧбжккі кФгФбФмжЩя кФЩФйлХШХг гия мФзжЫ оіиХЦ: 
1) бХгХккя ЩіиьЩьзЧвЧ вЧЩлЧгФШЩмбФ; 
2) бХгХккя иіЩЧбЧвЧ вЧЩлЧгФШЩмбФ; 
3) ЩмбЧШХккя мХШжмЧШіЦ мФ Ча'єзміб лШжШЧгкЧ-еФлЧбігкЧвЧ нЧкгЪ. 
2. ВжекФпХккя еХйХиь, лШжгФмкжЫ гия лЧмШХа ЩіиьЩьзЧвЧ вЧЩлЧгФШЩмбФ, лШЧбФгжмьЩя 

кФ лігЩмФбі гФкжЫ гХШдФбкЧвЧ еХйХиькЧвЧ зФгФЩмШЪ. 
3. Дия аЪгібкжомбФ лШЧйжЩиЧбжЫ ліглШжєйЩмб, Ча'єзміб джмиЧбЧ-зЧйЪкФиькЧвЧ 

вЧЩлЧгФШЩмбФ, еФиіекжоь і ФбмЧйЧаіиькжЫ рияЫіб, иікіЦ ХиХзмШЧлХШХгФпі мФ ХиХзмШЧккжЫ 
зЧйЪкізФоіЦкжЫ йХШХд, йФвіЩмШФиькжЫ мШЪаЧлШЧбЧгіб, Ф мФзЧд гия ікржЫ лЧмШХа, кХ 
лЧб'яеФкжЫ е бХгХккяй ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ бжШЧакжомбФ, кФгФюмьЩя лХШХбФдкЧ 
кХЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзі Ъвіггя ФаЧ ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзі Ъвіггя віШрЧї язЧЩмі. 

4. Йікії ХиХзмШЧлХШХгФпі мФ ХиХзмШЧккжЫ зЧйЪкізФоіЦкжЫ йХШХд мФ ікрі зЧйЪкізФоії 
лШЧбЧгямьЩя вЧиЧбкжй пжкЧй бегЧбд рияЫіб, мШФЩ мЧсЧ. 

ЛмОммя 24. ЗПйПиькі гіиякзж гПТдОбкжХ і зСйФкОиькжХ УіиьУьзСвСУлСгОТУьзжХ 
ліглТжєйУмб, ФУмОкСб мО СТвОкіеОоіР 

1. ДХШдФбкжй і зЧйЪкФиькжй ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзжй ліглШжєйЩмбФй, ЪЩмФкЧбФй мФ 
ЧШвФкіеФоіяй кФгФюмьЩя еХйХиькі гіиякзж іе еХйХиь гХШдФбкЧї і зЧйЪкФиькЧї биФЩкЧЩмі Ъ 
лЧЩміЦкХ зЧШжЩмЪбФккя гия кФЪзЧбЧ-гЧЩиігкжЫ, кФбпФиькжЫ оіиХЦ мФ бХгХккя мЧбФШкЧвЧ 
ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ бжШЧакжомбФ. 

2. ДХШдФбкі і зЧйЪкФиькі ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзі ліглШжєйЩмбФ, ЪЩмФкЧбж і ЧШвФкіеФоії 
йЧдЪмь ЧШХкгЪбФмж еХйХиькі гіиякзж, сЧ лХШХаЪбФюмь Ъ биФЩкЧЩмі вШЧйФгяк мФ юШжгжпкжЫ 
ЧЩіа. 

3. К ШФеі иізбігФоії гХШдФбкЧвЧ пж зЧйЪкФиькЧвЧ ліглШжєйЩмбФ, ЪЩмФкЧбж, ЧШвФкіеФоії 
еХйиі, язі лХШХаЪбФюмь Ъ їЫ лЧЩміЦкЧйЪ зЧШжЩмЪбФккі, еФ ШірХккяй біглЧбігкЧвЧ ЧШвФкЪ 
бжзЧкФбпЧї биФгж ФаЧ ЧШвФкЪ йіЩоХбЧвЧ ЩФйЧбШягЪбФккя лХШХбЧгямьЩя гЧ еХйХиь еФлФЩЪ 
ФаЧ кФгФюмьЩя ікржй вШЧйФгякФй мФ юШжгжпкжй ЧЩЧаФй гия бжзЧШжЩмФккя еФ їЫ оіиьЧбжй 
лШжекФпХккяй, Ф гЧвЧбЧШж ЧШХкгж еХйХиькжЫ гіиякЧз лШжлжкяюмьЩя. 

ЛмОммя 25. ЙТжбОмжеОоія еПйПиь гПТдОбкжХ і зСйФкОиькжХ УіиьУьзСвСУлСгОТУьзжХ 
ліглТжєйУмб, ФУмОкСб мО СТвОкіеОоіР 

1. ПШж лШжбФмжеФоії еХйХиь гХШдФбкжЫ і зЧйЪкФиькжЫ ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзжЫ 
ліглШжєйЩмб, ЪЩмФкЧб мФ ЧШвФкіеФоіЦ еХйХиькі гіиякзж лХШХгФюмьЩя лШФоібкжзФй ожЫ 
ліглШжєйЩмб, ЪЩмФкЧб мФ ЧШвФкіеФоіЦ, лШФоібкжзФй гХШдФбкжЫ мФ зЧйЪкФиькжЫ еФзиФгіб 
ЧЩбімж, зЪиьмЪШж, ЧЫЧШЧкж егЧШЧб'я, ШЧемФрЧбФкжЫ кФ мХШжмЧШії біглЧбігкЧї ШФгж, Ф мФзЧд 
лХкЩіЧкХШФй е їЫ пжЩиФ е бжекФпХккяй зЧдкЧйЪ е кжЫ еХйХиькЧї пФЩмзж (лФю). 

2. РірХккя лШЧ лШжбФмжеФоію еХйХиь гХШдФбкжЫ і зЧйЪкФиькжЫ 
ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзжЫ ліглШжєйЩмб, ЪЩмФкЧб мФ ЧШвФкіеФоіЦ лШжЦйФюмь ЧШвФкж бжзЧкФбпЧї 
биФгж ФаЧ ЧШвФкж йіЩоХбЧвЧ ЩФйЧбШягЪбФккя біглЧбігкЧ гЧ їЫ лЧбкЧбФдХкь еФ 
зиЧлЧмФккяй лШФоібкжзіб ожЫ ліглШжєйЩмб, ЪЩмФкЧб мФ ЧШвФкіеФоіЦ. 

3. ЗХйиі Ъ лШжбФмкЪ биФЩкіЩмь ЧЩЧаФй, еФекФпХкжй Ъ пФЩмжкі лХШріЦ оієї ЩмФммі, 
лХШХгФюмьЩя аХеЧлиФмкЧ. 

4. ПиЧсФ еХйХиь, сЧ лХШХгФюмьЩя Ъ лШжбФмкЪ биФЩкіЩмь, ЩмФкЧбжмь Шіекжою йід 
еФвФиькЧю лиЧсХю еХйХиь, сЧ лХШХаЪбФиж Ъ лЧЩміЦкЧйЪ зЧШжЩмЪбФккі 
ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзжЫ ліглШжєйЩмб, ЪЩмФкЧб мФ ЧШвФкіеФоіЦ, і лиЧсХю еХйХиь, язі 
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еФижрФюмьЩя Ъ гХШдФбкіЦ пж зЧйЪкФиькіЦ биФЩкЧЩмі (иіЩЧвЧЩлЧгФШЩьзХ лШжекФпХккя, 
бЧгкжЦ нЧкг, ШХеХШбкжЦ нЧкг). 

5. ОЩЧаж, еФекФпХкі Ъ пФЩмжкі лХШріЦ оієї ЩмФммі, йФюмь вФШФкмЧбФкХ лШФбЧ ЧгХШдФмж 
ЩбЧю еХйХиькЪ пФЩмзЪ (лФЦ), бжгіиХкЪ б кФмЪШі (кФ йіЩоХбЧЩмі). 

6. ГШЧйФгякФй КзШФїкж іе пжЩиФ гХлЧШмЧбФкжЫ ЧЩіа, язі лЧЩХижижЩя б ЩіиьЩьзіЦ 
йіЩоХбЧЩмі, гХШдФбЧю еФаХелХпЪємьЩя аХезЧрмЧбкФ лХШХгФпФ Ъ биФЩкіЩмь еХйиі 
ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ лШжекФпХккя б ШЧейіШі еХйХиькЧвЧ лФю, бжекФпХкЧвЧ гия оієї 
йіЩоХбЧЩмі, еФ ШФЫЪкЧз еХйХиь еФлФЩЪ мФ ШХеХШбкЧвЧ нЧкгЪ б ШФеі їЫ кФябкЧЩмі. 

7. ПШж ЧапжЩиХккі ШЧейіШЪ еХйХиькЧї пФЩмзж (лФю) бШФЫЧбЪюмьЩя 
ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзі Ъвіггя, язі лХШХаЪбФиж Ъ лЧЩміЦкЧйЪ зЧШжЩмЪбФккі гХШдФбкжЫ мФ 
зЧйЪкФиькжЫ ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзжЫ ліглШжєйЩмб, ЪЩмФкЧб мФ ЧШвФкіеФоіЦ, еФ бжкямзЧй 
еХйХиь, сЧ еФижрФюмьЩя Ъ гХШдФбкіЦ мФ зЧйЪкФиькіЦ биФЩкЧЩмі. ЗФвФиькжЦ ШЧейіШ 
ЧапжЩиХкЧї гия лШжбФмжеФоії лиЧсі ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзжЫ Ъвігь лЧгіияємьЩя кФ еФвФиькЪ 
зіиьзіЩмь ЧЩіа, еФекФпХкжЫ Ъ пФЩмжкі лХШріЦ оієї ЩмФммі. 

8. ВФШміЩмь і ШЧейіШж б ЪйЧбкжЫ зФгФЩмШЧбжЫ вХзмФШФЫ еХйХиькжЫ пФЩмЧз (лФїб) 
лШФоібкжзіб біглЧбігкжЫ ліглШжєйЩмб, ЪЩмФкЧб і ЧШвФкіеФоіЦ мФ лХкЩіЧкХШіб е їЫ пжЩиФ є 
Шібкжйж. 

РЧейіШж еХйХиькжЫ гіиякЧз, сЧ бжгіияюмьЩя гия лШФоібкжзіб гХШдФбкжЫ мФ 
зЧйЪкФиькжЫ еФзиФгіб, ліглШжєйЩмб і ЧШвФкіеФоіЦ зЪиьмЪШж, ЧЩбімж мФ ЧЫЧШЧкж егЧШЧб'я мФ 
лХкЩіЧкХШіб е їЫ пжЩиФ, язі лШЧджбФюмь Ъ ЩіиьЩьзіЦ йіЩоХбЧЩмі ФаЧ ЩХижсФЫ йіЩьзЧвЧ мжлЪ, кХ 
йЧдЪмь лХШХбжсЪбФмж кЧШй аХеЧлиФмкЧї лХШХгФпі еХйХиькжЫ гіиякЧз вШЧйФгякФй, 
бЩмФкЧбиХкжЫ еФзЧкЧй гия бХгХккя ЧЩЧажЩмЧвЧ ЩХиякЩьзЧвЧ вЧЩлЧгФШЩмбФ. 

9. ВкЪмШівЧЩлЧгФШЩьзі рияЫж, вЧЩлЧгФШЩьзі гбЧШж, лЧиХеФЫжЩкі иіЩЧЩйЪвж мФ ікрі 
еФЫжЩкі кФЩФгдХккя, вігШЧмХЫкіпкі ЩлЧШЪгж, бЧгЧЦйж мЧсЧ йЧдЪмь аЪмж біглЧбігкЧ гЧ оьЧвЧ 
КЧгХзЩЪ лХШХгФкі Ъ биФЩкіЩмь вШЧйФгяк, ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзжЫ ліглШжєйЩмб, ЪЩмФкЧб мФ 
ЧШвФкіеФоіЦ, сЧ ЩмбЧШХкі зЧижркійж лШФоібкжзФйж гХШдФбкжЫ і зЧйЪкФиькжЫ 
ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзжЫ ліглШжєйЩмб, ЪЩмФкЧб мФ ЧШвФкіеФоіЦ. 

10. ОШвФкж бжзЧкФбпЧї биФгж ФаЧ ЧШвФкж йіЩоХбЧвЧ ЩФйЧбШягЪбФккя Ъ лШЧоХЩі 
лШжбФмжеФоії ЩмбЧШююмь ШХеХШбкжЦ нЧкг еХйХиь еФ лЧвЧгдХккяй ЦЧвЧ йіЩоя ШЧемФрЪбФккя 
е ЧЩЧаФйж, еФекФпХкжйж б пФЩмжкі лХШріЦ оієї ЩмФммі Ъ ШЧейіШі гЧ 15 бігЩЧмзіб лиЧсі ЪЩіЫ 
ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзжЫ Ъвігь, язі аЪиж Ъ лЧЩміЦкЧйЪ зЧШжЩмЪбФккі біглЧбігкжЫ ліглШжєйЩмб, 
ЪЩмФкЧб мФ ЧШвФкіеФоіЦ. 

11. РХеХШбкжЦ нЧкг еХйХиь лХШХаЪбФє Ъ гХШдФбкіЦ ФаЧ зЧйЪкФиькіЦ биФЩкЧЩмі і 
лШжекФпФємьЩя гия лЧгФиьрЧвЧ лХШХШЧелЧгіиЪ мФ бжзЧШжЩмФккя еФ оіиьЧбжй 
лШжекФпХккяй. 

ЛмОммя 26. ВжзСТжУмОккя еПйПиькжХ гіиякСз е йПиіСТОмжбкжйж УжУмПйОйж 
ЗХйХиькі гіиякзж, ЧгХШдФкі вШЧйФгякФйж бкФЩиігЧз лШжбФмжеФоії еХйХиь гХШдФбкжЫ 

мФ зЧйЪкФиькжЫ ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзжЫ ліглШжєйЩмб, кФ язжЫ ШЧемФрЧбФкі мФ нЪкзоіЧкЪюмь 
йХиіЧШФмжбкі ЩжЩмХйж, бжзЧШжЩмЧбЪюмьЩя ЩліиькЧ кФ лігЩмФбі ЪвЧгж. К ШФеі бігЩЪмкЧЩмі 
евЧгж сЧгЧ ЩліиькЧвЧ бжзЧШжЩмФккя еФекФпХкжЫ еХйХиькжЫ гіиякЧз лжмФккя бжШірЪємьЩя б 
ЩЪгЧбЧйЪ лЧШягзЪ. 

ЛмОммя 27. ЗаПТПдПккя лТОбО кО еПйию УіиьУьзСвСУлСгОТУьзжХ ліглТжєйУмб, 
ФУмОкСб мО СТвОкіеОоіР, СУСажУмжХ УПиякУьзжХ і нПТйПТУьзжХ вСУлСгОТУмб 
СіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзі ліглШжєйЩмбФ, ЪЩмФкЧбж мФ ЧШвФкіеФоії, ЧЩЧажЩмі ЩХиякЩьзі і 

нХШйХШЩьзі вЧЩлЧгФШЩмбФ, язі Ча'єгкЪюмьЩя б ФЩЧоіФоії мФ ікрі ЧШвФкіеФоіЦкЧ-лШФбЧбі нЧШйж, 
еаХШівФюмь лШФбЧ кФ ЩбЧї еХйХиькі гіиякзж, язсЧ ікрХ кХ лХШХгаФпХкЧ гЧвЧбЧШЧй. 
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ЛмОммя 28. ЗПйПиькі гіиякзж УіиьУьзСвСУлСгОТУьзжХ ліглТжєйУмб 
1. СіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзжй ліглШжєйЩмбФй, ЪЩмФкЧбФй мФ ЧШвФкіеФоіяй, зШій 

гХШдФбкжЫ і зЧйЪкФиькжЫ, еХйиі ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ лШжекФпХккя йЧдЪмь кФиХдФмж кФ 
лШФбі биФЩкЧЩмі. 

2. ПШФбЧ биФЩкЧЩмі кФ еХйию ожЫ ліглШжєйЩмб йЧдХ кФаЪбФмжЩя рияЫЧй бкХЩХккя гЧ 
ЩмФмЪмкЧвЧ зФлімФиЪ еХйХиькжЫ гіиякЧз їЫ еФЩкЧбкжзіб мФ лШжгаФккя еХйХиькжЫ гіиякЧз еФ 
гЧвЧбЧШФйж зЪлібиі-лШЧгФдЪ, ШХкмж, гФШЪбФккя, йікж, ікржйж ожбіиькЧ-лШФбЧбжйж ЪвЧгФйж. 

3. РХФиіеФоія лШФбФ биФЩкЧЩмі кФ еХйию еФекФпХкжйж ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзжйж 
ліглШжєйЩмбФйж егіЦЩкюємьЩя біглЧбігкЧ гЧ еФзЧкЪ. 

ЛмОммя 29. ВжекОпПккя йіУоя ТСемОрФбОккя еПйПиькжХ гіиякСз вТСйОгяк лТж 
иізбігОоії УіиьУьзСвСУлСгОТУьзжХ ліглТжєйУмб, ФУмОкСб мО СТвОкіеОоіР 

1. ПШж иізбігФоії ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзжЫ ліглШжєйЩмб, ЪЩмФкЧб мФ ЧШвФкіеФоіЦ 
лХШХбФдкХ лШФбЧ кФ ЧмШжйФккя еХйХиькжЫ гіиякЧз лЧШЪп е кФЩХиХкжйж лЪкзмФйж йФюмь 
биФЩкжзж еХйХиькжЫ пФЩмЧз (лФїб), язі лШЧджбФюмь Ъ ожЫ кФЩХиХкжЫ лЪкзмФЫ. 

2. МіЩоХ ШЧемФрЪбФккя еХйХиькжЫ гіиякЧз бжекФпФємьЩя е ЪШФЫЪбФккяй бжйЧв 
ШФоіЧкФиькЧї ЧШвФкіеФоії мХШжмЧШії і зЧйлФзмкЧЩмі еХйиХзЧШжЩмЪбФккя біглЧбігкЧ гЧ 
еХйиХблЧШягкжЫ лШЧХзміб, язі еФмбХШгдЪюмьЩя еаЧШФйж биФЩкжзіб еХйХиькжЫ пФЩмЧз (лФїб). 

ЛмОммя 30. КСелСгіи кПУіиьУьзСвСУлСгОТУьзжХ Фвігь лТж иізбігОоії 
УіиьУьзСвСУлСгОТУьзжХ ліглТжєйУмб 

1. ПШж иізбігФоії ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзжЫ ліглШжєйЩмб кХЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзі Ъвіггя, 
сЧ лХШХаЪбФиж Ъ їЫ биФЩкЧЩмі, ШЧелЧгіияюмьЩя біглЧбігкЧ гЧ ЪЩмФкЧбпжЫ гЧзЪйХкміб ожЫ 
ліглШжєйЩмб ФаЧ еФ евЧгЧю биФЩкжзіб еХйХиькжЫ пФЩмЧз (лФїб). К ШФеі кХгЧЩявкХккя евЧгж 
оХ лжмФккя бжШірЪємьЩя б ЩЪгЧбЧйЪ лЧШягзЪ. 

2. ЗХйХиькі гіиякзж гХШдФбкЧї і зЧйЪкФиькЧї биФЩкЧЩмі, язі лХШХаЪбФиж Ъ 
зЧШжЩмЪбФккі ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзжЫ ліглШжєйЩмб, ЪЩмФкЧб мФ ЧШвФкіеФоіЦ, сЧ иізбігЪюмьЩя, 
бзиюпФюмьЩя гЧ еХйХиь еФлФЩЪ ФаЧ лХШХгФюмьЩя Ъ биФЩкіЩмь пж зЧШжЩмЪбФккя біглЧбігкЧ 
гЧ оьЧвЧ КЧгХзЩЪ. 

ЛмОммя 31. ЗПйиі нПТйПТУьзСвС вСУлСгОТУмбО 
1. ЗХйиі нХШйХШЩьзЧвЧ вЧЩлЧгФШЩмбФ йЧдЪмь ЩзиФгФмжЩя іе: 
1) еХйХиькжЫ гіиякЧз, сЧ кФиХдФмь вШЧйФгякФй КзШФїкж - пиХкФй нХШйХШЩьзЧвЧ 

вЧЩлЧгФШЩмбФ кФ лШФбі биФЩкЧЩмі, зЧШжЩмЪбФккя; 
2) еХйХиькжЫ гіиякЧз, сЧ кФиХдФмь нХШйХШЩьзЧйЪ вЧЩлЧгФШЩмбЪ кФ лШФбі биФЩкЧЩмі, 

зЧШжЩмЪбФккя. 

ЛмОммя 32. ЙТжбОмжеОоія еПйПиькжХ гіиякСз пиПкОйж нПТйПТУьзжХ вСУлСгОТУмб 
1. ГШЧйФгякФй КзШФїкж - пиХкФй нХШйХШЩьзжЫ вЧЩлЧгФШЩмб лХШХгФюмьЩя аХеЧлиФмкЧ 

Ъ лШжбФмкЪ биФЩкіЩмь кФгФкі їй Ъ зЧШжЩмЪбФккя еХйХиькі гіиякзж Ъ ШЧейіШі еХйХиькЧї пФЩмзж 
(лФю) пиХкФ ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ ліглШжєйЩмбФ, ШЧемФрЧбФкЧвЧ кФ мХШжмЧШії біглЧбігкЧї 
ШФгж. 

2. Дія пФЩмжкж лХШрЧї оієї ЩмФммі кХ лЧржШюємьЩя кФ вШЧйФгяк, язі ШФкірХ кФаЪиж 
лШФбФ кФ еХйХиькЪ пФЩмзЪ (лФЦ). 

ЛмОммя 33. ЗПйПиькі гіиякзж СУСажУмжХ УПиякУьзжХ вСУлСгОТУмб 
1. ЗХйХиькі гіиякзж, лШжекФпХкі гия бХгХккя ЧЩЧажЩмЧвЧ ЩХиякЩьзЧвЧ вЧЩлЧгФШЩмбФ, 

йЧдЪмь лХШХгФбФмжЩя вШЧйФгякФйж Ъ зЧШжЩмЪбФккя юШжгжпкжй ЧЩЧаФй КзШФїкж і 
бжзЧШжЩмЧбЪбФмжЩя кжйж гия бХгХккя мЧбФШкЧвЧ ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ бжШЧакжомбФ, 
нХШйХШЩьзЧвЧ вЧЩлЧгФШЩмбФ аХе ейікж оіиьЧбЧвЧ лШжекФпХккя ожЫ еХйХиькжЫ гіиякЧз. 
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ЛмОммя 34. ЗПйиі гия УікСзСУіккя і бжлОУОккя ХФгСаж 
1. ГШЧйФгякж йЧдЪмь ЧШХкгЪбФмж еХйХиькі гіиякзж гия ЩікЧзЧЩіккя і бжлФЩФккя 

ЫЪгЧаж. 
2. ОШвФкж бжзЧкФбпЧї биФгж мФ ЧШвФкж йіЩоХбЧвЧ ЩФйЧбШягЪбФккя йЧдЪмь 

ЩмбЧШюбФмж кФ еХйияЫ, сЧ лХШХаЪбФюмь Ъ биФЩкЧЩмі гХШдФбж пж мХШжмЧШіФиькЧї вШЧйФгж, 
вШЧйФгЩьзі ЩікЧдФмі і лФЩЧбжсФ. 

ЛмОммя 35. ЗПйПиькі гіиякзж гия УОгібкжомбО 
1. ГШЧйФгякж КзШФїкж іе еХйХиь гХШдФбкЧї і зЧйЪкФиькЧї биФЩкЧЩмі йФюмь лШФбЧ 

кФаЪбФмж аХеЧлиФмкЧ Ъ биФЩкіЩмь ФаЧ кФ ЪйЧбФЫ ЧШХкгж еХйХиькі гіиякзж гия бХгХккя 
ікгжбігЪФиькЧвЧ ФаЧ зЧиХзмжбкЧвЧ ЩФгібкжомбФ. 

2. ІкЧеХйоі мФ ЧЩЧаж аХе вШЧйФгякЩмбФ, Ф мФзЧд юШжгжпкі ЧЩЧаж йЧдЪмь йФмж 
еХйХиькі гіиякзж гия бХгХккя ікгжбігЪФиькЧвЧ ФаЧ зЧиХзмжбкЧвЧ ЩФгібкжомбФ кФ ЪйЧбФЫ 
ЧШХкгж. 

3. ЗХйХиькі гіиякзж, лШжекФпХкі гия ЩФгібкжомбФ, йЧдЪмь бжзЧШжЩмЧбЪбФмжЩь гия 
еФзиФгФккя аФвФмЧШіпкжЫ лиЧгЧбжЫ кФЩФгдХкь, бжШЧсЪбФккя ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзжЫ 
зЪиьмЪШ, Ф мФзЧд гия ебХгХккя кХЧаЫігкжЫ аЪгжкзіб, вЧЩлЧгФШЩьзжЫ ЩлЧШЪг мЧсЧ. 

4. ДЧ еХйХиь еФвФиькЧвЧ зЧШжЩмЪбФккя ЩФгібкжоьзЧвЧ мЧбФШжЩмбФ кФиХдФмь еХйХиькі 
гіиякзж, еФЦкямі еФЫжЩкжйж ЩйЪвФйж, гЧШЧвФйж, лШЧїегФйж, аЪгібияйж і ЩлЧШЪгФйж 
еФвФиькЧвЧ зЧШжЩмЪбФккя. ЗХйиі еФвФиькЧвЧ зЧШжЩмЪбФккя ЩФгібкжоьзЧвЧ мЧбФШжЩмбФ 
аХеЧлиФмкЧ лХШХгФюмьЩя ЦЧйЪ Ъ биФЩкіЩмь еФ зиЧлЧмФккяй бжсЧвЧ ЧШвФкЪ ЪлШФбиіккя 
мЧбФШжЩмбФ гЧ біглЧбігкЧвЧ ЧШвФкЪ бжзЧкФбпЧї биФгж пж ЧШвФкЪ йіЩоХбЧвЧ ЩФйЧбШягЪбФккя 
кФ лігЩмФбі гЧзЪйХкмФоії іе еХйиХЪЩмШЧю, еФ язЧю егіЦЩкюбФиЧЩя нЧШйЪбФккя еХйХиькжЫ 
гіиякЧз ФаЧ мХЫкіпкЧї гЧзЪйХкмФоії іе еХйиХЪЩмШЧю сЧгЧ бЩмФкЧбиХккя (бігкЧбиХккя) йХд 
еХйХиькЧї гіиякзж б кФмЪШі (кФ йіЩоХбЧЩмі). 

5. ПШжбФмжеФоія еХйХиькЧї гіиякзж вШЧйФгякжкЧй - пиХкЧй ЩФгібкжоьзЧвЧ 
мЧбФШжЩмбФ егіЦЩкюємьЩя аХе евЧгж кФ мХ ікржЫ пиХкіб оьЧвЧ мЧбФШжЩмбФ. 

6. ВжзЧШжЩмФккя еХйХиькжЫ гіиякЧз ЩФгібкжоьзжЫ мЧбФШжЩмб егіЦЩкюємьЩя 
біглЧбігкЧ гЧ еФзЧкЪ мФ ЩмФмЪміб ожЫ мЧбФШжЩмб. 

ЛмОммя 36. ЗПйПиькі гіиякзж гия вСТСгкжомбО 
1. ГШЧйФгякФй ФаЧ їЫ Ча'єгкФккяй іе еХйХиь гХШдФбкЧї ФаЧ зЧйЪкФиькЧї биФЩкЧЩмі 

йЧдЪмь кФгФбФмжЩя б ЧШХкгЪ еХйХиькі гіиякзж гия вЧШЧгкжомбФ. 
ПиЧсФ еХйХиькЧї гіиякзж, сЧ кФгФємьЩя вШЧйФгякжкЪ б ЧШХкгЪ гия вЧШЧгкжомбФ, кХ 

йЧдХ лХШХбжсЪбФмж 0,6 вХзмФШФ. 
2. НФ еХйХиькжЫ гіиякзФЫ, кФгФкжЫ гия вЧШЧгкжомбФ, еФзиФгФккя аФвФмЧШіпкжЫ 

лиЧгЧбжЫ кФЩФгдХкь, Ф мФзЧд ЩлЧШЪгдХккя зФлімФиькжЫ аЪгібХиь і ЩлЧШЪг кХ гЧлЪЩзФємьЩя. 
3. НФ еХйХиькжЫ гіиякзФЫ, кФгФкжЫ гия вЧШЧгкжомбФ, йЧдЪмь аЪмж ебХгХкі мжйпФЩЧбі 

ЩлЧШЪгж гия еаХШівФккя ікбХкмФШю мФ еФЫжЩмЪ біг кХлЧвЧгж. ПіЩия еФзікпХккя ЩмШЧзЪ ЧШХкгж 
еФекФпХкЧї еХйХиькЧї гіиякзж лЧаЪгЧбФкі мжйпФЩЧбі ЩлЧШЪгж лігиявФюмь екХЩХккю 
биФЩкжзФйж ожЫ ЩлЧШЪг еФ їЫ ШФЫЪкЧз. 

ЛмОммя 37. ЙТОбС кПУіиьУьзСвСУлСгОТУьзжХ ліглТжєйУмб, ФУмОкСб мО СТвОкіеОоіР кО 
еПйию 

1. ПШжбФмкі кХЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзі ліглШжєйЩмбФ, ЪЩмФкЧбж мФ ЧШвФкіеФоії йЧдЪмь 
кФаЪбФмж Ъ биФЩкіЩмь ФаЧ ЧШХкгЪ еХйиі ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ мФ ікрЧвЧ лШжекФпХккя гия 
бХгХккя лігЩЧакЧвЧ вЧЩлЧгФШЩмбФ. 

2. ДХШдФбкі мФ зЧйЪкФиькі кХЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзі ліглШжєйЩмбФ, ЪЩмФкЧбж мФ 
ЧШвФкіеФоії йЧдЪмь кФаЪбФмж б ЧШХкгЪ еХйиі ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ мФ ікрЧвЧ лШжекФпХккя 
гия бХгХккя лігЩЧакЧвЧ вЧЩлЧгФШЩмбФ. 
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ЛмОммя 371. ИУСаижбСУмі бжзСТжУмОккя мО ТСелСТягдПккя еПйПиькжйж гіиякзОйж, 
ТСемОрСбОкжйж Ф йОУжбі еПйПиь УіиьУьзСвСУлСгОТУьзСвС лТжекОпПккя, О мОзСд 

лСиПеОХжУкжйж иіУСбжйж УйФвОйж, язі СайПдФюмь мОзжР йОУжб 
1. ЗХйХиькі гіиякзж ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ лШжекФпХккя, лШжекФпХкі гия бХгХккя 

ЧЩЧажЩмЧвЧ ЩХиякЩьзЧвЧ вЧЩлЧгФШЩмбФ, нХШйХШЩьзЧвЧ вЧЩлЧгФШЩмбФ, ШЧемФрЧбФкі Ъ йФЩжбі 
еХйХиь ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ лШжекФпХккя, йЧдЪмь бжзЧШжЩмЧбЪбФмжЩя їЫ биФЩкжзЧй, 
еХйиХзЧШжЩмЪбФпХй мФзЧд гия бХгХккя мЧбФШкЧвЧ ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ бжШЧакжомбФ 
аХе ейікж оіиьЧбЧвЧ лШжекФпХккя мФзжЫ еХйХиькжЫ гіиякЧз. 

2. ВиФЩкжзж еХйХиькжЫ гіиякЧз ЪЩіЫ нЧШй биФЩкЧЩмі, ШЧемФрЧбФкжЫ Ъ йФЩжбі еХйХиь 
ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ лШжекФпХккя, йЧдЪмь ЧайікюбФмжЩя мФзжйж еХйХиькжйж 
гіиякзФйж. 

Оайік (йікФ) еХйХиькЧї гіиякзж гХШдФбкЧї ФаЧ зЧйЪкФиькЧї биФЩкЧЩмі, ШЧемФрЧбФкЧї 
Ъ йФЩжбі еХйХиь ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ лШжекФпХккя, кФ ікрЪ еХйХиькЪ гіиякзЪ, 
ШЧемФрЧбФкЪ Ъ оьЧйЪ д йФЩжбі, егіЦЩкюємьЩя ижрХ Ъ ШФеі, язсЧ Чажгбі еХйХиькі гіиякзж 
йФюмь ЧгкФзЧбЪ кЧШйФмжбкЪ вШЧрЧбЪ ЧоікзЪ ФаЧ Шіекжоя йід кЧШйФмжбкжйж вШЧрЧбжйж 
ЧоікзФйж ЩмФкЧбжмь кХ аіиьр яз 10 бігЩЧмзіб. 

3. ВиФЩкжзж мФ ЧШХкгФШі еХйХиькжЫ гіиякЧз ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ лШжекФпХккя, 
ШЧемФрЧбФкжЫ Ъ йФЩжбі еХйХиь ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ лШжекФпХккя, кФ лХШіЧг гії 
гЧвЧбЧШЪ ЧШХкгж йЧдЪмь ЧайікюбФмжЩя кФиХдкжйж їй лШФбФйж зЧШжЩмЪбФккя еХйХиькжйж 
гіиякзФйж рияЫЧй беФєйкЧвЧ ЪзиФгФккя йід кжйж гЧвЧбЧШіб ЧШХкгж, ЩЪаЧШХкгж 
біглЧбігкжЫ гіиякЧз. 

4. ОЩЧаФ, язіЦ кФиХджмь лШФбЧ зЧШжЩмЪбФккя іЩмЧмкЧю пФЩмжкЧю йФЩжбЪ еХйХиь 
ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ лШжекФпХккя, йФє лШФбЧ ЧШХкгЪбФмж ікрі еХйХиькі гіиякзж 
ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ лШжекФпХккя, ШЧемФрЧбФкі Ъ мФзЧйЪ йФЩжбі, Ф Ъ ШФеі язсЧ ікрі 
еХйХиькі гіиякзж лХШХаЪбФюмь б ЧШХкгі, - кФ ЧгХШдФккя їЫ Ъ ЩЪаЧШХкгЪ, еФ ЪйЧбж лХШХгФпі їЫ 
биФЩкжзЪ (ЧШХкгФШю) Ъ зЧШжЩмЪбФккя (ЧШХкгФ, ЩЪаЧШХкгФ) ікрЧї еХйХиькЧї гіиякзж, 
ШЧемФрЧбФкЧї Ъ оьЧйЪ д йФЩжбі, кФ мФзжЦ ЩФйжЦ ЩмШЧз мФ кФ мФзжЫ ЩФйжЫ ЪйЧбФЫ, язсЧ 
бкФЩиігЧз пХШХеЩйЪддя кХбжзЧШжЩмФккя мФзжЫ еХйХиькжЫ гіиякЧз ЩмбЧШює лХШХрзЧгж Ъ 
ШФоіЧкФиькЧйЪ бжзЧШжЩмФккі еХйХиькжЫ гіиякЧз, сЧ лХШХаЪбФюмь Ъ зЧШжЩмЪбФккі оієї ЧЩЧаж. 
ПШФбЧ ЧШХкгж еХйиі кФаЪбФємьЩя б лЧШягзЪ, бЩмФкЧбиХкЧйЪ ЗФзЧкЧй КзШФїкж "ПШЧ ЧШХкгЪ 
еХйиі". 

ОЩЧаЧю, язіЦ кФиХджмь лШФбЧ зЧШжЩмЪбФккя іЩмЧмкЧю пФЩмжкЧю йФЩжбЪ еХйХиь 
ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ лШжекФпХккя, є еХйиХзЧШжЩмЪбФп, язЧйЪ кФиХджмь лШФбЧ 
зЧШжЩмЪбФккя (ЧШХкгФ, ХйнімХбежЩ) еХйХиькжйж гіиякзФйж, ШЧемФрЧбФкжйж Ъ йФЩжбі 
еХйХиь ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ лШжекФпХккя, еФвФиькЧю лиЧсХю кХ йХкр яз 75 бігЩЧмзіб 
ЪЩіЫ еХйХиь йФЩжбЪ. 

5. ЗХйХиькі гіиякзж гХШдФбкЧї пж зЧйЪкФиькЧї биФЩкЧЩмі ліг лЧиьЧбжйж гЧШЧвФйж, 
еФлШЧХзмЧбФкжйж гия гЧЩмЪлЪ гЧ еХйХиькжЫ гіиякЧз, ШЧемФрЧбФкжЫ Ъ йФЩжбі еХйХиь 
ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ лШжекФпХккя (зШій лЧиьЧбжЫ гЧШів, сЧ ЧайХдЪюмь йФЩжб), 
лХШХгФюмьЩя б ЧШХкгЪ аХе лШЧбХгХккя еХйХиькжЫ мЧШвіб биФЩкжзФй мФ/ФаЧ зЧШжЩмЪбФпФй 
еХйХиькжЫ гіиякЧз, ЩЪйідкжЫ іе еХйХиькжйж гіиякзФйж ліг мФзжйж лЧиьЧбжйж гЧШЧвФйж. 
СмШЧз ЧШХкгж мФзжЫ еХйХиькжЫ гіиякЧз ЩмФкЧбжмь 7 ШЧзіб. 

ПХШХгФпФ б ЧШХкгЪ еХйХиькжЫ гіиякЧз гХШдФбкЧї пж зЧйЪкФиькЧї биФЩкЧЩмі ліг 
лЧиьЧбжйж гЧШЧвФйж, еФлШЧХзмЧбФкжйж гия гЧЩмЪлЪ гЧ еХйХиькжЫ гіиякЧз, егіЦЩкюємьЩя 
еФ ЪйЧбж еФаХелХпХккя аХеЧлиФмкЧвЧ гЧЩмЪлЪ ЪЩіЫ еХйиХбиФЩкжзіб мФ еХйиХзЧШжЩмЪбФпіб гЧ 
кФиХдкжЫ їй еХйХиькжЫ гіиякЧз гия бжзЧШжЩмФккя їЫ еФ оіиьЧбжй лШжекФпХккяй. 

6. ЗХйХиькі гіиякзж ліг лЧиьЧбжйж гЧШЧвФйж, ШЧемФрЧбФкі Ъ йФЩжбі еХйХиь 
ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ лШжекФпХккя (зШій лЧиьЧбжЫ гЧШів, сЧ ЧайХдЪюмь йФЩжб), йЧдЪмь 
бжзЧШжЩмЧбЪбФмжЩя еХйиХбиФЩкжзЧй (еХйиХзЧШжЩмЪбФпХй) яз гия лШЧЫЧгЪ (лШЧїегЪ) гЧ 
ікржЫ еХйХиькжЫ гіиякЧз, ШЧемФрЧбФкжЫ Ъ мФзЧйЪ йФЩжбі, мФз і гия бжШЧсЪбФккя 
ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзЧї лШЧгЪзоії. 
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ВиФЩкжзж мФ зЧШжЩмЪбФпі еХйХиькжЫ гіиякЧз ЪЩіЫ нЧШй биФЩкЧЩмі, ШЧемФрЧбФкжЫ Ъ 
йФЩжбі еХйХиь ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ лШжекФпХккя, еЧаЧб'яеФкі кФгФбФмж лШФбЧ ЩХШбімЪмЪ 
гия еФаХелХпХккя лШЧЫЧгЪ (лШЧїегЪ) ікржй биФЩкжзФй мФ зЧШжЩмЪбФпФй еХйХиькжЫ гіиякЧз 
гЧ кФиХдкЧї їй кФ біглЧбігкЧйЪ лШФбі еХйХиькЧї гіиякзж. 

7. ЗХйХиькі гіиякзж ліг лЧиХеФЫжЩкжйж иіЩЧбжйж ЩйЪвФйж, язі ЧайХдЪюмь йФЩжб 
еХйХиь ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ лШжекФпХккя, лХШХгФюмьЩя Ъ лЧЩміЦкХ зЧШжЩмЪбФккя 
гХШдФбкжй ФаЧ зЧйЪкФиькжй ЩлХоіФиіеЧбФкжй ліглШжєйЩмбФй ФаЧ б ЧШХкгЪ ніежпкжй мФ 
юШжгжпкжй ЧЩЧаФй е ЧаЧб'яезЧбжй бзиюпХккяй гЧ гЧвЧбЧШЪ ЧШХкгж еХйиі ЪйЧб сЧгЧ 
ЪмШжйФккя мФ еаХШХдХккя мФзжЫ ЩйЪв і еФаХелХпХккя бжзЧкФккя кжйж нЪкзоіЦ 
ФвШЧиіЩЧмХЫкіпкЧї йХиіЧШФоії. 

ПШФбжиФ ЪмШжйФккя мФ еаХШХдХккя лЧиХеФЫжЩкжЫ иіЩЧбжЫ ЩйЪв, ШЧемФрЧбФкжЫ кФ 
еХйияЫ ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ лШжекФпХккя, бЩмФкЧбиює КФаікХм МікіЩмШіб КзШФїкж. 

8. МХді еХйХиькжЫ гіиякЧз, ШЧемФрЧбФкжЫ Ъ йФЩжбі еХйХиь ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ 
лШжекФпХккя, йЧдЪмь аЪмж ейікХкі Ъ лШЧоХЩі зЧкЩЧиігФоії еХйХиь кФ ЪйЧбФЫ мФ б лЧШягзЪ, 
бжекФпХкжЫ еФзЧкЧй. 

9. Дія оієї ЩмФммі лЧржШюємьЩя кФ бжзЧШжЩмФккя мФ ШЧелЧШягдХккя еХйХиькжйж 
гіиякзФйж гия бХгХккя мЧбФШкЧвЧ ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ бжШЧакжомбФ, нХШйХШЩьзЧвЧ 
вЧЩлЧгФШЩмбФ мФ ЧЩЧажЩмЧвЧ ЩХиякЩьзЧвЧ вЧЩлЧгФШЩмбФ. 

ГиОбО 6. ЗПйиі джмиСбСї мО вТСйОгУьзСї еОаФгСбж 

ЛмОммя 38. ВжекОпПккя еПйПиь джмиСбСї мО вТСйОгУьзСї еОаФгСбж 
ДЧ еХйХиь джмиЧбЧї мФ вШЧйФгЩьзЧї еФаЪгЧбж кФиХдФмь еХйХиькі гіиякзж, язі 

бжзЧШжЩмЧбЪюмьЩя гия ШЧейісХккя джмиЧбЧї еФаЪгЧбж, вШЧйФгЩьзжЫ аЪгібХиь і ЩлЧШЪг, 
ікржЫ Ча'єзміб еФвФиькЧвЧ зЧШжЩмЪбФккя. 

ЛмОммя 39. ВжзСТжУмОккя еПйПиь джмиСбСї мО вТСйОгУьзСї еОаФгСбж 
ВжзЧШжЩмФккя еХйХиь джмиЧбЧї мФ вШЧйФгЩьзЧї еФаЪгЧбж егіЦЩкюємьЩя біглЧбігкЧ гЧ 

вХкХШФиькЧвЧ лиФкЪ кФЩХиХкЧвЧ лЪкзмЪ, ікрЧї йіЩмЧаЪгібкЧї гЧзЪйХкмФоії, лиФкЪ еХйХиькЧ-
вЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ ЪЩмШЧю е гЧмШжйФккяй аЪгібХиькжЫ кЧШй. 

ЛмОммя 40. ЗПйПиькі гіиякзж гия аФгібкжомбО мО СаУиФвСбФбОккя джиСвС аФгжкзФ, 
вСУлСгОТУьзжХ аФгібПиь і вОТОдкСвС аФгібкжомбО 

ГШЧйФгякФй КзШФїкж еФ ШірХккяй ЧШвФкіб бжзЧкФбпЧї биФгж ФаЧ ЧШвФкіб йіЩоХбЧвЧ 
ЩФйЧбШягЪбФккя йЧдЪмь лХШХгФбФмжЩя аХеЧлиФмкЧ Ъ биФЩкіЩмь ФаЧ кФгФбФмжЩя б ЧШХкгЪ 
еХйХиькі гіиякзж гия аЪгібкжомбФ мФ ЧаЩиЪвЧбЪбФккя джиЧвЧ аЪгжкзЪ, вЧЩлЧгФШЩьзжЫ 
аЪгібХиь і вФШФдкЧвЧ аЪгібкжомбФ б йХдФЫ кЧШй, бжекФпХкжЫ ожй КЧгХзЩЧй. ПЧкФг кЧШйЪ 
аХеЧлиФмкЧї лХШХгФпі вШЧйФгякж йЧдЪмь кФаЪбФмж Ъ биФЩкіЩмь еХйХиькі гіиякзж гия 
еФекФпХкжЫ лЧмШХа еФ ожбіиькЧ-лШФбЧбжйж ЪвЧгФйж. 

ЛмОммя 41. ЗПйПиькі гіиякзж джмиСбС-аФгібПиькжХ (джмиСбжХ) і вОТОдкС-
аФгібПиькжХ зССлПТОмжбіб 

1. ЖжмиЧбЧ-аЪгібХиькжй (джмиЧбжй) мФ вФШФдкЧ-аЪгібХиькжй зЧЧлХШФмжбФй еФ 
ШірХккяй ЧШвФкіб бжзЧкФбпЧї биФгж ФаЧ ЧШвФкіб йіЩоХбЧвЧ ЩФйЧбШягЪбФккя еХйХиькі 
гіиякзж гия джмиЧбЧвЧ і вФШФдкЧвЧ аЪгібкжомбФ лХШХгФюмьЩя аХеЧлиФмкЧ Ъ биФЩкіЩмь ФаЧ 
кФгФюмьЩя б ЧШХкгЪ Ъ ШЧейіШі, язжЦ бЩмФкЧбиюємьЩя біглЧбігкЧ гЧ еФмбХШгдХкЧї 
йіЩмЧаЪгібкЧї гЧзЪйХкмФоії. 

2. ЖжмиЧбЧ-аЪгібХиькі (джмиЧбі) мФ вФШФдкЧ-аЪгібХиькі зЧЧлХШФмжбж йЧдЪмь 
кФаЪбФмж еХйХиькі гіиякзж Ъ биФЩкіЩмь еФ ожбіиькЧ-лШФбЧбжйж ЪвЧгФйж. 

ЛмОммя 42. ЗПйПиькі гіиякзж аОвОмСзбОТмжТкжХ аФгжкзіб 
1. ЗХйХиькі гіиякзж, кФ язжЫ ШЧемФрЧбФкі аФвФмЧзбФШмжШкі аЪгжкзж, Ф мФзЧд кФиХдкі 

гЧ кжЫ аЪгібиі, ЩлЧШЪгж мФ лШжаЪгжкзЧбі мХШжмЧШії гХШдФбкЧї ФаЧ зЧйЪкФиькЧї биФЩкЧЩмі, 
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кФгФюмьЩя б лЧЩміЦкХ зЧШжЩмЪбФккя ліглШжєйЩмбФй, ЪЩмФкЧбФй і ЧШвФкіеФоіяй, язі 
егіЦЩкююмь ЪлШФбиіккя ожйж аЪгжкзФйж. 

2. ЗХйХиькі гіиякзж, кФ язжЫ ШЧемФрЧбФкі аФвФмЧзбФШмжШкі аЪгжкзж, Ф мФзЧд кФиХдкі 
гЧ кжЫ аЪгібиі, ЩлЧШЪгж мФ лШжаЪгжкзЧбФ мХШжмЧШія, сЧ лХШХаЪбФюмь Ъ ЩліиькіЦ ЩЪйіЩкіЦ 
биФЩкЧЩмі биФЩкжзіб збФШмжШ мФ кХджмиЧбжЫ лШжйісХкь Ъ аЪгжкзЪ, лХШХгФюмьЩя аХеЧлиФмкЧ 
Ъ биФЩкіЩмь ФаЧ б лЧЩміЦкХ зЧШжЩмЪбФккя ЩліббиФЩкжзФй аФвФмЧзбФШмжШкЧвЧ аЪгжкзЪ б 
лЧШягзЪ, бЩмФкЧбиХкЧйЪ КФаікХмЧй МікіЩмШіб КзШФїкж. 

3. ПЧШягЧз бжзЧШжЩмФккя еХйХиькжЫ гіиякЧз, кФ язжЫ ШЧемФрЧбФкі аФвФмЧзбФШмжШкі 
аЪгжкзж, Ф мФзЧд кФиХдкі гЧ кжЫ аЪгібиі, ЩлЧШЪгж мФ лШжаЪгжкзЧбі мХШжмЧШії, бжекФпФємьЩя 
ЩліббиФЩкжзФйж. 

4. РЧейіШж мФ зЧкнівЪШФоія еХйХиькжЫ гіиякЧз, кФ язжЫ ШЧемФрЧбФкі аФвФмЧзбФШмжШкі 
аЪгжкзж, Ф мФзЧд кФиХдкі гЧ кжЫ аЪгібиі, ЩлЧШЪгж мФ лШжаЪгжкзЧбі мХШжмЧШії, бжекФпФюмьЩя 
кФ лігЩмФбі біглЧбігкЧї еХйиХблЧШягкЧї гЧзЪйХкмФоії. 

5. К ШФеі екжсХккя (ШЪЦкЪбФккя) аФвФмЧзбФШмжШкЧвЧ аЪгжкзЪ йФЦкЧбі лШФбФ кФ 
еХйХиькЪ гіиякзЪ, кФ язіЦ ШЧемФрЧбФкЧ мФзжЦ аЪгжкЧз, Ф мФзЧд кФиХдкі гЧ кьЧвЧ аЪгібиі, 
ЩлЧШЪгж мФ лШжаЪгжкзЧбФ мХШжмЧШія, еаХШівФюмьЩя еФ ЩліббиФЩкжзФйж аФвФмЧзбФШмжШкЧвЧ 
аЪгжкзЪ. 

ГиОбО 7. ЗПйиі лТжТСгкС-еОлСбігкСвС нСкгФ мО ікрСвС лТжТСгССХСТСккСвС 
лТжекОпПккя 

ЛмОммя 43. ЗПйиі лТжТСгкС-еОлСбігкСвС нСкгФ 
ЗХйиі лШжШЧгкЧ-еФлЧбігкЧвЧ нЧкгЪ - оХ гіиякзж ЩЪрі і бЧгкЧвЧ лШЧЩмЧШЪ е 

лШжШЧгкжйж зЧйлиХзЩФйж мФ Ча'єзмФйж, сЧ йФюмь ЧЩЧаижбЪ лШжШЧгЧЧЫЧШЧккЪ, ХзЧиЧвіпкЪ, 
кФЪзЧбЪ, ХЩмХмжпкЪ, ШХзШХФоіЦкЪ мФ ікрЪ оіккіЩмь, язжй біглЧбігкЧ гЧ еФзЧкЪ кФгФкЧ ЩмФмЪЩ 
мХШжмЧШіЦ мФ Ча'єзміб лШжШЧгкЧ-еФлЧбігкЧвЧ нЧкгЪ. 

ЛмОммя 44. ЛзиОг еПйПиь лТжТСгкС-еОлСбігкСвС нСкгФ 
ДЧ еХйХиь лШжШЧгкЧ-еФлЧбігкЧвЧ нЧкгЪ бзиюпФюмьЩя лШжШЧгкі мХШжмЧШії мФ Ча'єзмж 

(лШжШЧгкі еФлЧбігкжзж, кФоіЧкФиькі лШжШЧгкі лФШзж, аіЧЩнХШкі еФлЧбігкжзж, ШХвіЧкФиькі 
иФкгрФнмкі лФШзж, еФзФекжзж, лФй'ямзж лШжШЧгж, еФлЧбігкі ЪШЧпжсФ), Ф мФзЧд рмЪпкЧ 
ЩмбЧШХкі Ча'єзмж (аЧмФкіпкі ЩФгж, гХкгШЧиЧвіпкі лФШзж, еЧЧиЧвіпкі лФШзж, лФШзж-лФй'ямзж 
ЩФгЧбЧ-лФШзЧбЧвЧ йжЩмХомбФ). 

ЛмОммя 45. ВжзСТжУмОккя еПйПиь лТжТСгкС-еОлСбігкСвС нСкгФ 
1. ЗХйиі лШжШЧгкЧ-еФлЧбігкЧвЧ нЧкгЪ йЧдЪмь лХШХаЪбФмж Ъ гХШдФбкіЦ, зЧйЪкФиькіЦ 

мФ лШжбФмкіЦ биФЩкЧЩмі. 
2. ПЧШягЧз бжзЧШжЩмФккя еХйХиь лШжШЧгкЧ-еФлЧбігкЧвЧ нЧкгЪ бжекФпФємьЩя 

еФзЧкЧй. 

ЛмОммя 46. ЗПйиі ікрСвС лТжТСгССХСТСккСвС лТжекОпПккя мО їХ бжзСТжУмОккя 
1. ДЧ еХйХиь ікрЧвЧ лШжШЧгЧЧЫЧШЧккЧвЧ лШжекФпХккя кФиХдФмь еХйХиькі гіиякзж, б 

йХдФЫ язжЫ є лШжШЧгкі Ча'єзмж, сЧ йФюмь ЧЩЧаижбЪ кФЪзЧбЪ оіккіЩмь. 
2. МХді еХйХиь ікрЧвЧ лШжШЧгЧЧЫЧШЧккЧвЧ лШжекФпХккя еФзШілиююмьЩя кФ 

йіЩоХбЧЩмі йХдЧбжйж ФаЧ ікнЧШйФоіЦкжйж екФзФйж. 
3. ПЧШягЧз бжзЧШжЩмФккя еХйХиь ікрЧвЧ лШжШЧгЧЧЫЧШЧккЧвЧ лШжекФпХккя 

бжекФпФємьЩя еФзЧкЧй. 

ЛмОммя 461. ИайПдПккя Ф бжзСТжУмОккі еПйПиь мПТжмСТіР мО Са'єзміб лТжТСгкС-
еОлСбігкСвС нСкгФ 

1. ЗХйиі мХШжмЧШіЦ мФ Ча'єзміб лШжШЧгкЧ-еФлЧбігкЧвЧ нЧкгЪ бжзЧШжЩмЧбЪюмьЩя е 
ЪШФЫЪбФккяй ЧайХдХкь Ъ їЫ бжзЧШжЩмФккі, бжекФпХкжЫ біглЧбігкЧ гЧ ЗФзЧкЪ КзШФїкж "ПШЧ 
лШжШЧгкЧ-еФлЧбігкжЦ нЧкг КзШФїкж" мФ лЧиЧдХккяйж лШЧ оі мХШжмЧШії, Ча'єзмж. 
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2. ОЩЧаижбжЦ ШХджй ЧЫЧШЧкж, бігмбЧШХккя і бжзЧШжЩмФккя еХйХиь мХШжмЧШіЦ мФ 
Ча'єзміб лШжШЧгкЧ-еФлЧбігкЧвЧ нЧкгЪ лЧржШюємьЩя кФ бЩі ШЧемФрЧбФкі б йХдФЫ мФзжЫ 
мХШжмЧШіЦ мФ Ча'єзміб еХйиі мФ еХйХиькі гіиякзж кХеФиХдкЧ біг нЧШйж биФЩкЧЩмі мФ 
оіиьЧбЧвЧ лШжекФпХккя. 

ГиОбО 8. ЗПйиі СегСТСбпСвС лТжекОпПккя 

ЛмОммя 47. ВжекОпПккя еПйПиь СегСТСбпСвС лТжекОпПккя 
ДЧ еХйХиь ЧегЧШЧбпЧвЧ лШжекФпХккя кФиХдФмь еХйиі, сЧ йФюмь лШжШЧгкі иізЪбФиькі 

биФЩмжбЧЩмі, язі бжзЧШжЩмЧбЪюмьЩя ФаЧ йЧдЪмь бжзЧШжЩмЧбЪбФмжЩя гия лШЧніиФзмжзж 
еФЫбЧШюбФкь і иізЪбФккя июгХЦ. 

ЛмОммя 48. ИайПдПккя гіяиькСУмі кО еПйияХ СегСТСбпСвС лТжекОпПккя 
1. НФ еХйияЫ ЧегЧШЧбпЧвЧ лШжекФпХккя еФаЧШЧкяємьЩя гіяиькіЩмь, язФ ЩЪлХШХпжмь їЫ 

оіиьЧбЧйЪ лШжекФпХккю ФаЧ йЧдХ кХвФмжбкЧ ближкЪмж кФ лШжШЧгкі иізЪбФиькі биФЩмжбЧЩмі 
ожЫ еХйХиь. 

2. НФ мХШжмЧШіяЫ иізЪбФиькЧ-ЧегЧШЧбпжЫ йіЩоХбЧЩмХЦ і зЪШЧШміб бЩмФкЧбиююмьЩя 
ЧзШЪвж і еЧкж ЩФкімФШкЧї (віШкжпЧ-ЩФкімФШкЧї) ЧЫЧШЧкж. 

3. К йХдФЫ ЧзШЪвЪ ЩФкімФШкЧї (віШкжпЧ-ЩФкімФШкЧї) ЧЫЧШЧкж еФаЧШЧкяюмьЩя лХШХгФпФ 
еХйХиькжЫ гіиякЧз Ъ биФЩкіЩмь і кФгФккя Ъ зЧШжЩмЪбФккя ліглШжєйЩмбФй, ЪЩмФкЧбФй, 
ЧШвФкіеФоіяй і вШЧйФгякФй гия гіяиькЧЩмі, кХЩЪйіЩкЧї е ЧЫЧШЧкЧю лШжШЧгкжЫ иізЪбФиькжЫ 
биФЩмжбЧЩмХЦ і біглЧпжкзЧй кФЩХиХккя. 

БЪгібкжомбЧ Ча'єзміб джмиЧбЧвЧ, вШЧйФгЩьзЧвЧ лШжекФпХккя мФ ікржЫ Ча'єзміб, ікрФ 
вЧЩлЧгФШЩьзФ гіяиькіЩмь кФ еХйияЫ ЧегЧШЧбпЧвЧ лШжекФпХккя егіЦЩкююмьЩя бжзиюпкЧ еФ 
ЪйЧбж гЧмШжйФккя ШХджйіб ЧзШЪвіб і еЧк ЩФкімФШкЧї (віШкжпЧ-ЩФкімФШкЧї) ЧЫЧШЧкж, язсЧ мФзФ 
гіяиькіЩмь ЩЪйіЩкФ е ЧЫЧШЧкЧю лШжШЧгкжЫ иізЪбФиькжЫ ШХЩЪШЩіб і біглЧпжкзЧй кФЩХиХккя. 

ЛмОммя 49. ВжзСТжУмОккя еПйПиь СегСТСбпСвС лТжекОпПккя 
1. ЗХйиі ЧегЧШЧбпЧвЧ лШжекФпХккя йЧдЪмь лХШХаЪбФмж Ъ гХШдФбкіЦ, зЧйЪкФиькіЦ мФ 

лШжбФмкіЦ биФЩкЧЩмі. 
2. ПЧШягЧз бжзЧШжЩмФккя еХйХиь ЧегЧШЧбпЧвЧ лШжекФпХккя бжекФпФємьЩя еФзЧкЧй. 

ГиОбО 9. ЗПйиі ТПзТПОоіРкСвС лТжекОпПккя 

ЛмОммя 50. ВжекОпПккя еПйПиь ТПзТПОоіРкСвС лТжекОпПккя 
ДЧ еХйХиь ШХзШХФоіЦкЧвЧ лШжекФпХккя кФиХдФмь еХйиі, язі бжзЧШжЩмЧбЪюмьЩя гия 

ЧШвФкіеФоії біглЧпжкзЪ кФЩХиХккя, мЪШжейЪ мФ лШЧбХгХккя ЩлЧШмжбкжЫ еФЫЧгіб. 

ЛмОммя 51. ЛзиОг еПйПиь ТПзТПОоіРкСвС лТжекОпПккя 
ДЧ еХйХиь ШХзШХФоіЦкЧвЧ лШжекФпХккя кФиХдФмь еХйХиькі гіиякзж еХиХкжЫ еЧк і 

еХиХкжЫ кФЩФгдХкь йіЩм мФ ікржЫ кФЩХиХкжЫ лЪкзміб, кФбпФиькЧ-мЪШжЩмЩьзжЫ мФ ХзЧиЧвіпкжЫ 
ЩмХдЧз, йФШзЧбФкжЫ мШФЩ, еХйХиькі гіиякзж, еФЦкямі мХШжмЧШіяйж аЪгжкзіб біглЧпжкзЪ, 
лФкЩіЧкФміб, Ча'єзміб ніежпкЧї зЪиьмЪШж і ЩлЧШмЪ, мЪШжЩмжпкжЫ аФе, зХйліквіб, яЫм-зиЪаіб, 
ЩмФоіЧкФШкжЫ і кФйХмЧбжЫ мЪШжЩмжпкЧ-ЧегЧШЧбпжЫ мФаЧШіб, аЪгжкзіб ШжаФиЧз і йжЩижбоіб, 
гжмяпжЫ мЪШжЩмжпкжЫ ЩмФкоіЦ, гжмяпжЫ мФ ЩлЧШмжбкжЫ мФаЧШіб, ікржЫ ФкФиЧвіпкжЫ Ча'єзміб, Ф 
мФзЧд еХйХиькі гіиякзж, кФгФкі гия гФпкЧвЧ аЪгібкжомбФ і ЩлЧШЪгдХккя ікржЫ Ча'єзміб 
ЩмФоіЧкФШкЧї ШХзШХФоії. 

ЛмОммя 52. ВжзСТжУмОккя еПйПиь ТПзТПОоіРкСвС лТжекОпПккя 
1. ЗХйиі ШХзШХФоіЦкЧвЧ лШжекФпХккя йЧдЪмь лХШХаЪбФмж Ъ гХШдФбкіЦ, зЧйЪкФиькіЦ мФ 

лШжбФмкіЦ биФЩкЧЩмі. 
2. ЗХйиі еФвФиькЧвЧ зЧШжЩмЪбФккя гФпкЧвЧ зЧЧлХШФмжбЪ аХеЧлиФмкЧ лХШХгФюмьЩя 

ЦЧйЪ Ъ биФЩкіЩмь еФ зиЧлЧмФккяй бжсЧвЧ ЧШвФкЪ ЪлШФбиіккя зЧЧлХШФмжбЪ гЧ біглЧбігкЧвЧ 
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ЧШвФкЪ бжзЧкФбпЧї биФгж пж ЧШвФкЪ йіЩоХбЧвЧ ЩФйЧбШягЪбФккя кФ лігЩмФбі гЧзЪйХкмФоії іе 
еХйиХЪЩмШЧю, еФ язЧю егіЦЩкюбФиЧЩя нЧШйЪбФккя еХйХиькжЫ гіиякЧз ФаЧ мХЫкіпкЧї 
гЧзЪйХкмФоії іе еХйиХЪЩмШЧю сЧгЧ бЩмФкЧбиХккя (бігкЧбиХккя) йХд еХйХиькЧї гіиякзж б 
кФмЪШі (кФ йіЩоХбЧЩмі). ДЧ еХйХиь еФвФиькЧвЧ зЧШжЩмЪбФккя гФпкЧвЧ зЧЧлХШФмжбЪ кФиХдФмь 
еХйХиькі гіиякзж, еФЦкямі еФЫжЩкжйж ЩйЪвФйж, гЧШЧвФйж, лШЧїегФйж, аЪгібияйж і ЩлЧШЪгФйж 
еФвФиькЧвЧ зЧШжЩмЪбФккя. 

3. НФ еХйияЫ ШХзШХФоіЦкЧвЧ лШжекФпХккя еФаЧШЧкяємьЩя гіяиькіЩмь, сЧ лХШХрзЧгдФє 
ФаЧ йЧдХ лХШХрзЧгдФмж бжзЧШжЩмФккю їЫ еФ лШжекФпХккяй, Ф мФзЧд кХвФмжбкЧ ближбФє 
ФаЧ йЧдХ ближкЪмж кФ лШжШЧгкжЦ ЩмФк ожЫ еХйХиь. НФ мФзжЫ еХйияЫ (зШій еХйХиькжЫ 
гіиякЧз еХиХкжЫ еЧк і еХиХкжЫ кФЩФгдХкь йіЩм мФ ікржЫ кФЩХиХкжЫ лЪкзміб, кФбпФиькЧ-
мЪШжЩмЩьзжЫ мФ ХзЧиЧвіпкжЫ ЩмХдЧз, йФШзЧбФкжЫ мШФЩ, еХйХиькжЫ гіиякЧз, еФЦкямжЫ 
Ча'єзмФйж ніежпкЧї зЪиьмЪШж і ЩлЧШмЪ, ікржЫ ФкФиЧвіпкжЫ Ча'єзміб) гЧлЪЩзФємьЩя аЪгібкжомбЧ 
біглЧбігкЧ гЧ пжккЧї йіЩмЧаЪгібкЧї гЧзЪйХкмФоії Ча'єзміб джмиЧбЧвЧ мФ вШЧйФгЩьзЧвЧ 
лШжекФпХккя, сЧ кХ лЧШЪрЪюмь ШХджй бжзЧШжЩмФккя еХйХиь ШХзШХФоіЦкЧвЧ лШжекФпХккя. 

4. ПЧШягЧз бжзЧШжЩмФккя еХйХиь ШХзШХФоіЦкЧвЧ лШжекФпХккя бжекФпФємьЩя еФзЧкЧй. 

ГиОбО 10. ЗПйиі іУмСТжзС-зФиьмФТкСвС лТжекОпПккя 

ЛмОммя 53. ЛзиОг еПйПиь іУмСТжзС-зФиьмФТкСвС лТжекОпПккя 
1. ДЧ еХйХиь іЩмЧШжзЧ-зЪиьмЪШкЧвЧ лШжекФпХккя кФиХдФмь еХйиі, кФ язжЫ 

ШЧемФрЧбФкі лФй'ямзж зЪиьмЪШкЧї ЩлФгсжкж, їЫ зЧйлиХзЩж (ФкЩФйаиі), іЩмЧШжзЧ-зЪиьмЪШкі 
еФлЧбігкжзж, іЩмЧШжзЧ-зЪиьмЪШкі еФлЧбігкі мХШжмЧШії, ЧЫЧШЧкюбФкі ФШЫХЧиЧвіпкі мХШжмЧШії, 
йЪеХї лШЧЩмЧ кХаФ, йХйЧШіФиькі йЪеХї-ЩФгжаж. 

ЛмОммя 54. ВжзСТжУмОккя еПйПиь іУмСТжзС-зФиьмФТкСвС лТжекОпПккя 
1. ЗХйиі іЩмЧШжзЧ-зЪиьмЪШкЧвЧ лШжекФпХккя йЧдЪмь лХШХаЪбФмж Ъ гХШдФбкіЦ, 

зЧйЪкФиькіЦ мФ лШжбФмкіЦ биФЩкЧЩмі. 
2. НФбзЧиЧ іЩмЧШжзЧ-зЪиьмЪШкжЫ еФлЧбігкжзіб, іЩмЧШжзЧ-зЪиьмЪШкжЫ еФлЧбігкжЫ 

мХШжмЧШіЦ, Ча'єзміб зЪиьмЪШкЧї бЩХЩбімкьЧї ЩлФгсжкж, йЪеХїб лШЧЩмЧ кХаФ, йХйЧШіФиькжЫ 
йЪеХїб-ЩФгжа, язі кФгФкі мФ бжзЧШжЩмЧбЪюмьЩя гия лЧмШХа ЧЫЧШЧкж зЪиьмЪШкЧї ЩлФгсжкж, 
лФй'ямЧз зЪиьмЪШкЧї ЩлФгсжкж, їЫ зЧйлиХзЩіб (ФкЩФйаиіб) бЩмФкЧбиююмьЩя еЧкж ЧЫЧШЧкж 
лФй'ямЧз іе еФаЧШЧкЧю гіяиькЧЩмі, сЧ рзігижбЧ ближбФє ФаЧ йЧдХ ближкЪмж кФ гЧгХШдФккя 
ШХджйЪ бжзЧШжЩмФккя мФзжЫ еХйХиь. 

3. ПЧШягЧз бжзЧШжЩмФккя еХйХиь іЩмЧШжзЧ-зЪиьмЪШкЧвЧ лШжекФпХккя бжекФпФємьЩя 
еФзЧкЧй. 

ЛмОммя 541. ИайПдПккя Ф бжзСТжУмОккі еПйПиь Ф йПдОХ мПТжмСТії лОй'ямзж 
зФиьмФТкСї УлОгсжкж, іУмСТжзС-зФиьмФТкСвС еОлСбігкжзО, іУмСТжзС-зФиьмФТкСї 

еОлСбігкСї мПТжмСТії, СХСТСкюбОкСї ОТХПСиСвіпкСї мПТжмСТії, йФеПю лТСУмС кПаО, 
йПйСТіОиькСвС йФеПю-УОгжаж, еСк СХСТСкж, аФнПТкжХ еСк, іУмСТжпкжХ ОТПОиіб 

кОУПиПкжХ йіУоь, мПТжмСТіР Са'єзміб зФиьмФТкСї бУПУбімкьСї УлОгсжкж 
1. З йХмЧю ЧЫЧШЧкж зЪиьмЪШкЧї ЩлФгсжкж кФ бжзЧШжЩмФккя еХйХиь Ъ йХдФЫ мХШжмЧШії 

лФй'ямзж зЪиьмЪШкЧї ЩлФгсжкж, іЩмЧШжзЧ-зЪиьмЪШкЧвЧ еФлЧбігкжзФ, іЩмЧШжзЧ-зЪиьмЪШкЧї 
еФлЧбігкЧї мХШжмЧШії, ЧЫЧШЧкюбФкЧї ФШЫХЧиЧвіпкЧї мХШжмЧШії, йЪеХю лШЧЩмЧ кХаФ, 
йХйЧШіФиькЧвЧ йЪеХю-ЩФгжаж, еЧк ЧЫЧШЧкж, аЪнХШкЧї еЧкж, іЩмЧШжпкЧвЧ ФШХФиЪ кФЩХиХкЧвЧ 
йіЩоя, мХШжмЧШії Ча'єзмФ зЪиьмЪШкЧї бЩХЩбімкьЧї ЩлФгсжкж бЩмФкЧбиююмьЩя ЧайХдХккя 
біглЧбігкЧ гЧ ЗФзЧкЪ КзШФїкж "ПШЧ ЧЫЧШЧкЪ зЪиьмЪШкЧї ЩлФгсжкж". 

2. ОайХдХккя Ъ бжзЧШжЩмФккі еХйХиь Ъ йХдФЫ мХШжмЧШії лФй'ямзж зЪиьмЪШкЧї 
ЩлФгсжкж, іЩмЧШжзЧ-зЪиьмЪШкЧвЧ еФлЧбігкжзФ, іЩмЧШжзЧ-зЪиьмЪШкЧї еФлЧбігкЧї мХШжмЧШії, 
ЧЫЧШЧкюбФкЧї ФШЫХЧиЧвіпкЧї мХШжмЧШії, йЪеХю лШЧЩмЧ кХаФ, йХйЧШіФиькЧвЧ йЪеХю-ЩФгжаж, 
еЧк ЧЫЧШЧкж, іЩмЧШжпкЧвЧ ФШХФиЪ кФЩХиХкЧвЧ йіЩоя, аЪнХШкЧї еЧкж, мХШжмЧШії Ча'єзмФ 
зЪиьмЪШкЧї бЩХЩбімкьЧї ЩлФгсжкж лЧржШююмьЩя кФ ЪЩі ШЧемФрЧбФкі б йХдФЫ ожЫ мХШжмЧШіЦ 
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мФ Ча'єзміб еХйиі кХеФиХдкЧ біг їЫ оіиьЧбЧвЧ лШжекФпХккя. МХді мХШжмЧШії, кФ язЪ 
лЧржШююмьЩя мФзі ЧайХдХккя, бжекФпФюмьЩя біглЧбігкЧ гЧ ЗФзЧкЪ КзШФїкж "ПШЧ ЧЫЧШЧкЪ 
зЪиьмЪШкЧї ЩлФгсжкж" і еФекФпФюмьЩя б гЧзЪйХкмФоії іе еХйиХЪЩмШЧю, йіЩмЧаЪгібкіЦ 
гЧзЪйХкмФоії, кФЪзЧбЧ-лШЧХзмкіЦ гЧзЪйХкмФоії Ъ ЩнХШі ЧЫЧШЧкж зЪиьмЪШкЧї ЩлФгсжкж. 
ВігЧйЧЩмі лШЧ еФекФпХкі ЧайХдХккя Ъ бжзЧШжЩмФккі еХйХиь бкЧЩямьЩя гЧ ДХШдФбкЧвЧ 
еХйХиькЧвЧ зФгФЩмШЪ. 

3. РХджй бжзЧШжЩмФккя еХйХиь Ъ йХдФЫ мХШжмЧШії лФй'ямзж зЪиьмЪШкЧї ЩлФгсжкж, 
іЩмЧШжзЧ-зЪиьмЪШкЧвЧ еФлЧбігкжзФ, іЩмЧШжзЧ-зЪиьмЪШкЧї еФлЧбігкЧї мХШжмЧШії, ЧЫЧШЧкюбФкЧї 
ФШЫХЧиЧвіпкЧї мХШжмЧШії, йЪеХю лШЧЩмЧ кХаФ, йХйЧШіФиькЧвЧ йЪеХю-ЩФгжаж, еЧк ЧЫЧШЧкж, 
іЩмЧШжпкЧвЧ ФШХФиЪ кФЩХиХкЧвЧ йіЩоя, аЪнХШкЧї еЧкж, мХШжмЧШії Ча'єзмФ зЪиьмЪШкЧї 
бЩХЩбімкьЧї ЩлФгсжкж бжекФпФємьЩя кФЪзЧбЧ-лШЧХзмкЧю гЧзЪйХкмФоією Ъ ЩнХШі ЧЫЧШЧкж 
зЪиьмЪШкЧї ЩлФгсжкж, Ф гЧ еФмбХШгдХккя мФзЧї гЧзЪйХкмФоії - ЗФзЧкЧй КзШФїкж "ПШЧ 
ЧЫЧШЧкЪ зЪиьмЪШкЧї ЩлФгсжкж". 

ГиОбО 11. ЗПйиі иіУСвСУлСгОТУьзСвС лТжекОпПккя 

ЛмОммя 55. ВжекОпПккя еПйПиь иіУСвСУлСгОТУьзСвС лТжекОпПккя 
1. ДЧ еХйХиь иіЩЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ лШжекФпХккя кФиХдФмь еХйиі, бзШжмі иіЩЧбЧю 

ШЧЩижккіЩмю, Ф мФзЧд кХ бзШжмі иіЩЧбЧю ШЧЩижккіЩмю, кХиіЩЧбі еХйиі, язі кФгФкі мФ 
бжзЧШжЩмЧбЪюмьЩя гия лЧмШХа иіЩЧбЧвЧ вЧЩлЧгФШЩмбФ. 

2. ДЧ еХйХиь иіЩЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ лШжекФпХккя кХ кФиХдФмь еХйиі, еФЦкямі: 
Ф) еХиХкжйж кФЩФгдХккяйж Ъ йХдФЫ кФЩХиХкжЫ лЪкзміб, язі кХ бігкХЩХкі гЧ зФмХвЧШії 

иіЩіб; 
а) бжзиюпХкЧ 
б) ЧзШХйжйж гХШХбФйж і вШЪлФйж гХШХб, пФвФШкжзФйж кФ ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзжЫ 

ЪвіггяЫ, лШжЩФгжакжЫ, гФпкжЫ і ЩФгЧбжЫ гіиякзФЫ; 
в) лЧиХеФЫжЩкжйж иіЩЧбжйж ЩйЪвФйж кФ еХйияЫ ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ 

лШжекФпХккя. 
3. ВХгХккя иіЩЧбЧвЧ вЧЩлЧгФШЩмбФ гЧебЧияємьЩя кФ еХйияЫ ЪЩіЫ зФмХвЧШіЦ е 

гЧмШжйФккяй бжйЧв сЧгЧ бжзЧШжЩмФккя еХйХиькЧї гіиякзж еФ оіиьЧбжй лШжекФпХккяй. НФ 
ліглШжєйЩмбФ, ЪЩмФкЧбж, ЧШвФкіеФоії бЩіЫ нЧШй биФЩкЧЩмі, язі йФюмь Ъ зЧШжЩмЪбФккі пж 
биФЩкЧЩмі иіЩж кФ еХйияЫ ЪЩіЫ зФмХвЧШіЦ, лЧржШююмьЩя лШФбФ мФ ЧаЧб'яезж лЧЩміЦкжЫ 
иіЩЧзЧШжЩмЪбФпіб мФ биФЩкжзіб иіЩіб біглЧбігкЧ гЧ ЙіЩЧбЧвЧ зЧгХзЩЪ КзШФїкж. 

ЛмОммя 56. ВиОУкіУмь кО еПйиі иіУСвСУлСгОТУьзСвС лТжекОпПккя 
1. ЗХйиі иіЩЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ лШжекФпХккя йЧдЪмь лХШХаЪбФмж Ъ гХШдФбкіЦ, 

зЧйЪкФиькіЦ мФ лШжбФмкіЦ биФЩкЧЩмі. 
2. ГШЧйФгякФй мФ юШжгжпкжй ЧЩЧаФй еФ ШірХккяй ЧШвФкіб йіЩоХбЧвЧ 

ЩФйЧбШягЪбФккя мФ ЧШвФкіб бжзЧкФбпЧї биФгж йЧдЪмь аХеЧлиФмкЧ ФаЧ еФ лиФмЪ 
лХШХгФбФмжЩь Ъ биФЩкіЩмь еФйзкХкі еХйХиькі гіиякзж иіЩЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ лШжекФпХккя 
еФвФиькЧю лиЧсХю гЧ 5 вХзмФШіб Ъ ЩзиФгі Ъвігь ЩХиякЩьзжЫ, нХШйХШЩьзжЫ мФ ікржЫ 
вЧЩлЧгФШЩмб. 

3. ГШЧйФгякж мФ юШжгжпкі ЧЩЧаж Ъ бЩмФкЧбиХкЧйЪ еФзЧкЧй лЧШягзЪ йЧдЪмь кФаЪбФмж 
Ъ биФЩкіЩмь гия иіЩЧШЧебХгХккя еХйХиькі гіиякзж, Ф мФзЧд йЧдЪмь йФмж Ъ биФЩкЧЩмі иіЩж, 
ЩмбЧШХкі рияЫЧй иіЩЧШЧебХгХккя кФ кФаЪмжЫ Ъ биФЩкіЩмь Ъ бЩмФкЧбиХкЧйЪ еФзЧкЧй лЧШягзЪ 
еХйХиькжЫ гіиякзФЫ, Ф мФзЧд ЩФйЧеФиіЩХкі гіиякзж кФ кФаЪмжЫ Ъ биФЩкіЩмь Ъ бЩмФкЧбиХкЧйЪ 
еФзЧкЧй лЧШягзЪ еХйХиькжЫ гіиякзФЫ. 

ЛмОммя 57. ВжзСТжУмОккя еПйПиь иіУСвСУлСгОТУьзСвС лТжекОпПккя 
1. ЗХйХиькі гіиякзж иіЩЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ лШжекФпХккя еФ ШірХккяй ЧШвФкіб 

бжзЧкФбпЧї биФгж ФаЧ ЧШвФкіб йіЩоХбЧвЧ ЩФйЧбШягЪбФккя кФгФюмьЩя б лЧЩміЦкХ 
зЧШжЩмЪбФккя ЩлХоіФиіеЧбФкжй гХШдФбкжй ФаЧ зЧйЪкФиькжй иіЩЧвЧЩлЧгФШЩьзжй 
ліглШжєйЩмбФй, ікржй гХШдФбкжй і зЧйЪкФиькжй ліглШжєйЩмбФй, ЪЩмФкЧбФй мФ 
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ЧШвФкіеФоіяй, Ъ язжЫ ЩмбЧШХкЧ ЩлХоіФиіеЧбФкі лігШЧегіиж, гия бХгХккя иіЩЧбЧвЧ 
вЧЩлЧгФШЩмбФ. 

2. Ліежпкі мФ юШжгжпкі ЧЩЧаж йФюмь лШФбЧ кФ бігкХЩХккя гЧ еХйХиь 
иіЩЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ лШжекФпХккя еХйХиькжЫ гіиякЧз (Ъ мЧйЪ пжЩиі ЩФйЧеФиіЩХкжЫ), сЧ 
лХШХаЪбФюмь Ъ їЫ биФЩкЧЩмі і кФиХдФмь гЧ ЪЩіЫ зФмХвЧШіЦ еХйХиь (зШій еХйХиь лШжШЧгкЧ-
еФлЧбігкЧвЧ мФ ікрЧвЧ лШжШЧгЧЧЫЧШЧккЧвЧ лШжекФпХккя), Ф мФзЧд кФ бХгХккя кФ кжЫ 
иіЩЧбЧвЧ вЧЩлЧгФШЩмбФ. 

3. ПЧШягЧз бжзЧШжЩмФккя еХйХиь иіЩЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ лШжекФпХккя бжекФпФємьЩя 
еФзЧкЧй. 

ЛмОммя 571. ЛОйСеОиіУПкі еПйиі 
1. СФйЧеФиіЩХкФ гіиякзФ - оХ еХйХиькФ гіиякзФ аЪгь-язЧї зФмХвЧШії еХйХиь (зШій 

еХйХиь иіЩЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ лШжекФпХккя, лШжШЧгкЧ-еФлЧбігкЧвЧ мФ ікрЧвЧ 
лШжШЧгЧЧЫЧШЧккЧвЧ лШжекФпХккя) лиЧсХю лЧкФг 0,5 вХзмФШФ, бзШжмФ пФЩмзЧбЧ пж лЧбкіЩмю 
иіЩЧбЧю ШЧЩижккіЩмю, еФиіЩХккя язЧї бігаЪиЧЩя лШжШЧгкжй рияЫЧй. 

2. ВігкХЩХккя еХйХиькЧї гіиякзж лШжбФмкЧї биФЩкЧЩмі гЧ ЩФйЧеФиіЩХкЧї гіиякзж 
егіЦЩкюємьЩя її биФЩкжзЧй, Ф сЧгЧ еХйХиькжЫ гіиякЧз гХШдФбкЧї мФ зЧйЪкФиькЧї биФЩкЧЩмі 
- ЧШвФкЧй, язжЦ егіЦЩкює ШЧелЧШягдХккя кХю. 

ВігкХЩХккя еХйХиькЧї гіиякзж, сЧ лХШХаЪбФє Ъ зЧШжЩмЪбФккі, еФЩмФбі, гЧ 
ЩФйЧеФиіЩХкЧї гіиякзж егіЦЩкюємьЩя еФ лЧвЧгдХккяй іе еХйиХзЧШжЩмЪбФпХй, 
еФЩмФбЧгХШдФмХиХй. 

РірХккя ЧШвФкЪ бжзЧкФбпЧї биФгж пж ЧШвФкЪ йіЩоХбЧвЧ ЩФйЧбШягЪбФккя сЧгЧ 
бігкХЩХккя еХйХиькЧї гіиякзж гЧ ЩФйЧеФиіЩХкЧї гіиякзж лШжЦйФємьЩя еФ лЧгФккяй 
біглЧбігкЧвЧ мХШжмЧШіФиькЧвЧ ЧШвФкЪ оХкмШФиькЧвЧ ЧШвФкЪ бжзЧкФбпЧї биФгж, сЧ ШХФиіеЪє 
гХШдФбкЪ лЧиімжзЪ Ъ ЩнХШі иіЩЧбЧвЧ вЧЩлЧгФШЩмбФ. 

3. ВігкХЩХккя еХйХиькЧї гіиякзж гЧ ЩФйЧеФиіЩХкЧї гіиякзж егіЦЩкюємьЩя рияЫЧй 
бкХЩХккя гЧ ДХШдФбкЧвЧ еХйХиькЧвЧ зФгФЩмШЪ бігЧйЧЩмХЦ лШЧ кФиХдкіЩмь бЩіЫ її Ъвігь гЧ 
Ъвігь ЩФйЧеФиіЩХкЧї гіиякзж. ЗХйХиькФ гіиякзФ ббФдФємьЩя ЩФйЧеФиіЩХкЧю гіиякзЧю е гкя 
бкХЩХккя еФекФпХкжЫ бігЧйЧЩмХЦ гЧ ДХШдФбкЧвЧ еХйХиькЧвЧ зФгФЩмШЪ. 

4. ВігкХЩХккя еХйХиькЧї гіиякзж, ЩнЧШйЧбФкЧї яз Ча'єзм ожбіиькжЫ лШФб, бігЧйЧЩмі 
лШЧ язЪ бкХЩХкі гЧ ДХШдФбкЧвЧ еХйХиькЧвЧ зФгФЩмШЪ, гЧ ЩФйЧеФиіЩХкЧї гіиякзж 
егіЦЩкюємьЩя аХе ШЧеШЧаиХккя гЧзЪйХкмФоії іе еХйиХЪЩмШЧю. 

5. ВігкХЩХккя еХйХиькЧї гіиякзж, кХЩнЧШйЧбФкЧї яз Ча'єзм ожбіиькжЫ лШФб, Ф мФзЧд 
еХйХиькЧї гіиякзж, ЩнЧШйЧбФкЧї яз Ча'єзм ожбіиькжЫ лШФб, ФиХ бігЧйЧЩмі лШЧ язЪ кХ бкХЩХкі 
гЧ ДХШдФбкЧвЧ еХйХиькЧвЧ зФгФЩмШЪ, гЧ ЩФйЧеФиіЩХкЧї гіиякзж егіЦЩкюємьЩя біглЧбігкЧ 
гЧ гЧзЪйХкмФоії іе еХйиХЪЩмШЧю, кФ лігЩмФбі язЧї бігЧйЧЩмі лШЧ еХйХиькЪ гіиякзЪ бкЧЩямьЩя 
гЧ ДХШдФбкЧвЧ еХйХиькЧвЧ зФгФЩмШЪ. 

ГиОбО 12. ЗПйиі бСгкСвС нСкгФ 

ЛмОммя 58. ЛзиОг еПйПиь бСгкСвС нСкгФ 
1. ДЧ еХйХиь бЧгкЧвЧ нЧкгЪ кФиХдФмь еХйиі, еФЦкямі: 
Ф) йЧШяйж, ШіпзФйж, ЧеХШФйж, бЧгЧЩЫЧбжсФйж, ікржйж бЧгкжйж Ча'єзмФйж, аЧиЧмФйж, 

Ф мФзЧд ЧЩмШЧбФйж, кХ еФЦкямжйж иіЩФйж; 
а) лШжаХШХдкжйж еФЫжЩкжйж ЩйЪвФйж бегЧбд йЧШіб, ШіпЧз мФ кФбзЧиЧ бЧгЧЦй, зШій 

еХйХиь, еФЦкямжЫ иіЩФйж; 
б) вігШЧмХЫкіпкжйж, ікржйж бЧгЧвЧЩлЧгФШЩьзжйж ЩлЧШЪгФйж мФ зФкФиФйж, Ф мФзЧд 

еХйиі, бжгіиХкі ліг ЩйЪвж бігбХгХккя гия кжЫ; 
в) аХШХвЧбжйж ЩйЪвФйж бЧгкжЫ рияЫіб; 
ґ) рмЪпкЧ ЩмбЧШХкжйж еХйХиькжйж гіиякзФйж б йХдФЫ ФзбФмЧШіЦ йЧШЩьзжЫ лЧШміб. 
2. Дия ЩмбЧШХккя ЩлШжямижбЧвЧ ШХджйЪ бегЧбд йЧШіб, кФбзЧиЧ ЧеХШ, бЧгЧЩЫЧбжс мФ 

ікржЫ бЧгкжЫ Ча'єзміб бЩмФкЧбиююмьЩя бЧгЧЧЫЧШЧккі еЧкж, йХді язжЫ еФекФпФюмьЩя б 



ГФеХмФ "ВЩХ лШЧ аЪЫвФимХШЩьзжЦ Чаиіз" 31 gazeta.vobu.ua 
 

 

гЧзЪйХкмФоії іе еХйиХЪЩмШЧю, йіЩмЧаЪгібкіЦ гЧзЪйХкмФоії кФ йіЩоХбЧйЪ мФ ШХвіЧкФиькЧйЪ 
ШібкяЫ. ВігЧйЧЩмі лШЧ йХді бЧгЧЧЫЧШЧккжЫ еЧк бкЧЩямьЩя гЧ ДХШдФбкЧвЧ еХйХиькЧвЧ 
зФгФЩмШЪ. 

ПЧШягЧз бжекФпХккя ШЧейіШіб і йХд бЧгЧЧЫЧШЧккжЫ еЧк мФ ШХджй бХгХккя 
вЧЩлЧгФШЩьзЧї гіяиькЧЩмі б мФзжЫ еЧкФЫ бЩмФкЧбиююмьЩя КФаікХмЧй МікіЩмШіб КзШФїкж. 

ЛмОммя 59. ЙТОбС кО еПйиі бСгкСвС нСкгФ 
1. ЗХйиі бЧгкЧвЧ нЧкгЪ йЧдЪмь лХШХаЪбФмж Ъ гХШдФбкіЦ, зЧйЪкФиькіЦ мФ лШжбФмкіЦ 

биФЩкЧЩмі. 
2. ГШЧйФгякФй мФ юШжгжпкжй ЧЩЧаФй еФ ШірХккяй ЧШвФкіб бжзЧкФбпЧї биФгж ФаЧ 

ЧШвФкіб йіЩоХбЧвЧ ЩФйЧбШягЪбФккя йЧдЪмь аХеЧлиФмкЧ лХШХгФбФмжЩь Ъ биФЩкіЩмь еФйзкХкі 
лШжШЧгкі бЧгЧЦйж (еФвФиькЧю лиЧсХю гЧ 3 вХзмФШіб). ВиФЩкжзж кФ ЩбЧїЫ еХйХиькжЫ 
гіиякзФЫ йЧдЪмь Ъ бЩмФкЧбиХкЧйЪ лЧШягзЪ ЩмбЧШюбФмж ШжаЧвЧЩлЧгФШЩьзі, лШЧмжХШЧеіЦкі мФ 
ікрі рмЪпкі бЧгЧЦйж. 

3. ЗХйиі бЧгкЧвЧ нЧкгЪ еФ ШірХккяй ЧШвФкіб бжзЧкФбпЧї биФгж ФаЧ ЧШвФкіб йіЩоХбЧвЧ 
ЩФйЧбШягЪбФккя кФгФюмьЩя Ъ лЧЩміЦкХ зЧШжЩмЪбФккя: 

Ф) гХШдФбкжй бЧгЧвЧЩлЧгФШЩьзжй ЧШвФкіеФоіяй гия гЧвиягЪ еФ бЧгкжйж Ча'єзмФйж, 
лШжаХШХдкжйж еФЫжЩкжйж ЩйЪвФйж, ЩйЪвФйж бігбХгХккя, аХШХвЧбжйж ЩйЪвФйж бЧгкжЫ 
рияЫіб, вігШЧмХЫкіпкжйж ЩлЧШЪгФйж, Ф мФзЧд бХгХккя ФзбФзЪиьмЪШж мЧсЧ; 

а) гХШдФбкжй ліглШжєйЩмбФй гия ШЧейісХккя мФ гЧвиягЪ еФ гХШдФбкжйж Ча'єзмФйж 
лЧШмЧбЧї ікнШФЩмШЪзмЪШж; 

б) гХШдФбкжй ШжаЧвЧЩлЧгФШЩьзжй ліглШжєйЩмбФй, ЪЩмФкЧбФй і ЧШвФкіеФоіяй гия 
бХгХккя ФзбФзЪиьмЪШж; 

в) біЦЩьзЧбжй пФЩмжкФй ДХШдФбкЧї лШжзЧШгЧккЧї ЩиЪдаж КзШФїкж Ъ йХдФЫ 
лШжзЧШгЧккЧї ЩйЪвж е йХмЧю еФаХелХпХккя кФоіЧкФиькЧї аХелХзж і ЧаЧШЧкж гия 
аЪгібкжомбФ, ЧаиФрмЪбФккя мФ ЪмШжйФккя ікдХкХШкЧ-мХЫкіпкжЫ і нЧШмжнізФоіЦкжЫ ЩлЧШЪг, 
ЧвЧШЧд, лШжзЧШгЧккжЫ екФзіб, лШжзЧШгЧккжЫ лШЧЩіз, зЧйЪкізФоіЦ. 

4. ГШЧйФгякФй мФ юШжгжпкжй ЧЩЧаФй ЧШвФкФйж бжзЧкФбпЧї биФгж ФаЧ ЧШвФкФйж 
йіЩоХбЧвЧ ЩФйЧбШягЪбФккя іе еХйХиь бЧгкЧвЧ нЧкгЪ йЧдЪмь лХШХгФбФмжЩя кФ ЪйЧбФЫ 
ЧШХкгж еХйХиькі гіиякзж лШжаХШХдкжЫ еФЫжЩкжЫ ЩйЪв, ЩйЪв бігбХгХккя і аХШХвЧбжЫ ЩйЪв 
бЧгкжЫ рияЫіб, ЧеХШФ, бЧгЧЩЫЧбжсФ, ікрі бЧгЧЦйж, аЧиЧмФ мФ ЧЩмШЧбж гия ЩікЧзЧЩіккя, 
ШжаЧвЧЩлЧгФШЩьзжЫ лЧмШХа (Ъ мЧйЪ пжЩиі ШжакжомбФ (ФзбФзЪиьмЪШж), зЪиьмЪШкЧ-ЧегЧШЧбпжЫ, 
ШХзШХФоіЦкжЫ, ЩлЧШмжбкжЫ і мЪШжЩмжпкжЫ оіиХЦ, лШЧбХгХккя кФЪзЧбЧ-гЧЩиігкжЫ ШЧаім, 
гЧвиягЪ, ШЧейісХккя мФ ЧаЩиЪвЧбЪбФккя Ча'єзміб лЧШмЧбЧї ікнШФЩмШЪзмЪШж і вігШЧмХЫкіпкжЫ 
ЩлЧШЪг мЧсЧ, Ф мФзЧд рмЪпкЧ ЩмбЧШХкі еХйХиькі гіиякзж гия аЪгібкжомбФ мФ ХзЩлиЪФмФоії 
Ча'єзміб лЧШмЧбЧї ікнШФЩмШЪзмЪШж мФ ікржЫ Ча'єзміб бЧгкЧвЧ мШФкЩлЧШмЪ. ЗХйиі бЧгкЧвЧ 
нЧкгЪ йЧдЪмь аЪмж бігкХЩХкі гЧ еХйХиь йЧШЩьзЧвЧ і бкЪмШіркьЧвЧ бЧгкЧвЧ мШФкЩлЧШмЪ б 
лЧШягзЪ, бЩмФкЧбиХкЧйЪ еФзЧкЧй. 

5. ВжзЧШжЩмФккя еХйХиькжЫ гіиякЧз бЧгкЧвЧ нЧкгЪ гия ШжаФиьЩмбФ егіЦЩкюємьЩя еФ 
евЧгЧю їЫ биФЩкжзіб ФаЧ еФ лЧвЧгдХккяй іе еХйиХзЧШжЩмЪбФпФйж. 

ЛмОммя 60. ЙТжаПТПдкі еОХжУкі УйФвж 
1. ВегЧбд ШіпЧз, йЧШіб і кФбзЧиЧ ЧеХШ, бЧгЧЩЫЧбжс мФ ікржЫ бЧгЧЦй е йХмЧю ЧЫЧШЧкж 

лЧбХШЫкХбжЫ бЧгкжЫ Ча'єзміб біг еФаШЪгкХккя і еФЩйіпХккя мФ еаХШХдХккя їЫ бЧгкЧЩмі 
бЩмФкЧбиююмьЩя лШжаХШХдкі еФЫжЩкі ЩйЪвж. 

2. ПШжаХШХдкі еФЫжЩкі ЩйЪвж бЩмФкЧбиююмьЩя лЧ аХШХвФЫ ШіпЧз мФ кФбзЧиЧ бЧгЧЦй 
ЪегЧбд ЪШіеЪ бЧгж (Ъ йХдХккжЦ лХШіЧг) ржШжкЧю: 

Ф) гия йФижЫ ШіпЧз, ЩмШЪйзіб і лЧміпзіб, Ф мФзЧд ЩмФбзіб лиЧсХю йХкр яз 3 вХзмФШж - 
25 йХмШіб; 

а) гия ЩХШХгкіЫ ШіпЧз, бЧгЧЩЫЧбжс кФ кжЫ, бЧгЧЦй, Ф мФзЧд ЩмФбзіб лиЧсХю лЧкФг 3 
вХзмФШж - 50 йХмШіб; 

б) гия бХижзжЫ ШіпЧз, бЧгЧЩЫЧбжс кФ кжЫ мФ ЧеХШ - 100 йХмШіб. 
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ПШж зШЪмжекі ЩЫжиіб аіиьрХ мШьЧЫ вШФгЪЩіб йікійФиькФ ржШжкФ лШжаХШХдкЧї еФЫжЩкЧї 
ЩйЪвж лЧгбЧюємьЩя. 

3. КегЧбд йЧШіб мФ кФбзЧиЧ йЧШЩьзжЫ еФмЧз і ижйФкіб бЩмФкЧбиюємьЩя лШжаХШХдкФ 
еФЫжЩкФ ЩйЪвФ ржШжкЧю кХ йХкрХ гбЧЫ зіиЧйХмШіб біг ЪШіеЪ бЧгж. 

МХді лШжаХШХдкжЫ еФЫжЩкжЫ ЩйЪв, лиядкжЫ еЧк еФекФпФюмьЩя б гЧзЪйХкмФоії іе 
еХйиХЪЩмШЧю, йіЩмЧаЪгібкіЦ гЧзЪйХкмФоії кФ йіЩоХбЧйЪ мФ ШХвіЧкФиькЧйЪ ШібкяЫ мФ 
лЧекФпФюмьЩя ЧШвФкФйж бжзЧкФбпЧї биФгж, ЧШвФкФйж йіЩоХбЧвЧ ЩФйЧбШягЪбФккя кФ 
йіЩоХбЧЩмі ікнЧШйФоіЦкжйж екФзФйж. ВігЧйЧЩмі лШЧ йХді лШжаХШХдкжЫ еФЫжЩкжЫ ЩйЪв, 
лиядкжЫ еЧк бкЧЩямьЩя гЧ ДХШдФбкЧвЧ еХйХиькЧвЧ зФгФЩмШЪ яз бігЧйЧЩмі лШЧ ЧайХдХккя Ъ 
бжзЧШжЩмФккі еХйХиь. 

ПШжаХШХдкі еФЫжЩкі ЩйЪвж б йХдФЫ кФЩХиХкжЫ лЪкзміб бЩмФкЧбиююмьЩя евігкЧ е 
зЧйлиХзЩкжйж лиФкФйж лШЧЩмЧШЧбЧвЧ ШЧебжмзЪ мХШжмЧШіЦ мХШжмЧШіФиькжЫ вШЧйФг, 
вХкХШФиькжйж лиФкФйж кФЩХиХкжЫ лЪкзміб, Ф б ШФеі їЫ бігЩЪмкЧЩмі ФаЧ язсЧ йіЩмЧаЪгібкЧю 
гЧзЪйХкмФоією йХді мФзжЫ ЩйЪв кХ бЩмФкЧбиХкі, бЧкж бжекФпФюмьЩя ржШжкЧю 100 йХмШіб 
біг ЪШіеЪ бЧгж йЧШіб, йЧШЩьзжЫ еФмЧз і ижйФкіб, Ф гия ікржЫ бЧгкжЫ Ча'єзміб - евігкЧ е 
пФЩмжкЧю гШЪвЧю оієї ЩмФммі. 

ПШжаХШХдкі еФЫжЩкі ЩйЪвж бЩмФкЧбиююмьЩя кФ еХйХиькжЫ гіиякзФЫ ЪЩіЫ зФмХвЧШіЦ 
еХйХиь, зШій еХйХиь йЧШЩьзЧвЧ і бкЪмШіркьЧвЧ бЧгкЧвЧ мШФкЩлЧШмЪ. 

4. К йХдФЫ лШжаХШХдкжЫ еФЫжЩкжЫ ЩйЪв еФаХелХпЪємьЩя аХелХШХрзЧгкжЦ мФ 
аХеЧлиФмкжЦ гЧЩмЪл вШЧйФгяк гЧ ЪеаХШХддя йЧШіб, йЧШЩьзжЫ еФмЧз, ижйФкіб мФ ЧЩмШЧбіб Ъ 
бкЪмШіркіЫ йЧШЩьзжЫ бЧгФЫ Ъ йХдФЫ лиядкЧї еЧкж, гЧ аХШХвіб ШіпЧз, бЧгЧЦй мФ ЧЩмШЧбіб гия 
еФвФиькЧвЧ бЧгЧзЧШжЩмЪбФккя, зШій еХйХиь ЧЫЧШЧккжЫ еЧк, еЧк ЩФкімФШкЧї ЧЫЧШЧкж, 
ЩФкімФШкЧ-еФЫжЩкжЫ еЧк мФ еЧк ЧЩЧаижбЧвЧ ШХджйЪ бжзЧШжЩмФккя еХйХиь, Ф мФзЧд 
еХйХиькжЫ гіиякЧз, кФ язжЫ ШЧемФрЧбФкі: 

 вігШЧмХЫкіпкі, вігШЧйХмШжпкі мФ иікіЦкі ЩлЧШЪгж; 

 Ча'єзмж лігбжсХкЧї кХаХелХзж; 

 лФкЩіЧкФмж, Ча'єзмж ШХФаіиімФоії, ЩлЧШмЪ, ЩФкФмЧШії мФ ікрі иізЪбФиькЧ-ЧегЧШЧбпі 
еФзиФгж, гжмяпі ЧегЧШЧбпі мФаЧШж, сЧ йФюмь біглЧбігкі лХШХгаФпХкі еФзЧкЧй 
гЧзЪйХкмж кФ ЩлЧШЪгж мФ лШЧбФгдХккя біглЧбігкЧї гіяиькЧЩмі; 

 Ча'єзмж лШжШЧгкЧ-еФлЧбігкЧвЧ нЧкгЪ, Ча'єзмж зЪиьмЪШкЧї ЩлФгсжкж. 
ОайХдХккя гЧЩмЪлЪ вШЧйФгяк Ъ аЪгь-язжЦ ЩлЧЩіа (Ъ мЧйЪ пжЩиі рияЫЧй биФрмЪбФккя 

ЧвЧШЧд ФаЧ ікржЫ зЧкЩмШЪзоіЦ) гЧ ЪеаХШХддя бЧгкжЫ Ча'єзміб кФ еХйХиькжЫ гіиякзФЫ 
лШжаХШХдкжЫ еФЫжЩкжЫ ЩйЪв, сЧ лХШХаЪбФюмь Ъ зЧШжЩмЪбФккі вШЧйФгяк ФаЧ юШжгжпкжЫ ЧЩіа, 
Ф мФзЧд ЩлШФбияккя еФ кьЧвЧ лиФмж є лігЩмФбЧю гия лШжлжкХккя лШФбФ зЧШжЩмЪбФккя 
еХйХиькжйж гіиякзФйж лШжаХШХдкжЫ еФЫжЩкжЫ ЩйЪв еФ ШірХккяй ЩЪгЪ. 

ЛмОммя 61. ИайПдПккя Ф бжзСТжУмОккі еПйПиькжХ гіиякСз лТжаПТПдкжХ еОХжУкжХ 
УйФв ФегСбд ТіпСз, кОбзСиС бСгСРй мО кО СУмТСбОХ 

1. ПШжаХШХдкі еФЫжЩкі ЩйЪвж є лШжШЧгЧЧЫЧШЧккЧю мХШжмЧШією е ШХджйЧй ЧайХдХкЧї 
вЧЩлЧгФШЩьзЧї гіяиькЧЩмі. 

2. К лШжаХШХдкжЫ еФЫжЩкжЫ ЩйЪвФЫ ЪегЧбд ШіпЧз, кФбзЧиЧ бЧгЧЦй мФ кФ ЧЩмШЧбФЫ 
еФаЧШЧкяємьЩя: 

Ф) ШЧеЧШюбФккя еХйХиь (зШій лігвЧмЧбзж ґШЪкмЪ гия еФиЪдХккя і еФиіЩХккя), Ф мФзЧд 
ЩФгібкжомбЧ мФ вЧШЧгкжомбЧ; 

а) еаХШівФккя мФ еФЩмЧЩЪбФккя лХЩмжожгіб і гЧаШжб; 
б) биФрмЪбФккя иімкіЫ мФаЧШіб гия ЫЪгЧаж; 
в) аЪгібкжомбЧ аЪгь-язжЫ ЩлЧШЪг (зШій вігШЧмХЫкіпкжЫ, кФбівФоіЦкЧвЧ лШжекФпХккя, 

вігШЧйХмШжпкжЫ мФ иікіЦкжЫ, Ф мФзЧд ікдХкХШкЧ-мХЫкіпкжЫ і нЧШмжнізФоіЦкжЫ ЩлЧШЪг, ЧвЧШЧд, 
лШжзЧШгЧккжЫ екФзіб, лШжзЧШгЧккжЫ лШЧЩіз, зЧйЪкізФоіЦ), Ъ мЧйЪ пжЩиі аФе біглЧпжкзЪ, гФп, 
вФШФдіб мФ ЩмЧякЧз ФбмЧйЧаіиіб; 

ґ) биФрмЪбФккя ебФижс Щйіммя, вкЧєЩЫЧбжс, кФзЧлжпЪбФпіб ШігзжЫ і мбХШгжЫ бігЫЧгіб 
бжШЧакжомбФ, зиФгЧбжс, ЩзЧмЧйЧвжиькжзіб, лЧиіб ніиьмШФоії мЧсЧ; 
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г) йжммя мФ ЧаЩиЪвЧбЪбФккя мШФкЩлЧШмкжЫ еФЩЧаіб і мХЫкізж; 
Х) бжлФиюбФккя ЩЪЫЧї ШЧЩижккЧЩмі ФаЧ її еФижрзіб е лЧШЪрХккяй лЧШягзЪ, 

бЩмФкЧбиХкЧвЧ оХкмШФиькжй ЧШвФкЧй бжзЧкФбпЧї биФгж, сЧ еФаХелХпЪє нЧШйЪбФккя 
гХШдФбкЧї лЧиімжзж Ъ ЩнХШі ЧЫЧШЧкж кФбзЧижркьЧвЧ лШжШЧгкЧвЧ ЩХШХгЧбжсФ. 

К лШжаХШХдкжЫ еФЫжЩкжЫ ЩйЪвФЫ гЧебЧияюмьЩя ШХзЧкЩмШЪзоія, ШХЩмФбШФоія мФ 
зФлімФиькжЦ ШХйЧкм іЩкЪюпжЫ Ча'єзміб. 

3. Оа'єзмж, сЧ екФЫЧгямьЩя Ъ лШжаХШХдкіЦ еФЫжЩкіЦ ЩйЪеі, йЧдЪмь ХзЩлиЪФмЪбФмжЩя мФ 
йФмж біглЧбігкі ліг'їекі рияЫж, язсЧ лШж оьЧйЪ кХ лЧШЪрЪємьЩя її ШХджй. НХ лШжгФмкі гия 
ХзЩлиЪФмФоії ЩлЧШЪгж, Ф мФзЧд мі, сЧ кХ біглЧбігФюмь бЩмФкЧбиХкжй ШХджйФй 
вЧЩлЧгФШюбФккя, лігиявФюмь бжкХЩХккю е лШжаХШХдкжЫ еФЫжЩкжЫ ЩйЪв. 

4. РХджй вЧЩлЧгФШЩьзЧї гіяиькЧЩмі кФ еХйХиькжЫ гіиякзФЫ лШжаХШХдкжЫ еФЫжЩкжЫ 
ЩйЪв ЪегЧбд ШіпЧз, кФбзЧиЧ бЧгЧЦй мФ кФ ЧЩмШЧбФЫ бЩмФкЧбиюємьЩя еФзЧкЧй. 

5. К лШжаХШХдкжЫ еФЫжЩкжЫ ЩйЪвФЫ еФаЧШЧкяємьЩя биФрмЪбФккя ЧвЧШЧд ФаЧ ікржЫ 
зЧкЩмШЪзоіЦ, сЧ лХШХрзЧгдФюмь гЧЩмЪлЪ вШЧйФгяк гЧ аХШХвіб ШіпЧз, бЧгЧЦй мФ ЧЩмШЧбіб, 
зШій бжлФгзіб, лХШХгаФпХкжЫ еФзЧкЧй. 

ТФзі ЧвЧШЧді ФаЧ ікрі зЧкЩмШЪзоії гХйЧкмЪюмьЩя їЫкійж биФЩкжзФйж лШЧмявЧй гХЩямж 
гкіб ліЩия ЧгХШдФккя лжЩьйЧбЧї бжйЧвж йіЩоХбЧї гХШдФбкЧї ФгйікіЩмШФоії пж бжзЧкФбпЧвЧ 
ЧШвФкЪ ЩіиьЩьзЧї, ЩХижскЧї пж йіЩьзЧї ШФгж. К ШФеі кХбжзЧкФккя мФзЧї бжйЧвж еФекФпХкі 
ЧвЧШЧді ФаЧ ікрі зЧкЩмШЪзоії гХйЧкмЪюмьЩя еФ ШірХккяйж йіЩоХбЧї гХШдФбкЧї ФгйікіЩмШФоії 
пж бжзЧкФбпЧвЧ ЧШвФкЪ ЩіиьЩьзЧї, ЩХижскЧї пж йіЩьзЧї ШФгж. ВжгФмзж біглЧбігкЧвЧ 
йіЩоХбЧвЧ аюгдХмЪ, лЧб'яеФкі е гХйЧкмФдХй еФекФпХкжЫ ЧвЧШЧд ФаЧ ікржЫ зЧкЩмШЪзоіЦ, 
бігрзЧгЧбЪюмьЩя їЫкійж биФЩкжзФйж. 

К ШФеі язсЧ кХйЧдижбЧ бЩмФкЧбжмж биФЩкжзФ ЧвЧШЧді ФаЧ ікржЫ зЧкЩмШЪзоіЦ пж 
ЧЩЧаЪ, еФ ШірХккяй язЧї бЧкж аЪиж бЩмФкЧбиХкі, ЧлиФмФ ШЧаім, лЧб'яеФкжЫ іе гХйЧкмФдХй, 
лЧзиФгФємьЩя кФ ЧЩЧаЪ, Ъ зЧШжЩмЪбФккі язЧї лХШХаЪбФє еХйХиькФ гіиякзФ, кФ язіЦ 
бЩмФкЧбиХкФ ЧвЧШЧдФ ФаЧ ікрі зЧкЩмШЪзоії. 

ЛмОммя 62. ИайПдПккя Ф бжзСТжУмОккі еПйПиькжХ гіиякСз лТжаПТПдкжХ еОХжУкжХ 
УйФв ФегСбд йСТіб, йСТУьзжХ еОмСз і ижйОкіб мО кО СУмТСбОХ Ф бкФмТіркіХ йСТУьзжХ 

бСгОХ 
1. К лШжаХШХдкжЫ еФЫжЩкжЫ ЩйЪвФЫ ЪегЧбд йЧШіб, йЧШЩьзжЫ еФмЧз і ижйФкіб мФ кФ 

ЧЩмШЧбФЫ Ъ бкЪмШіркіЫ йЧШЩьзжЫ бЧгФЫ еФаЧШЧкяємьЩя: 
Ф) биФрмЪбФккя лЧиівЧкіб лЧаЪмЧбжЫ мФ лШЧйжЩиЧбжЫ бігЫЧгіб і кФзЧлжпЪбФпіб ЩміпкжЫ 

бЧг; 
а) биФрмЪбФккя бжвШХаіб гия кФзЧлжпХккя вЧЩлЧгФШЩьзЧ-лЧаЪмЧбжЫ ЩміпкжЫ бЧг 

Ча'єйЧй лЧкФг 1 зЪаіпкжЦ йХмШ кФ гЧаЪ; 
б) биФрмЪбФккя лЧиіб ніиьмШФоії мФ ЩмбЧШХккя ікржЫ ЩлЧШЪг гия лШжЦйФккя і 

екХеФШФдЪбФккя ШігзжЫ бігЫЧгіб; 
в) еФЩмЧЩЪбФккя ЩжиькЧгіюпжЫ лХЩмжожгіб; 
ґ) бжлФиюбФккя ЩЪЫЧї ШЧЩижккЧЩмі ФаЧ її еФижрзіб е лЧШЪрХккяй лЧШягзЪ, 

бЩмФкЧбиХкЧвЧ оХкмШФиькжй ЧШвФкЧй бжзЧкФбпЧї биФгж, сЧ еФаХелХпЪє нЧШйЪбФккя 
гХШдФбкЧї лЧиімжзж Ъ ЩнХШі ЧЫЧШЧкж кФбзЧижркьЧвЧ лШжШЧгкЧвЧ ЩХШХгЧбжсФ. 

2. РХджй вЧЩлЧгФШЩьзЧї гіяиькЧЩмі кФ еХйХиькжЫ гіиякзФЫ лШжаХШХдкжЫ еФЫжЩкжЫ 
ЩйЪв ЪегЧбд йЧШіб, йЧШЩьзжЫ еФмЧз і ижйФкіб мФ кФ ЧЩмШЧбФЫ Ъ бкЪмШіркіЫ йЧШЩьзжЫ бЧгФЫ 
бЩмФкЧбиюємьЩя еФзЧкЧй. 

3. К йХдФЫ лиядкЧї еЧкж лШжаХШХдкжЫ еФЫжЩкжЫ ЩйЪв еФаЧШЧкяємьЩя аЪгібкжомбЧ 
аЪгь-язжЫ ЩлЧШЪг, зШій вігШЧмХЫкіпкжЫ, вігШЧйХмШжпкжЫ мФ иікіЦкжЫ, Ф мФзЧд ікдХкХШкЧ-
мХЫкіпкжЫ і нЧШмжнізФоіЦкжЫ ЩлЧШЪг, ЧвЧШЧд, лШжзЧШгЧккжЫ екФзіб, лШжзЧШгЧккжЫ лШЧЩіз, 
зЧйЪкізФоіЦ. 

4. К йХдФЫ лиядкЧї еЧкж лШжаХШХдкжЫ еФЫжЩкжЫ ЩйЪв еФаЧШЧкяємьЩя биФрмЪбФккя 
ЧвЧШЧд ФаЧ ікржЫ зЧкЩмШЪзоіЦ, сЧ лХШХрзЧгдФюмь гЧЩмЪлЪ вШЧйФгяк гЧ ЪеаХШХддя йЧШіб, 
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йЧШЩьзжЫ еФмЧз, ижйФкіб мФ ЧЩмШЧбіб Ъ бкЪмШіркіЫ йЧШЩьзжЫ бЧгФЫ, зШій бжлФгзіб, 
лХШХгаФпХкжЫ еФзЧкЧй. 

ТФзі ЧвЧШЧді ФаЧ ікрі зЧкЩмШЪзоії гХйЧкмЪюмьЩя їЫкійж биФЩкжзФйж лШЧмявЧй гХЩямж 
гкіб ліЩия ЧгХШдФккя лжЩьйЧбЧї бжйЧвж йіЩоХбЧї гХШдФбкЧї ФгйікіЩмШФоії пж бжзЧкФбпЧвЧ 
ЧШвФкЪ ЩіиьЩьзЧї, ЩХижскЧї пж йіЩьзЧї ШФгж. К ШФеі кХбжзЧкФккя мФзЧї бжйЧвж еФекФпХкі 
ЧвЧШЧді ФаЧ ікрі зЧкЩмШЪзоії гХйЧкмЪюмьЩя еФ ШірХккяйж йіЩоХбЧї гХШдФбкЧї ФгйікіЩмШФоії 
пж бжзЧкФбпЧвЧ ЧШвФкЪ ЩіиьЩьзЧї, ЩХижскЧї пж йіЩьзЧї ШФгж. ВжгФмзж біглЧбігкЧвЧ 
йіЩоХбЧвЧ аюгдХмЪ, лЧб'яеФкі е гХйЧкмФдХй еФекФпХкжЫ ЧвЧШЧд ФаЧ ікржЫ зЧкЩмШЪзоіЦ, 
бігрзЧгЧбЪюмьЩя їЫкійж биФЩкжзФйж. 

ЛмОммя 63. ЛйФвж бігбПгПккя 
1. Дия еФаХелХпХккя ХзЩлиЪФмФоії мФ еФЫжЩмЪ біг еФаШЪгкХккя, лЧрзЧгдХккя і 

ШЪЦкЪбФккя зФкФиіб еШЧрЪбФиькжЫ і ЧЩЪрЪбФиькжЫ ЩжЩмХй, вігШЧмХЫкіпкжЫ мФ 
вігШЧйХмШжпкжЫ ЩлЧШЪг, бЧгЧЦй і вШХаХиь кФ аХШХвФЫ ШіпЧз бжгіияюмьЩя еХйХиькі гіиякзж 
ЩйЪв бігбХгХккя е ЧЩЧаижбжй ШХджйЧй бжзЧШжЩмФккя. 

2. РЧейіШж мФ ШХджй бжзЧШжЩмФккя еХйХиькжЫ гіиякЧз ЩйЪв бігбХгХккя 
бжекФпФюмьЩя еФ лШЧХзмФйж еХйиХЪЩмШЧю, язі ШЧеШЧаияюмьЩя і еФмбХШгдЪюмьЩя б 
ЪЩмФкЧбиХкЧйЪ лЧШягзЪ. 

3. ЗХйХиькі гіиякзж б йХдФЫ ЩйЪв бігбХгХккя кФгФюмьЩя гия ЩмбЧШХккя 
бЧгЧЧЫЧШЧккжЫ кФЩФгдХкь, аХШХвЧЪзШілиюбФиькжЫ мФ лШЧмжХШЧеіЦкжЫ вігШЧмХЫкіпкжЫ 
ЩлЧШЪг, аЪгібкжомбФ лХШХлШФб мЧсЧ. 

ЛмОммя 64. БПТПвСбі УйФвж бСгкжХ рияХіб 
1. НФ ЩЪгкЧлиФбкжЫ бЧгкжЫ рияЫФЫ еФ йХдФйж кФЩХиХкжЫ лЪкзміб гия зЧШжЩмЪбФккя е 

йХмЧю лШЧбХгХккя ШЧаім, лЧб'яеФкжЫ іе ЩЪгкЧлиФбЩмбЧй, бЩмФкЧбиююмьЩя аХШХвЧбі ЩйЪвж 
бЧгкжЫ рияЫіб. 

КЧШжЩмЪбФккя аХШХвЧбЧю ЩйЪвЧю бЧгкжЫ рияЫіб гия кФбівФоіЦкЧ-вігШЧвШФніпкЧвЧ 
еФаХелХпХккя ЩЪгкЧлиФбЩмбФ кФ бкЪмШіркіЫ бЧгкжЫ рияЫФЫ егіЦЩкюємьЩя аХеЧлиФмкЧ. 

2. РЧейіШ аХШХвЧбЧї ЩйЪвж бЧгкЧвЧ рияЫЪ бжекФпФємьЩя ржШжкЧю 20 йХмШіб біг ЪШіеЪ 
бЧгж бвижа аХШХвФ лШж ЩХШХгкьЧ-аФвФмЧШіпкЧйЪ Шібкі бЧгж Ъ йХдФЫ лШжШЧгкжЫ гіиякЧз ШіпЧз 
і кЧШйФиькЧйЪ лігліШкЧйЪ Шібкі Ъ йХдФЫ рмЪпкЧ ЩмбЧШХкжЫ бЧгкжЫ рияЫіб. НФ аХШХеі, сЧ 
йФє ЪЫжи аіиьрХ 45 вШФгЪЩіб, аХШХвЧбФ ЩйЪвФ бЧгкЧвЧ рияЫЪ бжекФпФємьЩя бвижа аХШХвФ біг 
ЦЧвЧ зШФю. 

3. ПЧШягЧз бЩмФкЧбиХккя мФ бжзЧШжЩмФккя аХШХвЧбжЫ ЩйЪв бЧгкжЫ рияЫіб 
бжекФпФюмьЩя КФаікХмЧй МікіЩмШіб КзШФїкж. 

4. ПШФбЧ зЧШжЩмЪбФккя аХШХвЧбЧю ЩйЪвЧю бЧгкжЫ рияЫіб кХ лЧржШюємьЩя кФ 
ЧЩЧаижбЧ ЧЫЧШЧкюбФкі лШжШЧгкі мХШжмЧШії, еХйХиькі гіиякзж, кФ язжЫ ШЧейісХкі 
вігШЧмХЫкіпкі мФ йХиіЧШФмжбкі ЩлЧШЪгж. 

ГиОбО 13. ЗПйиі лТСйжУиСбСУмі, мТОкУлСТмФ, ПиПзмТСккжХ зСйФкізОоіР, 
ПкПТвПмжзж, СаСТСкж мО ікрСвС лТжекОпПккя 

ЛмОммя 65. ВжекОпПккя еПйПиь лТСйжУиСбСУмі, мТОкУлСТмФ, ПиПзмТСккжХ 
зСйФкізОоіР, ПкПТвПмжзж, СаСТСкж мО ікрСвС лТжекОпПккя 

1. ЗХйияйж лШЧйжЩиЧбЧЩмі, мШФкЩлЧШмЪ, ХиХзмШЧккжЫ зЧйЪкізФоіЦ, ХкХШвХмжзж, 
ЧаЧШЧкж мФ ікрЧвЧ лШжекФпХккя бжекФюмьЩя еХйХиькі гіиякзж, кФгФкі б ЪЩмФкЧбиХкЧйЪ 
лЧШягзЪ ліглШжєйЩмбФй, ЪЩмФкЧбФй мФ ЧШвФкіеФоіяй гия егіЦЩкХккя біглЧбігкЧї гіяиькЧЩмі. 

2. ПЧШягЧз бжзЧШжЩмФккя еХйХиь лШЧйжЩиЧбЧЩмі, мШФкЩлЧШмЪ, ХиХзмШЧккжЫ 
зЧйЪкізФоіЦ, ХкХШвХмжзж, ЧаЧШЧкж мФ ікрЧвЧ лШжекФпХккя бЩмФкЧбиюємьЩя еФзЧкЧй. 

ЛмОммя 66. ЗПйиі лТСйжУиСбСУмі 
1. ДЧ еХйХиь лШЧйжЩиЧбЧЩмі кФиХдФмь еХйиі, кФгФкі гия ШЧейісХккя мФ ХзЩлиЪФмФоії 

ЧЩкЧбкжЫ, лігЩЧакжЫ і гЧлЧйідкжЫ аЪгібХиь мФ ЩлЧШЪг лШЧйжЩиЧбжЫ, віШкжпЧгЧаЪбкжЫ, 
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мШФкЩлЧШмкжЫ мФ ікржЫ ліглШжєйЩмб, їЫ ліг'їекжЫ рияЫіб, ікдХкХШкжЫ йХШХд, 
ФгйікіЩмШФмжбкЧ-лЧаЪмЧбжЫ аЪгібХиь, ікржЫ ЩлЧШЪг. 

2. ЗХйиі лШЧйжЩиЧбЧЩмі йЧдЪмь лХШХаЪбФмж Ъ гХШдФбкіЦ, зЧйЪкФиькіЦ мФ лШжбФмкіЦ 
биФЩкЧЩмі. 

3. РЧейіШж еХйХиькжЫ гіиякЧз, сЧ кФгФюмьЩя гия еФекФпХкжЫ оіиХЦ, бжекФпФюмьЩя 
біглЧбігкЧ гЧ еФмбХШгдХкжЫ б ЪЩмФкЧбиХкЧйЪ лЧШягзЪ гХШдФбкжЫ кЧШй і лШЧХзмкЧї 
гЧзЪйХкмФоії, Ф бігбХгХккя еХйХиькжЫ гіиякЧз егіЦЩкюємьЩя е ЪШФЫЪбФккяй пХШвЧбЧЩмі їЫ 
ЧЩбЧєккя. 

4. НФгФккя еХйХиькжЫ гіиякЧз гия лЧмШХа, лЧб'яеФкжЫ е зЧШжЩмЪбФккяй кФгШФйж, 
лШЧбЧгжмьЩя ліЩия ЧнЧШйиХккя б ЪЩмФкЧбиХкЧйЪ лЧШягзЪ лШФб зЧШжЩмЪбФккя кФгШФйж і 
бігкЧбиХккя еХйХиь евігкЧ іе еФмбХШгдХкжй біглЧбігкжй ШЧаЧпжй лШЧХзмЧй еХйиХЪЩмШЧю 
кФ ШФкірХ біглШФоьЧбФкжЫ лиЧсФЫ Ъ бЩмФкЧбиХкі ЩмШЧзж. 

ЗХйХиькі гіиякзж ЪЩіЫ нЧШй биФЩкЧЩмі мФ зФмХвЧШіЦ кФгФюмьЩя биФЩкжзФй 
ЩлХоіФиькжЫ гЧебЧиіб кФ гЧЩиігкЧ-лШЧйжЩиЧбЪ ШЧеШЧазЪ ШЧгЧбжс аЪШрмжкЪ, ікржЫ 
зЧШжЩкжЫ зЧлФижк еФвФиькЧгХШдФбкЧвЧ екФпХккя мФ/ФаЧ бжгЧаЪбФккя аЪШрмжкЪ, ікржЫ 
зЧШжЩкжЫ зЧлФижк еФвФиькЧгХШдФбкЧвЧ екФпХккя рияЫЧй бЩмФкЧбиХккя еХйХиькжЫ 
ЩХШбімЪміб евігкЧ е йХдФйж мФ ЩмШЧзФйж гії біглЧбігкжЫ ЩлХоіФиькжЫ гЧебЧиіб кФ 
зЧШжЩмЪбФккя кФгШФйж (іе ФбмЧйФмжпкжй лШЧгЧбдХккяй ЩмШЧзЪ гії ЩХШбімЪмЪ б ШФеі 
лШЧгЧбдХккя ЩмШЧзЪ гії біглЧбігкЧвЧ ЩлХоіФиькЧвЧ гЧебЧиЪ кФ зЧШжЩмЪбФккя кФгШФйж) аХе 
ейікж оіиьЧбЧвЧ лШжекФпХккя ожЫ еХйХиькжЫ гіиякЧз, зШій еХйХиь лШжШЧгкЧ-еФлЧбігкЧвЧ 
нЧкгЪ, ЧегЧШЧбпЧвЧ лШжекФпХккя, ШХзШХФоіЦкЧвЧ лШжекФпХккя, іЩмЧШжзЧ-зЪиьмЪШкЧвЧ 
лШжекФпХккя мФ бЧгкЧвЧ нЧкгЪ. 

ЛмОммя 661. ЗПйиі ікгФУмТіОиькжХ лОТзіб 
1. ЗХйиі ікгЪЩмШіФиькжЫ лФШзіб кФиХдФмь гЧ еХйХиь лШЧйжЩиЧбЧЩмі. 
2. ІкгЪЩмШіФиькі лФШзж ЩмбЧШююмьЩя кФ еХйХиькжЫ гіиякзФЫ лиЧсХю кХ йХкрХ 10 

вХзмФШіб і кХ аіиьрХ Чгкієї мжЩяпі вХзмФШіб. ДЧлЪЩзФємьЩя ШЧемФрЪбФккя йід еХйХиькжйж 
гіиякзФйж ікгЪЩмШіФиькЧвЧ лФШзЪ еХйХиькжЫ гіиякЧз, кФ язжЫ ШЧемФрЧбФкЧ ФаЧ 
лХШХгаФпФємьЩя ШЧемФрЪбФмж біглЧбігкЧ гЧ йіЩмЧаЪгібкЧї гЧзЪйХкмФоії бжзиюпкЧ Ча'єзмж 
ікдХкХШкЧ-мШФкЩлЧШмкЧї ікнШФЩмШЪзмЪШж. 

ЛмОммя 67. ЗПйиі мТОкУлСТмФ 
1. ДЧ еХйХиь мШФкЩлЧШмЪ кФиХдФмь еХйиі, кФгФкі ліглШжєйЩмбФй, ЪЩмФкЧбФй мФ 

ЧШвФкіеФоіяй еФиіекжпкЧвЧ, ФбмЧйЧаіиькЧвЧ мШФкЩлЧШмЪ і гЧШЧдкьЧвЧ вЧЩлЧгФШЩмбФ, 
йЧШЩьзЧвЧ, ШіпзЧбЧвЧ, ФбіФоіЦкЧвЧ, мШЪаЧлШЧбігкЧвЧ мШФкЩлЧШмЪ мФ йіЩьзЧвЧ 
ХиХзмШЧмШФкЩлЧШмЪ гия бжзЧкФккя лЧзиФгХкжЫ кФ кжЫ еФбгФкь сЧгЧ ХзЩлиЪФмФоії, ШХйЧкмЪ і 
ШЧебжмзЪ Ча'єзміб мШФкЩлЧШмЪ. 

ДЧ еХйХиь мШФкЩлЧШмЪ кФиХдФмь еХйиі, кФгФкі ліг аЪгібкжомбЧ мФ ЧаЩиЪвЧбЪбФккя 
йЪиьмжйЧгФиькжЫ мХШйікФиіб. 

2. ЗХйиі мШФкЩлЧШмЪ йЧдЪмь лХШХаЪбФмж Ъ гХШдФбкіЦ, зЧйЪкФиькіЦ мФ лШжбФмкіЦ 
биФЩкЧЩмі. 

ЛмОммя 68. ЗПйиі еОиіекжпкСвС мТОкУлСТмФ 
ДЧ еХйХиь еФиіекжпкЧвЧ мШФкЩлЧШмЪ кФиХдФмь еХйиі ЩйЪв бігбХгХккя еФиіекжоь ліг 

еФиіекжпкжй лЧиЧмкЧй мФ ЦЧвЧ ЧаиФрмЪбФккяй, ЩмФкоіяйж е ЪЩійФ аЪгібияйж і ЩлЧШЪгФйж 
ХкХШвХмжпкЧвЧ, иЧзЧйЧмжбкЧвЧ, бФвЧккЧвЧ, зЧиіЦкЧвЧ, бФкмФдкЧвЧ і лФЩФджШЩьзЧвЧ 
вЧЩлЧгФШЩмбФ, ЩжвкФиіеФоії мФ еб'яезЪ, бЧгЧлЧЩмФпФккя, зФкФиіеФоії; ліг еФЫжЩкжйж мФ 
ЪзШілиюбФиькжйж кФЩФгдХккяйж, ЩиЪдаЧбжйж, зЪиьмЪШкЧ-лЧаЪмЧбжйж аЪгібияйж мФ 
ікржйж ЩлЧШЪгФйж, кХЧаЫігкжйж гия еФаХелХпХккя ШЧаЧмж еФиіекжпкЧвЧ мШФкЩлЧШмЪ. 

ЛмОммя 69. ЗПйиі йСТУьзСвС мТОкУлСТмФ 
1. ДЧ еХйХиь йЧШЩьзЧвЧ мШФкЩлЧШмЪ кФиХдФмь еХйиі ліг: 
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Ф) йЧШЩьзжйж лЧШмФйж е кФаХШХдкжйж, йФЦгФкпжзФйж, лШжпФиФйж, бЧзеФиФйж, 
аЪгібияйж, ЩлЧШЪгФйж, ЪЩмФмзЪбФккяй, Ча'єзмФйж еФвФиькЧлЧШмЧбЧвЧ і зЧйлиХзЩкЧвЧ 
ЧаЩиЪвЧбЪбФккя ниЧмЪ; 

а) вігШЧмХЫкіпкжйж ЩлЧШЪгФйж і еФЩЧаФйж кФбівФоіЦкЧї ЧаЩмФкЧбзж, ЩЪгкЧШХйЧкмкжйж 
еФбЧгФйж, йФЦЩмХШкяйж, аФеФйж, ЩзиФгФйж, ШФгіЧоХкмШФйж, ЩиЪдаЧбжйж мФ зЪиьмЪШкЧ-
лЧаЪмЧбжйж аЪгібияйж мФ ікржйж ЩлЧШЪгФйж, сЧ ЧаЩиЪвЧбЪюмь йЧШЩьзжЦ мШФкЩлЧШм. 

2. НФ лігЫЧгФЫ гЧ лЧШміб (зФкФиіб), йЧЩмЧбжЫ, зФаХиькжЫ і лЧбімШякжЫ лХШХЫЧгіб, 
бЧгЧеФаіШкжЫ мФ ікржЫ Ча'єзміб біглЧбігкЧ гЧ еФзЧкЪ йЧдЪмь бЩмФкЧбиюбФмжЩь ЧайХдХккя 
Ъ бжзЧШжЩмФккі еХйХиь. 

ЛмОммя 70. ЗПйиі бкФмТіркьСвС бСгкСвС мТОкУлСТмФ 
ДЧ еХйХиь бкЪмШіркьЧвЧ бЧгкЧвЧ мШФкЩлЧШмЪ кФиХдФмь мХШжмЧШії ШіпзЧбжЫ лЧШміб 

(мХШйікФиіб), Ф мФзЧд еХйиі ліг: 
Ф) лШжпФиькжйж ЩлЧШЪгФйж, ЧлХШФоіЦкжйж ФзбФмЧШіяйж лШжпФиькжЫ ЩлЧШЪг і 

еФмЧкФйж е ЪЩійФ мХЫкіпкжйж ЩлЧШЪгФйж мФ ЪЩмФмзЪбФккяй, сЧ ЧаЩиЪвЧбЪюмь бкЪмШіркіЦ 
бЧгкжЦ мШФкЩлЧШм; 

а) лФЩФджШЩьзжйж бЧзеФиФйж, лФбіиьЦЧкФйж і лШжпФиФйж; 
б) ЩЪгкЧбжйж ЫЧгФйж, ЩЪгкЧлиФбкжйж зФкФиФйж, ЩЪгкЧлиФбкжйж і еФЫжЩкжйж 

вігШЧмХЫкіпкжйж ЩлЧШЪгФйж бкЪмШіркіЫ бЧгкжЫ рияЫіб; 
в) аХШХвЧЪзШілиюбФиькжйж ЩлЧШЪгФйж мФ кФЩФгдХккяйж; 
ґ) бЪеиФйж еб'яезЪ, ШФгіЧоХкмШФйж і ШФгіЧЩмФкоіяйж; 
г) аЪгібияйж, аХШХвЧбжйж кФбівФоіЦкжйж екФзФйж мФ ікржйж ЩлЧШЪгФйж гия 

ЧаЩиЪвЧбЪбФккя бЧгкжЫ рияЫіб, ЩЪгкЧШХйЧкмкжйж і ЩЪгкЧаЪгібкжйж еФбЧгФйж, ШХйЧкмкЧ-
ХзЩлиЪФмФоіЦкжйж аФеФйж, йФЦЩмХШкяйж, ЩЪгкЧбХШн'яйж, бігЩміЦкЧ-ШХйЧкмкжйж лЪкзмФйж, 
ЩзиФгФйж, йФмХШіФиькЧ-мХЫкіпкжйж аФеФйж, ікдХкХШкжйж йХШХдФйж, ЩиЪдаЧбжйж мФ 
зЪиьмЪШкЧ-лЧаЪмЧбжйж аЪгібияйж, ікржйж Ча'єзмФйж, сЧ еФаХелХпЪюмь ШЧаЧмЪ 
бкЪмШіркьЧвЧ бЧгкЧвЧ мШФкЩлЧШмЪ. 

ЛмОммя 71. ЗПйиі ОбмСйСаіиькСвС мТОкУлСТмФ мО гСТСдкьСвС вСУлСгОТУмбО 
1. ДЧ еХйХиь ФбмЧйЧаіиькЧвЧ мШФкЩлЧШмЪ кФиХдФмь еХйиі ліг ЩлЧШЪгФйж мФ 

ЪЩмФмзЪбФккяй ХкХШвХмжпкЧвЧ, вФШФдкЧвЧ і лФижбЧШЧегФбФиькЧвЧ вЧЩлЧгФШЩмбФ, 
ФбмЧбЧзеФиФйж, ФбмЧЩмФкоіяйж, иікіЦкжйж бжШЧакжпжйж ЩлЧШЪгФйж, ЩиЪдаЧбЧ-мХЫкіпкжйж 
аЪгібияйж, ЩмФкоіяйж мХЫкіпкЧвЧ ЧаЩиЪвЧбЪбФккя, ФбмЧеФлШФбкжйж ЩмФкоіяйж, 
ФбмЧмШФкЩлЧШмкжйж, мШФкЩлЧШмкЧ-ХзЩлХгжоіЦкжйж ліглШжєйЩмбФйж, ФбмЧШХйЧкмкжйж 
еФбЧгФйж, аФеФйж, бФкмФдкжйж гбЧШФйж, йФЦгФкпжзФйж зЧкмХЦкХШкжйж мФ гия 
лХШХпХлиХккя, ЩиЪдаЧбжйж мФ зЪиьмЪШкЧ-лЧаЪмЧбжйж аЪгібияйж Ц ікржйж Ча'єзмФйж, сЧ 
еФаХелХпЪюмь ШЧаЧмЪ ФбмЧйЧаіиькЧвЧ мШФкЩлЧШмЪ. 

2. ДЧ еХйХиь гЧШЧдкьЧвЧ вЧЩлЧгФШЩмбФ кФиХдФмь еХйиі ліг лШЧїекЧю пФЩмжкЧю, 
Ъеаіппяй, еХйиякжй лЧиЧмкЧй, гХзЧШФмжбкжй ЧеХиХкХккяй, ШХеХШбФйж, зюбХмФйж, 
йЧЩмФйж, мЪкХияйж, мШФкЩлЧШмкжйж ШЧеб'яезФйж, бЧгЧлШЧлЪЩзкжйж ЩлЧШЪгФйж, лігліШкжйж 
ЩмікзФйж і ШЧемФрЧбФкжйж б йХдФЫ ЩйЪв бігбХгХккя ікржйж гЧШЧдкійж ЩлЧШЪгФйж мФ 
ЧаиФгкФккяй, Ф мФзЧд еХйиі, сЧ екФЫЧгямьЩя еФ йХдФйж ЩйЪв бігбХгХккя, язсЧ кФ кжЫ 
ШЧейісХкі ЩлЧШЪгж, сЧ еФаХелХпЪюмь нЪкзоіЧкЪбФккя ФбмЧйЧаіиькжЫ гЧШів, Ф ЩФйХ: 

Ф) лФШФиХиькі Ча'їекі гЧШЧвж, лЧШЧйкі лХШХлШФбж, ЩківЧеФЫжЩкі ЩлЧШЪгж і кФЩФгдХккя, 
лШЧмжиФбжккі мФ лШЧмжЩХиьЧбі ЩлЧШЪгж, биЧбиююпі е'їегж; 

а) йФЦгФкпжзж гия ЩмЧякзж мШФкЩлЧШмЪ і біглЧпжкзЪ, ліглШжєйЩмбФ мФ Ча'єзмж ЩиЪдаж 
гЧШЧдкьЧвЧ ЩХШбіЩЪ; 

б) аЪгжкзж (б мЧйЪ пжЩиі джиі) мФ ЩлЧШЪгж гЧШЧдкьЧї ЩиЪдаж е бжШЧакжпжйж аФеФйж; 
в) еФЫжЩкі кФЩФгдХккя. 

ЛмОммя 72. ЗПйиі ОбіОоіРкСвС мТОкУлСТмФ 
1. ДЧ еХйХиь ФбіФоіЦкЧвЧ мШФкЩлЧШмЪ кФиХдФмь еХйиі ліг: 
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Ф) ФХШЧлЧШмФйж, ФХШЧгШЧйФйж, бігЧзШХйиХкжйж ЩлЧШЪгФйж (Ча'єзмФйж ЪлШФбиіккя 
лЧбімШякжй ШЪЫЧй, ШФгіЧкФбівФоії мФ лЧЩФгзж, ЧпжЩкжйж мФ ікржйж ЩлЧШЪгФйж), ЩиЪдаЧбЧ-
мХЫкіпкжйж мХШжмЧШіяйж е аЪгібияйж мФ ЩлЧШЪгФйж, сЧ еФаХелХпЪюмь ШЧаЧмЪ ФбіФоіЦкЧвЧ 
мШФкЩлЧШмЪ; 

а) бХШмЧиьЧмкжйж ЩмФкоіяйж, бзиюпФюпж бХШмЧиьЧмЧгШЧйж, ЩиЪдаЧбЧ-мХЫкіпкжйж 
мХШжмЧШіяйж е ЪЩійФ аЪгібияйж мФ ЩлЧШЪгФйж; 

б) ШХйЧкмкжйж еФбЧгФйж ожбіиькЧї ФбіФоії, ФХШЧгШЧйФйж, бХШмЧиьЧмЧгШЧйФйж, 
вігШЧФХШЧгШЧйФйж мФ ікржйж йФЦгФкпжзФйж гия ХзЩлиЪФмФоії лЧбімШякжЫ ЩЪгХк; 

в) ЩиЪдаЧбжйж Ча'єзмФйж, сЧ еФаХелХпЪюмь ШЧаЧмЪ ФбіФоіЦкЧвЧ мШФкЩлЧШмЪ. 
2. НФ лШжФХШЧгШЧйкіЦ мХШжмЧШії біглЧбігкЧ гЧ еФзЧкЪ еФлШЧбФгдЪємьЩя ЧЩЧаижбжЦ 

ШХджй бжзЧШжЩмФккя еХйХиь. 

ЛмОммя 73. ЗПйиі мТФаСлТСбігкСвС мТОкУлСТмФ 
1. ДЧ еХйХиь мШЪаЧлШЧбігкЧвЧ мШФкЩлЧШмЪ кФиХдФмь еХйХиькі гіиякзж, кФгФкі ліг 

кФеХйкі і кФгеХйкі мШЪаЧлШЧбЧгж мФ їЫ ЩлЧШЪгж, Ф мФзЧд ліг кФеХйкі ЩлЧШЪгж лігеХйкжЫ 
мШЪаЧлШЧбЧгіб. 

2. КегЧбд кФеХйкжЫ, кФгеХйкжЫ і лігеХйкжЫ мШЪаЧлШЧбЧгіб бЩмФкЧбиююмьЩя 
ЧЫЧШЧккі еЧкж. 

ЛмОммя 74. ЗПйиі йіУьзСвС ПиПзмТСмТОкУлСТмФ 
ДЧ еХйХиь йіЩьзЧвЧ ХиХзмШЧмШФкЩлЧШмЪ кФиХдФмь еХйиі ліг бігЧзШХйиХкжйж 

мШФйбФЦкжйж зЧиіяйж мФ їЫ ЧаиФрмЪбФккяй, йХмШЧлЧиімХкЧй, зЧиіяйж і ЩмФкоіяйж 
нЪкізЪиХШіб, зФкФмкжйж гЧШЧвФйж, ХЩзФиФмЧШФйж, мШФйбФЦкЧ-мШЧиХЦаЪЩкжйж гХлЧ, 
бФвЧкЧШХйЧкмкжйж еФбЧгФйж, ЩлЧШЪгФйж ХкХШвХмжпкЧвЧ і зЧиіЦкЧвЧ вЧЩлЧгФШЩмбФ, 
ЩжвкФиіеФоії і еб'яезЪ, ЩиЪдаЧбжйж і зЪиьмЪШкЧ-лЧаЪмЧбжйж аЪгібияйж мФ ікржйж ЩлЧШЪгФйж, 
кХЧаЫігкжйж гия еФаХелХпХккя ШЧаЧмж йіЩьзЧвЧ ХиХзмШЧмШФкЩлЧШмЪ. 

ЛмОммя 75. ЗПйиі ПиПзмТСккжХ зСйФкізОоіР 
1. ДЧ еХйХиь ХиХзмШЧккжЫ зЧйЪкізФоіЦ кФиХдФмь еХйХиькі гіиякзж, сЧ кФгФюмьЩя Ъ 

лЧШягзЪ, бЩмФкЧбиХкЧйЪ ожй КЧгХзЩЧй, Ъ биФЩкіЩмь ФаЧ зЧШжЩмЪбФккя ніежпкжй ЧЩЧаФй - 
ліглШжєйояй мФ юШжгжпкжй ЧЩЧаФй гия ШЧемФрЪбФккя ікнШФЩмШЪзмЪШж ХиХзмШЧккжЫ 
зЧйЪкізФоіЦкжЫ йХШХд. 

2. ЗХйиі ХиХзмШЧккжЫ зЧйЪкізФоіЦ йЧдЪмь лХШХаЪбФмж Ъ гХШдФбкіЦ, зЧйЪкФиькіЦ мФ 
лШжбФмкіЦ биФЩкЧЩмі. 

3. КегЧбд лЧбімШякжЫ і лігеХйкжЫ зФаХиькжЫ иікіЦ ХиХзмШЧккжЫ зЧйЪкізФоіЦкжЫ 
йХШХд, сЧ лШЧЫЧгямь лЧеФ кФЩХиХкжйж лЪкзмФйж, Ф мФзЧд кФбзЧиЧ ЩлЧШЪг ХиХзмШЧккжЫ 
зЧйЪкізФоіЦкжЫ йХШХд, Ъ мЧйЪ пжЩиі аФеЧбжЫ ЩмФкоіЦ йЧаіиькЧвЧ еб'яезЪ, еХйкжЫ ЩмФкоіЦ 
ЩЪлЪмкжзЧбЧвЧ еб'яезЪ мФ ШФгіЧШХиХЦкжЫ иікіЦ бЩмФкЧбиююмьЩя ЧЫЧШЧккі еЧкж, Ф б ШФеі 
кХЧаЫігкЧЩмі ЪмбЧШююмьЩя лШЧЩізж. 

4. РЧейіШж еХйХиькжЫ гіиякЧз, Ъ мЧйЪ пжЩиі ЧЫЧШЧккжЫ еЧк мФ лШЧЩіз, сЧ кФгФюмьЩя 
ЧЩЧаФй, еФекФпХкжй Ъ пФЩмжкі лХШріЦ оієї ЩмФммі, бжекФпФюмьЩя біглЧбігкЧ гЧ кЧШй 
бігбХгХккя еХйХиь гия оьЧвЧ бжгЪ гіяиькЧЩмі мФ лШЧХзмкЧ-зЧрмЧШжЩкЧю гЧзЪйХкмФоією, 
еФмбХШгдХкжЫ б ЪЩмФкЧбиХкЧйЪ лЧШягзЪ. 

5. ПЧЩмФпФиькжзж ХиХзмШЧккжЫ зЧйЪкізФоіЦкжЫ йХШХд мФ/ФаЧ лЧЩиЪв, язі біглЧбігкЧ 
гЧ ЗФзЧкЪ КзШФїкж "ПШЧ ХиХзмШЧккі зЧйЪкізФоії" бкХЩХкі гЧ гХШдФбкЧвЧ ШХєЩмШЪ 
лЧЩмФпФиькжзіб ХиХзмШЧккжЫ зЧйЪкізФоіЦкжЫ йХШХд мФ/ФаЧ лЧЩиЪв, йФюмь лШФбЧ бжйФвФмж 
біг биФЩкжзіб еХйХиькжЫ гіиякЧз ФаЧ еХйиХзЧШжЩмЪбФпіб ЪЩмФкЧбиХккя ЩХШбімЪміб, Ъ мЧйЪ 
пжЩиі ЧЩЧажЩмжЫ ЩХШбімЪміб, еХйХиь ХиХзмШЧккжЫ зЧйЪкізФоіЦ, бжекФпХкжЫ ожй КЧгХзЩЧй, 
гия лШЧзиФгФккя ліг еХйиХю ХиХзмШЧккжЫ зЧйЪкізФоіЦкжЫ йХШХд мФ/ФаЧ ЪЩЪкХккя їЫ 
лЧрзЧгдХкь. 
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ЛмОммя 76. ЗПйиі ПкПТвПмжпкСї УжУмПйж 
1. ЗХйияйж ХкХШвХмжпкЧї ЩжЩмХйж бжекФюмьЩя еХйиі, кФгФкі ліг ХиХзмШЧвХкХШЪюпі 

Ча'єзмж (ФмЧйкі, мХлиЧбі, вігШЧХиХзмШЧЩмФкоії, ХиХзмШЧЩмФкоії е бжзЧШжЩмФккяй ХкХШвії бімШЪ і 
ЩЧкоя мФ ікржЫ гдХШХи), ліг Ча'єзмж мШФкЩлЧШмЪбФккя ХиХзмШЧХкХШвії гЧ зЧШжЩмЪбФпФ, зШій 
бжекФпХкжЫ еФзЧкЧй бжлФгзіб ШЧейісХккя мФзжЫ Ча'єзміб кФ еХйияЫ ікрЧвЧ оіиьЧбЧвЧ 
лШжекФпХккя. 

2. ЗХйиі ХкХШвХмжпкЧї ЩжЩмХйж йЧдЪмь лХШХаЪбФмж Ъ гХШдФбкіЦ, зЧйЪкФиькіЦ мФ 
лШжбФмкіЦ биФЩкЧЩмі. 

3. КегЧбд лЧбімШякжЫ і лігеХйкжЫ зФаХиькжЫ иікіЦ ХиХзмШЧлХШХгФпі бЩмФкЧбиююмьЩя 
ЧЫЧШЧккі еЧкж. 

4. ЙікіЦкі Ча'єзмж ХкХШвХмжпкЧї ікнШФЩмШЪзмЪШж йЧдЪмь ШЧейісЪбФмжЩя кФ еХйХиькжЫ 
гіиякзФЫ ЪЩіЫ зФмХвЧШіЦ еХйХиь аХе ейікж їЫ оіиьЧбЧвЧ лШжекФпХккя, Ъ мЧйЪ пжЩиі еФ 
гЧвЧбЧШФйж ЩХШбімЪмЪ. 

ЛмОммя 77. ЗПйиі СаСТСкж 
1. ЗХйияйж ЧаЧШЧкж бжекФюмьЩя еХйиі, кФгФкі гия ШЧейісХккя і лЧЩміЦкЧї гіяиькЧЩмі 

біЦЩьзЧбжЫ пФЩмжк, ЪЩмФкЧб, біЦЩьзЧбЧ-кФбпФиькжЫ еФзиФгіб, ліглШжєйЩмб мФ ЧШвФкіеФоіЦ 
ЗаШЧЦкжЫ Сжи КзШФїкж, ікржЫ біЦЩьзЧбжЫ нЧШйЪбФкь, ЪмбЧШХкжЫ біглЧбігкЧ гЧ 
еФзЧкЧгФбЩмбФ КзШФїкж. 

2. ЗХйиі ЧаЧШЧкж йЧдЪмь лХШХаЪбФмж ижрХ б гХШдФбкіЦ биФЩкЧЩмі. 
3. НФбзЧиЧ біЦЩьзЧбжЫ мФ ікржЫ ЧаЧШЧккжЫ Ча'єзміб Ъ ШФеі кХЧаЫігкЧЩмі ЩмбЧШююмьЩя 

еФЫжЩкі, ЧЫЧШЧккі мФ ікрі еЧкж е ЧЩЧаижбжйж ЪйЧбФйж зЧШжЩмЪбФккя. 
К йХдФЫ лШжзЧШгЧккЧї ЩйЪвж е йХмЧю еФаХелХпХккя кФоіЧкФиькЧї аХелХзж і ЧаЧШЧкж, 

гЧмШжйФккя ШХджйЪ гХШдФбкЧвЧ зЧШгЧкЪ біЦЩьзЧбжй пФЩмжкФй ДХШдФбкЧї лШжзЧШгЧккЧї 
ЩиЪдаж КзШФїкж гия аЪгібкжомбФ, ЧаиФрмЪбФккя мФ ЪмШжйФккя ікдХкХШкЧ-мХЫкіпкжЫ і 
нЧШмжнізФоіЦкжЫ ЩлЧШЪг, ЧвЧШЧд, лШжзЧШгЧккжЫ екФзіб, лШжзЧШгЧккжЫ лШЧЩіз, зЧйЪкізФоіЦ 
кФгФюмьЩя б лЧЩміЦкХ зЧШжЩмЪбФккя еХйХиькі гіиякзж ржШжкЧю 30 - 50 йХмШіб ЪегЧбд иікії 
гХШдФбкЧвЧ зЧШгЧкЪ кФ ЩЪрі, лЧ аХШХвЪ ЪзШФїкЩьзЧї пФЩмжкж лШжзЧШгЧккЧї Шіпзж, ЧеХШФ ФаЧ 
ікрЧї бЧгЧЦйж. 

4. ПЧШягЧз бжзЧШжЩмФккя еХйХиь ЧаЧШЧкж бЩмФкЧбиюємьЩя еФзЧкЧй. 
5. ОЩЧаижбЧЩмі бігпЪдХккя еХйХиькжЫ гіиякЧз, кФ язжЫ ШЧемФрЧбФкі Ча'єзмж 

кХШЪЫЧйЧвЧ біЦЩьзЧбЧвЧ йФЦкФ, сЧ лігиявФюмь ШХФиіеФоії, мФ еХйХиькжЫ гіиякЧз, язі 
бжбіиькяюмьЩя Ъ лШЧоХЩі ШХнЧШйЪбФккя ЗаШЧЦкжЫ Сжи КзШФїкж, ДХШдФбкЧї ЩлХоіФиькЧї 
ЩиЪдаж мШФкЩлЧШмЪ, бЩмФкЧбиююмьЩя еФзЧкЧй. 

КЧрмж, ЧмШжйФкі біг бігпЪдХккя мФзжЫ еХйХиькжЫ гіиякЧз, еФШФЫЧбЪюмьЩя гЧ 
ДХШдФбкЧвЧ аюгдХмЪ КзШФїкж мФ бжзЧШжЩмЧбЪюмьЩя бжзиюпкЧ кФ лЧмШХаж ЧаЧШЧкж 
біглЧбігкЧ гЧ зЧрмЧШжЩЪ МікіЩмХШЩмбФ ЧаЧШЧкж КзШФїкж Ъ лЧШягзЪ, бжекФпХкЧйЪ 
БюгдХмкжй зЧгХзЩЧй КзШФїкж. 
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КСегіи III. ЙКАВА ЗА ЗДЖЙЮ 

ГиОбО 14. ЙТОбС биОУкСУмі кО еПйию 

ЛмОммя 78. ЗйіУм лТОбО биОУкСУмі кО еПйию 
1. ПШФбЧ биФЩкЧЩмі кФ еХйию - оХ лШФбЧ бЧиЧгімж, зЧШжЩмЪбФмжЩя і ШЧелЧШягдФмжЩя 

еХйХиькжйж гіиякзФйж. 
2. ПШФбЧ биФЩкЧЩмі кФ еХйию кФаЪбФємьЩя мФ ШХФиіеЪємьЩя кФ лігЩмФбі КЧкЩмжмЪоії 

КзШФїкж, оьЧвЧ КЧгХзЩЪ, Ф мФзЧд ікржЫ еФзЧкіб, сЧ бжгФюмьЩя біглЧбігкЧ гЧ кжЫ. 
3. ЗХйия б КзШФїкі йЧдХ лХШХаЪбФмж Ъ лШжбФмкіЦ, зЧйЪкФиькіЦ мФ гХШдФбкіЦ 

биФЩкЧЩмі. 
4. ОЩЧаФй (їЫ ЩлФгзЧєйояй), язі йФиж Ъ биФЩкЧЩмі еХйХиькі гіиякзж гЧ 15 мШФбкя 1992 

ШЧзЪ (е гкя кФаШФккя пжккЧЩмі ЗХйХиькжй зЧгХзЩЧй КзШФїкж), еХйХиькі гіиякзж кХ 
лЧбХШмФюмьЩя. 

ЛмОммя 79. ЗПйПиькО гіиякзО яз Са'єзм лТОбО биОУкСУмі 
1. ЗХйХиькФ гіиякзФ - оХ пФЩмжкФ еХйкЧї лЧбХШЫкі е ЪЩмФкЧбиХкжйж йХдФйж, лХбкжй 

йіЩоХй ШЧемФрЪбФккя, е бжекФпХкжйж сЧгЧ кХї лШФбФйж. 
2. ПШФбЧ биФЩкЧЩмі кФ еХйХиькЪ гіиякзЪ лЧржШюємьЩя б її йХдФЫ кФ лЧбХШЫкХбжЦ 

(ґШЪкмЧбжЦ) рФШ, Ф мФзЧд кФ бЧгкі Ча'єзмж, иіЩж і аФвФмЧШіпкі кФЩФгдХккя, язі кФ кіЦ 
екФЫЧгямьЩя, язсЧ ікрХ кХ бЩмФкЧбиХкЧ еФзЧкЧй мФ кХ лЧШЪрЪє лШФб ікржЫ ЧЩіа. 

3. ПШФбЧ биФЩкЧЩмі кФ еХйХиькЪ гіиякзЪ ШЧелЧбЩюгдЪємьЩя кФ лШЧЩміШ, сЧ 
екФЫЧгжмьЩя кФг мФ ліг лЧбХШЫкХю гіиякзж кФ бжЩЧмЪ і кФ вижажкЪ, кХЧаЫігкі гия ебХгХккя 
джмиЧбжЫ, бжШЧакжпжЫ мФ ікржЫ аЪгібХиь і ЩлЧШЪг. 

ЛмОммя 791. ЗПйПиькО гіиякзО яз Са'єзм ожбіиькжХ лТОб 
1. ЛЧШйЪбФккя еХйХиькЧї гіиякзж лЧиявФє Ъ бжекФпХккі еХйХиькЧї гіиякзж яз Ча'єзмФ 

ожбіиькжЫ лШФб. ЛЧШйЪбФккя еХйХиькЧї гіиякзж лХШХгаФпФє бжекФпХккя її лиЧсі, йХд мФ 
бкХЩХккя ікнЧШйФоії лШЧ кХї гЧ ДХШдФбкЧвЧ еХйХиькЧвЧ зФгФЩмШЪ. 

2. ЛЧШйЪбФккя еХйХиькжЫ гіиякЧз егіЦЩкюємьЩя: 
 Ъ лЧШягзЪ бігбХгХккя еХйХиькжЫ гіиякЧз іе еХйХиь гХШдФбкЧї мФ зЧйЪкФиькЧї 

биФЩкЧЩмі; 
 рияЫЧй лЧгіиЪ пж Ча'єгкФккя ШФкірХ ЩнЧШйЧбФкжЫ еХйХиькжЫ гіиякЧз; 
 рияЫЧй бжекФпХккя йХд еХйХиькжЫ гіиякЧз гХШдФбкЧї пж зЧйЪкФиькЧї 

биФЩкЧЩмі еФ лШЧХзмФйж еХйиХЪЩмШЧю сЧгЧ блЧШягзЪбФккя мХШжмЧШіЦ 
кФЩХиХкжЫ лЪкзміб, лШЧХзмФйж еХйиХЪЩмШЧю сЧгЧ блЧШягзЪбФккя мХШжмЧШії гия 
йіЩмЧаЪгібкжЫ лЧмШХа, лШЧХзмФйж еХйиХЪЩмШЧю сЧгЧ лШжбФмжеФоії еХйХиь 
гХШдФбкжЫ і зЧйЪкФиькжЫ ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзжЫ ліглШжєйЩмб, ЪЩмФкЧб мФ 
ЧШвФкіеФоіЦ; 

 рияЫЧй ікбХкмФШжеФоії еХйХиь Ъ бжлФгзФЫ, лХШХгаФпХкжЫ еФзЧкЧй; 

 еФ лШЧХзмФйж еХйиХЪЩмШЧю сЧгЧ ЧШвФкіеФоії мХШжмЧШії еХйХиькжЫ пФЩмЧз (лФїб); 
 еФ еФмбХШгдХкжйж зЧйлиХзЩкжйж лиФкФйж лШЧЩмЧШЧбЧвЧ ШЧебжмзЪ мХШжмЧШії 

мХШжмЧШіФиькжЫ вШЧйФг, вХкХШФиькжйж лиФкФйж кФЩХиХкжЫ лЪкзміб, 
гХмФиькжйж лиФкФйж мХШжмЧШії. 

3. СнЧШйЧбФкі еХйХиькі гіиякзж лігиявФюмь гХШдФбкіЦ ШХєЩмШФоії Ъ ДХШдФбкЧйЪ 
еХйХиькЧйЪ зФгФЩмШі. 

4. ЗХйХиькФ гіиякзФ ббФдФємьЩя ЩнЧШйЧбФкЧю е йЧйХкмЪ лШжЩбЧєккя їЦ 
зФгФЩмШЧбЧвЧ кЧйХШФ. 

5. ЛЧШйЪбФккя еХйХиькжЫ гіиякЧз (зШій бжлФгзіб, бжекФпХкжЫ Ъ пФЩмжкФЫ рЧЩміЦ - 
ЩьЧйіЦ оієї ЩмФммі) егіЦЩкюємьЩя еФ лШЧХзмФйж еХйиХЪЩмШЧю сЧгЧ бігбХгХккя еХйХиькжЫ 
гіиякЧз. 
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6. ЛЧШйЪбФккя еХйХиькжЫ гіиякЧз рияЫЧй лЧгіиЪ мФ Ча'єгкФккя ШФкірХ ЩнЧШйЧбФкжЫ 
еХйХиькжЫ гіиякЧз, язі лХШХаЪбФюмь Ъ биФЩкЧЩмі ФаЧ зЧШжЩмЪбФккі, аХе ейікж їЫ оіиьЧбЧвЧ 
лШжекФпХккя егіЦЩкююмьЩя еФ мХЫкіпкЧю гЧзЪйХкмФоією іе еХйиХЪЩмШЧю сЧгЧ лЧгіиЪ мФ 
Ча'єгкФккя еХйХиькжЫ гіиякЧз. 

ПЧгіи, Ча'єгкФккя еХйХиькЧї гіиякзж, сЧ лХШХаЪбФє Ъ еФЩмФбі, егіЦЩкюємьЩя еФ 
евЧгЧю еХйиХзЧШжЩмЪбФпФ, еФЩмФбЧгХШдФмХия. ПЧгіи, Ча'єгкФккя еХйХиькЧї гіиякзж, сЧ 
лХШХаЪбФє Ъ зЧШжЩмЪбФккі, егіЦЩкюємьЩя еФ евЧгЧю еХйиХзЧШжЩмЪбФпФ, еФЩмФбЧгХШдФмХия. 
СлШФбдкіЩмь ліглжЩЪ кФ мФзіЦ евЧгі еФЩбігпЪємьЩя кЧмФШіФиькЧ. 

ЗХйХиькі гіиякзж йЧдЪмь аЪмж Ча'єгкФкі, язсЧ бЧкж йФюмь ЧгкФзЧбХ оіиьЧбХ 
лШжекФпХккя. К ШФеі лЧгіиЪ еХйХиькЧї гіиякзж, Ча'єгкФккя еХйХиькжЫ гіиякЧз ЩнЧШйЧбФкі 
еХйХиькі гіиякзж еаХШівФюмь ЩбЧє оіиьЧбХ лШжекФпХккя. 

7. ВжкХЩХккя б кФмЪШЪ (кФ йіЩоХбіЩмь) йХд ЩнЧШйЧбФкЧї еХйХиькЧї гіиякзж гЧ її 
гХШдФбкЧї ШХєЩмШФоії егіЦЩкюємьЩя еФ гЧзЪйХкмФоією іе еХйиХЪЩмШЧю, язФ ЩмФиФ лігЩмФбЧю 
гия її нЧШйЪбФккя. 

8. К ШФеі бЩмФкЧбиХккя (бігкЧбиХккя) йХд еХйХиькжЫ гіиякЧз еФ їЫ нФзмжпкжй 
бжзЧШжЩмФккяй Ъ еб'яезЪ е кХйЧдижбіЩмю бжябиХккя гіЦЩкжЫ йХд, нЧШйЪбФккя кЧбжЫ 
еХйХиькжЫ гіиякЧз кХ егіЦЩкюємьЩя, Ф ейікж гЧ бігЧйЧЩмХЦ лШЧ йХді еХйХиькжЫ гіиякЧз 
бкЧЩямьЩя гЧ ДХШдФбкЧвЧ еХйХиькЧвЧ зФгФЩмШЪ. 

9. ЗХйХиькФ гіиякзФ йЧдХ аЪмж Ча'єзмЧй ожбіиькжЫ лШФб бжзиюпкЧ е йЧйХкмЪ її 
нЧШйЪбФккя (зШій бжлФгзіб ЩЪаЧШХкгж, ЩХШбімЪмЪ сЧгЧ пФЩмжк еХйХиькжЫ гіиякЧз) мФ 
гХШдФбкЧї ШХєЩмШФоії лШФбФ биФЩкЧЩмі кФ кХї. 

10. ДХШдФбкФ ШХєЩмШФоія ШХпЧбжЫ лШФб кФ еХйХиькі гіиякзж егіЦЩкюємьЩя ліЩия 
гХШдФбкЧї ШХєЩмШФоії еХйХиькжЫ гіиякЧз Ъ ДХШдФбкЧйЪ еХйХиькЧйЪ зФгФЩмШі. 

11. ДХШдФбкФ ШХєЩмШФоія лШФб ЩЪаЧШХкгж, ЩХШбімЪмЪ, язі лЧржШююмьЩя кФ пФЩмжкЪ 
еХйХиькЧї гіиякзж, егіЦЩкюємьЩя ліЩия бкХЩХккя бігЧйЧЩмХЦ лШЧ мФзЪ пФЩмжкЪ гЧ 
ДХШдФбкЧвЧ еХйХиькЧвЧ зФгФЩмШЪ. 

12. МХді ЩЪйідкжЫ еХйХиькжЫ гіиякЧз лШжбФмкЧї биФЩкЧЩмі йЧдЪмь аЪмж ейікХкі їЫ 
биФЩкжзФйж аХе нЧШйЪбФккя кЧбжЫ еХйХиькжЫ гіиякЧз еФ мХЫкіпкЧю гЧзЪйХкмФоією іе 
еХйиХЪЩмШЧю сЧгЧ бЩмФкЧбиХккя (бігкЧбиХккя) йХд еХйХиькЧї гіиякзж б кФмЪШі (кФ 
йіЩоХбЧЩмі). 

13. ЗХйХиькФ гіиякзФ лШжлжкяє іЩкЪбФккя яз Ча'єзм ожбіиькжЫ лШФб, Ф її гХШдФбкФ 
ШХєЩмШФоія ЩзФЩЧбЪємьЩя б ШФеі: 

 лЧгіиЪ ФаЧ Ча'єгкФккя еХйХиькжЫ гіиякЧз; 
 ЩзФЩЪбФккя гХШдФбкЧї ШХєЩмШФоії еХйХиькЧї гіиякзж кФ лігЩмФбі ЩЪгЧбЧвЧ 

ШірХккя бкФЩиігЧз бжекФккя кХеФзЧккЧю мФзЧї гХШдФбкЧї ШХєЩмШФоії; 
 язсЧ ШХпЧбХ лШФбЧ кФ еХйХиькЪ гіиякзЪ, еФШХєЩмШЧбФкЪ б ДХШдФбкЧйЪ 

еХйХиькЧйЪ зФгФЩмШі біглЧбігкЧ гЧ ЗФзЧкЪ КзШФїкж "ПШЧ ДХШдФбкжЦ 
еХйХиькжЦ зФгФЩмШ", кХ аЪиЧ еФШХєЩмШЧбФкЧ лШЧмявЧй ШЧзЪ е бжкж еФябкжзФ. 

КЫбФиХккя ЩЪгЧй ШірХккя лШЧ ЩзФЩЪбФккя гХШдФбкЧї ШХєЩмШФоії еХйХиькЧї гіиякзж 
гЧлЪЩзФємьЩя бжзиюпкЧ е ЧгкЧпФЩкжй лШжлжкХккяй мФзжй ШірХккяй ЪЩіЫ ШХпЧбжЫ лШФб, їЫ 
ЧамядХкь, еФШХєЩмШЧбФкжЫ сЧгЧ мФзЧї еХйХиькЧї гіиякзж (еФ кФябкЧЩмі мФзжЫ лШФб, 
ЧамядХкь). 

14. НФябкіЩмь ЧайХдХкь Ъ бжзЧШжЩмФккі еХйХиь, Ъ мЧйЪ пжЩиі пХШбЧкжЫ иікіЦ, б йХдФЫ 
еХйХиькЧї гіиякзж, сЧ нЧШйЪємьЩя гия ЧаЩиЪвЧбЪбФккя іЩкЪюпЧвЧ Ча'єзмФ кХШЪЫЧйЧЩмі 
(аЪгібиі, ЩлЧШЪгж), кХ лХШХрзЧгдФє її нЧШйЪбФккю мФ бжекФпХккю її оіиьЧбЧвЧ лШжекФпХккя 
гия лЧмШХа, лЧб'яеФкжЫ іе нЪкзоіЧкЪбФккяй еФекФпХкЧвЧ Ча'єзмФ е гЧмШжйФккяй 
бЩмФкЧбиХкжЫ ЧайХдХкь сЧгЧ бжзЧШжЩмФккя еХйХиькЧї гіиякзж. 

ЛмОммя 80. ЛФа'єзмж лТОбО биОУкСУмі кО еПйию 
СЪа'єзмФйж лШФбФ биФЩкЧЩмі кФ еХйию є: 
Ф) вШЧйФгякж мФ юШжгжпкі ЧЩЧаж - кФ еХйиі лШжбФмкЧї биФЩкЧЩмі; 
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а) мХШжмЧШіФиькі вШЧйФгж, язі ШХФиіеЪюмь оХ лШФбЧ аХелЧЩХШХгкьЧ ФаЧ пХШХе ЧШвФкж 
йіЩоХбЧвЧ ЩФйЧбШягЪбФккя, - кФ еХйиі зЧйЪкФиькЧї биФЩкЧЩмі; 

б) гХШдФбФ, язФ ШХФиіеЪє оХ лШФбЧ пХШХе біглЧбігкі ЧШвФкж гХШдФбкЧї биФгж, - кФ 
еХйиі гХШдФбкЧї биФЩкЧЩмі. 

ЛмОммя 81. ЙТОбС биОУкСУмі кО еПйию вТСйОгяк 
1. ГШЧйФгякж КзШФїкж кФаЪбФюмь лШФбФ биФЩкЧЩмі кФ еХйХиькі гіиякзж кФ лігЩмФбі: 
Ф) лШжгаФккя еФ гЧвЧбЧШЧй зЪлібиі-лШЧгФдЪ, ШХкмж, гФШЪбФккя, йікж, ікржйж 

ожбіиькЧ-лШФбЧбжйж ЪвЧгФйж; 
а) аХеЧлиФмкЧї лХШХгФпі іе еХйХиь гХШдФбкЧї і зЧйЪкФиькЧї биФЩкЧЩмі; 
б) лШжбФмжеФоії еХйХиькжЫ гіиякЧз, сЧ аЪиж ШФкірХ кФгФкі їй Ъ зЧШжЩмЪбФккя; 
в) лШжЦкяммя ЩлФгсжкж; 
ґ) бжгіиХккя б кФмЪШі (кФ йіЩоХбЧЩмі) кФиХдкЧї їй еХйХиькЧї пФЩмзж (лФю). 
2. ІкЧеХйоі мФ ЧЩЧаж аХе вШЧйФгякЩмбФ йЧдЪмь кФаЪбФмж лШФбФ биФЩкЧЩмі кФ еХйХиькі 

гіиякзж кХЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ лШжекФпХккя б йХдФЫ кФЩХиХкжЫ лЪкзміб, Ф мФзЧд кФ 
еХйХиькі гіиякзж кХЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ лШжекФпХккя еФ йХдФйж кФЩХиХкжЫ лЪкзміб, кФ 
язжЫ ШЧемФрЧбФкі Ча'єзмж кХШЪЫЧйЧвЧ йФЦкФ, сЧ кФиХдФмь їй кФ лШФбі лШжбФмкЧї биФЩкЧЩмі. 

3. ІкЧеХйоі мФ ЧЩЧаж аХе вШЧйФгякЩмбФ йЧдЪмь кФаЪбФмж лШФбФ биФЩкЧЩмі кФ еХйХиькі 
гіиякзж біглЧбігкЧ гЧ пФЩмжкж гШЪвЧї оієї ЩмФммі Ъ ШФеі: 

Ф) лШжгаФккя еФ гЧвЧбЧШЧй зЪлібиі-лШЧгФдЪ, ШХкмж, гФШЪбФккя, йікж, ікржйж 
ожбіиькЧ-лШФбЧбжйж ЪвЧгФйж; 

а) бжзЪлЪ еХйХиькжЫ гіиякЧз, кФ язжЫ ШЧемФрЧбФкі Ча'єзмж кХШЪЫЧйЧвЧ йФЦкФ, сЧ 
кФиХдФмь їй кФ лШФбі биФЩкЧЩмі; 

б) лШжЦкяммя ЩлФгсжкж. 
4. ЗХйиі ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ лШжекФпХккя, лШжЦкямі Ъ ЩлФгсжкЪ ікЧеХйояйж, Ф 

мФзЧд ЧЩЧаФйж аХе вШЧйФгякЩмбФ, лШЧмявЧй ШЧзЪ лігиявФюмь бігпЪдХккю. 

ЛмОммя 82. ЙТОбС биОУкСУмі кО еПйию юТжгжпкжХ СУіа 
1. ЮШжгжпкі ЧЩЧаж (еФЩкЧбФкі вШЧйФгякФйж КзШФїкж ФаЧ юШжгжпкжйж ЧЩЧаФйж 

КзШФїкж) йЧдЪмь кФаЪбФмж Ъ биФЩкіЩмь еХйХиькі гіиякзж гия егіЦЩкХккя ліглШжєйкжоьзЧї 
гіяиькЧЩмі Ъ ШФеі: 

Ф) лШжгаФккя еФ гЧвЧбЧШЧй зЪлібиі-лШЧгФдЪ, ШХкмж, гФШЪбФккя, йікж, ікржйж 
ожбіиькЧ-лШФбЧбжйж ЪвЧгФйж; 

а) бкХЩХккя еХйХиькжЫ гіиякЧз її еФЩкЧбкжзФйж гЧ ЩмФмЪмкЧвЧ зФлімФиЪ; 
б) лШжЦкяммя ЩлФгсжкж; 
в) бжкжзкХккя ікржЫ лігЩмФб, лХШХгаФпХкжЫ еФзЧкЧй. 
2. ЮШжгжпкі ЧЩЧаж, ЩмбЧШХкі мФ еФШХєЩмШЧбФкі біглЧбігкЧ гЧ еФзЧкЧгФбЩмбФ ікЧеХйкЧї 

гХШдФбж, йЧдЪмь кФаЪбФмж лШФбЧ биФЩкЧЩмі кФ еХйХиькі гіиякзж кХЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ 
лШжекФпХккя: 

Ф) Ъ йХдФЫ кФЩХиХкжЫ лЪкзміб Ъ ШФеі лШжгаФккя Ча'єзміб кХШЪЫЧйЧвЧ йФЦкФ мФ гия 
ЩлЧШЪгдХккя Ча'єзміб, лЧб'яеФкжЫ іе егіЦЩкХккяй ліглШжєйкжоьзЧї гіяиькЧЩмі б КзШФїкі; 

а) еФ йХдФйж кФЩХиХкжЫ лЪкзміб Ъ ШФеі лШжгаФккя Ча'єзміб кХШЪЫЧйЧвЧ йФЦкФ. 
3. ЗХйХиькі гіиякзж ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ лШжекФпХккя, ЧмШжйФкі Ъ ЩлФгсжкЪ 

юШжгжпкжйж ЧЩЧаФйж, язі біглЧбігкЧ гЧ оьЧвЧ КЧгХзЩЪ кХ йЧдЪмь кФаЪбФмж їЫ Ъ биФЩкіЩмь, 
лігиявФюмь бігпЪдХккю лШЧмявЧй ЧгкЧвЧ ШЧзЪ. 

ЛмОммя 83. ЙТОбС биОУкСУмі кО еПйию мПТжмСТіОиькжХ вТСйОг 
1. ЗХйиі, язі кФиХдФмь кФ лШФбі биФЩкЧЩмі мХШжмЧШіФиькжй вШЧйФгФй, є зЧйЪкФиькЧю 

биФЩкіЩмю. 
2. К зЧйЪкФиькіЦ биФЩкЧЩмі лХШХаЪбФюмь: 
Ф) ЪЩі еХйиі б йХдФЫ кФЩХиХкжЫ лЪкзміб, зШій еХйХиькжЫ гіиякЧз лШжбФмкЧї мФ 

гХШдФбкЧї биФЩкЧЩмі; 
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а) еХйХиькі гіиякзж, кФ язжЫ ШЧемФрЧбФкі аЪгібиі, ЩлЧШЪгж, ікрі Ча'єзмж кХШЪЫЧйЧвЧ 
йФЦкФ зЧйЪкФиькЧї биФЩкЧЩмі кХеФиХдкЧ біг йіЩоя їЫ ШЧемФрЪбФккя; 

б) еХйиі мФ еХйХиькі гіиякзж еФ йХдФйж кФЩХиХкжЫ лЪкзміб, сЧ лХШХгФкі ФаЧ 
лХШХЦриж Ъ зЧйЪкФиькЪ биФЩкіЩмь іе еХйХиь гХШдФбкЧї биФЩкЧЩмі біглЧбігкЧ гЧ еФзЧкЪ. 

3. ЗХйХиькі гіиякзж гХШдФбкЧї биФЩкЧЩмі, язі лХШХгаФпФємьЩя бжзЧШжЩмФмж гия 
ШЧейісХккя Ча'єзміб, лШжекФпХкжЫ гия ЧаЩиЪвЧбЪбФккя лЧмШХа мХШжмЧШіФиькЧї вШЧйФгж 
(зЧйЪкФиькжЫ ліглШжєйЩмб, ЪЩмФкЧб, ЧШвФкіеФоіЦ, вШЧйФгЩьзжЫ лФЩЧбжс, зиФгЧбжс, йіЩоь 
екХрзЧгдХккя мФ ЪмжиіеФоії бігЫЧгіб, ШХзШХФоіЦкжЫ Ча'єзміб мЧсЧ), Ф мФзЧд еХйХиькі 
гіиякзж, язі біглЧбігкЧ гЧ еФмбХШгдХкЧї йіЩмЧаЪгібкЧї гЧзЪйХкмФоії лХШХгаФпФємьЩя 
бзиюпжмж Ъ йХді кФЩХиХкжЫ лЪкзміб, еФ ШірХккяйж ЧШвФкіб бжзЧкФбпЧї биФгж лХШХгФюмьЩя Ъ 
зЧйЪкФиькЪ биФЩкіЩмь. 

4. ДЧ еХйХиь зЧйЪкФиькЧї биФЩкЧЩмі, язі кХ йЧдЪмь лХШХгФбФмжЩь Ъ лШжбФмкЪ 
биФЩкіЩмь, кФиХдФмь: 

Ф) еХйиі еФвФиькЧвЧ зЧШжЩмЪбФккя кФЩХиХкжЫ лЪкзміб (йФЦгФкж, бЪижоі, лШЧїегж, 
рияЫж, кФаХШХдкі, лияді, лФШзж, ЩзбХШж, аЪиьбФШж, зиФгЧбжсФ, йіЩоя екХрзЧгдХккя мФ 
ЪмжиіеФоії бігЫЧгіб мЧсЧ); 

а) еХйиі ліг еФиіекжояйж, ФбмЧйЧаіиькжйж гЧШЧвФйж, Ча'єзмФйж лЧбімШякЧвЧ і 
мШЪаЧлШЧбігкЧвЧ мШФкЩлЧШмЪ; 

б) еХйиі ліг Ча'єзмФйж лШжШЧгкЧ-еФлЧбігкЧвЧ нЧкгЪ, іЩмЧШжзЧ-зЪиьмЪШкЧвЧ мФ 
ЧегЧШЧбпЧвЧ лШжекФпХккя, сЧ йФюмь ЧЩЧаижбЪ ХзЧиЧвіпкЪ, ЧегЧШЧбпЪ, кФЪзЧбЪ, ХЩмХмжпкЪ 
мФ іЩмЧШжзЧ-зЪиьмЪШкЪ оіккіЩмь, язсЧ ікрХ кХ лХШХгаФпХкЧ еФзЧкЧй; 

в) еХйиі иіЩЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ лШжекФпХккя, зШій бжлФгзіб, бжекФпХкжЫ ожй КЧгХзЩЧй; 
ґ) еХйиі бЧгкЧвЧ нЧкгЪ, зШій бжлФгзіб, бжекФпХкжЫ ожй КЧгХзЩЧй; 
г) еХйХиькі гіиякзж, язі бжзЧШжЩмЧбЪюмьЩя гия еФаХелХпХккя гіяиькЧЩмі ЧШвФкіб 

йіЩоХбЧвЧ ЩФйЧбШягЪбФккя;   
Х) еХйХиькі гіиякзж, рмЪпкЧ ЩмбЧШХкі б йХдФЫ лШжаХШХдкЧї еФЫжЩкЧї ЩйЪвж пж ЩйЪвж 

бігбХгХккя, кФ еХйияЫ иіЩЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ лШжекФпХккя мФ лШжШЧгкЧ-еФлЧбігкЧвЧ нЧкгЪ, 
сЧ лХШХаЪбФюмь Ъ лШжаХШХдкіЦ еФЫжЩкіЦ ЩйЪеі бЧгкжЫ Ча'єзміб, ФаЧ кФ еХйХиькжЫ гіиякзФЫ 
гкФ бЧгкжЫ Ча'єзміб; 

є) еХйиі ліг Ча'єзмФйж ікдХкХШкЧї ікнШФЩмШЪзмЪШж йідвЧЩлЧгФШЩьзжЫ йХиіЧШФмжбкжЫ 
ЩжЩмХй, язі лХШХаЪбФюмь Ъ зЧйЪкФиькіЦ биФЩкЧЩмі; 

5. ТХШжмЧШіФиькі вШЧйФгж кФаЪбФюмь еХйию Ъ зЧйЪкФиькЪ биФЩкіЩмь Ъ ШФеі: 
Ф) лХШХгФпі їй еХйХиь гХШдФбкЧї биФЩкЧЩмі; 
а) бігпЪдХккя еХйХиькжЫ гіиякЧз гия ЩЪЩліиькжЫ лЧмШХа мФ е йЧмжбіб ЩЪЩліиькЧї 

кХЧаЫігкЧЩмі біглЧбігкЧ гЧ еФзЧкЪ; 
б) лШжЦкяммя ЩлФгсжкж ФаЧ лХШХЫЧгЪ б їЫкю биФЩкіЩмь еХйХиькжЫ гіиякЧз, бжекФкжЫ 

ЩЪгЧй бігЪйХШиЧю ЩлФгсжкЧю; 
в) лШжгаФккя еФ гЧвЧбЧШЧй зЪлібиі-лШЧгФдЪ, ШХкмж, гФШЪбФккя, йікж, ікржйж ожбіиькЧ-

лШФбЧбжйж ЪвЧгФйж; 
в1) бжзиюпХкЧ; 
ґ) бжкжзкХккя ікржЫ лігЩмФб, лХШХгаФпХкжЫ еФзЧкЧй. 
6. ТХШжмЧШіФиькі вШЧйФгж Щіи, ЩХижс, йіЩм йЧдЪмь Ча'єгкЪбФмж кФ гЧвЧбіШкжЫ еФЩФгФЫ 

кФиХдкі їй еХйХиькі гіиякзж зЧйЪкФиькЧї биФЩкЧЩмі. КлШФбиіккя еФекФпХкжйж еХйХиькжйж 
гіиякзФйж егіЦЩкюємьЩя біглЧбігкЧ гЧ еФзЧкЪ. 

ЛмОммя 84. ЙТОбС биОУкСУмі кО еПйию гПТдОбж 
1. К гХШдФбкіЦ биФЩкЧЩмі лХШХаЪбФюмь ЪЩі еХйиі КзШФїкж, зШій еХйХиь зЧйЪкФиькЧї мФ 

лШжбФмкЧї биФЩкЧЩмі. 
2. ПШФбЧ гХШдФбкЧї биФЩкЧЩмі кФ еХйию кФаЪбФємьЩя і ШХФиіеЪємьЩя гХШдФбЧю пХШХе 

ЧШвФкж бжзЧкФбпЧї биФгж біглЧбігкЧ гЧ лЧбкЧбФдХкь, бжекФпХкжЫ ожй КЧгХзЩЧй. 
ПШФбЧ биФЩкЧЩмі кФ еХйХиькі гіиякзж, бжекФкХ еФ гХШдФбЧю ШірХккяй ЩЪгЪ, 

ШХФиіеЪємьЩя ЧШвФкФйж бжзЧкФбпЧї биФгж біглЧбігкЧ гЧ лЧбкЧбФдХкь, бжекФпХкжЫ ЩмФммХю 
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122 оьЧвЧ КЧгХзЩЪ, кХеФиХдкЧ біг ЧШвФкЪ, б ЧЩЧаі язЧвЧ ЩЪгЧй бжекФкХ мФзХ лШФбЧ еФ 
гХШдФбЧю. 

3. НФЩмжкЪ мШХмю бжзиюпХкЧ. 
4. ДЧ еХйХиь гХШдФбкЧї биФЩкЧЩмі, язі кХ йЧдЪмь лХШХгФбФмжЩь Ъ лШжбФмкЪ биФЩкіЩмь, 

кФиХдФмь: 
Ф) еХйиі ФмЧйкЧї ХкХШвХмжзж мФ зЧЩйіпкЧї ЩжЩмХйж; 
а) еХйиі ліг гХШдФбкжйж еФиіекжояйж, Ча'єзмФйж гХШдФбкЧї биФЩкЧЩмі лЧбімШякЧвЧ і 

мШЪаЧлШЧбігкЧвЧ мШФкЩлЧШмЪ; 
б) еХйиі ЧаЧШЧкж; 
в) еХйиі ліг Ча'єзмФйж лШжШЧгкЧ-еФлЧбігкЧвЧ нЧкгЪ, іЩмЧШжзЧ-зЪиьмЪШкЧвЧ мФ 

ЧегЧШЧбпЧвЧ лШжекФпХккя, сЧ йФюмь ЧЩЧаижбЪ ХзЧиЧвіпкЪ, ЧегЧШЧбпЪ, кФЪзЧбЪ, ХЩмХмжпкЪ 
мФ іЩмЧШжзЧ-зЪиьмЪШкЪ оіккіЩмь, язсЧ ікрХ кХ лХШХгаФпХкЧ еФзЧкЧй; 

ґ) еХйиі иіЩЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ лШжекФпХккя, зШій бжлФгзіб, бжекФпХкжЫ ожй КЧгХзЩЧй; 
г) еХйиі бЧгкЧвЧ нЧкгЪ, зШій бжлФгзіб, бжекФпХкжЫ ожй КЧгХзЩЧй; 
Х) еХйХиькі гіиякзж, язі бжзЧШжЩмЧбЪюмьЩя гия еФаХелХпХккя гіяиькЧЩмі ВХШЫЧбкЧї 

РФгж КзШФїкж, ПШХежгХкмФ КзШФїкж, КФаікХмЪ МікіЩмШіб КзШФїкж, ікржЫ ЧШвФкіб гХШдФбкЧї 
биФгж, НФоіЧкФиькЧї ФзФгХйії кФЪз КзШФїкж, гХШдФбкжЫ вФиЪеХбжЫ ФзФгХйіЦ кФЪз; 

є) еХйХиькі гіиякзж еЧк бігпЪдХккя мФ аХеЪйЧбкЧвЧ (ЧаЧб'яезЧбЧвЧ) бігЩХиХккя, сЧ 
еФекФиж ШФгіЧФзмжбкЧвЧ еФаШЪгкХккя бкФЩиігЧз НЧШкЧажиьЩьзЧї зФмФЩмШЧнж; 

д) еХйХиькі гіиякзж, еФзШілиХкі еФ гХШдФбкжйж еФзиФгФйж лШЧнХЩіЦкЧї (лШЧнХЩіЦкЧ-
мХЫкіпкЧї) ЧЩбімж; 

д1) еХйХиькі гіиякзж, еФзШілиХкі еФ гХШдФбкжйж еФзиФгФйж нФЫЧбЧї лХШХгбжсЧї 
ЧЩбімж; 

е) еХйХиькі гіиякзж, еФзШілиХкі еФ гХШдФбкжйж еФзиФгФйж бжсЧї ЧЩбімж; 
ж) бжзиюпХкЧ; 
і) еХйХиькі гіиякзж, сЧ бжзЧШжЩмЧбЪюмьЩя НЧШкЧйЧШЩьзжй ниЧмЧй РЧЩіЦЩьзЧї 

ЛХгХШФоії кФ мХШжмЧШії КзШФїкж кФ лігЩмФбі йідкФШЧгкжЫ гЧвЧбЧШіб, евЧгФ кФ ЧаЧб'яезЧбіЩмь 
язжЫ кФгФкФ ВХШЫЧбкЧю РФгЧю КзШФїкж; 

ї) еХйиі ліг Ча'єзмФйж ікдХкХШкЧї ікнШФЩмШЪзмЪШж еФвФиькЧгХШдФбкжЫ мФ 
йідвЧЩлЧгФШЩьзжЫ йХиіЧШФмжбкжЫ ЩжЩмХй, язі лХШХаЪбФюмь Ъ гХШдФбкіЦ биФЩкЧЩмі. 

5. ДХШдФбФ кФаЪбФє лШФбФ биФЩкЧЩмі кФ еХйию Ъ ШФеі: 
Ф) бігпЪдХккя еХйХиькжЫ гіиякЧз Ъ биФЩкжзіб е йЧмжбіб ЩЪЩліиькЧї кХЧаЫігкЧЩмі мФ 

гия ЩЪЩліиькжЫ лЧмШХа; 
а) лШжгаФккя еФ гЧвЧбЧШФйж зЪлібиі-лШЧгФдЪ, гФШЪбФккя, йікж, ікржйж ожбіиькЧ-

лШФбЧбжйж ЪвЧгФйж; 
б) лШжЦкяммя ЩлФгсжкж; 
в) лХШХгФпі Ъ биФЩкіЩмь гХШдФбі еХйХиькжЫ гіиякЧз зЧйЪкФиькЧї биФЩкЧЩмі 

мХШжмЧШіФиькжйж вШЧйФгФйж; 
ґ) зЧкніЩзФоії еХйХиькЧї гіиякзж. 
д) вийкючемо 

ЛмОммя 85. ЙТОбС биОУкСУмі кО еПйию ікСеПйкжХ гПТдОб 
ІкЧеХйкі гХШдФбж йЧдЪмь кФаЪбФмж Ъ биФЩкіЩмь еХйХиькі гіиякзж гия ШЧейісХккя 

аЪгібХиь і ЩлЧШЪг гжлиЧйФмжпкжЫ лШХгЩмФбкжомб мФ ікржЫ, лШжШібкякжЫ гЧ кжЫ, ЧШвФкіеФоіЦ 
біглЧбігкЧ гЧ йідкФШЧгкжЫ гЧвЧбЧШіб. 

ЛмОммя 86. ЛліиькО биОУкіУмь кО еПйПиькФ гіиякзФ 
1. ЗХйХиькФ гіиякзФ йЧдХ екФЫЧгжмжЩь Ъ ЩліиькіЦ биФЩкЧЩмі е бжекФпХккяй пФЩмзж 

зЧдкЧвЧ е ЪпФЩкжзіб ЩліиькЧї биФЩкЧЩмі (ЩліиькФ пФЩмзЧбФ биФЩкіЩмь) ФаЧ аХе бжекФпХккя 
пФЩмЧз ЪпФЩкжзіб ЩліиькЧї биФЩкЧЩмі (ЩліиькФ ЩЪйіЩкФ биФЩкіЩмь). 

2. СЪа'єзмФйж лШФбФ ЩліиькЧї биФЩкЧЩмі кФ еХйХиькЪ гіиякзЪ йЧдЪмь аЪмж вШЧйФгякж 
мФ юШжгжпкі ЧЩЧаж, Ф мФзЧд гХШдФбФ, мХШжмЧШіФиькі вШЧйФгж. 
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3. СЪа'єзмФйж лШФбФ ЩліиькЧї биФЩкЧЩмі кФ еХйХиькі гіиякзж мХШжмЧШіФиькжЫ вШЧйФг 
йЧдЪмь аЪмж ШФЦЧккі мФ ЧаиФЩкі ШФгж. 

4. НФЩмжкЪ пХмбХШмЪ бжзиюпХкЧ. 

ЛмОммя 87. ВжкжзкПккя лТОбО УліиькСї пОУмзСбСї биОУкСУмі кО еПйПиькФ гіиякзФ 
1. ПШФбЧ ЩліиькЧї пФЩмзЧбЧї биФЩкЧЩмі кФ еХйХиькЪ гіиякзЪ бжкжзФє: 
Ф) лШж гЧаШЧбіиькЧйЪ Ча'єгкФккі биФЩкжзФйж кФиХдкжЫ їй еХйХиькжЫ гіиякЧз; 
а) лШж лШжгаФккі Ъ биФЩкіЩмь еХйХиькЧї гіиякзж гбЧйФ пж аіиьрХ ЧЩЧаФйж еФ 

ожбіиькЧ-лШФбЧбжйж ЪвЧгФйж; 
б) лШж лШжЦкяммі ЩлФгсжкж кФ еХйХиькЪ гіиякзЪ гбЧйФ ФаЧ аіиьрХ ЧЩЧаФйж; 
в) еФ ШірХккяй ЩЪгЪ. 

ЛмОммя 88. ВСиСгіккя, зСТжУмФбОккя мО ТСелСТягдПккя еПйПиькСю гіиякзСю, сС 
лПТПаФбОє Ф УліиькіР пОУмзСбіР биОУкСУмі 

1. ВЧиЧгіккя, зЧШжЩмЪбФккя мФ ШЧелЧШягдХккя еХйХиькЧю гіиякзЧю, сЧ лХШХаЪбФє Ъ 
ЩліиькіЦ пФЩмзЧбіЦ биФЩкЧЩмі, егіЦЩкююмьЩя еФ евЧгЧю бЩіЫ ЩліббиФЩкжзіб евігкЧ е 
гЧвЧбЧШЧй, Ф Ъ ШФеі кХгЧЩявкХккя евЧгж - Ъ ЩЪгЧбЧйЪ лЧШягзЪ. 

2. ДЧвЧбіШ лШЧ ЩліиькЪ пФЩмзЧбЪ биФЩкіЩмь кФ еХйХиькЪ гіиякзЪ ЪзиФгФємьЩя б 
лжЩьйЧбіЦ нЧШйі і лЧЩбігпЪємьЩя кЧмФШіФиькЧ. 

3. КпФЩкжз ЩліиькЧї пФЩмзЧбЧї биФЩкЧЩмі йФє лШФбЧ бжйФвФмж бжгіиХккя кФиХдкЧї 
ЦЧйЪ пФЩмзж іе ЩзиФгЪ еХйХиькЧї гіиякзж яз ЧзШХйЧ, мФз і ШФеЧй е ікржйж ЪпФЩкжзФйж, язі 
бжйФвФюмь бжгіиХккя, Ф Ъ ШФеі кХйЧдижбЧЩмі бжгіиХккя пФЩмзж - бжйФвФмж біглЧбігкЧї 
зЧйлХкЩФоії. 

4. КпФЩкжз ЩліиькЧї пФЩмзЧбЧї биФЩкЧЩмі кФ еХйХиькЪ гіиякзЪ йФє лШФбЧ кФ ЧмШжйФккя 
б ЦЧвЧ бЧиЧгіккя, зЧШжЩмЪбФккя пФЩмжкж ЩліиькЧї еХйХиькЧї гіиякзж, сЧ біглЧбігФє ШЧейіШЪ 
кФиХдкЧї ЦЧйЪ пФЩмзж. 

5. КпФЩкжз ЩліиькЧї пФЩмзЧбЧї биФЩкЧЩмі біглЧбігкЧ гЧ ШЧейіШЪ ЩбЧєї пФЩмзж йФє 
лШФбЧ кФ гЧЫЧгж біг бжзЧШжЩмФккя ЩліиькЧї еХйХиькЧї гіиякзж, біглЧбігФє лХШХг мШХмійж 
ЧЩЧаФйж еФ еЧаЧб'яеФккяйж, лЧб'яеФкжйж іе ЩліиькЧю еХйХиькЧю гіиякзЧю, і лЧбжкХк аШФмж 
ЪпФЩмь Ъ ЩлиФмі лЧгФмзіб, еаЧШіб і лиФмХдіб, Ф мФзЧд Ъ бжмШФмФЫ лЧ ЪмШжйФккю і еаХШівФккю 
ЩліиькЧї еХйХиькЧї гіиякзж. 

6. ПШж лШЧгФдЪ ЪпФЩкжзЧй кФиХдкЧї ЦЧйЪ пФЩмзж Ъ ЩліиькіЦ пФЩмзЧбіЦ биФЩкЧЩмі кФ 
еХйХиькЪ гіиякзЪ ікрі ЪпФЩкжзж йФюмь лХШХбФдкХ лШФбЧ зЪлібиі пФЩмзж біглЧбігкЧ гЧ 
еФзЧкЪ. 

ЛмОммя 89. ЛліиькО УФйіУкО биОУкіУмь кО еПйПиькФ гіиякзФ 
1. ЗХйХиькФ гіиякзФ йЧдХ кФиХдФмж кФ лШФбі ЩліиькЧї ЩЪйіЩкЧї биФЩкЧЩмі ижрХ 

вШЧйФгякФй, язсЧ ікрХ кХ бЩмФкЧбиХкЧ еФзЧкЧй. 
2. К ЩліиькіЦ ЩЪйіЩкіЦ биФЩкЧЩмі лХШХаЪбФюмь еХйХиькі гіиякзж: 
Ф) лЧгШЪддя; 
а) пиХкіб нХШйХШЩьзЧвЧ вЧЩлЧгФШЩмбФ, язсЧ ікрХ кХ лХШХгаФпХкЧ ЪвЧгЧю йід кжйж; 
б) ЩліббиФЩкжзіб джиЧвЧ аЪгжкзЪ; 
в) ЩліббиФЩкжзіб аФвФмЧзбФШмжШкЧвЧ аЪгжкзЪ. 
3. ВЧиЧгіккя, зЧШжЩмЪбФккя мФ ШЧелЧШягдХккя еХйХиькЧю гіиякзЧю ЩліиькЧї ЩЪйіЩкЧї 

биФЩкЧЩмі егіЦЩкююмьЩя еФ гЧвЧбЧШЧй ФаЧ еФзЧкЧй. 
4. СліббиФЩкжзж еХйХиькЧї гіиякзж, сЧ лХШХаЪбФє Ъ ЩліиькіЦ ЩЪйіЩкіЦ биФЩкЧЩмі, 

йФюмь лШФбЧ кФ її лЧгіи ФаЧ кФ бжгіиХккя е кХї ЧзШХйЧї пФЩмзж, зШій бжлФгзіб, ЪЩмФкЧбиХкжЫ 
еФзЧкЧй. 

5. ПЧгіи еХйХиькЧї гіиякзж, язФ є Ъ ЩліиькіЦ ЩЪйіЩкіЦ биФЩкЧЩмі, е бжгіиХккяй пФЩмзж 
ЩліббиФЩкжзФ, йЧдХ аЪмж егіЦЩкХкЧ еФ ЪйЧбж лЧлХШХгкьЧвЧ бжекФпХккя ШЧейіШЪ еХйХиькжЫ 
пФЩмЧз, язі є Шібкжйж, язсЧ ікрХ кХ лХШХгаФпХкЧ еФзЧкЧй ФаЧ кХ бЩмФкЧбиХкЧ ЩЪгЧй. 
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ЛмОммя 891. ИУСаижбСУмі кОаФммя і ТПОиіеОоія лТОбО гСбіТпСї биОУкСУмі кО еПйПиькі 
гіиякзж 

1. ДЧбіШпжЦ биФЩкжз еХйХиькЧї гіиякзж йФє лШФбФ мФ бжзЧкЪє ЧаЧб'яезж биФЩкжзФ 
еХйХиькЧї гіиякзж е ЪШФЫЪбФккяй ЧЩЧаижбЧЩмХЦ, лХШХгаФпХкжЫ оією ЩмФммХю мФ Мжбіиькжй 
зЧгХзЩЧй КзШФїкж. 

2. З гкя кФаЪммя ЧЩЧаЧю лШФбФ гЧбіШпЧї биФЩкЧЩмі кФ еХйХиькЪ гіиякзЪ гЧ гЧбіШпЧвЧ 
биФЩкжзФ лХШХЫЧгямь ЪЩі лШФбФ мФ ЧаЧб'яезж биФЩкжзФ еХйХиькЧї гіиякзж еФ пжккжйж 
гЧвЧбЧШФйж ЧШХкгж, ХйнімХбежЩЪ, ЩЪлХШніоію, гЧвЧбЧШФйж лШЧ бЩмФкЧбиХккя еХйХиькЧвЧ 
ЩХШбімЪмЪ. 

ДЧбіШпжЦ биФЩкжз еХйХиькЧї гіиякзж, язсЧ оХ лХШХгаФпХкЧ гЧвЧбЧШЧй, еФ язжй 
бЩмФкЧбиюємьЩя гЧбіШпФ биФЩкіЩмь, йЧдХ лХШХгФбФмж еХйХиькЪ гіиякзЪ б зЧШжЩмЪбФккя 
мШХмій ЧЩЧаФй ижрХ кФ лШФбі ЧШХкгж е мФзжйж ЧЩЧаижбЧЩмяйж: 

 ЩмШЧз ЧШХкгж еХйиі лШжлжкяємьЩя е йЧйХкмЪ ебХШкХккя ЩмявкХккя кФ еХйХиькЪ 
гіиякзЪ; 

 ЧШХкгФШ кХ йЧдХ егіЦЩкюбФмж кФ еХйХиькіЦ гіиякоі аЪгібкжомбЧ, бжгЧаЪбФккя 
зЧШжЩкжЫ зЧлФижк ФаЧ егіЦЩкюбФмж лЧиілрХккя, язі кХйЧдижбЧ бігЧзШХйжмж 
біг еХйХиькЧї гіиякзж аХе еФбгФккя рзЧгж. 

ЯзсЧ оХ лХШХгаФпХкЧ гЧвЧбЧШЧй, еФ язжй бЩмФкЧбиюємьЩя гЧбіШпФ биФЩкіЩмь, 
гЧбіШпжЦ биФЩкжз йФє лШФбЧ ЪзиФгФмж гЧвЧбЧШж лШЧ бЩмФкЧбиХккя еХйХиькжЫ ЩХШбімЪміб. 
СмШЧз мФзжЫ ЩХШбімЪміб лШжлжкяємьЩя е йЧйХкмЪ ебХШкХккя ЩмявкХккя кФ еХйХиькЪ гіиякзЪ. 

3. ДЧбіШпжЦ биФЩкжз кХ йФє лШФбФ аХе лЧвЧгдХккя іе еФЩкЧбкжзЧй гЧбіШпЧї 
биФЩкЧЩмі: 

 егіЦЩкюбФмж лЧгіи, Ча'єгкФккя еХйХиькжЫ гіиякЧз; 
 лЧвЧгдЪбФмж гЧзЪйХкмФоію іе еХйиХЪЩмШЧю; 

 ікіоіюбФмж лжмФккя сЧгЧ ейікж оіиьЧбЧвЧ лШжекФпХккя еХйХиькЧї гіиякзж; 

 бігпЪдЪбФмж еХйХиькЪ гіиякзЪ б лЧШягзЪ бжзЪлЪ її гия ЩЪЩліиькжЫ лЧмШХа. 
4. ЗХйХиькі гіиякзж гХШдФбкЧї мФ зЧйЪкФиькЧї биФЩкЧЩмі кХ йЧдЪмь аЪмж Ча'єзмФйж 

лШФбФ гЧбіШпЧї биФЩкЧЩмі. 

ЛмОммя 90. ЙТОбО биОУкжзіб еПйПиькжХ гіиякСз 
1. ВиФЩкжзж еХйХиькжЫ гіиякЧз йФюмь лШФбЧ: 
Ф) лШЧгФбФмж ФаЧ ікржй рияЫЧй бігпЪдЪбФмж еХйХиькЪ гіиякзЪ, лХШХгФбФмж її б 

ЧШХкгЪ, еФЩмФбЪ, ЩлФгсжкЪ, гЧбіШпЪ биФЩкіЩмь; 
а) ЩФйЧЩміЦкЧ вЧЩлЧгФШюбФмж кФ еХйиі; 
б) биФЩкЧЩмі кФ лЧЩібж і кФЩФгдХккя ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзжЫ мФ ікржЫ зЪиьмЪШ, кФ 

бжШЧаиХкЪ лШЧгЪзоію; 
в) бжзЧШжЩмЧбЪбФмж Ъ бЩмФкЧбиХкЧйЪ лЧШягзЪ гия биФЩкжЫ лЧмШХа кФябкі кФ 

еХйХиькіЦ гіиякоі еФвФиькЧлЧржШХкі зЧШжЩкі зЧлФижкж, мЧШн, иіЩЧбі кФЩФгдХккя, бЧгкі 
Ча'єзмж, Ф мФзЧд ікрі зЧШжЩкі биФЩмжбЧЩмі еХйиі; 

ґ) кФ бігрзЧгЪбФккя еажмзіб Ъ бжлФгзФЫ, лХШХгаФпХкжЫ еФзЧкЧй; 
г) ЩлЧШЪгдЪбФмж джиі аЪгжкзж, бжШЧакжпі мФ ікрі аЪгібиі і ЩлЧШЪгж. 
2. ПЧШЪрХкі лШФбФ биФЩкжзіб еХйХиькжЫ гіиякЧз лігиявФюмь бігкЧбиХккю б лЧШягзЪ, 

бЩмФкЧбиХкЧйЪ еФзЧкЧй. 

ЛмОммя 91. ИаСб'яезж биОУкжзіб еПйПиькжХ гіиякСз 
1. ВиФЩкжзж еХйХиькжЫ гіиякЧз еЧаЧб'яеФкі: 
Ф) еФаХелХпЪбФмж бжзЧШжЩмФккя їЫ еФ оіиьЧбжй лШжекФпХккяй; 
а) гЧгХШдЪбФмжЩя бжйЧв еФзЧкЧгФбЩмбФ лШЧ ЧЫЧШЧкЪ гЧбзіиия; 
б) ЩбЧєпФЩкЧ ЩлиФпЪбФмж еХйХиькжЦ лЧгФмЧз; 
в) кХ лЧШЪрЪбФмж лШФб биФЩкжзіб ЩЪйідкжЫ еХйХиькжЫ гіиякЧз мФ еХйиХзЧШжЩмЪбФпіб; 
ґ) лігбжсЪбФмж ШЧгюпіЩмь ґШЪкміб мФ еаХШівФмж ікрі зЧШжЩкі биФЩмжбЧЩмі еХйиі; 
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г) ЩбЧєпФЩкЧ кФгФбФмж біглЧбігкжй ЧШвФкФй бжзЧкФбпЧї биФгж мФ ЧШвФкФй йіЩоХбЧвЧ 
ЩФйЧбШягЪбФккя гФкі лШЧ ЩмФк і бжзЧШжЩмФккя еХйХиь мФ ікржЫ лШжШЧгкжЫ ШХЩЪШЩіб Ъ 
лЧШягзЪ, бЩмФкЧбиХкЧйЪ еФзЧкЧй; 

Х) гЧмШжйЪбФмжЩя лШФбжи гЧаШЧЩЪЩігЩмбФ мФ ЧайХдХкь, лЧб'яеФкжЫ е бЩмФкЧбиХккяй 
еХйХиькжЫ ЩХШбімЪміб мФ ЧЫЧШЧккжЫ еЧк; 

є) еаХШівФмж вХЧгХежпкі екФзж, лШЧмжХШЧеіЦкі ЩлЧШЪгж, йХШХді еШЧрЪбФиькжЫ і 
ЧЩЪрЪбФиькжЫ ЩжЩмХй; 

д) еФ ЩбіЦ ШФЫЪкЧз лШжбХЩмж еХйХиькЪ гіиякзЪ Ъ лЧлХШХгкіЦ ЩмФк Ъ ШФеі кХеФзЧккЧї 
ейікж її ШХиьєнЪ, еФ бжкямзЧй егіЦЩкХккя мФзЧї ейікж кХ биФЩкжзЧй еХйХиькЧї гіиякзж, зЧиж 
лШжбХгХккя Ъ лЧлХШХгкіЦ ЩмФк егіЦЩкюємьЩя еФ ШФЫЪкЧз ЧЩЧаж, язФ кХеФзЧккЧ ейікжиФ 
ШХиьєн. 

2. ЗФзЧкЧй йЧдЪмь аЪмж бЩмФкЧбиХкі ікрі ЧаЧб'яезж биФЩкжзіб еХйХиькжЫ гіиякЧз. 

ГиОбО 15. ЙТОбС зСТжУмФбОккя еПйиПю 

ЛмОммя 92. ЙТОбС лСУміРкСвС зСТжУмФбОккя еПйПиькСю гіиякзСю 
1. ПШФбЧ лЧЩміЦкЧвЧ зЧШжЩмЪбФккя еХйХиькЧю гіиякзЧю - оХ лШФбЧ бЧиЧгіккя і 

зЧШжЩмЪбФккя еХйХиькЧю гіиякзЧю, язФ лХШХаЪбФє Ъ гХШдФбкіЦ ФаЧ зЧйЪкФиькіЦ биФЩкЧЩмі, 
аХе бЩмФкЧбиХккя ЩмШЧзЪ. 

2. ПШФбФ лЧЩміЦкЧвЧ зЧШжЩмЪбФккя еХйХиькЧю гіиякзЧю іе еХйХиь гХШдФбкЧї мФ 
зЧйЪкФиькЧї биФЩкЧЩмі кФаЪбФюмь: 

Ф) ЧШвФкж гХШдФбкЧї биФгж, ЧШвФкж йіЩоХбЧвЧ ЩФйЧбШягЪбФккя, ліглШжєйЩмбФ, 
ЪЩмФкЧбж мФ ЧШвФкіеФоії, сЧ кФиХдФмь гЧ гХШдФбкЧї мФ зЧйЪкФиькЧї биФЩкЧЩмі; 

а) вШЧйФгЩьзі ЧШвФкіеФоії ЧЩіа е ікбФиігкіЩмю КзШФїкж, їЫ ліглШжєйЩмбФ (Ча'єгкФккя), 
ЪЩмФкЧбж мФ ЧШвФкіеФоії; 

б) ШХиівіЦкі ЧШвФкіеФоії КзШФїкж, ЩмФмЪмж (лЧиЧдХккя) язжЫ еФШХєЩмШЧбФкЧ Ъ 
бЩмФкЧбиХкЧйЪ еФзЧкЧй лЧШягзЪ, бжзиюпкЧ гия аЪгібкжомбФ і ЧаЩиЪвЧбЪбФккя зЪиьмЧбжЫ мФ 
ікржЫ аЪгібХиь, кХЧаЫігкжЫ гия еФаХелХпХккя їЫ гіяиькЧЩмі; 

в) лЪаиіпкХ ФзоіЧкХШкХ мЧбФШжЩмбЧ еФиіекжпкЧвЧ мШФкЩлЧШмЪ еФвФиькЧвЧ 
зЧШжЩмЪбФккя, ЪмбЧШХкХ біглЧбігкЧ гЧ ЗФзЧкЪ КзШФїкж "ПШЧ ЧЩЧаижбЧЩмі ЪмбЧШХккя 
лЪаиіпкЧвЧ ФзоіЧкХШкЧвЧ мЧбФШжЩмбФ еФиіекжпкЧвЧ мШФкЩлЧШмЪ еФвФиькЧвЧ зЧШжЩмЪбФккя"; 

ґ) еФзиФгж ЧЩбімж кХеФиХдкЧ біг нЧШйж биФЩкЧЩмі; 
г) ЩліббиФЩкжзж аФвФмЧзбФШмжШкЧвЧ аЪгжкзЪ гия ЧаЩиЪвЧбЪбФккя мФзЧвЧ аЪгжкзЪ мФ 

еФаХелХпХккя еФгЧбЧиХккя джмиЧбжЫ, ЩЧоіФиькжЫ і лЧаЪмЧбжЫ лЧмШХа биФЩкжзіб 
(ЩліббиФЩкжзіб) мФ кФЦйФпіб (ЧШХкгФШіб) збФШмжШ мФ кХджмиЧбжЫ лШжйісХкь, ШЧемФрЧбФкжЫ Ъ 
аФвФмЧзбФШмжШкЧйЪ аЪгжкзЪ; 

Х) ЧлХШФмЧШ вФеЧмШФкЩлЧШмкЧї ЩжЩмХйж, ЧлХШФмЧШ вФеЧЩЫЧбжсФ мФ ЧлХШФмЧШ ЩжЩмХйж 
лХШХгФпі; 

є) вЧЩлЧгФШЩьзі мЧбФШжЩмбФ б ЧаЧШЧккЧ-лШЧйжЩиЧбЧйЪ зЧйлиХзЩі, бжекФпХкі 
пФЩмжкЧю лХШрЧю ЩмФммі 1 ЗФзЧкЪ КзШФїкж "ПШЧ ЧЩЧаижбЧЩмі ШХнЧШйЪбФккя ліглШжєйЩмб 
ЧаЧШЧккЧ-лШЧйжЩиЧбЧвЧ зЧйлиХзЩЪ гХШдФбкЧї нЧШйж биФЩкЧЩмі". 

3. ПШФбЧ лЧЩміЦкЧвЧ зЧШжЩмЪбФккя еХйХиькжйж гіиякзФйж йЧдХ бкЧЩжмжЩя 
гХШдФбЧю гЧ ЩмФмЪмкЧвЧ зФлімФиЪ лЪаиіпкЧвЧ ФзоіЧкХШкЧвЧ мЧбФШжЩмбФ еФиіекжпкЧвЧ 
мШФкЩлЧШмЪ, ЪмбЧШХкЧвЧ біглЧбігкЧ гЧ ЗФзЧкЪ КзШФїкж "ПШЧ ЧЩЧаижбЧЩмі ЪмбЧШХккя 
лЪаиіпкЧвЧ ФзоіЧкХШкЧвЧ мЧбФШжЩмбФ еФиіекжпкЧвЧ мШФкЩлЧШмЪ еФвФиькЧвЧ зЧШжЩмЪбФккя", Ф 
мФзЧд вЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ мЧбФШжЩмбФ б ЧаЧШЧккЧ-лШЧйжЩиЧбЧйЪ зЧйлиХзЩі, бжекФпХкЧвЧ 
пФЩмжкЧю лХШрЧю ЩмФммі 1 ЗФзЧкЪ КзШФїкж "ПШЧ ЧЩЧаижбЧЩмі ШХнЧШйЪбФккя ліглШжєйЩмб 
ЧаЧШЧккЧ-лШЧйжЩиЧбЧвЧ зЧйлиХзЩЪ гХШдФбкЧї нЧШйж биФЩкЧЩмі". 



ГФеХмФ "ВЩХ лШЧ аЪЫвФимХШЩьзжЦ Чаиіз" 47 gazeta.vobu.ua 
 

 

ЛмОммя 93. ЙТОбС СТПкгж еПйПиькСї гіиякзж 
1. ПШФбЧ ЧШХкгж еХйХиькЧї гіиякзж - оХ еФЩкЧбФкХ кФ гЧвЧбЧШі ЩмШЧзЧбХ лиФмкХ 

бЧиЧгіккя і зЧШжЩмЪбФккя еХйХиькЧю гіиякзЧю, кХЧаЫігкЧю ЧШХкгФШХбі гия лШЧбФгдХккя 
ліглШжєйкжоьзЧї мФ ікрЧї гіяиькЧЩмі. 

2. ЗХйХиькі гіиякзж йЧдЪмь лХШХгФбФмжЩя б ЧШХкгЪ вШЧйФгякФй мФ юШжгжпкжй 
ЧЩЧаФй, ікЧеХйояй і ЧЩЧаФй аХе вШЧйФгякЩмбФ, йідкФШЧгкжй Ча'єгкФккяй і ЧШвФкіеФоіяй, Ф 
мФзЧд ікЧеХйкжй гХШдФбФй. 

3. НХ лігиявФюмь лХШХгФпі б ЧШХкгЪ еХйХиькі гіиякзж, рмЪпкЧ ЩмбЧШХкі Ъ йХдФЫ 
лШжаХШХдкЧї еФЫжЩкЧї ЩйЪвж пж ЩйЪвж бігбХгХккя, кФ еХйияЫ иіЩЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ 
лШжекФпХккя мФ лШжШЧгкЧ-еФлЧбігкЧвЧ нЧкгЪ, ШЧемФрЧбФкжЫ Ъ лШжаХШХдкіЦ еФЫжЩкіЦ ЩйЪеі 
бЧгкжЫ Ча'єзміб, зШій бжлФгзіб, лХШХгаФпХкжЫ еФзЧкЧй. 

4. СмШЧз ЧШХкгж еХйХиькЧї гіиякзж кХ йЧдХ лХШХбжсЪбФмж 50 ШЧзіб. 
5. ПШФбЧ зЧШжЩмЪбФккя (ЧШХкгФ, ХйнімХбежЩ) еХйХиькЧю гіиякзЧю 

ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ лШжекФпХккя йЧдХ бігпЪдЪбФмжЩя, лХШХгФбФмжЩя Ъ еФЩмФбЪ її 
зЧШжЩмЪбФпХй аХе лЧвЧгдХккя іе биФЩкжзЧй мФзЧї еХйХиькЧї гіиякзж, зШій бжлФгзіб, 
бжекФпХкжЫ еФзЧкЧй. ВігпЪдХккя, еФЩмФбФ лШФбФ зЧШжЩмЪбФккя еХйХиькЧю гіиякзЧю 
егіЦЩкюємьЩя еФ лжЩьйЧбжй гЧвЧбЧШЧй йід її зЧШжЩмЪбФпХй мФ ЧЩЧаЧю, кФ зЧШжЩмь язЧї 
егіЦЩкююмьЩя бігпЪдХккя ФаЧ кФ зЧШжЩмь язЧї лХШХгФємьЩя Ъ еФЩмФбЪ лШФбЧ зЧШжЩмЪбФккя. 
ТФзжЦ гЧвЧбіШ є лігЩмФбЧю гия гХШдФбкЧї ШХєЩмШФоії лХШХЫЧгЪ лШФбФ зЧШжЩмЪбФккя Ъ 
лЧШягзЪ, лХШХгаФпХкЧйЪ еФзЧкЧгФбЩмбЧй. 

6. ОШХкгЧбФкФ еХйХиькФ гіиякзФ ФаЧ її пФЩмжкФ йЧдХ еФ евЧгЧю ЧШХкгЧгФбоя, зШій 
бжлФгзіб, бжекФпХкжЫ еФзЧкЧй, лХШХгФбФмжЩя ЧШХкгФШХй Ъ бЧиЧгіккя мФ зЧШжЩмЪбФккя ікріЦ 
ЧЩЧаі (ЩЪаЧШХкгФ). 

7. ЯзсЧ ЧШХкгФШХй еХйХиькЧї гіиякзж є ікіоіФмЧШ ЩмбЧШХккя ікгЪЩмШіФиькЧвЧ лФШзЪ, 
мФзФ еХйХиькФ гіиякзФ ФаЧ її пФЩмжкж лХШХгФюмьЩя кжй Ъ ЩЪаЧШХкгЪ ЪпФЩкжзФй 
ікгЪЩмШіФиькЧвЧ лФШзЪ біглЧбігкЧ гЧ еХйХиькЧвЧ еФзЧкЧгФбЩмбФ КзШФїкж аХе лЧлХШХгкьЧвЧ 
лЧвЧгдХккя е ЧШХкгЧгФбоХй, язсЧ оХ кХ ЩЪлХШХпжмь гЧвЧбЧШЪ ЧШХкгж мФзЧї еХйХиькЧї 
гіиякзж. 

8. ОШХкгЧгФбояйж еХйХиькжЫ гіиякЧз є їЫ биФЩкжзж ФаЧ ЪлЧбкЧбФдХкі кжйж ЧЩЧаж 
ФаЧ ЧЩЧаж, язі бжзЧШжЩмЧбЪюмь еХйХиькі гіиякзж кФ лШФбі ХйнімХбежЩЪ. 

9. ВігкЧЩжкж, лЧб'яеФкі е ЧШХкгЧю еХйиі, ШХвЪиююмьЩя еФзЧкЧй. 
10. К ШФеі ЩмбЧШХккя ікгЪЩмШіФиькЧвЧ лФШзЪ кФ еХйияЫ гХШдФбкЧї пж зЧйЪкФиькЧї 

биФЩкЧЩмі еХйХиькФ гіиякзФ кФгФємьЩя б ЧШХкгЪ кФ ЩмШЧз кХ йХкрХ 30 ШЧзіб. 
11. СмШЧз ЧШХкгж еХйХиькжЫ гіиякЧз ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ лШжекФпХккя гия 

бХгХккя мЧбФШкЧвЧ ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ бжШЧакжомбФ, нХШйХШЩьзЧвЧ вЧЩлЧгФШЩмбФ, 
ЧЩЧажЩмЧвЧ ЩХиякЩьзЧвЧ вЧЩлЧгФШЩмбФ кХ йЧдХ аЪмж йХкржй яз 7 ШЧзіб, гия еХйХиькжЫ 
гіиякЧз ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ лШжекФпХккя гия еФзиФгФккя мФ/ФаЧ бжШЧсЪбФккя 
аФвФмЧШіпкжЫ кФЩФгдХкь (лиЧгЧбжЫ, явігкжЫ, вЧШіЫЧлиігкжЫ, бжкЧвШФгЪ) кХ йЧдХ аЪмж 
йХкржй яз 25 ШЧзіб. 

12. Дия бХгХккя мЧбФШкЧвЧ ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ бжШЧакжомбФ, нХШйХШЩьзЧвЧ 
вЧЩлЧгФШЩмбФ, ЧЩЧажЩмЧвЧ ЩХиякЩьзЧвЧ вЧЩлЧгФШЩмбФ ЩмШЧз ЧШХкгж еХйХиькжЫ гіиякЧз 
ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ лШжекФпХккя, язі є еХйХиькжйж гіиякзФйж йХиіЧШЧбФкжЫ еХйХиь і 
кФ язжЫ лШЧбЧгжмьЩя вігШЧмХЫкіпкФ йХиіЧШФоія, кХ йЧдХ аЪмж йХкржй яз 10 ШЧзіб. 

ЛмОммя 94. ЙТОбС лТжбОмкСвС лОТмкПТО, еСзТПйО зСкоПУіСкПТО, кО еПйПиькФ гіиякзФ 
1. Дия егіЦЩкХккя гХШдФбкЧ-лШжбФмкЧвЧ лФШмкХШЩмбФ, Ъ мЧйЪ пжЩиі зЧкоХЩії, 

лШжбФмкЧйЪ лФШмкХШЪ (зЧкоХЩіЧкХШЪ) кФгФюмьЩя б ЧШХкгЪ еХйХиькі гіиякзж (зШій зЧкоХЩії 
кФ аЪгібкжомбЧ мФ лЧгФиьрЪ ХзЩлиЪФмФоію ФбмЧйЧаіиькжЫ гЧШів) Ъ лЧШягзЪ, бЩмФкЧбиХкЧйЪ 
ожй КЧгХзЩЧй. 

2. ЗХйХиькі гіиякзж, кХЧаЫігкі гия егіЦЩкХккя гХШдФбкЧ-лШжбФмкЧвЧ лФШмкХШЩмбФ 
(ШХФиіеФоії лШЧХзмЪ, сЧ егіЦЩкюємьЩя кФ ЪйЧбФЫ зЧкоХЩії) мФ еФекФпХкі б ШірХккі лШЧ 
гЧоіиькіЩмь егіЦЩкХккя гХШдФбкЧ-лШжбФмкЧвЧ лФШмкХШЩмбФ (зЧкоХЩії) мФ/ФаЧ гЧвЧбЧШі, 
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ЪзиФгХкЧйЪ б ШФйзФЫ гХШдФбкЧ-лШжбФмкЧвЧ лФШмкХШЩмбФ (зЧкоХЩіЦкЧйЪ гЧвЧбЧШі), 
лХШХгФюмьЩя б ЧШХкгЪ бжзиюпкЧ лШжбФмкЧйЪ лФШмкХШЪ, зЧкоХЩіЧкХШЪ, бжекФпХкЧйЪ б 
лЧШягзЪ, бЩмФкЧбиХкЧйЪ ЗФзЧкЧй КзШФїкж "ПШЧ зЧкоХЩію" ФаЧ ЗФзЧкЧй КзШФїкж "ПШЧ 
гХШдФбкЧ-лШжбФмкХ лФШмкХШЩмбЧ". 

ЗФекФпХкі еХйХиькі гіиякзж йЧдЪмь аЪмж лХШХгФкі ікржй ЧЩЧаФй ижрХ Ъ ШФеі 
лШжЦкяммя гХШдФбкжй лФШмкХШЧй ФаЧ зЧкоХЩієгФбоХй ШірХккя лШЧ бігйікЪ зЧкзЪШЩЪ ФаЧ 
бжекФккя зЧкзЪШЩЪ мФзжй, сЧ кХ бігаЪбЩя. 

ОШвФкж бжзЧкФбпЧї биФгж, ЧШвФкж йіЩоХбЧвЧ ЩФйЧбШягЪбФккя, язі біглЧбігкЧ гЧ оьЧвЧ 
КЧгХзЩЪ кФгіиХкі лЧбкЧбФдХккяйж сЧгЧ лХШХгФпі еХйХиькжЫ гіиякЧз Ъ зЧШжЩмЪбФккя, 
еЧаЧб'яеФкі Ъ мШжйіЩяпкжЦ ЩмШЧз е гкя ебХШкХккя лХШХгФмж лШжбФмкЧйЪ лФШмкХШЪ 
(зЧкоХЩіЧкХШЪ) еХйХиькЪ гіиякзЪ (гіиякзж), бжекФпХкЪ (бжекФпХкі) гЧвЧбЧШЧй, ЪзиФгХкжй Ъ 
ШФйзФЫ гХШдФбкЧ-лШжбФмкЧвЧ лФШмкХШЩмбФ (зЧкоХЩіЦкжй гЧвЧбЧШЧй), б ЧШХкгЪ кФ ЩмШЧз гії 
мФзЧвЧ гЧвЧбЧШЪ (зШій зЧкоХЩії кФ аЪгібкжомбЧ мФ лЧгФиьрЪ ХзЩлиЪФмФоію ФбмЧйЧаіиькжЫ 
гЧШів). 

3. ЗХйХиькі гіиякзж, кХЧаЫігкі гия егіЦЩкХккя гХШдФбкЧ-лШжбФмкЧвЧ лФШмкХШЩмбФ 
(ШХФиіеФоії лШЧХзмЪ, сЧ егіЦЩкюємьЩя кФ ЪйЧбФЫ зЧкоХЩії) мФ еФекФпХкі б ШірХккі лШЧ 
гЧоіиькіЩмь егіЦЩкХккя гХШдФбкЧ-лШжбФмкЧвЧ лФШмкХШЩмбФ (зЧкоХЩії), кХ йЧдЪмь аЪмж 
лЧгіиХкі, Ча'єгкФкі е ікржйж еХйХиькжйж гіиякзФйж, лХШХгФкі б еФЩмФбЪ, лШжбФмкЪ биФЩкіЩмь 
мФ зЧШжЩмЪбФккя гЧ йЧйХкмЪ лХШХгФпі мФзЧї еХйХиькЧї гіиякзж лШжбФмкЧйЪ лФШмкХШЪ 
(зЧкоХЩіЧкХШЪ) ФаЧ лШжЦкяммя гХШдФбкжй лФШмкХШЧй (зЧкоХЩієгФбоХй) ШірХккя лШЧ бігйікЪ 
зЧкзЪШЩЪ ФаЧ бжекФккя зЧкоХЩіЦкЧвЧ зЧкзЪШЩЪ мФзжй, сЧ кХ бігаЪбЩя (язсЧ еХйХиькФ 
гіиякзФ аЪиФ ЩнЧШйЧбФкФ гЧ йЧйХкмЪ ЧвЧиЧрХккя зЧкзЪШЩЪ). 

4. ПХШХгФпФ зЧкоХЩіЧкХШЪ ФаЧ лШжбФмкЧйЪ лФШмкХШЪ аЪгібХиь, ЩлЧШЪг, ікрЧвЧ 
кХШЪЫЧйЧвЧ йФЦкФ гХШдФбкжЫ мФ/ФаЧ зЧйЪкФиькжЫ ліглШжєйЩмб, ЪЩмФкЧб, ЧШвФкіеФоіЦ є 
лігЩмФбЧю гия лШжлжкХккя лШФбФ лЧЩміЦкЧвЧ зЧШжЩмЪбФккя кФ еХйХиькі гіиякзж, кФ язжЫ 
бЧкж ШЧейісХкі мФ язі є кХЧаЫігкжйж гия егіЦЩкХккя гХШдФбкЧ-лШжбФмкЧвЧ лФШмкХШЩмбФ 
(зЧкоХЩії), зШій бжлФгзЪ зЧкоХЩії кФ аЪгібкжомбЧ (кЧбХ аЪгібкжомбЧ, ШХзЧкЩмШЪзоію мФ 
зФлімФиькжЦ ШХйЧкм) мФ лЧгФиьрЪ ХзЩлиЪФмФоію ФбмЧйЧаіиькжЫ гЧШів. 

ПШжлжкХккя лШФбФ лЧЩміЦкЧвЧ зЧШжЩмЪбФккя еХйХиькЧю гіиякзЧю егіЦЩкюємьЩя кФ 
лігЩмФбі ШірХккя ЧШвФкЪ бжзЧкФбпЧї биФгж пж ЧШвФкЪ йіЩоХбЧвЧ ЩФйЧбШягЪбФккя, гЧ 
лЧбкЧбФдХкь язЧвЧ кФиХджмь кФгФккя біглЧбігкЧї еХйХиькЧї гіиякзж б ЧШХкгЪ еФ 
зиЧлЧмФккяй лШжбФмкЧвЧ лФШмкХШФ, зЧкоХЩіЧкХШФ. 

5. ПШжлжкХккя лШФбФ лЧЩміЦкЧвЧ зЧШжЩмЪбФккя еХйХиькЧю гіиякзЧю (гіиякзФйж), 
бжекФпХкЧю (бжекФпХкжйж) пФЩмжкЧю пХмбХШмЧю оієї ЩмФммі, бігаЪбФємьЩя аХе евЧгж 
еХйиХзЧШжЩмЪбФпФ. ОгкЧпФЩкЧ е лШжлжкХккяй лШФбФ лЧЩміЦкЧвЧ зЧШжЩмЪбФккя еХйХиькЧю 
гіиякзЧю гХШдФбкЧї ФаЧ зЧйЪкФиькЧї биФЩкЧЩмі бігаЪбФємьЩя лХШХгФпФ біглЧбігкЧї 
еХйХиькЧї гіиякзж б ЧШХкгЪ лШжбФмкЧйЪ лФШмкХШЪ, зЧкоХЩіЧкХШЪ. 

ЛмОммя 95. ЙТОбО еПйиПзСТжУмФбОпіб 
1. ЗХйиХзЧШжЩмЪбФпі, язсЧ ікрХ кХ лХШХгаФпХкЧ еФзЧкЧй ФаЧ гЧвЧбЧШЧй, йФюмь 

лШФбЧ: 
Ф) ЩФйЧЩміЦкЧ вЧЩлЧгФШюбФмж кФ еХйиі; 
а) биФЩкЧЩмі кФ лЧЩібж і кФЩФгдХккя ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзжЫ мФ ікржЫ зЪиьмЪШ, кФ 

бжШЧаиХкЪ лШЧгЪзоію; 
б) бжзЧШжЩмЧбЪбФмж Ъ бЩмФкЧбиХкЧйЪ лЧШягзЪ гия биФЩкжЫ лЧмШХа кФябкі кФ 

еХйХиькіЦ гіиякоі еФвФиькЧлЧржШХкі зЧШжЩкі зЧлФижкж, мЧШн, иіЩж, бЧгкі Ча'єзмж, Ф мФзЧд 
ікрі зЧШжЩкі биФЩмжбЧЩмі еХйиі; 

в) кФ бігрзЧгЪбФккя еажмзіб Ъ бжлФгзФЫ, лХШХгаФпХкжЫ еФзЧкЧй; 
ґ) ЩлЧШЪгдЪбФмж джиі аЪгжкзж, бжШЧакжпі мФ ікрі аЪгібиі і ЩлЧШЪгж. 
2. ПЧШЪрХкі лШФбФ еХйиХзЧШжЩмЪбФпіб лігиявФюмь бігкЧбиХккю б лЧШягзЪ, 

бЩмФкЧбиХкЧйЪ еФзЧкЧй. 
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ЛмОммя 96. ИаСб'яезж еПйиПзСТжУмФбОпіб 
1. ЗХйиХзЧШжЩмЪбФпі еЧаЧб'яеФкі: 
Ф) еФаХелХпЪбФмж бжзЧШжЩмФккя еХйиі еФ оіиьЧбжй лШжекФпХккяй мФ еФ ЩбіЦ ШФЫЪкЧз 

лШжбЧгжмж її Ъ лЧлХШХгкіЦ ЩмФк Ъ ШФеі кХеФзЧккЧї ейікж її ШХиьєнЪ, еФ бжкямзЧй бжлФгзіб 
кХеФзЧккЧї ейікж ШХиьєнЪ кХ биФЩкжзЧй мФзЧї еХйХиькЧї гіиякзж;  

а) гЧгХШдЪбФмжЩя бжйЧв еФзЧкЧгФбЩмбФ лШЧ ЧЫЧШЧкЪ гЧбзіиия; 
б) ЩбЧєпФЩкЧ ЩлиФпЪбФмж еХйХиькжЦ лЧгФмЧз ФаЧ ЧШХкгкЪ лиФмЪ; 
в) кХ лЧШЪрЪбФмж лШФб биФЩкжзіб ЩЪйідкжЫ еХйХиькжЫ гіиякЧз мФ еХйиХзЧШжЩмЪбФпіб; 
ґ) лігбжсЪбФмж ШЧгюпіЩмь ґШЪкміб мФ еаХШівФмж ікрі зЧШжЩкі биФЩмжбЧЩмі еХйиі; 
г) ЩбЧєпФЩкЧ кФгФбФмж біглЧбігкжй ЧШвФкФй бжзЧкФбпЧї биФгж мФ ЧШвФкФй йіЩоХбЧвЧ 

ЩФйЧбШягЪбФккя гФкі лШЧ ЩмФк і бжзЧШжЩмФккя еХйХиь мФ ікржЫ лШжШЧгкжЫ ШХЩЪШЩіб Ъ 
лЧШягзЪ, бЩмФкЧбиХкЧйЪ еФзЧкЧй; 

Х) гЧмШжйЪбФмжЩя лШФбжи гЧаШЧЩЪЩігЩмбФ мФ ЧайХдХкь, лЧб'яеФкжЫ е бЩмФкЧбиХккяй 
еХйХиькжЫ ЩХШбімЪміб мФ ЧЫЧШЧккжЫ еЧк; 

є) еаХШівФмж вХЧгХежпкі екФзж, лШЧмжХШЧеіЦкі ЩлЧШЪгж, йХШХді еШЧрЪбФиькжЫ і 
ЧЩЪрЪбФиькжЫ ЩжЩмХй; 

д) кХ гЧлЪЩзФмж бжлФиюбФккя ЩЪЫЧї ШЧЩижккЧЩмі ФаЧ її еФижрзіб е лЧШЪрХккяй 
лЧШягзЪ, бЩмФкЧбиХкЧвЧ оХкмШФиькжй ЧШвФкЧй бжзЧкФбпЧї биФгж, сЧ еФаХелХпЪє 
нЧШйЪбФккя гХШдФбкЧї лЧиімжзж Ъ ЩнХШі ЧЫЧШЧкж кФбзЧижркьЧвЧ лШжШЧгкЧвЧ ЩХШХгЧбжсФ; 

е) ЧазЧрЪбФмж (е лШжажШФккяй ЩзЧрХкЧвЧ) мФ ЧаЧШюбФмж еХйХиькі гіиякзж, лШжиХвиі 
гЧ мЧШнЧбжс, лЧиХеФЫжЩкжЫ иіЩЧбжЫ ЩйЪв, иЪзіб, лФЩЧбжс, гіиякЧз іе ЩмХлЧбЧю, бЧгкЧ-
аЧиЧмкЧю мФ ікрЧю лШжШЧгкЧю ШЧЩижккіЩмю, Ъ ЩйЪвФЫ бігбХгХккя ФбмЧйЧаіиькжЫ гЧШів і 
еФиіекжоь. 

2. ЗФзЧкЧй йЧдЪмь аЪмж бЩмФкЧбиХкі ікрі ЧаЧб'яезж еХйиХзЧШжЩмЪбФпіб. 

ЛмОммя 97. ИаСб'яезж ліглТжєйУмб, ФУмОкСб мО СТвОкіеОоіР, сС лТСбСгямь 
ТСебігФбОиькі ТСаСмж 

1. ПіглШжєйЩмбФ, ЪЩмФкЧбж мФ ЧШвФкіеФоії, язі егіЦЩкююмь вХЧиЧвЧекійФиькі, лЧрЪзЧбі, 
вХЧгХежпкі мФ ікрі ШЧебігЪбФиькі ШЧаЧмж, йЧдЪмь лШЧбЧгжмж мФзі ШЧаЧмж кФ лігЩмФбі ЪвЧгж е 
биФЩкжзЧй еХйиі ФаЧ еФ лЧвЧгдХккяй іе еХйиХзЧШжЩмЪбФпХй. 

2. СмШЧзж і йіЩоХ лШЧбХгХккя ШЧебігЪбФиькжЫ ШЧаім бжекФпФюмьЩя ЪвЧгЧю ЩмЧШік. 
3. ПШЧбХгХккя ШЧебігЪбФиькжЫ ШЧаім кФ еХйияЫ еФлЧбігкжзіб, кФоіЧкФиькжЫ 

гХкгШЧиЧвіпкжЫ, аЧмФкіпкжЫ, йХйЧШіФиькжЫ лФШзіб, лЧЫЧбФкь і ФШЫХЧиЧвіпкжЫ лФй'ямЧз 
гЧебЧияємьЩя Ъ бжкямзЧбжЫ бжлФгзФЫ еФ ШірХккяй КФаікХмЪ МікіЩмШіб КзШФїкж. 

4. ПіглШжєйЩмбФ, ЪЩмФкЧбж мФ ЧШвФкіеФоії, язі лШЧбЧгямь ШЧебігЪбФиькі ШЧаЧмж, 
еЧаЧб'яеФкі бігрзЧгЧбЪбФмж биФЩкжзФй еХйиі ФаЧ еХйиХзЧШжЩмЪбФпФй ЪЩі еажмзж, б мЧйЪ 
пжЩиі кХЧгХШдФкі гЧЫЧгж, Ф мФзЧд еФ ЩбіЦ ШФЫЪкЧз лШжбЧгжмж еФЦйФкі еХйХиькі гіиякзж Ъ 
лЧлХШХгкіЦ ЩмФк. 

5. СлЧШж, сЧ бжкжзФюмь лШж лШЧбХгХккі ШЧебігЪбФиькжЫ ШЧаім, бжШірЪюмьЩя Ъ 
ЩЪгЧбЧйЪ лЧШягзЪ. 

6. ПШж лХШХЫЧгі іе ЩмФкЪ гЧЩиігкЧ-лШЧйжЩиЧбЧї ШЧеШЧазж Ъ лШЧйжЩиЧбЪ ШЧеШЧазЪ 
ліглШжєйЩмбФй, ЪЩмФкЧбФй мФ ЧШвФкіеФоіяй, сЧ лШЧбЧгямь ШЧебігЪбФиькі ШЧаЧмж, 
гЧебЧияємьЩя бжзЧШжЩмЧбЪбФмж еХйХиькЪ гіиякзЪ кФ лігЩмФбі ЪвЧгж кФ лШЧбХгХккя 
ШЧебігЪбФиькжЫ ШЧаім іе биФЩкжзЧй еХйиі ФаЧ еФ лЧвЧгдХккяй іе еХйиХзЧШжЩмЪбФпХй кФ 
лХШіЧг ЧнЧШйиХккя гЧзЪйХкміб, сЧ лЧЩбігпЪюмь лШФбЧ зЧШжЩмЪбФккя біглЧбігкЧю 
еХйХиькЧю гіиякзЧю. 

ЛмОммя 971. ИаСб'яезж зСТжУмФбОпіб аФТрмжкСкСУкжйж кОгТОйж, сС лТСбСгямь 
ТСебігФбОиькі ТСаСмж мО/ОаС бжгСаФбОккя аФТрмжкФ 

1. ВиФЩкжзЪ ЩлХоіФиькЧвЧ гЧебЧиЪ кФ зЧШжЩмЪбФккя аЪШрмжкЧкЧЩкжйж кФгШФйж 
гЧебЧияємьЩя бжзЧШжЩмЧбЪбФмж еХйХиькЪ гіиякзЪ кФ лігЩмФбі ЪвЧгж лШЧ лШЧбХгХккя 
ШЧебігЪбФиькжЫ мФ бжгЧаЪбкжЫ ШЧаім, сЧ ЪзиФгФємьЩя іе биФЩкжзЧй еХйиі мФ/ФаЧ еФ 
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лЧвЧгдХккяй іе еХйиХзЧШжЩмЪбФпХй, іе ЧаЧб'яезЧбжй еФмбХШгдХккяй Чоікзж еФлФЩіб Ъ 
бЩмФкЧбиХкЧйЪ еФзЧкЧгФбЩмбЧй лЧШягзЪ ліЩия лШЧбХгХккя вХЧиЧвіпкЧвЧ бжбпХккя кФ 
біглЧбігкіЦ гіиякоі аЪШрмжкЧкЧЩкжЫ кФгШ. ТжлЧбФ нЧШйФ еФекФпХкЧї ЪвЧгж еФмбХШгдЪємьЩя 
КФаікХмЧй МікіЩмШіб КзШФїкж. 

ГиОбО 16. ЙТОбС еПйПиькСвС УПТбімФмФ 

ЛмОммя 98. ЗйіУм лТОбО еПйПиькСвС УПТбімФмФ 
1. ПШФбЧ еХйХиькЧвЧ ЩХШбімЪмЪ - оХ лШФбЧ биФЩкжзФ ФаЧ еХйиХзЧШжЩмЪбФпФ еХйХиькЧї 

гіиякзж пж ікрЧї еФікмХШХЩЧбФкЧї ЧЩЧаж кФ ЧайХдХкХ лиФмкХ ФаЧ аХеЧлиФмкХ зЧШжЩмЪбФккя 
пЪдЧю еХйХиькЧю гіиякзЧю (гіиякзФйж). 

2. ЗХйХиькі ЩХШбімЪмж йЧдЪмь аЪмж лЧЩміЦкжйж і ЩмШЧзЧбжйж. 
СмШЧз гії еХйХиькЧвЧ ЩХШбімЪмЪ, сЧ бЩмФкЧбиюємьЩя гЧвЧбЧШЧй йід ЧЩЧаЧю, язФ 

бжйФвФє ЦЧвЧ бЩмФкЧбиХккя, мФ еХйиХзЧШжЩмЪбФпХй, кХ йЧдХ аЪмж аіиьржй еФ ЩмШЧз, кФ 
язжЦ мФзФ еХйХиькФ гіиякзФ лХШХгФкФ Ъ зЧШжЩмЪбФккя еХйиХзЧШжЩмЪбФпЪ. 

3. ВЩмФкЧбиХккя еХйХиькЧвЧ ЩХШбімЪмЪ кХ бХгХ гЧ лЧеаФбиХккя биФЩкжзФ еХйХиькЧї 
гіиякзж, сЧгЧ язЧї бЩмФкЧбиХкжЦ еХйХиькжЦ ЩХШбімЪм, лШФб бЧиЧгіккя, зЧШжЩмЪбФккя мФ 
ШЧелЧШягдХккя кХю. 

4. ЗХйХиькжЦ ЩХШбімЪм егіЦЩкюємьЩя ЩлЧЩЧаЧй, кФЦйХкр Чамядижбжй гия биФЩкжзФ 
еХйХиькЧї гіиякзж, сЧгЧ язЧї бік бЩмФкЧбиХкжЦ. 

5. ПЧиЧдХккя пФЩмжкж пХмбХШмЧї оієї ЩмФммі кХ еФЩмЧЩЧбЪюмьЩя Ъ ШФеі бЩмФкЧбиХккя 
еХйХиькжЫ ЩХШбімЪміб кФ еХйХиькіЦ гіиякоі гХШдФбкЧї, зЧйЪкФиькЧї биФЩкЧЩмі, сЧ 
ЩнЧШйЧбФкФ біглЧбігкЧ гЧ пФЩмжкж мШХмьЧї ЩмФммі 100 оьЧвЧ КЧгХзЩЪ е йХмЧю бЩмФкЧбиХккя 
еХйХиькЧвЧ ЩХШбімЪмЪ. 

ЛмОммя 99. Вжгж лТОбО еПйПиькСвС УПТбімФмФ 
ВиФЩкжзж ФаЧ еХйиХзЧШжЩмЪбФпі еХйХиькжЫ гіиякЧз пж ікрі еФікмХШХЩЧбФкі ЧЩЧаж 

йЧдЪмь бжйФвФмж бЩмФкЧбиХккя мФзжЫ еХйХиькжЫ ЩХШбімЪміб: 
Ф) лШФбЧ лШЧЫЧгЪ мФ лШЧїегЪ кФ бХиЧЩжлХгі; 
а) лШФбЧ лШЧїегЪ кФ мШФкЩлЧШмкЧйЪ еФЩЧаі лЧ кФябкЧйЪ рияЫЪ; 
б) лШФбЧ кФ ШЧейісХккя мжйпФЩЧбжЫ ЩлЧШЪг (йФижЫ ФШЫімХзмЪШкжЫ нЧШй); 
б1) лШФбЧ кФ аЪгібкжомбЧ мФ ШЧейісХккя Ча'єзміб кФнмЧвФеЧбжгЧаЪбФккя; 
б2) лШФбЧ кФ ШЧейісХккя Ча'єзміб мШЪаЧлШЧбігкЧвЧ мШФкЩлЧШмЪ; 
б3) лШФбЧ кФ зЧШжЩмЪбФккя еХйХиькЧю гіиякзЧю гия лЧмШХа гЧЩиігкЧ-лШЧйжЩиЧбЧї 

ШЧеШЧазж ШЧгЧбжс аЪШрмжкЪ, ікржЫ зЧШжЩкжЫ зЧлФижк еФвФиькЧгХШдФбкЧвЧ екФпХккя 
мФ/ФаЧ бжгЧаЪбФккя аЪШрмжкЪ, ікржЫ зЧШжЩкжЫ зЧлФижк еФвФиькЧгХШдФбкЧвЧ екФпХккя, еФ 
ЪйЧбж сЧ лШж оьЧйЪ кХ лЧШЪрЪюмьЩя лШФбФ еХйиХбиФЩкжзФ, лХШХгаФпХкі ЩмФммХю 98 оьЧвЧ 
КЧгХзЩЪ; 

б4) лШФбЧ лШЧзиФгФккя мФ ХзЩлиЪФмФоії иікіЦ ХиХзмШЧлХШХгФпі, ХиХзмШЧккжЫ 
зЧйЪкізФоіЦкжЫ йХШХд, мШЪаЧлШЧбЧгіб, ікржЫ иікіЦкжЫ зЧйЪкізФоіЦ; 

в) лШФбЧ лШЧзиФгФмж кФ ЩбЧю еХйХиькЪ гіиякзЪ бЧгЧлШЧбіг іе пЪдЧї лШжШЧгкЧї 
бЧгЧЦйж ФаЧ пХШХе пЪдЪ еХйХиькЪ гіиякзЪ; 

в1) лШФбЧ ШЧейісХккя (лХШХйісХккя, лХШХЩЪбФккя) Ча'єзміб ікдХкХШкЧї 
ікнШФЩмШЪзмЪШж йХиіЧШФмжбкжЫ ЩжЩмХй; 

ґ) лШФбЧ бігбЧгЪ бЧгж еі ЩбЧєї еХйХиькЧї гіиякзж кФ ЩЪЩігкю ФаЧ пХШХе ЩЪЩігкю 
еХйХиькЪ гіиякзЪ; 

г) лШФбЧ еФаЧШЪ бЧгж е лШжШЧгкЧї бЧгЧЦйж, ШЧемФрЧбФкЧї кФ ЩЪЩігкіЦ еХйХиькіЦ 
гіиякоі, мФ лШФбЧ лШЧЫЧгЪ гЧ лШжШЧгкЧї бЧгЧЦйж; 

Х) лШФбЧ лЧїмж ЩбЧю ЫЪгЧаЪ іе лШжШЧгкЧї бЧгЧЦйж, ШЧемФрЧбФкЧї кФ ЩЪЩігкіЦ 
еХйХиькіЦ гіиякоі, мФ лШФбЧ лШЧвЧкЪ ЫЪгЧаж гЧ лШжШЧгкЧї бЧгЧЦйж; 

є) лШФбЧ лШЧвЧкЪ ЫЪгЧаж лЧ кФябкЧйЪ рияЫЪ; 
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д) лШФбЧ бЩмФкЧбиХккя аЪгібХиькжЫ ШжрмЪбФкь мФ ЩзиФгЪбФккя аЪгібХиькжЫ 
йФмХШіФиіб е йХмЧю ШХйЧкмЪ аЪгібХиь мФ ЩлЧШЪг; 

д1) лШФбЧ кФ аЪгібкжомбЧ мФ лШЧЫЧгдХккя ікдХкХШкжЫ, зФаХиькжЫ, мШЪаЧлШЧбігкжЫ 
йХШХд, кХЧаЫігкжЫ гия лЧбкЧоіккЧвЧ нЪкзоіЧкЪбФккя ікгЪЩмШіФиькжЫ лФШзіб; 

е) ікрі еХйХиькі ЩХШбімЪмж. 

ЛмОммя 100. ЙСТягСз бУмОкСбиПккя еПйПиькжХ УПТбімФміб 
1. СХШбімЪм йЧдХ аЪмж бЩмФкЧбиХкжЦ гЧвЧбЧШЧй, еФзЧкЧй, еФлЧбімЧй ФаЧ ШірХккяй 

ЩЪгЪ. СХШбімЪм йЧдХ кФиХдФмж биФЩкжзЧбі (бЧиЧгіиьоХбі) ЩЪЩігкьЧї еХйХиькЧї гіиякзж, Ф 
мФзЧд ікріЦ зЧкзШХмкЧ бжекФпХкіЦ ЧЩЧаі (ЧЩЧажЩмжЦ ЩХШбімЪм). 

2. ЗХйХиькжЦ ЩХШбімЪм йЧдХ аЪмж бЩмФкЧбиХкжЦ гЧвЧбЧШЧй йід ЧЩЧаЧю, язФ бжйФвФє 
ЦЧвЧ бЩмФкЧбиХккя, мФ биФЩкжзЧй (еХйиХзЧШжЩмЪбФпХй) еХйХиькЧї гіиякзж. 

ЗФ гЧйЧбиХкіЩмю ЩмЧШік гЧвЧбіШ лШЧ бЩмФкЧбиХккя еХйХиькЧвЧ ЩХШбімЪмЪ йЧдХ аЪмж 
лЧЩбігпХкжЦ кЧмФШіФиькЧ. 

ВиФЩкжз еХйХиькЧї гіиякзж мФзЧд йЧдХ бЩмФкЧбжмж бжйЧвЪ кЧмФШіФиькЧвЧ 
лЧЩбігпХккя гЧвЧбЧШЪ лШЧ бЩмФкЧбиХккя еХйХиькЧвЧ ЩХШбімЪмЪ мФ ЩзФЩЪбФмж мФзЪ бжйЧвЪ. 
ВЩмФкЧбиХккя (ЩзФЩЪбФккя) бжйЧвж є ЧгкЧЩмЧШЧккій лШФбЧпжкЧй, сЧ лігиявФє 
кЧмФШіФиькЧйЪ лЧЩбігпХккю. ТФзФ бжйЧвФ є ЧамядХккяй ШХпЧбжЫ лШФб кФ еХйХиькЪ гіиякзЪ 
мФ лігиявФє гХШдФбкіЦ ШХєЩмШФоії б лЧШягзЪ, бжекФпХкЧйЪ еФзЧкЧй. 

ЗХйХиькжЦ ЩХШбімЪм лігиявФє гХШдФбкіЦ ШХєЩмШФоії б лЧШягзЪ, бЩмФкЧбиХкЧйЪ гия 
гХШдФбкЧї ШХєЩмШФоії лШФб кФ кХШЪЫЧйХ йФЦкЧ. 

3. К ШФеі кХЧаЫігкЧЩмі бЩмФкЧбиХккя еХйХиькЧвЧ ЩХШбімЪмЪ кФ еХйияЫ гХШдФбкЧї, 
зЧйЪкФиькЧї биФЩкЧЩмі, кХ ЩнЧШйЧбФкжЫ Ъ еХйХиькЪ гіиякзЪ, гЧлЪЩзФємьЩя нЧШйЪбФккя 
еХйХиькЧї гіиякзж б йХдФЫ мХШжмЧШії, кФ язЪ аЪгХ лЧржШюбФмжЩя лШФбЧ еХйХиькЧвЧ 
ЩХШбімЪмЪ. 

4. ОЩЧаижбЧЩмі бЩмФкЧбиХккя еХйХиькЧвЧ ЩХШбімЪмЪ гия ЧШвФкіеФоіЦ бЧгЧзЧШжЩмЪбФпіб 
бжекФпФюмьЩя ЗФзЧкЧй КзШФїкж "ПШЧ ЧШвФкіеФоії бЧгЧзЧШжЩмЪбФпіб мФ ЩмжйЪиюбФккя 
вігШЧмХЫкіпкЧї йХиіЧШФоії еХйХиь". 

ЛмОммя 101. Дія еПйПиькСвС УПТбімФмФ 
1. Дія еХйХиькЧвЧ ЩХШбімЪмЪ еаХШівФємьЩя Ъ ШФеі лХШХЫЧгЪ лШФб кФ еХйХиькЪ гіиякзЪ, 

сЧгЧ язЧї бЩмФкЧбиХкжЦ еХйХиькжЦ ЩХШбімЪм, гЧ ікрЧї ЧЩЧаж. 
К ШФеі лХШХЫЧгЪ лШФбФ биФЩкЧЩмі кФ Ча'єзм кФнмЧвФеЧбжгЧаЪбФккя, Ча'єзм 

мШЪаЧлШЧбігкЧвЧ мШФкЩлЧШмЪ, Ча'єзм ХкХШвХмжзж, лХШХгФпі ХиХзмШжпкЧї ХкХШвії, гия 
ШЧейісХккя язЧвЧ бЩмФкЧбиХкжЦ еХйХиькжЦ ЩХШбімЪм, лШФбЧ еХйХиькЧвЧ ЩХШбімЪмЪ (лШФбФ мФ 
ЧаЧб'яезж ЧЩЧаж, кФ зЧШжЩмь язЧї бЩмФкЧбиХкжЦ еХйХиькжЦ ЩХШбімЪм) лХШХЫЧгжмь гЧ кЧбЧвЧ 
биФЩкжзФ мФзЧвЧ Ча'єзмФ кФ мжЫ ЩФйжЫ ЪйЧбФЫ. К мФзЧйЪ ШФеі бЧиХбжябиХккя еХйиХбиФЩкжзФ 
(еХйиХзЧШжЩмЪбФпФ) мФ бкХЩХккя ейік гЧ гЧвЧбЧШЪ лШЧ бЩмФкЧбиХккя еХйХиькЧвЧ ЩХШбімЪмЪ 
кХ бжйФвФюмьЩя. ДЧзЪйХкмж, сЧ лігмбХШгдЪюмь кФаЪммя лШФбФ биФЩкЧЩмі кФ Ча'єзм, гия 
ШЧейісХккя язЧвЧ бЩмФкЧбиХкжЦ еХйХиькжЦ ЩХШбімЪм, є лігЩмФбЧю гия гХШдФбкЧї ШХєЩмШФоії 
лХШХЫЧгЪ лШФбФ еХйХиькЧвЧ ЩХШбімЪмЪ. 

2. ЗХйХиькжЦ ЩХШбімЪм йЧдХ лХШХЫЧгжмж гЧ ікржЫ ЧЩіа ШФеЧй е Ча'єзмЧй, гия 
ШЧейісХккя язЧвЧ бік бЩмФкЧбиХкжЦ, ФаЧ Ъ бжлФгзФЫ, бжекФпХкжЫ лЪкзмФйж "Ф", "а", "в", "ґ", "г", 
"Х" ЩмФммі 99 оьЧвЧ КЧгХзЩЪ, - Ъ ШФеі лХШХЫЧгЪ лШФбФ биФЩкЧЩмі, зЧШжЩмЪбФккя еХйХиькЧю 
гіиякзЧю, гия гЧЩмЪлЪ, ЧаЩиЪвЧбЪбФккя мФ лШЧбФгдХккя ікрЧї гіяиькЧЩмі, сЧгЧ язЧї бік аЪб 
бЩмФкЧбиХкжЦ. 

3. ЗХйХиькжЦ ЩХШбімЪм кХ йЧдХ аЪмж лШХгйХмЧй зЪлібиі-лШЧгФдЪ, еФЩмФбж мФ кХ йЧдХ 
лХШХгФбФмжЩя аЪгь-язжй ЩлЧЩЧаЧй ЧЩЧаЧю, б ікмХШХЩФЫ язЧї оХЦ ЩХШбімЪм бЩмФкЧбиХкЧ, 
ікржй ніежпкжй мФ юШжгжпкжй ЧЩЧаФй. 

4. ВиФЩкжз, еХйиХзЧШжЩмЪбФп еХйХиькЧї гіиякзж, сЧгЧ язЧї бЩмФкЧбиХкжЦ еХйХиькжЦ 
ЩХШбімЪм, йФє лШФбЧ бжйФвФмж біг ЧЩіа, б ікмХШХЩФЫ язжЫ бЩмФкЧбиХкЧ еХйХиькжЦ ЩХШбімЪм, 
лиФмЪ еФ ЦЧвЧ бЩмФкЧбиХккя, язсЧ ікрХ кХ лХШХгаФпХкЧ еФзЧкЧй. 
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5. ВиФЩкжз еХйХиькЧї гіиякзж, сЧгЧ язЧї бЩмФкЧбиХкжЦ еХйХиькжЦ ЩХШбімЪм, йФє 
лШФбЧ кФ бігрзЧгЪбФккя еажмзіб, еФбгФкжЫ бЩмФкЧбиХккяй еХйХиькЧвЧ ЩХШбімЪмЪ. 

ЛмОммя 102. ЙТжлжкПккя гії еПйПиькСвС УПТбімФмФ 
1. Дія еХйХиькЧвЧ ЩХШбімЪмЪ лігиявФє лШжлжкХккю Ъ бжлФгзФЫ: 
Ф) лЧєгкФккя б ЧгкіЦ ЧЩЧаі ЩЪа'єзмФ лШФбФ еХйХиькЧвЧ ЩХШбімЪмЪ, б ікмХШХЩФЫ язЧвЧ бік 

бЩмФкЧбиХкжЦ, мФ биФЩкжзФ еХйХиькЧї гіиякзж; 
а) бігйЧбж ЧЩЧаж, б ікмХШХЩФЫ язЧї бЩмФкЧбиХкЧ еХйХиькжЦ ЩХШбімЪм; 
б) ШірХккя ЩЪгЪ лШЧ ЩзФЩЪбФккя еХйХиькЧвЧ ЩХШбімЪмЪ; 
в) еФзікпХккя мХШйікЪ, кФ язжЦ аЪиЧ бЩмФкЧбиХкЧ еХйХиькжЦ ЩХШбімЪм; 
ґ) кХбжзЧШжЩмФккя еХйХиькЧвЧ ЩХШбімЪмЪ лШЧмявЧй мШьЧЫ ШЧзіб; 
г) лЧШЪрХккя биФЩкжзЧй ЩХШбімЪмЪ ЪйЧб зЧШжЩмЪбФккя ЩХШбімЪмЧй. 
2. НФ бжйЧвЪ биФЩкжзФ еХйХиькЧї гіиякзж, сЧгЧ язЧї бЩмФкЧбиХкЧ еХйХиькжЦ 

ЩХШбімЪм, гія оьЧвЧ ЩХШбімЪмЪ йЧдХ аЪмж лШжлжкХкФ б ЩЪгЧбЧйЪ лЧШягзЪ Ъ бжлФгзФЫ: 
Ф) лШжлжкХккя лігЩмФб ЦЧвЧ бЩмФкЧбиХккя; 
а) зЧиж бЩмФкЧбиХккя еХйХиькЧвЧ ЩХШбімЪмЪ ЪкХйЧдижбиює бжзЧШжЩмФккя еХйХиькЧї 

гіиякзж, сЧгЧ язЧї бЩмФкЧбиХкЧ еХйХиькжЦ ЩХШбімЪм, еФ її оіиьЧбжй лШжекФпХккяй. 

ГиОбО 161. ЙТОбС зСТжУмФбОккя пФдСю еПйПиькСю гіиякзСю гия 
УіиьУьзСвСУлСгОТУьзжХ лСмТПа ОаС гия еОаФгСбж 

ЛмОммя 1021. ЙігУмОбж кОаФммя і ейіУм лТОбО зСТжУмФбОккя пФдСю еПйПиькСю 
гіиякзСю гия УіиьУьзСвСУлСгОТУьзжХ лСмТПа ОаС гия еОаФгСбж 

1. ПШФбЧ зЧШжЩмЪбФккя пЪдЧю еХйХиькЧю гіиякзЧю гия ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзжЫ 
лЧмШХа (ХйнімХбежЩ) і лШФбЧ зЧШжЩмЪбФккя пЪдЧю еХйХиькЧю гіиякзЧю гия еФаЪгЧбж 
(ЩЪлХШніоіЦ) бжкжзФюмь кФ лігЩмФбі гЧвЧбЧШЪ йід биФЩкжзЧй еХйХиькЧї гіиякзж мФ ЧЩЧаЧю, 
язФ бжябжиФ аФдФккя зЧШжЩмЪбФмжЩя оією еХйХиькЧю гіиякзЧю гия мФзжЫ лЧмШХа, 
біглЧбігкЧ гЧ МжбіиькЧвЧ зЧгХзЩЪ КзШФїкж. 

ПШФбЧ зЧШжЩмЪбФккя пЪдЧю еХйХиькЧю гіиякзЧю гия еФаЪгЧбж (ЩЪлХШніоіЦ) йЧдХ 
бжкжзФмж мФзЧд кФ лігЩмФбі еФлЧбімЪ. 

2. ПШФбЧ зЧШжЩмЪбФккя пЪдЧю еХйХиькЧю гіиякзЧю гия ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзжЫ 
лЧмШХа (ХйнімХбежЩ) мФ лШФбЧ зЧШжЩмЪбФккя пЪдЧю еХйХиькЧю гіиякзЧю гия еФаЪгЧбж 
(ЩЪлХШніоіЦ) йЧдЪмь бігпЪдЪбФмжЩя ФаЧ лХШХгФбФмжЩя б лЧШягзЪ ЩлФгзЪбФккя, зШій 
бжлФгзіб, лХШХгаФпХкжЫ пФЩмжкЧю мШХмьЧю оієї ЩмФммі. 

3. ЗХйХиькФ гіиякзФ, сЧ лХШХаЪбФє б ЧШХкгі, кХ йЧдХ аЪмж лХШХгФкФ її биФЩкжзЧй 
ікріЦ ЧЩЧаі кФ лШФбі ХйнімХбежЩЪ, ЩЪлХШніоію. 

4. ОЩЧаФ, язФ бжзЧШжЩмЧбЪє еХйХиькЪ гіиякзЪ кФ лШФбі ХйнімХбежЩЪ, йФє лШФбЧ 
бЧиЧгімж мФ зЧШжЩмЪбФмжЩя еХйХиькЧю гіиякзЧю б лЧбкЧйЪ ЧаЩяеі біглЧбігкЧ гЧ гЧвЧбЧШЪ. 

ОЩЧаФ, язФ бжзЧШжЩмЧбЪє еХйХиькЪ гіиякзЪ кФ лШФбі ХйнімХбежЩЪ, йЧдХ лХШХгФбФмж її 
б ЧШХкгЪ кФ ЩмШЧз, сЧ кХ лХШХбжсЪє ЩмШЧз гЧвЧбЧШЪ ХйнімХбежЩЪ. 

ДЧвЧбЧШЧй ХйнімХбежЩЪ йЧдХ аЪмж бЩмФкЧбиХкЧ еФаЧШЧкЪ лШЧ лХШХгФпЪ ХйнімХбмЧй 
мФзЧї еХйХиькЧї гіиякзж б ЧШХкгЪ. ТФзФ еФаЧШЧкФ є ЧамядХккяй ШХпЧбжЫ лШФб кФ еХйХиькЪ 
гіиякзЪ мФ лігиявФє гХШдФбкіЦ ШХєЩмШФоії Ъ лЧШягзЪ, бжекФпХкЧйЪ еФзЧкЧй. 

5. ПШФбЧ зЧШжЩмЪбФккя еХйХиькЧю гіиякзЧю гХШдФбкЧї пж зЧйЪкФиькЧї биФЩкЧЩмі 
гия ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзжЫ лЧмШХа (ХйнімХбежЩ) ФаЧ гия еФаЪгЧбж (ЩЪлХШніоіЦ) кХ йЧдХ 
аЪмж бігпЪдХкЧ її еХйиХзЧШжЩмЪбФпХй ікржй ЧЩЧаФй, бкХЩХкЧ гЧ ЩмФмЪмкЧвЧ зФлімФиЪ, 
лХШХгФкЧ Ъ еФЩмФбЪ, зШій бжлФгзіб лХШХЫЧгЪ лШФбФ биФЩкЧЩмі кФ Ча'єзм кХШЪЫЧйЧвЧ йФЦкФ 
(джижЦ аЪгжкЧз, ікрі аЪгібиі мФ ЩлЧШЪгж) ФаЧ Ъ ШФеі, зЧиж лШФбЧ ХйнімХбежЩЪ, ЩЪлХШніоію 
аЪиЧ кФаЪмЧ еХйиХзЧШжЩмЪбФпХй кФ еХйХиькжЫ мЧШвФЫ. 

6. СмШЧз зЧШжЩмЪбФккя еХйХиькЧю гіиякзЧю гХШдФбкЧї, зЧйЪкФиькЧї мФ лШжбФмкЧї 
биФЩкЧЩмі гия ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзжЫ лЧмШХа (ХйнімХбежЩ), Ф мФзЧд ЩмШЧз зЧШжЩмЪбФккя 
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еХйХиькЧю гіиякзЧю гХШдФбкЧї пж зЧйЪкФиькЧї биФЩкЧЩмі гия еФаЪгЧбж (ЩЪлХШніоіЦ) кХ 
йЧдХ лХШХбжсЪбФмж 50 ШЧзіб. 

7. ПиФмФ еФ зЧШжЩмЪбФккя еХйХиькЧю гіиякзЧю гХШдФбкЧї пж зЧйЪкФиькЧї биФЩкЧЩмі, 
бжекФпХкФ б гЧвЧбЧШФЫ лШЧ кФгФккя лШФбФ зЧШжЩмЪбФккя пЪдЧю еХйХиькЧю гіиякзЧю гия 
ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзжЫ лЧмШХа (ХйнімХбежЩ) ФаЧ лШФбФ зЧШжЩмЪбФккя пЪдЧю еХйХиькЧю 
гіиякзЧю гия еФаЪгЧбж (ЩЪлХШніоіЦ), ЪзиФгХкжЫ кФ еХйХиькжЫ мЧШвФЫ, кХ йЧдХ аЪмж 
ейХкрХкФ еФ евЧгЧю ЩмЧШік лШЧмявЧй ЩмШЧзЪ гії гЧвЧбЧШЪ, Ф мФзЧд Ъ ШФеі ЦЧвЧ лЧкЧбиХккя. 

8. КзиФгХккя гЧвЧбЧШіб лШЧ кФгФккя лШФбФ зЧШжЩмЪбФккя еХйХиькЧю гіиякзЧю гия 
ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзжЫ лЧмШХа ФаЧ гия еФаЪгЧбж егіЦЩкюємьЩя біглЧбігкЧ гЧ МжбіиькЧвЧ 
зЧгХзЩЪ КзШФїкж е ЪШФЫЪбФккяй бжйЧв оьЧвЧ КЧгХзЩЪ. 

ЗФ гЧйЧбиХкіЩмю ЩмЧШік гЧвЧбЧШж лШЧ кФгФккя лШФбФ зЧШжЩмЪбФккя еХйХиькЧю 
гіиякзЧю гия ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзжЫ лЧмШХа ФаЧ гия еФаЪгЧбж йЧдЪмь аЪмж лЧЩбігпХкі 
кЧмФШіФиькЧ. 

ВиФЩкжз еХйХиькЧї гіиякзж мФзЧд йЧдХ бЩмФкЧбжмж бжйЧвЪ кЧмФШіФиькЧвЧ 
лЧЩбігпХккя гЧвЧбЧШіб лШЧ кФгФккя лШФбФ зЧШжЩмЪбФккя еХйХиькЧю гіиякзЧю гия 
ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзжЫ лЧмШХа (ХйнімХбежЩ) ФаЧ гия еФаЪгЧбж (ЩЪлХШніоіЦ) мФ ЩзФЩЪбФмж 
мФзЪ бжйЧвЪ. ВЩмФкЧбиХккя (ЩзФЩЪбФккя) бжйЧвж є ЧгкЧЩмЧШЧккій лШФбЧпжкЧй, сЧ лігиявФє 
кЧмФШіФиькЧйЪ лЧЩбігпХккю. ТФзФ бжйЧвФ є ЧамядХккяй ШХпЧбжЫ лШФб кФ еХйХиькЪ гіиякзЪ 
мФ лігиявФє гХШдФбкіЦ ШХєЩмШФоії б лЧШягзЪ, бжекФпХкЧйЪ еФзЧкЧй. 

9. ПШФбЧ зЧШжЩмЪбФккя пЪдЧю еХйХиькЧю гіиякзЧю гия ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзжЫ 
лЧмШХа (ХйнімХбежЩ) мФ лШФбЧ зЧШжЩмЪбФккя пЪдЧю еХйХиькЧю гіиякзЧю гия еФаЪгЧбж 
(ЩЪлХШніоіЦ) лШжлжкяюмьЩя б ШФеі: 

1) лЧєгкФккя б ЧгкіЦ ЧЩЧаі биФЩкжзФ еХйХиькЧї гіиякзж мФ еХйиХзЧШжЩмЪбФпФ; 
2) ЩлижбЪ ЩмШЧзЪ, кФ язжЦ аЪиЧ кФгФкЧ лШФбЧ зЧШжЩмЪбФккя; 
3) бігпЪдХккя еХйХиькЧї гіиякзж лШжбФмкЧї биФЩкЧЩмі гия ЩЪЩліиькжЫ лЧмШХа пж е 

йЧмжбіб ЩЪЩліиькЧї кХЧаЫігкЧЩмі; 
31) лШжЦкяммя ЪлЧбкЧбФдХкжй ЧШвФкЧй бжзЧкФбпЧї биФгж, ЧШвФкЧй йіЩоХбЧвЧ 

ЩФйЧбШягЪбФккя ШірХккя лШЧ бжзЧШжЩмФккя еХйХиькЧї гіиякзж гХШдФбкЧї пж зЧйЪкФиькЧї 
биФЩкЧЩмі гия ЩЪЩліиькжЫ лЧмШХа; 

4) кХбжзЧШжЩмФккя еХйХиькЧї гіиякзж гия еФаЪгЧбж б ШФеі зЧШжЩмЪбФккя пЪдЧю 
еХйХиькЧю гіиякзЧю гия еФаЪгЧбж лШЧмявЧй мШьЧЫ ШЧзіб; 

5) лШжлжкХккя гії гЧвЧбЧШЪ, ЪзиФгХкЧвЧ б ШФйзФЫ гХШдФбкЧ-лШжбФмкЧвЧ лФШмкХШЩмбФ 
(сЧгЧ гЧвЧбЧШіб ХйнімХбежЩЪ мФ ЩЪлХШніоію, ЪзиФгХкжЫ Ъ ШФйзФЫ мФзЧвЧ лФШмкХШЩмбФ); 

6) еФ евЧгЧю ЩмЧШік гЧвЧбЧШЪ ХйнімХбежЩЪ, ЩЪлХШніоію. 
ПШФбЧ зЧШжЩмЪбФккя пЪдЧю еХйХиькЧю гіиякзЧю гия ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзжЫ лЧмШХа 

(ХйнімХбежЩ) мФ лШФбЧ зЧШжЩмЪбФккя пЪдЧю еХйХиькЧю гіиякзЧю гия еФаЪгЧбж 
(ЩЪлХШніоіЦ), сЧ лХШХаЪбФє Ъ еФЩмФбі (ілЧмХоі), йЧдХ аЪмж лШжлжкХкЧ е лігЩмФбж, бжекФпХкЧї 
лЪкзмЧй 6 оієї пФЩмжкж, ижрХ еФ евЧгЧю еФЩмФбЧгХШдФмХия (ілЧмХзЧгХШдФмХия). 

10. ПШжлжкХккя гії гЧвЧбЧШЪ ХйнімХбежЩЪ, ЩЪлХШніоію еХйХиькЧї гіиякзж гХШдФбкЧї 
пж зЧйЪкФиькЧї биФЩкЧЩмі е лігЩмФб, бжекФпХкжЫ Ъ лЪкзмі 31 пФЩмжкж рЧЩмЧї оієї ЩмФммі, 
егіЦЩкюємьЩя еФ лШФбжиФйж, бЩмФкЧбиХкжйж ЩмФммХю 321 ЗФзЧкЪ КзШФїкж "ПШЧ ЧШХкгЪ 
еХйиі". 

11. ОЩЧаФ, язФ бжзЧШжЩмЧбЪє еХйХиькЪ гіиякзЪ кФ лШФбі ХйнімХбежЩЪ гия 
бжШЧсЪбФккя аФвФмЧШіпкжЫ кФЩФгдХкь (лиЧгЧбжЫ, явігкжЫ, вЧШіЫЧлиігкжЫ, бжкЧвШФгЪ) мФ 
кФиХдкЧ бжзЧкЪє ЩбЧї ЧаЧб'яезж еФ гЧвЧбЧШЧй, ліЩия ЩлижбЪ ЩмШЧзЪ гії гЧвЧбЧШЪ йФє 
лХШХбФдкХ лШФбЧ лХШХг ікржйж ЧЩЧаФйж кФ ЪзиФгХккя гЧвЧбЧШЪ ХйнімХбежЩЪ сЧгЧ оієї 
еХйХиькЧї гіиякзж гия бжШЧсЪбФккя аФвФмЧШіпкжЫ кФЩФгдХкь (лиЧгЧбжЫ, явігкжЫ, 
вЧШіЫЧлиігкжЫ, бжкЧвШФгЪ) кФ кЧбжЦ ЩмШЧз. РХФиіеФоія оьЧвЧ лШФбФ егіЦЩкюємьЩя еФ 
лШФбжиФйж, бЩмФкЧбиХкжйж ЩмФммХю 33 ЗФзЧкЪ КзШФїкж "ПШЧ ЧШХкгЪ еХйиі". 
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ГиОбО 17. ДСаТСУФУігУмбС 

ЛмОммя 103. ЗйіУм гСаТСУФУігУмбО 
1. ВиФЩкжзж мФ еХйиХзЧШжЩмЪбФпі еХйХиькжЫ гіиякЧз лЧбжккі ЧажШФмж мФзі ЩлЧЩЧаж 

бжзЧШжЩмФккя еХйХиькжЫ гіиякЧз біглЧбігкЧ гЧ їЫ оіиьЧбЧвЧ лШжекФпХккя, лШж язжЫ 
биФЩкжзФй, еХйиХзЧШжЩмЪбФпФй ЩЪЩігкіЫ еХйХиькжЫ гіиякЧз еФбгФємьЩя кФЦйХкрХ 
кХеШЪпкЧЩмХЦ (еФмікХккя, еФгжйиХккя, кХлШжєйкі еФлФЫж, рЪйЧбХ еФаШЪгкХккя мЧсЧ). 

2. ВиФЩкжзж мФ еХйиХзЧШжЩмЪбФпі еХйХиькжЫ гіиякЧз еЧаЧб'яеФкі кХ бжзЧШжЩмЧбЪбФмж 
еХйХиькі гіиякзж ЩлЧЩЧаФйж, язі кХ гЧебЧияюмь биФЩкжзФй, еХйиХзЧШжЩмЪбФпФй ЩЪЩігкіЫ 
еХйХиькжЫ гіиякЧз бжзЧШжЩмЧбЪбФмж їЫ еФ оіиьЧбжй лШжекФпХккяй (кХлШжлЪЩмжйжЦ ближб). 

3. ВиФЩкжзж мФ еХйиХзЧШжЩмЪбФпі еХйХиькжЫ гіиякЧз еЧаЧб'яеФкі ЩліблШФоюбФмж лШж 
бпжкХккі гіЦ, ЩлШяйЧбФкжЫ кФ еФаХелХпХккя лШФб кФ еХйию зЧдкЧвЧ е кжЫ мФ бжзЧШжЩмФккя 
ожЫ гіиякЧз іе еФлШЧбФгдХккяй і гЧгХШдФккяй лШЧвШХЩжбкжЫ мХЫкЧиЧвіЦ бжШЧсЪбФккя 
ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзжЫ зЪиьмЪШ мФ ЧЫЧШЧкж еХйХиь (Чайік еХйХиькжЫ гіиякЧз, ШФоіЧкФиькФ 
ЧШвФкіеФоія мХШжмЧШіЦ, гЧмШжйФккя ЩібЧейік, бЩмФкЧбиХккя, еаХШівФккя йХдЧбжЫ екФзіб 
мЧсЧ). 

ЛмОммя 104. ЙСлПТПгдПккя рзігижбСвС ближбФ кО УФУігкю еПйПиькФ гіиякзФ 
ВиФЩкжзж мФ еХйиХзЧШжЩмЪбФпі еХйХиькжЫ гіиякЧз йЧдЪмь бжйФвФмж лШжлжкХккя 

гіяиькЧЩмі кФ ЩЪЩігкіЦ еХйХиькіЦ гіиякоі, егіЦЩкХккя язЧї йЧдХ лШжебХЩмж гЧ рзігижбЧвЧ 
ближбЪ кФ егЧШЧб'я июгХЦ, мбФШжк, кФ лЧбімШя, еХйХиькі гіиякзж мФ ікрХ. 

ЛмОммя 105. ЗОУиігзж лТСкжзкПккя кО еПйПиькФ гіиякзФ віиСз і зСТПкіб гПТПб 
К бжлФгзЪ лШЧкжзкХккя зЧШХкіб і віиЧз гХШХб е Чгкієї еХйХиькЧї гіиякзж кФ ікрЪ 

биФЩкжзж мФ еХйиХзЧШжЩмЪбФпі еХйХиькжЫ гіиякЧз йФюмь лШФбЧ бігШіеФмж зЧШХкі гХШХб і 
зЪсіб, язі лШЧкжзФюмь іе ЩЪЩігкьЧї еХйХиькЧї гіиякзж, язсЧ мФзХ лШЧкжзкХккя є лХШХлЧкЧю 
Ъ бжзЧШжЩмФккі еХйХиькЧї гіиякзж еФ оіиьЧбжй лШжекФпХккяй. 

ЛмОммя 106. ИаСб'яезж сСгС бжекОпПккя УліиькжХ йПд 
1. СлЧЩіа еФзШілиХккя ЩліиькжЫ йХд йід еХйХиькжйж гіиякзФйж бжекФпФємьЩя еФ 

евЧгЧю биФЩкжзіб мФзжЫ еХйХиькжЫ гіиякЧз. ВжмШФмж кФ бЩмФкЧбиХккя ЩліиькжЫ йХд кХЩЪмь 
биФЩкжзж еХйХиькжЫ гіиякЧз Ъ ШібкжЫ пФЩмжкФЫ, язсЧ ікрХ кХ бЩмФкЧбиХкЧ ЪвЧгЧю йід 
кжйж. 

2. МХдЧбжйж екФзФйж йЧдЪмь аЪмж лШжШЧгкі пж рмЪпкі ЩлЧШЪгж і ШЪаХді (Шіпзж, 
ЩмШЪйзж, зФкФиж, иіЩЧЩйЪвж, ШЧЩижккі ЩйЪвж, гХШХбФ, ЩмХдзж, ШібпФзж, Щмікж, лФШзФкж, 
ЧвЧШЧдФ, рияЫЧбі ЩлЧШЪгж, аХмЧккі ФаЧ йХмФиХбі ЩмЧблж, лижмж, йЧкЧиімж, зФйХкі, ікрі 
ЩлЧШЪгж і ШЪаХді), сЧ еаівФюмьЩя іе йХдХю еХйХиькЧї гіиякзж ФаЧ ЩлХоіФиькЧ 
бЩмФкЧбиююмьЩя кФ кіЦ. МХдЧбі екФзж кФ бЧгкжЫ Ча'єзмФЫ кХ бЩмФкЧбиююмьЩя. 

3. ВиФЩкжз еХйХиькЧї гіиякзж, еХйиХзЧШжЩмЪбФп йФє лШФбЧ бжйФвФмж біг биФЩкжзФ 
ЩЪйідкЧї еХйХиькЧї гіиякзж ЩлШжяккя Ъ бЩмФкЧбиХккі ЩліиькжЫ йХд, Ф мФзЧд бЩмФкЧбиХккя 
ФаЧ бігкЧбиХккя йХдЧбжЫ екФзіб, Ъ ШФеі язсЧ бЧкж бігЩЪмкі, екжзиж, лХШХйіЩмжижЩя ФаЧ 
ЩмФиж кХбжШФекжйж. К ШФеі бігЩЪмкЧЩмі евЧгж биФЩкжзФ ЩЪйідкЧї еХйХиькЧї гіиякзж 
бЩмФкЧбиХккя ЩліиькжЫ йХд егіЦЩкюємьЩя еФ ШірХккяй ЩЪгЪ. 

4. К ШФеі язсЧ йХді еХйХиькжЫ гіиякЧз Ъ кФмЪШі (кФ йіЩоХбЧЩмі) еаівФюмьЩя е 
лШжШЧгкжйж пж рмЪпкжйж иікіЦкжйж ЩлЧШЪгФйж, ШЪаХдФйж (ШіпзФйж, ЩмШЪйзФйж, зФкФиФйж, 
иіЩЧЩйЪвФйж, ШЧЩижккжйж ЩйЪвФйж, рияЫФйж, ЩмХдзФйж, ШібпФзФйж, ЩмікФйж, рияЫЧбжйж 
ЩлЧШЪгФйж, лФШзФкФйж, ЧвЧШЧдХю, нФЩФгФйж аЪгібХиь, ікржйж иікіЦкжйж ЩлЧШЪгФйж, 
ШЪаХдФйж мЧсЧ) мФ ШФкірХ бЩмФкЧбиХкжйж йХдФйж ЩнЧШйЧбФкжЫ еХйХиькжЫ гіиякЧз, 
йХдЧбі екФзж йЧдЪмь кХ бЩмФкЧбиюбФмжЩя. 

5. МіЩоХекФЫЧгдХккя йХдЧбжЫ екФзіб Ъ ШФеі їЫ бжекФпХккя ФаЧ бЩмФкЧбиХккя 
бігЧаШФдФємьЩя Ъ йФмХШіФиФЫ еХйиХблЧШягкЧвЧ лШЧХзмЪбФккя мФ вХЧгХежпкжЫ бжрЪзЪбФкь, 
Ф мФзЧд кФ зФгФЩмШЧбжЫ лиФкФЫ еХйХиькжЫ гіиякЧз. 
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6. ВиФЩкжзж еХйХиькжЫ гіиякЧз мФ еХйиХзЧШжЩмЪбФпі еЧаЧб'яеФкі гЧмШжйЪбФмжЩя йХд 
еХйХиькжЫ гіиякЧз. 

ЛмОммя 107. ВігкСбиПккя йПд 
1. ОЩкЧбЧю гия бігкЧбиХккя йХд є гФкі еХйХиькЧ-зФгФЩмШЧбЧї гЧзЪйХкмФоії. 
2. К ШФеі кХйЧдижбЧЩмі бжябиХккя гіЦЩкжЫ йХд їЫ бЩмФкЧбиХккя егіЦЩкюємьЩя еФ 

нФзмжпкжй бжзЧШжЩмФккяй еХйХиькЧї гіиякзж. ЯзсЧ нФзмжпкХ бжзЧШжЩмФккя гіиякзж 
кХйЧдижбЧ бЩмФкЧбжмж, мЧ зЧдкЧйЪ бжгіияємьЩя ЧгкФзЧбФ еФ ШЧейіШЧй пФЩмжкФ ЩліШкЧї 
гіиякзж. 

3. К бжлФгзФЫ, зЧиж б мФзжЦ ЩлЧЩіа бжекФпХккя йХд кХ ЪевЧгдЪємьЩя е бжябиХкжйж 
ЧаЩмФбжкФйж, еЧзШХйФ е бЩмФкЧбиХкжйж ШЧейіШФйж еХйХиькжЫ гіиякЧз, мЧ йХді 
бжекФпФюмьЩя е ЪШФЫЪбФккяй ожЫ ЧаЩмФбжк. 

ЛмОммя 108. ЛліиькП бжзСТжУмОккя йПдСбжХ УлСТФг 
1. К бжлФгзФЫ, зЧиж ЩЪЩігкі еХйХиькі гіиякзж бігЧзШХйиХкі ШЧЩижккЧю ЩйЪвЧю, 

ЩмХдзЧю, ШібпФзЧй, зФкФиЧй, ЩмікЧю, лФШзФкЧй ФаЧ ікрЧю ЩлЧШЪгЧю, мЧ биФЩкжзж ожЫ 
гіиякЧз йФюмь лШФбЧ кФ їЫ ЩліиькХ бжзЧШжЩмФккя, язсЧ еЧбкіркі ЧекФзж кХ бзФеЪюмь кФ мХ, 
сЧ ЩлЧШЪгФ кФиХджмь ижрХ ЧгкЧйЪ е ЩЪЩігіб. 

2. ВиФЩкжзж ЩЪЩігкіЫ еХйХиькжЫ гіиякЧз йЧдЪмь зЧШжЩмЪбФмжЩя йХдЧбжйж ЩлЧШЪгФйж 
ЩліиькЧ еФ гЧйЧбиХкіЩмю йід кжйж. ВжмШФмж кФ ЪмШжйФккя ЩлЧШЪгж б кФиХдкЧйЪ ЩмФкі 
ЩЪЩігж кХЩЪмь Ъ ШібкжЫ пФЩмжкФЫ. ДЧ мЧвЧ пФЩЪ, лЧзж Чгжк іе ЩЪЩігіб еФоізФбиХкжЦ Ъ 
лЧгФиьрЧйЪ іЩкЪбФккі ЩліиькЧї йХдЧбЧї ЩлЧШЪгж, бЧкФ кХ йЧдХ аЪмж иізбігЧбФкФ ФаЧ 
ейікХкФ аХе ЦЧвЧ евЧгж. 

ЛмОммя 109. ВжзСТжУмОккя гПТПб, язі УмСямь кО йПді еПйПиькжХ гіиякСз 
1. ДХШХбФ, язі ЩмЧямь кФ йХді ЩЪйідкжЫ еХйХиькжЫ гіиякЧз, Ф мФзЧд лиЧгж ожЫ гХШХб 

кФиХдФмь биФЩкжзФй ожЫ гіиякЧз Ъ ШібкжЫ пФЩмжкФЫ. 
2. КЧдХк іе ЩЪЩігіб йФє лШФбЧ бжйФвФмж иізбігЪбФмж гХШХбФ, язі ЩмЧямь кФ ЩліиькіЦ 

йХді. ВжмШФмж кФ иізбігФоію ожЫ гХШХб лЧзиФгФюмьЩя кФ ЩЪЩігіб Ъ ШібкжЫ пФЩмжкФЫ. 
3. СЪЩіг, язжЦ бжйФвФє иізбігФоії гХШХб, язі ЩмЧямь кФ ЩліиькіЦ йХді, лЧбжкХк Чгжк 

кХЩмж бжмШФмж кФ иізбігФоію гХШХб, язсЧ ікржЦ ЩЪЩіг бігйЧбияємьЩя біг ЩбЧїЫ лШФб кФ 
гХШХбФ. 

4. ВжйЧвФ кФ иізбігФоію гХШХб (зЪсіб) бжзиюпФємьЩя, язсЧ бЧкж ЩиЪдФмь йХдЧбжйж 
екФзФйж і еФиХдкЧ біг ЧаЩмФбжк кХ йЧдЪмь аЪмж еФйікХкі ікржйж йХдЧбжйж екФзФйж. 

ГиОбО 18. ИайПдПккя лТОб кО еПйию 

ЛмОммя 110. ЙСкяммя СайПдПккя Ф бжзСТжУмОккі еПйПиькжХ гіиякСз, СамядПккя 
лТОб кО еПйПиькФ гіиякзФ 

1. НФ бжзЧШжЩмФккя биФЩкжзЧй еХйХиькЧї гіиякзж ФаЧ її пФЩмжкж йЧдХ аЪмж 
бЩмФкЧбиХкЧ ЧайХдХккя. 

ПШФбЧ биФЩкЧЩмі кФ еХйХиькЪ гіиякзЪ йЧдХ аЪмж ЧамядХкЧ лШФбФйж ікржЫ ЧЩіа. 
2. ПХШХЫіг лШФбФ биФЩкЧЩмі кФ еХйХиькЪ гіиякзЪ, ейікФ її оіиьЧбЧвЧ лШжекФпХккя кХ 

лШжлжкяє бЩмФкЧбиХкжЫ ЧайХдХкь, ЧамядХкь. 
3. ПЧгіи пж Ча'єгкФккя еХйХиькжЫ гіиякЧз кХ лШжлжкяє гії ЧайХдХкь, ЧамядХкь, 

бЩмФкЧбиХкжЫ кФ еХйХиькі гіиякзж, зШій бжлФгзіб, зЧиж ЧайХдХккя (ЧамядХккя) 
лЧржШюбФиЧЩя ижрХ кФ пФЩмжкЪ еХйХиькЧї гіиякзж, язФ б ШХеЪиьмФмі лЧгіиЪ еХйХиькЧї 
гіиякзж кХ ЪбіЦриФ гЧ ЩнЧШйЧбФкЧї кЧбЧї еХйХиькЧї гіиякзж. 

ЛмОммя 111. ИамядПккя лТОб кО еПйПиькФ гіиякзФ, СайПдПккя Ф бжзСТжУмОккі 
еПйПиь 

1. ОамядХккя лШФб кФ еХйХиькЪ гіиякзЪ бЩмФкЧбиюємьЩя еФзЧкЧй ФаЧ ФзмЧй 
ЪлЧбкЧбФдХкЧвЧ кФ оХ ЧШвФкЪ гХШдФбкЧї биФгж, лЧЩФгЧбЧї ЧЩЧаж, ФаЧ гЧвЧбЧШЧй рияЫЧй 
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бЩмФкЧбиХккя еФаЧШЧкж кФ зЧШжЩмЪбФккя мФ/ФаЧ ШЧелЧШягдХккя, Ъ мЧйЪ пжЩиі рияЫЧй її 
бігпЪдХккя. 

2. ЗФзЧкЧй, лШжЦкямжйж біглЧбігкЧ гЧ кьЧвЧ кЧШйФмжбкЧ-лШФбЧбжйж ФзмФйж, 
гЧвЧбЧШЧй, ШірХккяй ЩЪгЪ йЧдЪмь аЪмж бЩмФкЧбиХкі мФзі ЧайХдХккя Ъ бжзЧШжЩмФккі 
еХйХиь: 

Ф) ЪйЧбФ ШЧелЧпФмж і еФбХШржмж еФаЪгЧбЪ ФаЧ ЧЩбЧєккя еХйХиькЧї гіиякзж лШЧмявЧй 
бЩмФкЧбиХкжЫ ЩмШЧзіб; 

а) еФаЧШЧкФ кФ лШЧбФгдХккя ЧзШХйжЫ бжгіб гіяиькЧЩмі; 
б) еФаЧШЧкФ кФ ейікЪ оіиьЧбЧвЧ лШжекФпХккя еХйХиькЧї гіиякзж, иФкгрФнмЪ; 
в) ЪйЧбФ егіЦЩкжмж аЪгібкжомбЧ, ШХйЧкм ФаЧ ЪмШжйФккя гЧШЧвж, гіиякзж гЧШЧвж; 
ґ) ЪйЧбФ гЧгХШдФккя лШжШЧгЧЧЫЧШЧккжЫ бжйЧв ФаЧ бжзЧкФккя бжекФпХкжЫ ШЧаім; 
г) ЪйЧбж кФгФбФмж лШФбЧ лЧиюбФккя, бжиЧбЪ Шжаж, еажШФккя гжзЧШЧЩижЫ ШЧЩижк кФ 

ЩбЧїЦ еХйХиькіЦ гіиякоі б ЪЩмФкЧбиХкжЦ пФЩ і б ЪЩмФкЧбиХкЧйЪ лЧШягзЪ; 
Х) ЧаЧб'яеЧз сЧгЧ ЪмШжйФккя мФ еаХШХдХккя лЧиХеФЫжЩкжЫ иіЩЧбжЫ ЩйЪв. 
МіЩмЧаЪгібкЧю гЧзЪйХкмФоією кФ йіЩоХбЧйЪ Шібкі мФзЧд бЩмФкЧбиююмьЩя вШФкжпкЧ 

гЧлЪЩмжйФ бжЩЧмкіЩмь аЪгжкзіб, аЪгібХиь мФ ЩлЧШЪг, йФзЩжйФиькЧ гЧлЪЩмжйФ сіиькіЩмь 
кФЩХиХккя б йХдФЫ джмиЧбЧї еФаЪгЧбж біглЧбігкЧї джмиЧбЧї Чгжкжоі (збФШмФиЪ, 
йізШЧШФЦЧкЪ), йікійФиькЧ гЧлЪЩмжйі бігЩмФкі біг Ча'єзмФ, сЧ лШЧХзмЪємьЩя, гЧ пХШбЧкжЫ 
иікіЦ, иікіЦ ШХвЪиюбФккя еФаЪгЧбж, іЩкЪюпжЫ аЪгжкзіб мФ ЩлЧШЪг, лиФкЪбФиькі ЧайХдХккя 
бжзЧШжЩмФккя лШжФХШЧгШЧйкжЫ мХШжмЧШіЦ, бЩмФкЧбиХкі біглЧбігкЧ гЧ ПЧбімШякЧвЧ зЧгХзЩЪ 
КзШФїкж (ЧайХдХккя Ъ бжзЧШжЩмФккі еХйХиь Ъ ЩнХШі еФаЪгЧбж). ОайХдХккя Ъ бжзЧШжЩмФккі 
еХйХиь Ъ ЩнХШі еФаЪгЧбж, сЧ бЩмФкЧбиююмьЩя лХбкжй бжгЧй йіЩмЧаЪгібкЧї гЧзЪйХкмФоії кФ 
йіЩоХбЧйЪ Шібкі, бжекФпФюмьЩя ПЧШягзЧй ШЧеШЧаиХккя, ЧкЧбиХккя, бкХЩХккя ейік мФ 
еФмбХШгдХккя йіЩмЧаЪгібкЧї гЧзЪйХкмФоії, сЧ еФмбХШгдЪємьЩя КФаікХмЧй МікіЩмШіб КзШФїкж, 
мФ бкЧЩямьЩя гЧ ДХШдФбкЧвЧ еХйХиькЧвЧ зФгФЩмШЪ, йіЩмЧаЪгібкЧвЧ зФгФЩмШЪ. 

3. ОамядХккя лШФб кФ еХйХиькі гіиякзж (зШій ЧамядХкь, аХелЧЩХШХгкьЧ бЩмФкЧбиХкжЫ 
еФзЧкЧй) лігиявФюмь гХШдФбкіЦ ШХєЩмШФоії б ДХШдФбкЧйЪ ШХєЩмШі ШХпЧбжЫ лШФб кФ 
кХШЪЫЧйХ йФЦкЧ Ъ лЧШягзЪ, бЩмФкЧбиХкЧйЪ еФзЧкЧй. 

4. ОайХдХккя Ъ бжзЧШжЩмФккі еХйХиь (зШій ЧайХдХкь, аХелЧЩХШХгкьЧ бЩмФкЧбиХкжЫ 
еФзЧкЧй мФ лШжЦкямжйж біглЧбігкЧ гЧ кжЫ кЧШйФмжбкЧ-лШФбЧбжйж ФзмФйж) лігиявФюмь 
гХШдФбкіЦ ШХєЩмШФоії б ДХШдФбкЧйЪ еХйХиькЧйЪ зФгФЩмШі Ъ лЧШягзЪ, бЩмФкЧбиХкЧйЪ 
еФзЧкЧй, і є пжккжйж е йЧйХкмЪ гХШдФбкЧї ШХєЩмШФоії. 

ОайХдХккя Ъ бжзЧШжЩмФккі еХйХиь, аХелЧЩХШХгкьЧ бЩмФкЧбиХкі еФзЧкФйж мФ 
лШжЦкямжйж біглЧбігкЧ гЧ кжЫ кЧШйФмжбкЧ-лШФбЧбжйж ФзмФйж, є пжккжйж е йЧйХкмЪ 
кФаШФккя пжккЧЩмі кЧШйФмжбкЧ-лШФбЧбжйж ФзмФйж, язжйж бЧкж аЪиж бЩмФкЧбиХкі. 

ОайХдХккя Ъ бжзЧШжЩмФккі еХйХиь, бЩмФкЧбиХкі йіЩмЧаЪгібкЧю гЧзЪйХкмФоією кФ 
йіЩоХбЧйЪ Шібкі, є пжккжйж е йЧйХкмЪ бкХЩХккя бігЧйЧЩмХЦ лШЧ кжЫ гЧ ДХШдФбкЧвЧ 
еХйХиькЧвЧ зФгФЩмШЪ. МХ лЧиЧдХккя кХ лЧржШюємьЩя кФ ЧайХдХккя, бЩмФкЧбиХкі гЧ 
кФаШФккя пжккЧЩмі ожй ФаеФоЧй. 

5. ВігЧйЧЩмі лШЧ ЧайХдХккя Ъ бжзЧШжЩмФккі еХйХиь еФекФпФюмьЩя Ъ ЩЫХйФЫ 
еХйиХЪЩмШЧю і мХЫкізЧ-ХзЧкЧйіпкжЫ ЧаґШЪкмЪбФккяЫ бжзЧШжЩмФккя мФ ЧЫЧШЧкж еХйХиь 
ФгйікіЩмШФмжбкЧ-мХШжмЧШіФиькжЫ Чгжкжоь, лШЧХзмФЫ еХйиХЪЩмШЧю сЧгЧ ЧШвФкіеФоії і 
бЩмФкЧбиХккя йХд мХШжмЧШіЦ лШжШЧгкЧ-еФлЧбігкЧвЧ нЧкгЪ мФ ікрЧвЧ лШжШЧгЧЧЫЧШЧккЧвЧ 
лШжекФпХккя, ЧегЧШЧбпЧвЧ, ШХзШХФоіЦкЧвЧ, іЩмЧШжзЧ-зЪиьмЪШкЧвЧ, иіЩЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ 
лШжекФпХккя, еХйХиь бЧгкЧвЧ нЧкгЪ мФ бЧгЧЧЫЧШЧккжЫ еЧк, ЧайХдХкь Ъ бжзЧШжЩмФккі 
еХйХиь мФ їЫ ШХджйЧЪмбЧШююпжЫ Ча'єзміб, лШЧХзмФЫ еХйиХЪЩмШЧю, сЧ еФаХелХпЪюмь 
ХзЧиЧвЧ-ХзЧкЧйіпкХ ЧаґШЪкмЪбФккя ЩібЧейікж мФ блЧШягзЪбФккя Ъвігь, лШЧХзмФЫ 
еХйиХЪЩмШЧю сЧгЧ бігбХгХккя еХйХиькжЫ гіиякЧз, мХЫкіпкіЦ гЧзЪйХкмФоії іе еХйиХЪЩмШЧю 
сЧгЧ бЩмФкЧбиХккя (бігкЧбиХккя) йХд еХйХиькЧї гіиякзж б кФмЪШі (кФ йіЩоХбЧЩмі), 
йіЩмЧаЪгібкіЦ гЧзЪйХкмФоії. ВігЧйЧЩмі лШЧ мФзі ЧайХдХккя бкЧЩямьЩя гЧ ДХШдФбкЧвЧ 
еХйХиькЧвЧ зФгФЩмШЪ. 
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ЛмОммя 112. ИХСТСккі еСкж 
1. ОЫЧШЧккі еЧкж ЩмбЧШююмьЩя: 
Ф) кФбзЧиЧ ЧЩЧаижбЧ оіккжЫ лШжШЧгкжЫ Ча'єзміб, Ча'єзміб зЪиьмЪШкЧї ЩлФгсжкж, 

вігШЧйХмХЧШЧиЧвіпкжЫ ЩмФкоіЦ мЧсЧ е йХмЧю ЧЫЧШЧкж і еФЫжЩмЪ їЫ біг кХЩлШжямижбжЫ 
ФкмШЧлЧвХккжЫ ближбіб; 

а) кФбзЧиЧ ЩлЧШЪг ХиХзмШЧккжЫ зЧйЪкізФоіЦ, Ъ мЧйЪ пжЩиі аФеЧбжЫ ЩмФкоіЦ йЧаіиькЧвЧ 
еб'яезЪ, еХйкжЫ ЩмФкоіЦ ЩЪлЪмкжзЧбЧвЧ еб'яезЪ, ЪегЧбд иікіЦ ХиХзмШЧккжЫ зЧйЪкізФоіЦкжЫ 
йХШХд, ХиХзмШЧлХШХгФпі, еХйХиь мШФкЩлЧШмЪ, кФбзЧиЧ лШЧйжЩиЧбжЫ Ча'єзміб гия 
еФаХелХпХккя кЧШйФиькжЫ ЪйЧб їЫ ХзЩлиЪФмФоії, еФлЧаівФккя ЪрзЧгдХккя, Ф мФзЧд 
ейХкрХккя їЫ кХвФмжбкЧвЧ ближбЪ кФ июгХЦ мФ гЧбзіиия, ЩЪйідкі еХйиі мФ ікрі лШжШЧгкі 
Ча'єзмж. 

2. ПШФбЧбжЦ ШХджй еХйХиь ЧЫЧШЧккжЫ еЧк бжекФпФємьЩя еФзЧкЧгФбЩмбЧй КзШФїкж. 

ЛмОммя 113. ЗСкж УОкімОТкСї СХСТСкж 
1. ЗЧкж ЩФкімФШкЧї ЧЫЧШЧкж ЩмбЧШююмьЩя кФбзЧиЧ Ча'єзміб, гХ є лігеХйкі мФ бігзШжмі 

гдХШХиФ бЧгЧлЧЩмФпФккя, бЧгЧеФаіШкі мФ бЧгЧЧпжЩкі ЩлЧШЪгж, бЧгЧбЧгж, Ча'єзмж 
ЧегЧШЧбпЧвЧ лШжекФпХккя мФ ікрі, гия їЫ ЩФкімФШкЧ-ХлігХйіЧиЧвіпкЧї еФЫжсХкЧЩмі. 

2. К йХдФЫ еЧк ЩФкімФШкЧї ЧЫЧШЧкж еФаЧШЧкяємьЩя гіяиькіЩмь, язФ йЧдХ лШжебХЩмж гЧ 
еФбгФккя рзЧгж лігеХйкжй мФ бігзШжмжй гдХШХиФй бЧгЧлЧЩмФпФккя, бЧгЧеФаіШкжй і 
бЧгЧЧпжЩкжй ЩлЧШЪгФй, бЧгЧбЧгФй, Ча'єзмФй ЧегЧШЧбпЧвЧ лШжекФпХккя, кФбзЧиЧ язжЫ 
бЧкж ЩмбЧШХкі. 

3. ПШФбЧбжЦ ШХджй еХйХиь еЧк ЩФкімФШкЧї ЧЫЧШЧкж бжекФпФємьЩя еФзЧкЧгФбЩмбЧй 
КзШФїкж. 

ЛмОммя 114. ЛОкімОТкС-еОХжУкі еСкж 
1. СФкімФШкЧ-еФЫжЩкі еЧкж ЩмбЧШююмьЩя кФбзЧиЧ Ча'єзміб, язі є гдХШХиФйж бжгіиХккя 

рзігижбжЫ ШХпЧбжк, еФлФЫіб, лігбжсХкжЫ Шібкіб рЪйЪ, біаШФоії, ЪиьмШФебЪзЧбжЫ і 
ХиХзмШЧйФвкімкжЫ Ыбжиь, ХиХзмШЧккжЫ лЧиіб, іЧкіеЪюпжЫ бжлШЧйікюбФкь мЧсЧ, е йХмЧю 
бігЧзШХйиХккя мФзжЫ Ча'єзміб біг мХШжмЧШіЦ джмиЧбЧї еФаЪгЧбж. 

2. К йХдФЫ ЩФкімФШкЧ-еФЫжЩкжЫ еЧк еФаЧШЧкяємьЩя аЪгібкжомбЧ джмиЧбжЫ Ча'єзміб, 
Ча'єзміб ЩЧоіФиькЧї ікнШФЩмШЪзмЪШж мФ ікржЫ Ча'єзміб, лЧб'яеФкжЫ е лЧЩміЦкжй лХШХаЪбФккяй 
июгХЦ. 

3. ПШФбЧбжЦ ШХджй еХйХиь ЩФкімФШкЧ-еФЫжЩкжЫ еЧк бжекФпФємьЩя еФзЧкЧгФбЩмбЧй 
КзШФїкж. 

ЛмОммя 115. ЗСкж СУСаижбСвС ТПджйФ бжзСТжУмОккя еПйПиь 
1. ЗЧкж ЧЩЧаижбЧвЧ ШХджйЪ бжзЧШжЩмФккя еХйХиь ЩмбЧШююмьЩя кФбзЧиЧ біЦЩьзЧбжЫ 

Ча'єзміб ЗаШЧЦкжЫ Сжи КзШФїкж мФ ікржЫ біЦЩьзЧбжЫ нЧШйЪбФкь, ЪмбЧШХкжЫ біглЧбігкЧ гЧ 
еФзЧкЧгФбЩмбФ КзШФїкж, гия еФаХелХпХккя нЪкзоіЧкЪбФккя ожЫ Ча'єзміб, еаХШХдХккя 
ЧеаШЧєккя, біЦЩьзЧбЧї мХЫкізж мФ ікрЧвЧ біЦЩьзЧбЧвЧ йФЦкФ, ЧЫЧШЧкж гХШдФбкЧвЧ зЧШгЧкЪ 
КзШФїкж, Ф мФзЧд еФЫжЩмЪ кФЩХиХккя, вЧЩлЧгФШЩьзжЫ Ча'єзміб і гЧбзіиия біг ближбЪ ФбФШіЦкжЫ 
ЩжмЪФоіЦ, ЩмжЫіЦкжЫ ижЫ і лЧдХд, сЧ йЧдЪмь бжкжзкЪмж кФ ожЫ Ча'єзмФЫ. 

2. КегЧбд гХШдФбкЧвЧ зЧШгЧкЪ КзШФїкж бЩмФкЧбиюємьЩя лШжзЧШгЧккФ ЩйЪвФ, Ъ йХдФЫ 
язЧї гіє ЧЩЧаижбжЦ ШХджй бжзЧШжЩмФккя еХйХиь. 

3. РЧейіШ мФ лШФбЧбжЦ ШХджй лШжзЧШгЧккЧї ЩйЪвж бЩмФкЧбиююмьЩя біглЧбігкЧ гЧ 
еФзЧкЪ. 



ГФеХмФ "ВЩХ лШЧ аЪЫвФимХШЩьзжЦ Чаиіз" 58 gazeta.vobu.ua 
 

 

КСегіи IV. ЗАБКММЯ І КДАЙІЗАЦІЯ ЙКАВА ЗА ЗДЖЙЮ 

ГиОбО 19. ЗОаФммя лТОбО кО еПйию вТСйОгякОйж мО юТжгжпкжйж СУСаОйж 

ЛмОммя 116. ЙігУмОбж кОаФммя лТОбО кО еПйию іе еПйПиь гПТдОбкСї мО зСйФкОиькСї 
биОУкСУмі 

1. ГШЧйФгякж мФ юШжгжпкі ЧЩЧаж кФаЪбФюмь лШФбФ биФЩкЧЩмі мФ лШФбФ зЧШжЩмЪбФккя 
еХйХиькжйж гіиякзФйж іе еХйХиь гХШдФбкЧї ФаЧ зЧйЪкФиькЧї биФЩкЧЩмі еФ ШірХккяй 
ЧШвФкіб бжзЧкФбпЧї биФгж ФаЧ ЧШвФкіб йіЩоХбЧвЧ ЩФйЧбШягЪбФккя б йХдФЫ їЫ лЧбкЧбФдХкь, 
бжекФпХкжЫ ожй КЧгХзЩЧй, ФаЧ еФ ШХеЪиьмФмФйж ФЪзоіЧкЪ. 

НФаЪммя лШФбФ биФЩкЧЩмі вШЧйФгякФйж мФ юШжгжпкжйж ЧЩЧаФйж кФ еХйХиькі гіиякзж, 
кФ язжЫ ШЧемФрЧбФкі Ча'єзмж, язі лігиявФюмь лШжбФмжеФоії, бігаЪбФємьЩя б лЧШягзЪ, 
бжекФпХкЧйЪ пФЩмжкЧю лХШрЧю ЩмФммі 128 оьЧвЧ КЧгХзЩЪ. 

2. НФаЪммя лШФбФ кФ еХйию вШЧйФгякФйж мФ юШжгжпкжйж ЧЩЧаФйж егіЦЩкюємьЩя 
рияЫЧй лХШХгФпі еХйХиькжЫ гіиякЧз Ъ биФЩкіЩмь ФаЧ кФгФккя їЫ Ъ зЧШжЩмЪбФккя. 

3. БХеЧлиФмкФ лХШХгФпФ еХйХиькжЫ гіиякЧз Ъ биФЩкіЩмь вШЧйФгяк лШЧбФгжмьЩя Ъ ШФеі: 
Ф) лШжбФмжеФоії еХйХиькжЫ гіиякЧз, язі лХШХаЪбФюмь Ъ зЧШжЩмЪбФккі вШЧйФгяк; 
а) ЧгХШдФккя еХйХиькжЫ гіиякЧз бкФЩиігЧз лШжбФмжеФоії гХШдФбкжЫ і зЧйЪкФиькжЫ 

ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзжЫ ліглШжєйЩмб, ЪЩмФкЧб мФ ЧШвФкіеФоіЦ; 
б) ЧгХШдФккя еХйХиькжЫ гіиякЧз іе еХйХиь гХШдФбкЧї і зЧйЪкФиькЧї биФЩкЧЩмі б 

йХдФЫ кЧШй аХеЧлиФмкЧї лШжбФмжеФоії, бжекФпХкжЫ ожй КЧгХзЩЧй. 
4. ПХШХгФпФ еХйХиькжЫ гіиякЧз аХеЧлиФмкЧ Ъ биФЩкіЩмь вШЧйФгяк Ъ йХдФЫ кЧШй, 

бжекФпХкжЫ ожй КЧгХзЩЧй, лШЧбФгжмьЩя Чгжк ШФе лЧ зЧдкЧйЪ бжгЪ оіиьЧбЧвЧ лШжекФпХккя. 
5. ЗХйХиькі гіиякзж, язі лХШХаЪбФюмь Ъ биФЩкЧЩмі пж зЧШжЩмЪбФккі вШЧйФгяк ФаЧ 

юШжгжпкжЫ ЧЩіа, лХШХгФюмьЩя Ъ биФЩкіЩмь пж зЧШжЩмЪбФккя еФ ШірХккяй ЧШвФкіб бжзЧкФбпЧї 
биФгж пж ЧШвФкіб йіЩоХбЧвЧ ЩФйЧбШягЪбФккя ижрХ ліЩия лШжлжкХккя лШФбФ биФЩкЧЩмі пж 
зЧШжЩмЪбФккя кжйж б лЧШягзЪ, бжекФпХкЧйЪ еФзЧкЧй. 

ЛмОммя 117. ЙПТПгОпО еПйПиькжХ гіиякСз гПТдОбкСї биОУкСУмі Ф зСйФкОиькФ 
биОУкіУмь пж еПйПиькжХ гіиякСз зСйФкОиькСї биОУкСУмі Ф гПТдОбкФ биОУкіУмь 

1. ПХШХгФпФ еХйХиькжЫ гіиякЧз гХШдФбкЧї биФЩкЧЩмі Ъ зЧйЪкФиькЪ биФЩкіЩмь пж 
кФблФзж егіЦЩкюємьЩя еФ ШірХккяйж біглЧбігкжЫ ЧШвФкіб бжзЧкФбпЧї биФгж пж ЧШвФкіб 
йіЩоХбЧвЧ ЩФйЧбШягЪбФккя, язі егіЦЩкююмь ШЧелЧШягдХккя еХйияйж гХШдФбкЧї пж 
зЧйЪкФиькЧї биФЩкЧЩмі біглЧбігкЧ гЧ лЧбкЧбФдХкь, бжекФпХкжЫ ожй КЧгХзЩЧй. 

К ШірХккі ЧШвФкіб бжзЧкФбпЧї биФгж пж ЧШвФкіб йіЩоХбЧвЧ ЩФйЧбШягЪбФккя лШЧ 
лХШХгФпЪ еХйХиькЧї гіиякзж Ъ гХШдФбкЪ пж зЧйЪкФиькЪ биФЩкіЩмь еФекФпФюмьЩя 
зФгФЩмШЧбжЦ кЧйХШ еХйХиькЧї гіиякзж, її йіЩоХ ШЧемФрЪбФккя, лиЧсФ, оіиьЧбХ лШжекФпХккя, 
бігЧйЧЩмі лШЧ ЧамядХккя ШХпЧбжЫ лШФб кФ еХйХиькЪ гіиякзЪ, ЧайХдХккя Ъ її бжзЧШжЩмФккі. 

НФ лігЩмФбі ШірХккя ЧШвФкіб бжзЧкФбпЧї биФгж пж ЧШвФкіб йіЩоХбЧвЧ ЩФйЧбШягЪбФккя 
лШЧ лХШХгФпЪ еХйХиькЧї гіиякзж Ъ гХШдФбкЪ пж зЧйЪкФиькЪ биФЩкіЩмь ЩзиФгФємьЩя Фзм 
лШжЦйФккя-лХШХгФпі мФзЧї еХйХиькЧї гіиякзж. 

РірХккя ЧШвФкіб бжзЧкФбпЧї биФгж пж ЧШвФкіб йіЩоХбЧвЧ ЩФйЧбШягЪбФккя лШЧ 
лХШХгФпЪ еХйХиькЧї гіиякзж Ъ гХШдФбкЪ пж зЧйЪкФиькЪ биФЩкіЩмь ШФеЧй е ФзмЧй 
лШжЦйФккя-лХШХгФпі мФзЧї еХйХиькЧї гіиякзж є лігЩмФбЧю гия гХШдФбкЧї ШХєЩмШФоії лШФбФ 
биФЩкЧЩмі гХШдФбж, мХШжмЧШіФиькЧї вШЧйФгж кФ кХї. 

2. ДЧ еХйХиь гХШдФбкЧї биФЩкЧЩмі, язі кХ йЧдЪмь лХШХгФбФмжЩя Ъ зЧйЪкФиькЪ 
биФЩкіЩмь, кФиХдФмь еХйХиькі гіиякзж, сЧ бжзЧШжЩмЧбЪюмьЩя НЧШкЧйЧШЩьзжй ниЧмЧй 
РЧЩіЦЩьзЧї ЛХгХШФоії кФ мХШжмЧШії КзШФїкж кФ лігЩмФбі йідкФШЧгкжЫ гЧвЧбЧШіб, евЧгФ кФ 
ЧаЧб'яезЧбіЩмь язжЫ кФгФкФ ВХШЫЧбкЧю РФгЧю КзШФїкж, еХйХиькі гіиякзж, кФ язжЫ 
ШЧемФрЧбФкі аЪгібиі, ЩлЧШЪгж, ікрі Ча'єзмж кХШЪЫЧйЧвЧ йФЦкФ гХШдФбкЧї биФЩкЧЩмі, Ф мФзЧд 
еХйХиькі гіиякзж, язі лХШХаЪбФюмь Ъ лЧЩміЦкЧйЪ зЧШжЩмЪбФккі ЧШвФкіб гХШдФбкЧї биФгж, 
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гХШдФбкжЫ ліглШжєйЩмб, ЪЩмФкЧб, ЧШвФкіеФоіЦ, зШій бжлФгзіб лХШХгФпі мФзжЫ Ча'єзміб Ъ 
зЧйЪкФиькЪ биФЩкіЩмь. 

3. ДЧ еХйХиь зЧйЪкФиькЧї биФЩкЧЩмі, язі кХ йЧдЪмь лХШХгФбФмжЩя Ъ гХШдФбкЪ 
биФЩкіЩмь, кФиХдФмь еХйХиькі гіиякзж, кФ язжЫ ШЧемФрЧбФкі аЪгібиі, ЩлЧШЪгж, ікрі Ча'єзмж 
кХШЪЫЧйЧвЧ йФЦкФ зЧйЪкФиькЧї биФЩкЧЩмі, Ф мФзЧд еХйХиькі гіиякзж, язі лХШХаЪбФюмь Ъ 
лЧЩміЦкЧйЪ зЧШжЩмЪбФккі ЧШвФкіб йіЩоХбЧвЧ ЩФйЧбШягЪбФккя, зЧйЪкФиькжЫ ліглШжєйЩмб, 
ЪЩмФкЧб, ЧШвФкіеФоіЦ, зШій бжлФгзіб лХШХгФпі мФзжЫ Ча'єзміб Ъ гХШдФбкЪ биФЩкіЩмь. 

ЛмОммя 118. ЙСТягСз аПеСлиОмкСї лТжбОмжеОоії еПйПиькжХ гіиякСз вТСйОгякОйж 
1. ГШЧйФгякжк, еФікмХШХЩЧбФкжЦ Ъ лШжбФмжеФоії еХйХиькЧї гіиякзж Ъ йХдФЫ кЧШй 

аХеЧлиФмкЧї лШжбФмжеФоії, сЧ лХШХаЪбФє Ъ ЦЧвЧ зЧШжЩмЪбФккі, Ъ мЧйЪ пжЩиі еХйХиькЧї 
гіиякзж, кФ язіЦ ШЧемФрЧбФкі джижЦ аЪгжкЧз, вЧЩлЧгФШЩьзі аЪгібиі, ЩлЧШЪгж, сЧ 
лХШХаЪбФюмь Ъ ЦЧвЧ биФЩкЧЩмі, лЧгФє зиЧлЧмФккя гЧ біглЧбігкЧвЧ ЧШвФкЪ бжзЧкФбпЧї биФгж 
ФаЧ ЧШвФкЪ йіЩоХбЧвЧ ЩФйЧбШягЪбФккя, сЧ лХШХгФє еХйХиькі гіиякзж гХШдФбкЧї пж 
зЧйЪкФиькЧї биФЩкЧЩмі Ъ биФЩкіЩмь біглЧбігкЧ гЧ лЧбкЧбФдХкь, бжекФпХкжЫ ЩмФммХю 122 
оьЧвЧ КЧгХзЩЪ. 

ДЧ зиЧлЧмФккя гЧгФємьЩя ШЧеШЧаиХкФ біглЧбігкЧ гЧ ЗФзЧкЪ КзШФїкж "ПШЧ 
еХйиХЪЩмШіЦ" мХЫкіпкФ гЧзЪйХкмФоія іе еХйиХЪЩмШЧю сЧгЧ бЩмФкЧбиХккя (бігкЧбиХккя) йХд 
еХйХиькЧї гіиякзж б кФмЪШі (кФ йіЩоХбЧЩмі), сЧ еФйЧбияємьЩя вШЧйФгякжкЧй аХе кФгФккя 
гЧебЧиЪ кФ її ШЧеШЧаиХккя. 

2. К бжлФгзЪ, бжекФпХкЧйЪ пФЩмжкЧю лХШрЧю оієї ЩмФммі, біглЧбігкжЦ ЧШвФк 
бжзЧкФбпЧї биФгж ФаЧ ЧШвФк йіЩоХбЧвЧ ЩФйЧбШягЪбФккя Ъ йіЩяпкжЦ ЩмШЧз е гкя ЧмШжйФккя 
мХЫкіпкЧї гЧзЪйХкмФоії іе еХйиХЪЩмШЧю сЧгЧ бЩмФкЧбиХккя (бігкЧбиХккя) йХд еХйХиькЧї 
гіиякзж б кФмЪШі (кФ йіЩоХбЧЩмі) лШжЦйФє ШірХккя лШЧ її еФмбХШгдХккя мФ лХШХгФпЪ 
еХйХиькЧї гіиякзж Ъ биФЩкіЩмь ФаЧ бйЧмжбЧбФкХ ШірХккя лШЧ бігйЧбЪ. 

3. ГШЧйФгякж - лШФоібкжзж гХШдФбкжЫ мФ зЧйЪкФиькжЫ ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзжЫ 
ліглШжєйЩмб, ЪЩмФкЧб мФ ЧШвФкіеФоіЦ, Ф мФзЧд лХкЩіЧкХШж е їЫ пжЩиФ, еФоізФбиХкі б ЧгХШдФккі 
аХеЧлиФмкЧ Ъ биФЩкіЩмь еХйХиькжЫ гіиякЧз, язі лХШХаЪбФюмь Ъ лЧЩміЦкЧйЪ зЧШжЩмЪбФккі ожЫ 
ліглШжєйЩмб, ЪЩмФкЧб мФ ЧШвФкіеФоіЦ, ебХШмФюмьЩя е зиЧлЧмФккяй лШЧ ШЧеШЧаиХккя лШЧХзмЪ 
еХйиХЪЩмШЧю сЧгЧ лШжбФмжеФоії ожЫ еХйХиь гЧ біглЧбігкЧвЧ ЧШвФкЪ бжзЧкФбпЧї биФгж ФаЧ 
ЧШвФкЪ йіЩоХбЧвЧ ЩФйЧбШягЪбФккя, язжЦ лХШХгФє еХйХиькі гіиякзж гХШдФбкЧї пж 
зЧйЪкФиькЧї биФЩкЧЩмі Ъ биФЩкіЩмь біглЧбігкЧ гЧ лЧбкЧбФдХкь, бжекФпХкжЫ ЩмФммХю 122 
оьЧвЧ КЧгХзЩЪ. 

4. ВіглЧбігкжЦ ЧШвФк йіЩоХбЧвЧ ЩФйЧбШягЪбФккя ФаЧ ЧШвФк бжзЧкФбпЧї биФгж б 
йіЩяпкжЦ мХШйік ШЧевиягФє зиЧлЧмФккя і кФгФє гЧебіи ліглШжєйЩмбФй, ЪЩмФкЧбФй мФ 
ЧШвФкіеФоіяй кФ ШЧеШЧазЪ лШЧХзмЪ еХйиХЪЩмШЧю сЧгЧ лШжбФмжеФоії еХйХиь. 

5. ПХШХгФпФ еХйХиькжЫ гіиякЧз Ъ биФЩкіЩмь вШЧйФгякФй - лШФоібкжзФй гХШдФбкжЫ мФ 
зЧйЪкФиькжЫ ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзжЫ ліглШжєйЩмб, ЪЩмФкЧб мФ ЧШвФкіеФоіЦ, Ф мФзЧд 
лХкЩіЧкХШФй е їЫ пжЩиФ лШЧбФгжмьЩя ліЩия еФмбХШгдХккя лШЧХзмЪ еХйиХЪЩмШЧю сЧгЧ 
лШжбФмжеФоії еХйХиь Ъ лЧШягзЪ, бЩмФкЧбиХкЧйЪ ожй КЧгХзЩЧй. 

6. ГШЧйФгякж, еФоізФбиХкі б ЧгХШдФккі аХеЧлиФмкЧ Ъ биФЩкіЩмь еХйХиькЧї гіиякзж іе 
еХйХиь гХШдФбкЧї ФаЧ зЧйЪкФиькЧї биФЩкЧЩмі гия бХгХккя нХШйХШЩьзЧвЧ вЧЩлЧгФШЩмбФ, 
бХгХккя ЧЩЧажЩмЧвЧ ЩХиякЩьзЧвЧ вЧЩлЧгФШЩмбФ, бХгХккя ЩФгібкжомбФ, аЪгібкжомбФ мФ 
ЧаЩиЪвЧбЪбФккя джиЧвЧ аЪгжкзЪ, вЧЩлЧгФШЩьзжЫ аЪгібХиь і ЩлЧШЪг (лШжЩФгжакЧї гіиякзж), 
ікгжбігЪФиькЧвЧ гФпкЧвЧ аЪгібкжомбФ, аЪгібкжомбФ ікгжбігЪФиькжЫ вФШФдіб Ъ йХдФЫ кЧШй 
аХеЧлиФмкЧї лШжбФмжеФоії, лЧгФюмь зиЧлЧмФккя гЧ біглЧбігкЧвЧ ЧШвФкЪ бжзЧкФбпЧї биФгж 
ФаЧ ЧШвФкЪ йіЩоХбЧвЧ ЩФйЧбШягЪбФккя, язжЦ лХШХгФє еХйХиькі гіиякзж гХШдФбкЧї пж 
зЧйЪкФиькЧї биФЩкЧЩмі Ъ биФЩкіЩмь біглЧбігкЧ гЧ лЧбкЧбФдХкь, бжекФпХкжЫ ЩмФммХю 122 
оьЧвЧ КЧгХзЩЪ. К зиЧлЧмФккі еФекФпФюмьЩя оіиьЧбХ лШжекФпХккя еХйХиькЧї гіиякзж мФ її 
ЧШієкмЧбкі ШЧейіШж. ДЧ зиЧлЧмФккя гЧгФюмьЩя вШФніпкі йФмХШіФиж, кФ язжЫ еФекФпХкЧ 
аФдФкХ йіЩоХ ШЧемФрЪбФккя еХйХиькЧї гіиякзж, лЧвЧгдХккя еХйиХзЧШжЩмЪбФпФ (Ъ ШФеі 
бжиЪпХккя еХйХиькЧї гіиякзж, сЧ лХШХаЪбФє Ъ зЧШжЩмЪбФккі ікржЫ ЧЩіа) мФ гЧзЪйХкмж, сЧ 
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лігмбХШгдЪюмь гЧЩбіг ШЧаЧмж Ъ ЩіиьЩьзЧйЪ вЧЩлЧгФШЩмбі ФаЧ кФябкіЩмь ЧЩбімж, егЧаЪмЧї б 
ФвШФШкЧйЪ кФбпФиькЧйЪ еФзиФгі (Ъ ШФеі кФгФккя еХйХиькЧї гіиякзж гия бХгХккя 
нХШйХШЩьзЧвЧ вЧЩлЧгФШЩмбФ). К ШФеі язсЧ еХйХиькФ гіиякзФ гХШдФбкЧї биФЩкЧЩмі 
ШЧемФрЧбФкФ еФ йХдФйж кФЩХиХкжЫ лЪкзміб і кХ бЫЧгжмь гЧ ЩзиФгЪ лХбкЧвЧ ШФЦЧкЪ, 
зиЧлЧмФккя лЧгФємьЩя гЧ РФгж йікіЩмШіб АбмЧкЧйкЧї РХЩлЪаиізж КШжй. ВХШЫЧбкіЦ РФгі 
АбмЧкЧйкЧї РХЩлЪаиізж КШжй, РФгі йікіЩмШіб АбмЧкЧйкЧї РХЩлЪаиізж КШжй, ЧШвФкФй 
бжзЧкФбпЧї биФгж ФаЧ ЧШвФкФй йіЩоХбЧвЧ ЩФйЧбШягЪбФккя, язі лХШХгФюмь еХйХиькі гіиякзж 
гХШдФбкЧї пж зЧйЪкФиькЧї биФЩкЧЩмі Ъ биФЩкіЩмь біглЧбігкЧ гЧ лЧбкЧбФдХкь, бжекФпХкжЫ 
ЩмФммХю 122 оьЧвЧ КЧгХзЩЪ, еФаЧШЧкяємьЩя бжйФвФмж гЧгФмзЧбі йФмХШіФиж мФ гЧзЪйХкмж, кХ 
лХШХгаФпХкі оією ЩмФммХю. 

7. ВіглЧбігкжЦ ЧШвФк бжзЧкФбпЧї биФгж ФаЧ ЧШвФк йіЩоХбЧвЧ ЩФйЧбШягЪбФккя, язжЦ 
лХШХгФє еХйХиькі гіиякзж гХШдФбкЧї пж зЧйЪкФиькЧї биФЩкЧЩмі Ъ биФЩкіЩмь біглЧбігкЧ гЧ 
лЧбкЧбФдХкь, бжекФпХкжЫ ЩмФммХю 122 оьЧвЧ КЧгХзЩЪ, ШЧевиягФє зиЧлЧмФккя Ъ йіЩяпкжЦ 
ЩмШЧз і гФє гЧебіи кФ ШЧеШЧаиХккя лШЧХзмЪ еХйиХЪЩмШЧю сЧгЧ бігбХгХккя еХйХиькЧї 
гіиякзж ФаЧ кФгФє йЧмжбЧбФкЪ бігйЧбЪ Ъ ЦЧвЧ кФгФккі. ПігЩмФбЧю бігйЧбж Ъ кФгФккі мФзЧвЧ 
гЧебЧиЪ йЧдХ аЪмж ижрХ кХбіглЧбігкіЩмь йіЩоя ШЧемФрЪбФккя Ча'єзмФ бжйЧвФй еФзЧкіб, 
лШжЦкямжЫ біглЧбігкЧ гЧ кжЫ кЧШйФмжбкЧ-лШФбЧбжЫ Фзміб, вХкХШФиькжЫ лиФкіб кФЩХиХкжЫ 
лЪкзміб мФ ікрЧї йіЩмЧаЪгібкЧї гЧзЪйХкмФоії, ЩЫХй еХйиХЪЩмШЧю і мХЫкізЧ-ХзЧкЧйіпкжЫ 
ЧаґШЪкмЪбФкь бжзЧШжЩмФккя мФ ЧЫЧШЧкж еХйХиь ФгйікіЩмШФмжбкЧ-мХШжмЧШіФиькжЫ Чгжкжоь, 
лШЧХзміб еХйиХЪЩмШЧю сЧгЧ блЧШягзЪбФккя мХШжмЧШіЦ кФЩХиХкжЫ лЪкзміб, еФмбХШгдХкжЫ Ъ 
бЩмФкЧбиХкЧйЪ еФзЧкЧй лЧШягзЪ. 

К ШФеі язсЧ Ъ йіЩяпкжЦ ЩмШЧз е гкя ШХєЩмШФоії зиЧлЧмФккя ВХШЫЧбкФ РФгФ АбмЧкЧйкЧї 
РХЩлЪаиізж КШжй, РФгФ йікіЩмШіб АбмЧкЧйкЧї РХЩлЪаиізж КШжй, біглЧбігкжЦ ЧШвФк 
бжзЧкФбпЧї биФгж ФаЧ ЧШвФк йіЩоХбЧвЧ ЩФйЧбШягЪбФккя, язжЦ лХШХгФє еХйХиькі гіиякзж 
гХШдФбкЧї пж зЧйЪкФиькЧї биФЩкЧЩмі Ъ биФЩкіЩмь біглЧбігкЧ гЧ лЧбкЧбФдХкь, бжекФпХкжЫ 
ЩмФммХю 122 оьЧвЧ КЧгХзЩЪ, кХ кФгФб гЧебЧиЪ кФ ШЧеШЧаиХккя лШЧХзмЪ еХйиХЪЩмШЧю сЧгЧ 
бігбХгХккя еХйХиькЧї гіиякзж Ъ биФЩкіЩмь ЧЩЧаж, язіЦ кФиХджмь лШФбЧ биФЩкЧЩмі кФ Ча'єзм 
кХШЪЫЧйЧЩмі (джижЦ аЪгжкЧз, ікрЪ аЪгібию, ЩлЧШЪгЪ), ШЧемФрЧбФкжЦ кФ мФзіЦ еХйХиькіЦ 
гіиякоі, ФаЧ йЧмжбЧбФкЪ бігйЧбЪ Ъ ЦЧвЧ кФгФккі, мЧ ЧЩЧаФ, еФоізФбиХкФ б ЧгХШдФккі 
аХеЧлиФмкЧ Ъ биФЩкіЩмь еХйХиькЧї гіиякзж іе еХйХиь гХШдФбкЧї ФаЧ зЧйЪкФиькЧї биФЩкЧЩмі, 
Ъ йіЩяпкжЦ ЩмШЧз е гкя еФзікпХккя еФекФпХкЧвЧ ЩмШЧзЪ йФє лШФбЧ еФйЧбжмж ШЧеШЧаиХккя 
лШЧХзмЪ еХйиХЪЩмШЧю сЧгЧ бігбХгХккя еХйХиькЧї гіиякзж аХе кФгФккя мФзЧвЧ гЧебЧиЪ, лШЧ 
сЧ лжЩьйЧбЧ лЧбігЧйияє ВХШЫЧбкЪ РФгЪ АбмЧкЧйкЧї РХЩлЪаиізж КШжй, РФгЪ йікіЩмШіб 
АбмЧкЧйкЧї РХЩлЪаиізж КШжй, біглЧбігкжЦ ЧШвФк бжзЧкФбпЧї биФгж ФаЧ ЧШвФк йіЩоХбЧвЧ 
ЩФйЧбШягЪбФккя. ДЧ лжЩьйЧбЧвЧ лЧбігЧйиХккя гЧгФємьЩя гЧвЧбіШ кФ бжзЧкФккя ШЧаім іе 
еХйиХЪЩмШЧю сЧгЧ бігбХгХккя еХйХиькЧї гіиякзж. 

ПШЧХзм еХйиХЪЩмШЧю сЧгЧ бігбХгХккя еХйХиькЧї гіиякзж ШЧеШЧаияємьЩя еФ 
еФйЧбиХккяй вШЧйФгяк ЩЪа'єзмФйж вЧЩлЧгФШюбФккя, язі є бжзЧкФбояйж ШЧаім іе 
еХйиХЪЩмШЧю евігкЧ іе еФзЧкЧй, Ъ ЩмШЧзж, сЧ ЧаЪйЧбиююмьЩя ЪвЧгЧю ЩмЧШік. 

К ШФеі кФгФккя гЧебЧиЪ кФ ШЧеШЧаиХккя лШЧХзмЪ еХйиХЪЩмШЧю сЧгЧ бігбХгХккя 
еХйХиькЧї гіиякзж РФгФ йікіЩмШіб АбмЧкЧйкЧї РХЩлЪаиізж КШжй, ЧШвФк бжзЧкФбпЧї биФгж пж 
ЧШвФк йіЩоХбЧвЧ ЩФйЧбШягЪбФккя, сЧ лХШХгФюмь еХйХиькі гіиякзж гХШдФбкЧї пж 
зЧйЪкФиькЧї биФЩкЧЩмі Ъ биФЩкіЩмь біглЧбігкЧ гЧ лЧбкЧбФдХкь, бжекФпХкжЫ ЩмФммХю 122 
оьЧвЧ КЧгХзЩЪ, еЧаЧб'яеФкі лШЧмявЧй гХЩямж ШЧаЧпжЫ гкіб е гкя лШжЦкяммя ШірХккя лШЧ 
кФгФккя гЧебЧиЪ кФ ШЧеШЧаиХккя лШЧХзмЪ еХйиХЪЩмШЧю сЧгЧ бігбХгХккя еХйХиькЧї 
гіиякзж ФаЧ е гкя лЧбігЧйиХккя ЧЩЧаЧю, еФоізФбиХкЧю б ЧгХШдФккі аХеЧлиФмкЧ Ъ биФЩкіЩмь 
еХйХиькЧї гіиякзж іе еХйХиь гХШдФбкЧї ФаЧ зЧйЪкФиькЧї биФЩкЧЩмі, лШЧ еФйЧбиХккя 
лШЧХзмЪ еХйиХЪЩмШЧю сЧгЧ бігбХгХккя еХйХиькЧї гіиякзж аХе кФгФккя гЧебЧиЪ кФ 
ШЧеШЧаиХккя лШЧХзмЪ еХйиХЪЩмШЧю сЧгЧ бігбХгХккя еХйХиькЧї гіиякзж Ъ лЧШягзЪ, 
лХШХгаФпХкЧйЪ оією пФЩмжкЧю, бігЧаШФежмж кФ зФШмЧвШФніпкіЦ ЧЩкЧбі ДХШдФбкЧвЧ 
еХйХиькЧвЧ зФгФЩмШЪ ЧШієкмЧбкХ йіЩоХ ШЧемФрЪбФккя еХйХиькЧї гіиякзж, еФекФпжмж гФмЪ мФ 
кЧйХШ біглЧбігкЧвЧ ШірХккя, Ф мФзЧд йФЦаЪмкє оіиьЧбХ лШжекФпХккя еХйХиькЧї гіиякзж. 
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ЗФекФпХкФ ікнЧШйФоія ЧлШжиюгкюємьЩя кФ аХеЧлиФмкіЦ ЧЩкЧбі кФ ЧніоіЦкЧйЪ бХа-ЩФЦмі 
оХкмШФиькЧвЧ ЧШвФкЪ бжзЧкФбпЧї биФгж, сЧ ШХФиіеЪє гХШдФбкЪ лЧиімжзЪ Ъ ЩнХШі еХйХиькжЫ 
бігкЧЩжк. 

8. НФЩмжкЪ бЧЩьйЪ бжзиюпХкЧ. 
9. ВіглЧбігкжЦ ЧШвФк бжзЧкФбпЧї биФгж ФаЧ ЧШвФк йіЩоХбЧвЧ ЩФйЧбШягЪбФккя, сЧ 

лХШХгФє еХйХиькі гіиякзж гХШдФбкЧї пж зЧйЪкФиькЧї биФЩкЧЩмі Ъ биФЩкіЩмь біглЧбігкЧ гЧ 
лЧбкЧбФдХкь, бжекФпХкжЫ ЩмФммХю 122 оьЧвЧ КЧгХзЩЪ, Ъ гбЧмждкХбжЦ ЩмШЧз е гкя 
ЧмШжйФккя лШЧХзмЪ еХйиХЪЩмШЧю сЧгЧ бігбХгХккя еХйХиькЧї гіиякзж лШжЦйФє ШірХккя лШЧ 
еФмбХШгдХккя лШЧХзмЪ еХйиХЪЩмШЧю сЧгЧ бігбХгХккя еХйХиькЧї гіиякзж мФ кФгФккя її Ъ 
биФЩкіЩмь. 

10. ВігйЧбФ ЧШвФкЪ бжзЧкФбпЧї биФгж пж ЧШвФкЪ йіЩоХбЧвЧ ЩФйЧбШягЪбФккя Ъ 
лХШХгФпі еХйХиькЧї гіиякзж Ъ биФЩкіЩмь ФаЧ еФижрХккя зиЧлЧмФккя аХе ШЧевиягЪ йЧдЪмь 
аЪмж ЧЩзФШдХкі гЧ ЩЪгЪ. 

11. К ШФеі бігйЧбж ЧШвФкЪ бжзЧкФбпЧї биФгж пж ЧШвФкЪ йіЩоХбЧвЧ ЩФйЧбШягЪбФккя Ъ 
лХШХгФпі еХйХиькЧї гіиякзж Ъ биФЩкіЩмь ФаЧ еФижрХккя зиЧлЧмФккя аХе ШЧевиягЪ лжмФккя 
бжШірЪємьЩя б ЩЪгЧбЧйЪ лЧШягзЪ. 

ЛмОммя 119. ЗОаФммя лТОбО кО еПйПиькФ гіиякзФ еО гОбкіУмю зСТжУмФбОккя 
(кОаФбОиькО гОбкіУмь) 

1. ГШЧйФгякж, язі гЧаШЧЩЧбіЩкЧ, бігзШжмЧ і аХелХШХШбкЧ лШЧмявЧй л'ямкФгоямж ШЧзіб 
зЧШжЩмЪюмьЩя еХйХиькЧю гіиякзЧю, ФиХ кХ йФюмь гЧзЪйХкміб, сЧ еФЩбігпЪюмь кФябкіЩмь Ъ 
кжЫ лШФб кФ еФекФпХкЪ еХйХиькЪ гіиякзЪ, йЧдЪмь ебХШкЪмжЩя гЧ РФгж йікіЩмШіб АбмЧкЧйкЧї 
РХЩлЪаиізж КШжй, ЧШвФкЪ бжзЧкФбпЧї биФгж пж ЧШвФкЪ йіЩоХбЧвЧ ЩФйЧбШягЪбФккя е 
зиЧлЧмФккяй лШЧ лХШХгФпЪ мФзЧї еХйХиькЧї гіиякзж Ъ їЫкю биФЩкіЩмь. 

2. НФаЪммя вШЧйФгякФйж лШФбФ биФЩкЧЩмі кФ еХйХиькЪ гіиякзЪ еФ гФбкіЩмю 
зЧШжЩмЪбФккя егіЦЩкюємьЩя б лЧШягзЪ аХеЧлиФмкЧї лШжбФмжеФоії еХйХиькжЫ гіиякЧз 
вШЧйФгякФйж евігкЧ іе ЩмФммХю 118 оьЧвЧ КЧгХзЩЪ б йХдФЫ кЧШй, бжекФпХкжЫ ЩмФммХю 121 
оьЧвЧ КЧгХзЩЪ. 

ЛмОммя 120. ЙПТПХіг лТОбО кО еПйПиькФ гіиякзФ Ф ТОеі кОаФммя лТОб биОУкСУмі, 
вСУлСгОТУьзСвС бігОккя, СлПТОмжбкСвС ФлТОбиіккя кО Са'єзм кПТФХСйСвС йОРкО 

(зТій аОвОмСзбОТмжТкСвС аФгжкзФ), Са'єзм кПеОбПТрПкСвС аФгібкжомбО, сС 
ТСейісПкі кО кіР 

1. К ШФеі кФаЪммя лШФбФ биФЩкЧЩмі кФ Ча'єзм кХШЪЫЧйЧвЧ йФЦкФ (джижЦ аЪгжкЧз (зШій 
аФвФмЧзбФШмжШкЧвЧ), ікрЪ аЪгібию ФаЧ ЩлЧШЪгЪ), Ча'єзм кХеФбХШрХкЧвЧ аЪгібкжомбФ, 
ШЧейісХкжЦ кФ еХйХиькіЦ гіиякоі (зШій еХйХиь гХШдФбкЧї, зЧйЪкФиькЧї биФЩкЧЩмі), лШФбЧ 
биФЩкЧЩмі кФ мФзЪ еХйХиькЪ гіиякзЪ ЧгкЧпФЩкЧ лХШХЫЧгжмь біг бігпЪдЪбФпФ (лЧлХШХгкьЧвЧ 
биФЩкжзФ) мФзЧвЧ Ча'єзмФ гЧ кФаЪбФпФ мФзЧвЧ Ча'єзмФ аХе ейікж її оіиьЧбЧвЧ лШжекФпХккя. К 
ШФеі язсЧ бігпЪдЪбФпЪ (лЧлХШХгкьЧйЪ биФЩкжзЪ) мФзЧвЧ Ча'єзмФ кФиХдФиФ пФЩмзФ Ъ лШФбі 
ЩліиькЧї биФЩкЧЩмі кФ еХйХиькЪ гіиякзЪ, гЧ кФаЪбФпФ оьЧвЧ Ча'єзмФ лХШХЫЧгжмь лШФбЧ 
биФЩкЧЩмі кФ мФзЪ пФЩмзЪ. ПШж бпжкХккі лШФбЧпжкЪ, сЧ лХШХгаФпФє лХШХЫіг лШФбФ биФЩкЧЩмі 
кФ еФекФпХкжЦ Ча'єзм, йФюмь гЧмШжйЪбФмжЩя бжйЧвж пФЩмжкж ріЩмкФгоямЧї оієї ЩмФммі. 

2. К ШФеі кФаЪммя пФЩмзж Ъ лШФбі ЩліиькЧї биФЩкЧЩмі кФ Ча'єзм кХШЪЫЧйЧвЧ йФЦкФ 
(джижЦ аЪгжкЧз (зШій аФвФмЧзбФШмжШкЧвЧ), ікрЪ аЪгібию ФаЧ ЩлЧШЪгЪ), Ча'єзм 
кХеФбХШрХкЧвЧ аЪгібкжомбФ лШФбЧ биФЩкЧЩмі кФ еХйХиькЪ гіиякзЪ (зШій еХйХиь гХШдФбкЧї, 
зЧйЪкФиькЧї биФЩкЧЩмі), кФ язіЦ ШЧейісХкЧ мФзжЦ Ча'єзм, ЧгкЧпФЩкЧ лХШХЫЧгжмь біг 
бігпЪдЪбФпФ (лЧлХШХгкьЧвЧ биФЩкжзФ) мФзЧвЧ Ча'єзмФ гЧ кФаЪбФпФ Ъ ШЧейіШі кФиХдкЧї 
бігпЪдЪбФпЪ (лЧлХШХгкьЧйЪ биФЩкжзЪ) пФЩмзж Ъ лШФбі ЩліиькЧї биФЩкЧЩмі кФ мФзжЦ Ча'єзм, 
зШій бжлФгзЪ, зЧиж лЧлХШХгкьЧйЪ биФЩкжзЪ кФиХдФиФ пФЩмзФ Ъ лШФбі ЩліиькЧї биФЩкЧЩмі кФ 
еХйХиькЪ гіиякзЪ б ікрЧйЪ ШЧейіШі. ЯзсЧ бігпЪдЪбФпЪ (лЧлХШХгкьЧйЪ биФЩкжзЪ) Ъ лШФбі 
ЩліиькЧї биФЩкЧЩмі кФ мФзжЦ Ча'єзм кФиХдФиФ пФЩмзФ Ъ лШФбі ЩліиькЧї биФЩкЧЩмі кФ еХйХиькЪ 
гіиякзЪ б ікрЧйЪ ШЧейіШі, лШФбЧ биФЩкЧЩмі лХШХЫЧгжмь Ъ мФзЧйЪ ЩФйЧйЪ ШЧейіШі. 
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ПШж бпжкХккі лШФбЧпжкЪ, язжЦ лХШХгаФпФє лХШХЫіг лШФбФ биФЩкЧЩмі кФ пФЩмзЪ Ъ лШФбі 
ЩліиькЧї биФЩкЧЩмі кФ мФзжЦ Ча'єзм, йФюмь гЧмШжйЪбФмжЩя бжйЧвж пФЩмжкж ріЩмкФгоямЧї оієї 
ЩмФммі. 

3. К ШФеі кФаЪммя гХШдФбЧю лШФбФ биФЩкЧЩмі кФ Ча'єзм кХШЪЫЧйЧвЧ йФЦкФ (джижЦ 
аЪгжкЧз (зШій аФвФмЧзбФШмжШкЧвЧ), ікрЪ аЪгібию ФаЧ ЩлЧШЪгЪ), Ча'єзм кХеФбХШрХкЧвЧ 
аЪгібкжомбФ зЧйЪкФиькЧї биФЩкЧЩмі, ШЧейісХкжЦ кФ еХйХиькіЦ гіиякоі зЧйЪкФиькЧї 
биФЩкЧЩмі, лШФбЧ биФЩкЧЩмі кФ мФзЪ еХйХиькЪ гіиякзЪ ЧгкЧпФЩкЧ лХШХЫЧгжмь гЧ гХШдФбж 
аХе ейікж її оіиьЧбЧвЧ лШжекФпХккя. К ШФеі язсЧ Ъ биФЩкЧЩмі мХШжмЧШіФиькЧї вШЧйФгж 
лХШХаЪбФиФ пФЩмзФ Ъ лШФбі ЩліиькЧї биФЩкЧЩмі кФ еХйХиькЪ гіиякзЪ, гЧ гХШдФбж лХШХЫЧгжмь 
лШФбЧ биФЩкЧЩмі кФ мФзЪ пФЩмзЪ. ВжйЧвж оьЧвЧ ФаеФоЪ кХ лЧржШююмьЩя кФ еХйХиькі гіиякзж 
зЧйЪкФиькЧї биФЩкЧЩмі, язі біглЧбігкЧ гЧ еФзЧкЪ кХ йЧдЪмь лХШХгФбФмжЩя Ъ гХШдФбкЪ 
биФЩкіЩмь. 

К ШФеі кФаЪммя мХШжмЧШіФиькЧю вШЧйФгЧю лШФбФ биФЩкЧЩмі кФ Ча'єзм кХШЪЫЧйЧвЧ 
йФЦкФ (джижЦ аЪгжкЧз (зШій аФвФмЧзбФШмжШкЧвЧ), ікрЪ аЪгібию ФаЧ ЩлЧШЪгЪ), Ча'єзм 
кХеФбХШрХкЧвЧ аЪгібкжомбФ зЧйЪкФиькЧї биФЩкЧЩмі ікрЧї мХШжмЧШіФиькЧї вШЧйФгж, 
ШЧейісХкжЦ кФ еХйХиькіЦ гіиякоі зЧйЪкФиькЧї биФЩкЧЩмі мФзЧї ікрЧї мХШжмЧШіФиькЧї 
вШЧйФгж, лШФбЧ биФЩкЧЩмі кФ мФзЪ еХйХиькЪ гіиякзЪ ЧгкЧпФЩкЧ лХШХЫЧгжмь гЧ 
мХШжмЧШіФиькЧї вШЧйФгж, язФ кФаЪбФє Ъ биФЩкіЩмь біглЧбігкжЦ Ча'єзм, аХе ейікж її оіиьЧбЧвЧ 
лШжекФпХккя. К ШФеі язсЧ Ъ биФЩкЧЩмі мХШжмЧШіФиькЧї вШЧйФгж лХШХаЪбФиФ пФЩмзФ Ъ лШФбі 
ЩліиькЧї биФЩкЧЩмі кФ еХйХиькЪ гіиякзЪ, гЧ мХШжмЧШіФиькЧї вШЧйФгж, язФ кФаЪбФє Ъ биФЩкіЩмь 
біглЧбігкжЦ Ча'єзм, лХШХЫЧгжмь лШФбЧ биФЩкЧЩмі кФ мФзЪ пФЩмзЪ. 

К бжлФгзФЫ, бжекФпХкжЫ ФаеФоФйж лХШржй - гШЪвжй оієї пФЩмжкж, ШірХккя біглЧбігкжЫ 
ЧШвФкіб лШЧ лХШХгФпЪ Ча'єзмФ кХШЪЫЧйЧвЧ йФЦкФ (джижЦ аЪгжкЧз (зШій аФвФмЧзбФШмжШкЧвЧ), 
ікрЪ аЪгібию ФаЧ ЩлЧШЪгЪ), Ча'єзмФ кХеФбХШрХкЧвЧ аЪгібкжомбФ гЧ гХШдФбкЧї, зЧйЪкФиькЧї 
биФЩкЧЩмі йФюмь лХШХгаФпФмж лХШХгФпЪ лШФбФ биФЩкЧЩмі кФ еХйХиькЪ гіиякзЪ, кФ язіЦ 
ШЧейісХкжЦ біглЧбігкжЦ Ча'єзм, іе еФекФпХккяй її зФгФЩмШЧбЧвЧ кЧйХШФ. 

К ШФеі кФаЪммя мХШжмЧШіФиькЧю вШЧйФгЧю лШФбФ биФЩкЧЩмі кФ Ча'єзм кХШЪЫЧйЧвЧ 
йФЦкФ (джижЦ аЪгжкЧз (зШій аФвФмЧзбФШмжШкЧвЧ), ікрЪ аЪгібию ФаЧ ЩлЧШЪгЪ), Ча'єзм 
кХеФбХШрХкЧвЧ аЪгібкжомбФ гХШдФбкЧї биФЩкЧЩмі, ШЧейісХкжЦ кФ еХйХиькіЦ гіиякоі 
гХШдФбкЧї биФЩкЧЩмі, ЧШвФк йіЩоХбЧвЧ ЩФйЧбШягЪбФккя еЧаЧб'яеФкжЦ лШЧмявЧй 30 гкіб 
ебХШкЪмжЩя гЧ біглЧбігкЧвЧ ЧШвФкЪ бжзЧкФбпЧї биФгж біглЧбігкЧ гЧ лЧбкЧбФдХкь, 
бжекФпХкжЫ ЩмФммХю 122 оьЧвЧ КЧгХзЩЪ, е зиЧлЧмФккяй лШЧ лХШХгФпЪ еХйХиькЧї гіиякзж Ъ 
зЧйЪкФиькЪ биФЩкіЩмь Ъ лЧШягзЪ, лХШХгаФпХкЧйЪ ЩмФммХю 117 оьЧвЧ КЧгХзЩЪ. ОШвФк 
бжзЧкФбпЧї биФгж еЧаЧб'яеФкжЦ кХ ліекірХ 30 гкіб е гкя ЧмШжйФккя лЧгФкЧвЧ Ъ 
бЩмФкЧбиХкЧйЪ лЧШягзЪ зиЧлЧмФккя лХШХгФмж її Ъ зЧйЪкФиькЪ биФЩкіЩмь. К ШФеі язсЧ Ъ 
биФЩкЧЩмі гХШдФбж лХШХаЪбФиФ пФЩмзФ Ъ лШФбі ЩліиькЧї биФЩкЧЩмі кФ еХйХиькЪ гіиякзЪ, Ъ 
биФЩкіЩмь мХШжмЧШіФиькЧї вШЧйФгж лХШХгФємьЩя мФзФ пФЩмзФ. ВжйЧвж оьЧвЧ ФаеФоЪ кХ 
лЧржШююмьЩя кФ еХйХиькі гіиякзж гХШдФбкЧї биФЩкЧЩмі, язі біглЧбігкЧ гЧ еФзЧкЪ кХ 
йЧдЪмь лХШХгФбФмжЩя Ъ зЧйЪкФиькЪ биФЩкіЩмь. 

4. К ШФеі кФаЪммя лШФбФ биФЩкЧЩмі кФ Ча'єзм кХШЪЫЧйЧвЧ йФЦкФ (джижЦ аЪгжкЧз (зШій 
аФвФмЧзбФШмжШкЧвЧ), ікрЪ аЪгібию ФаЧ ЩлЧШЪгЪ), Ча'єзм кХеФбХШрХкЧвЧ аЪгібкжомбФ, 
ШЧейісХкжЦ кФ еХйХиькіЦ гіиякоі, сЧ лХШХаЪбФє Ъ зЧШжЩмЪбФккі кФ лШФбі ЧШХкгж, 
ХйнімХбежЩЪ, ЩЪлХШніоію Ъ бігпЪдЪбФпФ (лЧлХШХгкьЧвЧ биФЩкжзФ), гЧ кФаЪбФпФ ЧгкЧпФЩкЧ 
лХШХЫЧгжмь біглЧбігкЧ лШФбЧ ЧШХкгж, ХйнімХбежЩЪ, ЩЪлХШніоію еХйХиькЧї гіиякзж, кФ язіЦ 
ШЧейісХкжЦ мФзжЦ Ча'єзм, б ЧаЩяеі мФ кФ ЪйЧбФЫ, бЩмФкЧбиХкжЫ гия бігпЪдЪбФпФ 
(лЧлХШХгкьЧвЧ биФЩкжзФ) мФзЧвЧ Ча'єзмФ, зШій бжлФгзіб, бжекФпХкжЫ пФЩмжкЧю рЧЩмЧю оієї 
ЩмФммі. ВЧиХбжябиХккя ЧШХкгЧгФбоя (биФЩкжзФ) еХйХиькЧї гіиякзж, бігпЪдЪбФпФ 
(лЧлХШХгкьЧвЧ биФЩкжзФ), кФаЪбФпФ мФзЧвЧ Ча'єзмФ мФ бкХЩХккя ейік гЧ гЧвЧбЧШЪ ЧШХкгж 
еХйиі, ХйнімХбежЩЪ, ЩЪлХШніоію іе еФекФпХккяй кЧбЧвЧ ЧШХкгФШя (зЧШжЩмЪбФпФ) еХйХиькЧї 
гіиякзж кХ бжйФвФємьЩя. 

5. К ШФеі лХШХЫЧгЪ лШФбФ ЧлХШФмжбкЧвЧ ЪлШФбиіккя, вЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ бігФккя кФ Ча'єзм 
кХШЪЫЧйЧвЧ йФЦкФ (джижЦ аЪгжкЧз (зШій аФвФмЧзбФШмжШкЧвЧ), ікрЪ аЪгібию ФаЧ ЩлЧШЪгЪ), 
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Ча'єзм кХеФбХШрХкЧвЧ аЪгібкжомбФ гХШдФбкЧї биФЩкЧЩмі, сЧ ШЧейісХкжЦ кФ еХйХиькіЦ 
гіиякоі гХШдФбкЧї биФЩкЧЩмі, язФ лХШХаЪбФє Ъ лЧЩміЦкЧйЪ зЧШжЩмЪбФккі лЧлХШХгкьЧвЧ 
ЩЪа'єзмФ лШФбФ ЧлХШФмжбкЧвЧ ЪлШФбиіккя, вЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ бігФккя кФ мФзжЦ Ча'єзм, лШФбЧ 
лЧЩміЦкЧвЧ зЧШжЩмЪбФккя еХйХиькЧю гіиякзЧю лХШХЫЧгжмь ЧЩЧаі, гЧ язЧї лХШХЦриЧ лШФбЧ 
ЧлХШФмжбкЧвЧ ЪлШФбиіккя, вЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ бігФккя кФ мФзжЦ Ча'єзм, зШій бжлФгзіб, зЧиж кФ 
еХйХиькіЦ гіиякоі ШЧейісХкі ікрі Ча'єзмж кХШЪЫЧйЧвЧ йФЦкФ. 

К ШФеі лХШХЫЧгЪ лШФбФ ЧлХШФмжбкЧвЧ ЪлШФбиіккя, вЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ бігФккя кФ Ча'єзм 
кХШЪЫЧйЧвЧ йФЦкФ (джижЦ аЪгжкЧз (зШій аФвФмЧзбФШмжШкЧвЧ), ікрЪ аЪгібию ФаЧ ЩлЧШЪгЪ), 
Ча'єзм кХеФбХШрХкЧвЧ аЪгібкжомбФ зЧйЪкФиькЧї биФЩкЧЩмі, язжЦ ШЧейісХкжЦ кФ еХйХиькіЦ 
гіиякоі зЧйЪкФиькЧї биФЩкЧЩмі, язФ лХШХаЪбФє Ъ лЧЩміЦкЧйЪ зЧШжЩмЪбФккі лЧлХШХгкьЧвЧ 
ЩЪа'єзмФ лШФбФ ЧлХШФмжбкЧвЧ ЪлШФбиіккя, вЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ бігФккя кФ мФзжЦ Ча'єзм, лШФбЧ 
лЧЩміЦкЧвЧ зЧШжЩмЪбФккя еХйХиькЧю гіиякзЧю лХШХЫЧгжмь ЧЩЧаі, гЧ язЧї лХШХЦриЧ лШФбЧ 
ЧлХШФмжбкЧвЧ ЪлШФбиіккя, вЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ бігФккя кФ мФзжЦ Ча'єзм, зШій бжлФгзіб, зЧиж кФ 
еХйХиькіЦ гіиякоі ШЧейісХкі ікрі Ча'єзмж кХШЪЫЧйЧвЧ йФЦкФ. 

К ШФеі язсЧ кФ еХйХиькіЦ гіиякоі гХШдФбкЧї, зЧйЪкФиькЧї биФЩкЧЩмі, кФ язіЦ 
ШЧейісХкжЦ Ча'єзм кХШЪЫЧйЧвЧ йФЦкФ (джижЦ аЪгжкЧз (зШій аФвФмЧзбФШмжШкЧвЧ), ікрЪ 
аЪгібию ФаЧ ЩлЧШЪгЪ), Ча'єзм кХеФбХШрХкЧвЧ аЪгібкжомбФ, лШФбЧ ЧлХШФмжбкЧвЧ ЪлШФбиіккя, 
вЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ бігФккя кФ язжЦ лХШХЫЧгжмь біг Чгкієї ЧЩЧаж гЧ ікрЧї, ШЧейісХкжЦ ікржЦ 
Ча'єзм кХШЪЫЧйЧвЧ йФЦкФ, кФаЪбФп лШФбФ ЧлХШФмжбкЧвЧ ЪлШФбиіккя, вЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ бігФккя 
йФє лШФбЧ бжйФвФмж біг ЧШвФкЪ бжзЧкФбпЧї биФгж, ЧШвФкЪ йіЩоХбЧвЧ ЩФйЧбШягЪбФккя, сЧ 
егіЦЩкює ШЧелЧШягдХккя еХйХиькЧю гіиякзЧю, Ф мФзЧд лЧлХШХгкьЧвЧ еХйиХзЧШжЩмЪбФпФ 
лЧгіиЪ еХйХиькЧї гіиякзж іе бжгіиХккяй пФЩмжкж еХйХиькЧї гіиякзж, кФ язіЦ ШЧейісХкжЦ 
мФзжЦ Ча'єзм і язФ кХЧаЫігкФ гия ЦЧвЧ ЧаЩиЪвЧбЪбФккя, б ЧзШХйЪ еХйХиькЪ гіиякзЪ мФ 
лХШХгФпі її ЦЧйЪ Ъ лЧЩміЦкХ зЧШжЩмЪбФккя (зШій бжлФгзіб, зЧиж кФаЪбФп лШФбФ ЧлХШФмжбкЧвЧ 
ЪлШФбиіккя, вЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ бігФккя кФ мФзжЦ Ча'єзм кХ йЧдХ кФаЪбФмж еХйХиькЪ гіиякзЪ Ъ 
лЧЩміЦкХ зЧШжЩмЪбФккя). 

К ШФеі кФаЪммя кФ лігЩмФбі ШірХккя КФаікХмЪ МікіЩмШіб КзШФїкж мФ біглЧбігкЧвЧ 
гЧвЧбЧШЪ лШФбФ вЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ бігФккя сЧгЧ Ча'єзмФ кХШЪЫЧйЧвЧ йФЦкФ, Ча'єзмФ 
кХеФбХШрХкЧвЧ аЪгібкжомбФ гХШдФбкЧї биФЩкЧЩмі, сЧ бжзЧШжЩмЧбЪємьЩя Ъ лШЧоХЩі 
лШЧбФгдХккя гіяиькЧЩмі е лХШХгФпі ХиХзмШжпкЧї ХкХШвії і мШФкЩлЧШмЪбФккя мФ/ФаЧ 
еаХШівФккя лШжШЧгкЧвЧ вФеЪ, язжЦ є Ча'єзмЧй, ШХпЧбі лШФбФ кФ язжЦ кХ лігиявФюмь гХШдФбкіЦ 
ШХєЩмШФоії, ФаЧ мФзжЦ Ча'єзм ШЧейісХкжЦ кФ еХйияЫ зЧйЪкФиькЧї биФЩкЧЩмі ФаЧ еХйХиькФ 
гіиякзФ кХ лХШХаЪбФиФ Ъ лЧЩміЦкЧйЪ зЧШжЩмЪбФккі лЧлХШХгкьЧвЧ ЩЪа'єзмФ лШФбФ 
вЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ бігФккя, кФаЪбФп лШФбФ вЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ бігФккя еЧаЧб'яеФкжЦ лШЧмявЧй 30 
гкіб ебХШкЪмжЩя гЧ біглЧбігкЧвЧ ЧШвФкЪ бжзЧкФбпЧї биФгж, ЧШвФкЪ йіЩоХбЧвЧ 
ЩФйЧбШягЪбФккя е зиЧлЧмФккяй лШЧ лХШХгФпЪ ЦЧйЪ Ъ лЧЩміЦкХ зЧШжЩмЪбФккя еХйХиькЧї 
гіиякзж, кФ язіЦ ШЧейісХкжЦ мФзжЦ Ча'єзм, Ъ лЧШягзЪ, лХШХгаФпХкЧйЪ ЩмФммХю 123 оьЧвЧ 
КЧгХзЩЪ. ВіглЧбігкжЦ ЧШвФк еЧаЧб'яеФкжЦ кХ ліекірХ 30 гкіб е гкя ЧмШжйФккя лЧгФкЧвЧ Ъ 
бЩмФкЧбиХкЧйЪ лЧШягзЪ зиЧлЧмФккя лШжлжкжмж лШФбЧ лЧЩміЦкЧвЧ зЧШжЩмЪбФккя еХйХиькЧю 
гіиякзЧю, кФ язіЦ ШЧейісХкжЦ Ча'єзм кХШЪЫЧйЧвЧ йФЦкФ, Ча'єзм кХеФбХШрХкЧвЧ аЪгібкжомбФ 
(Ъ ШФеі язсЧ еХйХиькФ гіиякзФ лХШХаЪбФиФ Ъ лЧЩміЦкЧйЪ зЧШжЩмЪбФккі), мФ лХШХгФмж її Ъ 
лЧЩміЦкХ зЧШжЩмЪбФккя кФаЪбФпЪ лШФбФ вЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ бігФккя, Ф Ъ ШФеі язсЧ еХйХиькФ 
гіиякзФ лХШХаЪбФє Ъ зЧйЪкФиькіЦ биФЩкЧЩмі - лХШХгФмж її Ъ гХШдФбкЪ биФЩкіЩмь. ПШЧлЪсХккя 
еФекФпХкЧвЧ ЩмШЧзЪ лЧгФккя зиЧлЧмФккя кХ йЧдХ аЪмж лігЩмФбЧю гия бігйЧбж кФаЪбФпЪ 
лШФбФ вЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ бігФккя Ъ лХШХгФпі ЦЧйЪ Ъ лЧЩміЦкХ зЧШжЩмЪбФккя еХйХиькЧї гіиякзж, 
кФ язіЦ ШЧейісХкжЦ біглЧбігкжЦ Ча'єзм. 

6. К ШФеі кФаЪммя пФЩмзж Ъ лШФбі ЩліиькЧї биФЩкЧЩмі кФ Ча'єзм кХШЪЫЧйЧвЧ йФЦкФ 
(джижЦ аЪгжкЧз (зШій аФвФмЧзбФШмжШкЧвЧ), ікрЪ аЪгібию ФаЧ ЩлЧШЪгЪ), Ча'єзм 
кХеФбХШрХкЧвЧ аЪгібкжомбФ, язсЧ мФзжЦ Ча'єзм ШЧейісХкжЦ кФ еХйХиькіЦ гіиякоі, сЧ 
лХШХаЪбФє Ъ зЧШжЩмЪбФккі бігпЪдЪбФпФ (лЧлХШХгкьЧвЧ биФЩкжзФ) кФ лШФбі ЧШХкгж, 
ХйнімХбежЩЪ, ЩЪлХШніоію, кФаЪбФп йФє лШФбЧ бжйФвФмж бкХЩХккя ейік гЧ гЧвЧбЧШЪ ЧШХкгж 
еХйиі, ХйнімХбежЩЪ, ЩЪлХШніоію е бжекФпХккяй ЦЧвЧ ЩлібЧШХкгФШХй (ЩлібзЧШжЩмЪбФпХй) 
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еХйХиькЧї гіиякзж, Ф гЧ бкХЩХккя ейік гЧ біглЧбігкЧвЧ гЧвЧбЧШЪ еЧаЧб'яеФкжЦ 
бігрзЧгЧбЪбФмж ЧШХкгФШю (зЧШжЩмЪбФпЪ) пФЩмжкЪ ЧШХкгкЧї лиФмж (лиФмж еФ зЧШжЩмЪбФккя 
еХйХиькЧю гіиякзЧю) біглЧбігкЧ гЧ кФиХдкЧї ЦЧйЪ пФЩмзж Ъ лШФбі ЩліиькЧї биФЩкЧЩмі кФ 
мФзжЦ Ча'єзм. ЯзсЧ ЩмЧШЧкж кХ гЧЩявиж евЧгж сЧгЧ бкХЩХккя еФекФпХкжЫ ейік гЧ гЧвЧбЧШЪ 
ЧШХкгж еХйиі, ХйнімХбежЩЪ, ЩЪлХШніоію, гЧвЧбіШ лШЧ бкХЩХккя мФзжЫ ейік бжекФємьЩя 
ЪзиФгХкжй еФ ШірХккяй ЩЪгЪ еФ лЧеЧбЧй кФаЪбФпФ. 

ПЧШягЧз зЧШжЩмЪбФккя гХзіиьзЧйФ ЧШХкгФШяйж (еХйиХзЧШжЩмЪбФпФйж) ЧШХкгЧбФкЧю 
еХйХиькЧю гіиякзЧю (еХйХиькЧю гіиякзЧю, сЧ лХШХаЪбФє Ъ зЧШжЩмЪбФккі кФ лШФбі 
ХйнімХбежЩЪ, ЩЪлХШніоію) Ъ мФзЧйЪ ШФеі бжекФпФємьЩя гЧвЧбЧШЧй, ЪзиФгХкжй йід кжйж, ФаЧ 
еФ ШірХккяй ЩЪгЪ. 

7. К бжлФгзФЫ мФ лЧШягзЪ, бжекФпХкжЫ пФЩмжкФйж лХШрЧю і гШЪвЧю, ФаеФоФйж лХШржй 
і гШЪвжй пФЩмжкж мШХмьЧї, пФЩмжкЧю пХмбХШмЧю, ФаеФоФйж лХШржй і гШЪвжй пФЩмжкж л'ямЧї 
оієї ЩмФммі, гЧзЪйХкмж, сЧ лігмбХШгдЪюмь кФаЪммя лШФбФ биФЩкЧЩмі, лШФбФ ЧлХШФмжбкЧвЧ 
ЪлШФбиіккя, вЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ бігФккя кФ Ча'єзм кХШЪЫЧйЧвЧ йФЦкФ (джижЦ аЪгжкЧз (зШій 
аФвФмЧзбФШмжШкЧвЧ), ікрЪ аЪгібию ФаЧ ЩлЧШЪгЪ, Ча'єзм кХеФбХШрХкЧвЧ аЪгібкжомбФ пж пФЩмзЪ 
Ъ лШФбі ЩліиькЧї биФЩкЧЩмі кФ мФзжЦ Ча'єзм), є лігЩмФбЧю гия гХШдФбкЧї ШХєЩмШФоії лХШХЫЧгЪ 
гЧ кФаЪбФпФ лШФбФ биФЩкЧЩмі ФаЧ лШФбФ зЧШжЩмЪбФккя еХйХиькЧю гіиякзЧю, кФ язіЦ 
ШЧейісХкжЦ мФзжЦ Ча'єзм. 

8. ІЩмЧмкЧю ЪйЧбЧю гЧвЧбЧШЪ, кФ лігЩмФбі язЧвЧ кФаЪбФємьЩя лШФбЧ биФЩкЧЩмі (пФЩмзж 
Ъ лШФбі ЩліиькЧї биФЩкЧЩмі) кФ Ча'єзм кХШЪЫЧйЧвЧ йФЦкФ (джижЦ аЪгжкЧз (зШій 
аФвФмЧзбФШмжШкЧвЧ), ікрЪ аЪгібию ФаЧ ЩлЧШЪгЪ), Ча'єзм кХеФбХШрХкЧвЧ аЪгібкжомбФ, 
лЧб'яеФкЧвЧ е лХШХЫЧгЧй лШФбФ биФЩкЧЩмі (зШій гХШдФбкЧї, зЧйЪкФиькЧї биФЩкЧЩмі) кФ 
еХйХиькЪ гіиякзЪ ФаЧ лШФб ЧШХкгж, ХйнімХбежЩЪ, ЩЪлХШніоію еХйХиькжЫ гіиякЧз ЪЩіЫ нЧШй 
биФЩкЧЩмі, є зФгФЩмШЧбжЦ кЧйХШ еХйХиькЧї гіиякзж, лШФбЧ кФ язЪ лХШХЫЧгжмь Ъ еб'яезЪ е 
кФаЪммяй лШФбФ биФЩкЧЩмі кФ мФзжЦ Ча'єзм. 

КзиФгХккя гЧвЧбЧШЪ, сЧ лХШХгаФпФє кФаЪммя лШФбФ биФЩкЧЩмі (пФЩмзж Ъ лШФбі ЩліиькЧї 
биФЩкЧЩмі) кФ Ча'єзм кХШЪЫЧйЧвЧ йФЦкФ (джижЦ аЪгжкЧз (зШій аФвФмЧзбФШмжШкЧвЧ), ікрЪ 
аЪгібию ФаЧ ЩлЧШЪгЪ), Ча'єзм кХеФбХШрХкЧвЧ аЪгібкжомбФ, лЧб'яеФкЧвЧ е лХШХЫЧгЧй лШФбФ 
кФ пФЩмжкЪ еХйХиькЧї гіиякзж, егіЦЩкюємьЩя ліЩия бжгіиХккя мФзЧї пФЩмжкж б ЧзШХйЪ 
еХйХиькЪ гіиякзЪ мФ лШжЩбЧєккя їЦ зФгФЩмШЧбЧвЧ кЧйХШФ. 

9. ВжйЧвж пФЩмжк лХШрЧї, гШЪвЧї, пХмбХШмЧї, рЧЩмЧї - бЧЩьйЧї оієї ЩмФммі кХ 
лЧржШююмьЩя кФ бжлФгзж лХШХЫЧгЪ лШФбФ биФЩкЧЩмі ФаЧ лШФб ЧШХкгж, ХйнімХбежЩЪ, 
ЩЪлХШніоію кФ еХйХиькЪ гіиякзЪ, кФ язіЦ ШЧейісХкжЦ Ча'єзм кХШЪЫЧйЧвЧ йФЦкФ (джижЦ 
аЪгжкЧз, ікрФ аЪгібия ФаЧ ЩлЧШЪгФ), Ча'єзм кХеФбХШрХкЧвЧ аЪгібкжомбФ, Ъ ШФеі язсЧ 
еХйХиькФ гіиякзФ кХ лХШХаЪбФиФ Ъ биФЩкЧЩмі ФаЧ ЧШХкгі, Ъ зЧШжЩмЪбФккі кФ лШФбФЫ 
ХйнімХбежЩЪ, ЩЪлХШніоію Ъ бігпЪдЪбФпФ (лЧлХШХгкьЧвЧ биФЩкжзФ) Ча'єзмФ кХШЪЫЧйЧвЧ йФЦкФ 
(джиЧвЧ аЪгжкзЪ, ікрЧї аЪгібиі ФаЧ ЩлЧШЪгж), Ча'єзмФ кХеФбХШрХкЧвЧ аЪгібкжомбФ. 

10. К ШФеі кФаЪммя лШФбФ биФЩкЧЩмі кФ джижЦ аЪгжкЧз (зШій аФвФмЧзбФШмжШкЧвЧ), 
ШЧейісХкжЦ кФ еХйияЫ гХШдФбкЧї ФаЧ зЧйЪкФиькЧї биФЩкЧЩмі, сЧ лХШХаЪбФюмь Ъ 
зЧШжЩмЪбФккі ікрЧї ЧЩЧаж, мФ кХЧаЫігкЧЩмі лЧгіиЪ еХйХиькЧї гіиякзж, лиЧсФ еХйХиькЧї 
гіиякзж, сЧ нЧШйЪємьЩя, кХ йЧдХ аЪмж йХкрЧю, кід йФзЩжйФиькжЦ ШЧейіШ еХйХиькжЫ 
гіиякЧз біглЧбігкЧвЧ оіиьЧбЧвЧ лШжекФпХккя, бжекФпХкжЫ ЩмФммХю 121 оьЧвЧ КЧгХзЩЪ (зШій 
бжлФгзіб, язсЧ нЧШйЪбФккя еХйХиькЧї гіиякзж б мФзЧйЪ ШЧейіШі є кХйЧдижбжй ФаЧ кХ 
біглЧбігФє кЧШйФй еФзЧкЧгФбЩмбФ). 

11. ЯзсЧ Ча'єзм кХШЪЫЧйЧвЧ йФЦкФ (джижЦ аЪгжкЧз (зШій аФвФмЧзбФШмжШкЧвЧ), ікрФ 
аЪгібия ФаЧ ЩлЧШЪгФ), Ча'єзм кХеФбХШрХкЧвЧ аЪгібкжомбФ ШЧейісХкжЦ кФ еХйХиькіЦ гіиякоі 
гХШдФбкЧї ФаЧ зЧйЪкФиькЧї биФЩкЧЩмі, сЧ кХ лХШХаЪбФє Ъ зЧШжЩмЪбФккі, кФаЪбФп мФзЧвЧ 
Ча'єзмФ кХШЪЫЧйЧвЧ йФЦкФ еЧаЧб'яеФкжЦ лШЧмявЧй 30 гкіб е гкя гХШдФбкЧї ШХєЩмШФоії лШФбФ 
биФЩкЧЩмі кФ мФзжЦ Ча'єзм ебХШкЪмжЩя гЧ біглЧбігкЧвЧ ЧШвФкЪ бжзЧкФбпЧї биФгж ФаЧ ЧШвФкЪ 
йіЩоХбЧвЧ ЩФйЧбШягЪбФккя е зиЧлЧмФккяй лШЧ лХШХгФпЪ ЦЧйЪ Ъ биФЩкіЩмь ФаЧ 
зЧШжЩмЪбФккя еХйХиькЧї гіиякзж, кФ язіЦ ШЧейісХкжЦ мФзжЦ Ча'єзм, сЧ кФиХджмь ЦЧйЪ кФ 
лШФбі биФЩкЧЩмі, Ъ лЧШягзЪ, лХШХгаФпХкЧйЪ ЩмФммяйж 118, 123 ФаЧ 128 оьЧвЧ КЧгХзЩЪ. 
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ОШвФк бжзЧкФбпЧї биФгж ФаЧ ЧШвФк йіЩоХбЧвЧ ЩФйЧбШягЪбФккя біглЧбігкЧ гЧ 
лЧбкЧбФдХкь, бжекФпХкжЫ ЩмФммХю 122 оьЧвЧ КЧгХзЩЪ, еЧаЧб'яеФкжЦ лХШХгФмж еХйХиькЪ 
гіиякзЪ Ъ биФЩкіЩмь ФаЧ зЧШжЩмЪбФккя кФаЪбФпЪ б лЧШягзЪ, бЩмФкЧбиХкЧйЪ ожй КЧгХзЩЧй. 

ПШЧлЪсХккя ЩмШЧзЪ лЧгФккя зиЧлЧмФккя, еФекФпХкЧвЧ б ФаеФоі лХШрЧйЪ оієї пФЩмжкж, 
кХ йЧдХ аЪмж лігЩмФбЧю гия бігйЧбж кФаЪбФпЪ (биФЩкжзЪ) мФзЧвЧ Ча'єзмФ Ъ лХШХгФпі ЦЧйЪ Ъ 
биФЩкіЩмь ФаЧ зЧШжЩмЪбФккя еХйХиькЧї гіиякзж, кФ язіЦ ШЧейісХкжЦ мФзжЦ Ча'єзм. 

12. К ШФеі кФаЪммя лШФбФ биФЩкЧЩмі кФ Ча'єзм кХШЪЫЧйЧвЧ йФЦкФ (джижЦ аЪгжкЧз (зШій 
аФвФмЧзбФШмжШкЧвЧ), ікрЪ аЪгібию ФаЧ ЩлЧШЪгЪ), Ча'єзм кХеФбХШрХкЧвЧ аЪгібкжомбФ, 
ШЧейісХкжЦ кФ еХйХиькіЦ гіиякоі (зШій еХйХиь гХШдФбкЧї, зЧйЪкФиькЧї биФЩкЧЩмі), сЧ 
лХШХаЪбФє Ъ биФЩкЧЩмі бігпЪдЪбФпФ (лЧлХШХгкьЧвЧ биФЩкжзФ) мФзЧвЧ Ча'єзмФ, ЧЩЧаЧю, язФ кХ 
йЧдХ йФмж мФзЪ еХйХиькЪ гіиякзЪ Ъ биФЩкЧЩмі, мФзФ ЧЩЧаФ йФє лШФбЧ бжйФвФмж лХШХгФккя їЦ 
биФЩкжзЧй еХйХиькЧї гіиякзж біглЧбігкЧї еХйХиькЧї гіиякзж кФ лШФбі ЧШХкгж ФаЧ 
ЩЪлХШніоію кФ ЪйЧбФЫ, бжекФпХкжЫ кФаЪбФпХй лШФбФ биФЩкЧЩмі кФ мФзжЦ Ча'єзм. К мФзЧйЪ 
ШФеі ЧШХкгФШ ФаЧ ЩЪлХШніоіФШіЦ еЧаЧб'яеФкжЦ бігрзЧгЧбЪбФмж биФЩкжзЪ еХйХиькЧї гіиякзж 
лиФмЪ еФ еХйию, язЪ біглЧбігкЧ гЧ еФзЧкЪ еЧаЧб'яеФкжЦ ЩлиФпЪбФмж її биФЩкжз. 

13. К ШФеі кФаЪммя лШФбФ биФЩкЧЩмі кФ Ча'єзм кХШЪЫЧйЧвЧ йФЦкФ (джижЦ аЪгжкЧз (зШій 
аФвФмЧзбФШмжШкЧвЧ), ікрЪ аЪгібию ФаЧ ЩлЧШЪгЪ, єгжкжЦ йФЦкЧбжЦ зЧйлиХзЩ), Ча'єзм 
кХеФбХШрХкЧвЧ аЪгібкжомбФ, ШЧейісХкжЦ кФ еХйХиькіЦ гіиякоі, сЧ лХШХаЪбФє Ъ лЧЩміЦкЧйЪ 
зЧШжЩмЪбФккі, ЧЩЧаФйж, язі кХ йЧдЪмь кФаЪбФмж еХйХиькЪ гіиякзЪ кФ мФзЧйЪ лШФбі, бЧкж 
кФаЪбФюмь мФзЪ еХйХиькЪ гіиякзЪ іе еХйХиь гХШдФбкЧї ФаЧ зЧйЪкФиькЧї биФЩкЧЩмі Ъ 
биФЩкіЩмь ФаЧ ЧШХкгЪ. НФаЪбФп лШФбФ биФЩкЧЩмі кФ мФзжЦ Ча'єзм еЧаЧб'яеФкжЦ лШЧмявЧй 30 
гкіб е гкя гХШдФбкЧї ШХєЩмШФоії лШФбФ биФЩкЧЩмі кФ мФзжЦ Ча'єзм ебХШкЪмжЩя гЧ 
біглЧбігкЧвЧ ЧШвФкЪ бжзЧкФбпЧї биФгж ФаЧ ЧШвФкЪ йіЩоХбЧвЧ ЩФйЧбШягЪбФккя е 
зиЧлЧмФккяй лШЧ лХШХгФпЪ ЦЧйЪ Ъ биФЩкіЩмь ФаЧ ЧШХкгЪ еХйХиькЧї гіиякзж, кФ язіЦ 
ШЧейісХкжЦ мФзжЦ Ча'єзм, сЧ кФиХджмь ЦЧйЪ кФ лШФбі биФЩкЧЩмі, Ъ лЧШягзЪ, лХШХгаФпХкЧйЪ 
ЩмФммяйж 118, 123 ФаЧ 128 оьЧвЧ КЧгХзЩЪ. 

ОШвФк бжзЧкФбпЧї биФгж ФаЧ ЧШвФк йіЩоХбЧвЧ ЩФйЧбШягЪбФккя еЧаЧб'яеФкжЦ кХ 
ліекірХ 30 гкіб е гкя ЧмШжйФккя лЧгФкЧвЧ Ъ бЩмФкЧбиХкЧйЪ лЧШягзЪ зиЧлЧмФккя лШжлжкжмж 
лШФбЧ лЧЩміЦкЧвЧ зЧШжЩмЪбФккя еХйХиькЧю гіиякзЧю, кФ язіЦ ШЧейісХкжЦ біглЧбігкжЦ 
Ча'єзм, мФ лХШХгФмж її Ъ биФЩкіЩмь ФаЧ ЧШХкгЪ кФаЪбФпЪ лШФбФ биФЩкЧЩмі кФ мФзжЦ Ча'єзм. 

ПШЧлЪсХккя ЩмШЧзЪ лЧгФккя зиЧлЧмФккя, еФекФпХкЧвЧ б ФаеФоі лХШрЧйЪ оієї пФЩмжкж, 
кХ йЧдХ аЪмж лігЩмФбЧю гия бігйЧбж кФаЪбФпЪ лШФбФ биФЩкЧЩмі кФ біглЧбігкжЦ Ча'єзм Ъ 
лХШХгФпі ЦЧйЪ Ъ биФЩкіЩмь ФаЧ ЧШХкгЪ еХйХиькЧї гіиякзж, кФ язіЦ ШЧейісХкжЦ мФзжЦ Ча'єзм. 

14. К ШФеі кФаЪммя пФЩмзж Ъ лШФбі ЩліиькЧї биФЩкЧЩмі кФ Ча'єзм кХШЪЫЧйЧвЧ йФЦкФ 
(джижЦ аЪгжкЧз (зШій аФвФмЧзбФШмжШкЧвЧ), ікрЪ аЪгібию ФаЧ ЩлЧШЪгЪ), Ча'єзм 
кХеФбХШрХкЧвЧ аЪгібкжомбФ, ШЧейісХкжЦ кФ еХйХиькіЦ гіиякоі, сЧ лХШХаЪбФє Ъ лЧЩміЦкЧйЪ 
зЧШжЩмЪбФккі, кФаЪбФп йФє лШФбЧ бжзЧШжЩмЧбЪбФмж мФзЪ еХйХиькЪ гіиякзЪ гия гЧЩмЪлЪ мФ 
ЧаЩиЪвЧбЪбФккя мФзЧвЧ Ча'єзмФ. ПЧШягЧз зЧШжЩмЪбФккя еХйХиькЧю гіиякзЧю кФаЪбФпХй 
бжекФпФємьЩя гЧвЧбЧШЧй йід кжй мФ еХйиХзЧШжЩмЪбФпХй. 

К ШФеі кХгЧЩявкХккя евЧгж ЩмЧШЧкФйж сЧгЧ лЧШягзЪ зЧШжЩмЪбФккя біглЧбігкЧю 
еХйХиькЧю гіиякзЧю, мФзжЦ лЧШягЧз зЧШжЩмЪбФккя бжекФпФємьЩя ЩЪгЧй. 

15. К ШФеі кФаЪммя лШФбФ биФЩкЧЩмі кФ Ча'єзм кХеФбХШрХкЧвЧ аЪгібкжомбФ лХШХЫіг лШФб 
кФ еХйХиькЪ гіиякзЪ, кФ язіЦ ШЧейісХкжЦ мФзжЦ Ча'єзм, егіЦЩкюємьЩя еФ лШФбжиФйж, 
бЩмФкЧбиХкжйж оією ЩмФммХю, еФ ЪйЧбж гХШдФбкЧї ШХєЩмШФоії лШФбФ биФЩкЧЩмі кФ мФзжЦ 
Ча'єзм кХеФбХШрХкЧвЧ аЪгібкжомбФ Ъ лЧШягзЪ, бжекФпХкЧйЪ еФзЧкЧй. 

16. ПШХгйХмЧй лШФбЧпжкЪ, язжЦ лХШХгаФпФє лХШХЫіг лШФбФ биФЩкЧЩмі кФ Ча'єзм 
кХШЪЫЧйЧвЧ йФЦкФ (джижЦ аЪгжкЧз (зШій аФвФмЧзбФШмжШкЧвЧ), ікрЪ аЪгібию ФаЧ ЩлЧШЪгЪ, 
Ча'єзм кХеФбХШрХкЧвЧ аЪгібкжомбФ ФаЧ пФЩмзЪ Ъ лШФбі ЩліиькЧї биФЩкЧЩмі кФ мФзжЦ Ча'єзм), 
язжЦ ШЧейісХкжЦ кФ еХйХиькіЦ гіиякоі (зШій еХйХиь гХШдФбкЧї, зЧйЪкФиькЧї биФЩкЧЩмі), сЧ 
лХШХаЪбФє Ъ биФЩкЧЩмі бігпЪдЪбФпФ (лЧлХШХгкьЧвЧ биФЩкжзФ) мФзЧвЧ Ча'єзмФ, лЧбжккФ аЪмж 
мФзЧд мФзФ еХйХиькФ гіиякзФ (ФаЧ пФЩмзФ Ъ лШФбі ЩліиькЧї биФЩкЧЩмі кФ кХї). ІЩмЧмкЧю 
ЪйЧбЧю гЧвЧбЧШЪ, язжЦ лХШХгаФпФє мФзжЦ лХШХЫіг лШФбФ биФЩкЧЩмі, є ЪйЧбФ сЧгЧ 
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ЧгкЧпФЩкЧвЧ лХШХЫЧгЪ лШФбФ биФЩкЧЩмі кФ мФзЪ еХйХиькЪ гіиякзЪ (пФЩмзЪ Ъ лШФбі ЩліиькЧї 
биФЩкЧЩмі кФ кХї) біг бігпЪдЪбФпФ гЧ кФаЪбФпФ мФзЧвЧ Ча'єзмФ (пФЩмзж Ъ лШФбі ЩліиькЧї 
биФЩкЧЩмі кФ кХї). 

ЛмОммя 121. ЗСТйж аПеСлиОмкСї лПТПгОпі еПйПиькжХ гіиякСз вТСйОгякОй 
1. ГШЧйФгякж КзШФїкж йФюмь лШФбЧ кФ аХеЧлиФмкЪ лХШХгФпЪ їй еХйХиькжЫ гіиякЧз іе 

еХйХиь гХШдФбкЧї ФаЧ зЧйЪкФиькЧї биФЩкЧЩмі б мФзжЫ ШЧейіШФЫ: 
Ф) гия бХгХккя нХШйХШЩьзЧвЧ вЧЩлЧгФШЩмбФ - б ШЧейіШі еХйХиькЧї пФЩмзж (лФю), 

бжекФпХкЧї гия пиХкіб ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзжЫ ліглШжєйЩмб, ШЧемФрЧбФкжЫ кФ мХШжмЧШії 
ЩіиьЩьзЧї, ЩХижскЧї, йіЩьзЧї ШФгж, гХ екФЫЧгжмьЩя нХШйХШЩьзХ вЧЩлЧгФШЩмбЧ. ЯзсЧ кФ 
мХШжмЧШії ЩіиьЩьзЧї, ЩХижскЧї, йіЩьзЧї ШФгж ШЧемФрЧбФкЧ гХзіиьзФ ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзжЫ 
ліглШжєйЩмб, ШЧейіШ еХйХиькЧї пФЩмзж (лФю) бжекФпФємьЩя яз ЩХШХгкіЦ лЧ ожЫ 
ліглШжєйЩмбФЫ. К ШФеі бігЩЪмкЧЩмі ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзжЫ ліглШжєйЩмб кФ мХШжмЧШії 
біглЧбігкЧї ШФгж ШЧейіШ еХйХиькЧї пФЩмзж (лФю) бжекФпФємьЩя яз ЩХШХгкіЦ лЧ ШФЦЧкЪ; 

а) гия бХгХккя ЧЩЧажЩмЧвЧ ЩХиякЩьзЧвЧ вЧЩлЧгФШЩмбФ - кХ аіиьрХ 2,0 вХзмФШФ; 
б) гия бХгХккя ЩФгібкжомбФ - кХ аіиьрХ 0,12 вХзмФШФ; 
в) гия аЪгібкжомбФ і ЧаЩиЪвЧбЪбФккя джиЧвЧ аЪгжкзЪ, вЧЩлЧгФШЩьзжЫ аЪгібХиь і 

ЩлЧШЪг (лШжЩФгжакФ гіиякзФ) Ъ ЩХиФЫ - кХ аіиьрХ 0,25 вХзмФШФ, б ЩХижсФЫ - кХ аіиьрХ 0,15 
вХзмФШФ, б йіЩмФЫ - кХ аіиьрХ 0,10 вХзмФШФ; 

ґ) гия ікгжбігЪФиькЧвЧ гФпкЧвЧ аЪгібкжомбФ - кХ аіиьрХ 0,10 вХзмФШФ; 
г) гия аЪгібкжомбФ ікгжбігЪФиькжЫ вФШФдіб - кХ аіиьрХ 0,01 вХзмФШФ. 
2. РЧейіШ еХйХиькжЫ гіиякЧз, сЧ лХШХгФюмьЩя аХеЧлиФмкЧ вШЧйФгякжкЪ гия бХгХккя 

ЧЩЧажЩмЧвЧ ЩХиякЩьзЧвЧ вЧЩлЧгФШЩмбФ, йЧдХ аЪмж еаіиьрХкЧ Ъ ШФеі ЧмШжйФккя б кФмЪШі (кФ 
йіЩоХбЧЩмі) еХйХиькЧї пФЩмзж (лФю). 

3. РЧейіШ еХйХиькЧї гіиякзж, сЧ лХШХгФємьЩя аХеЧлиФмкЧ вШЧйФгякжкЪ Ъ биФЩкіЩмь Ъ 
еб'яезЪ е кФаЪммяй кжй лШФбФ биФЩкЧЩмі кФ джижЦ аЪгжкЧз, кХ йЧдХ аЪмж йХкржй, кід 
йФзЩжйФиькжЦ ШЧейіШ еХйХиькЧї гіиякзж біглЧбігкЧвЧ оіиьЧбЧвЧ лШжекФпХккя, 
бЩмФкЧбиХкжЦ пФЩмжкЧю лХШрЧю оієї ЩмФммі (зШій бжлФгзіб, язсЧ ШЧейіШ еХйХиькЧї гіиякзж, 
кФ язіЦ ШЧемФрЧбФкжЦ аЪгжкЧз, є йХкржй). 

ЛмОммя 122. ЙСбкСбОдПккя СТвОкіб бжзСкОбпСї биОгж, ВПТХСбкСї КОгж АбмСкСйкСї 
КПУлФаиізж КТжй, СТвОкіб йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя сСгС лПТПгОпі еПйПиькжХ 

гіиякСз Ф биОУкіУмь ОаС Ф зСТжУмФбОккя 
1. СіиьЩьзі, ЩХижскі, йіЩьзі ШФгж лХШХгФюмь еХйХиькі гіиякзж Ъ биФЩкіЩмь ФаЧ Ъ 

зЧШжЩмЪбФккя іе еХйХиь зЧйЪкФиькЧї биФЩкЧЩмі біглЧбігкжЫ мХШжмЧШіФиькжЫ вШЧйФг гия бЩіЫ 
лЧмШХа. 

2. ВХШЫЧбкФ РФгФ АбмЧкЧйкЧї РХЩлЪаиізж КШжй, ЧаиФЩкі, ШФЦЧккі ШФгж лХШХгФюмь 
еХйХиькі гіиякзж Ъ биФЩкіЩмь ФаЧ Ъ зЧШжЩмЪбФккя е біглЧбігкжЫ еХйХиь ЩліиькЧї биФЩкЧЩмі 
мХШжмЧШіФиькжЫ вШЧйФг гия бЩіЫ лЧмШХа. 

3. РФЦЧккі гХШдФбкі ФгйікіЩмШФоії кФ їЫкіЦ мХШжмЧШії лХШХгФюмь еХйХиькі гіиякзж іе 
еХйХиь гХШдФбкЧї биФЩкЧЩмі, зШій бжлФгзіб, бжекФпХкжЫ пФЩмжкФйж пХмбХШмЧю і бЧЩьйЧю 
оієї ЩмФммі, Ъ биФЩкіЩмь ФаЧ Ъ зЧШжЩмЪбФккя Ъ йХдФЫ Щіи, ЩХижс, йіЩм ШФЦЧккЧвЧ екФпХккя гия 
бЩіЫ лЧмШХа мФ еФ йХдФйж кФЩХиХкжЫ лЪкзміб гия: 

Ф) бХгХккя бЧгкЧвЧ вЧЩлЧгФШЩмбФ; 
а) аЪгібкжомбФ Ча'єзміб, лЧб'яеФкжЫ е ЧаЩиЪвЧбЪбФккяй джмХиіб мХШжмЧШіФиькЧї 

вШЧйФгж ШФЦЧкЪ (рзіи, еФзиФгіб зЪиьмЪШж, иізФШХкь, ліглШжєйЩмб мЧШвібиі мЧсЧ), е 
ЪШФЫЪбФккяй бжйЧв пФЩмжкж ЩьЧйЧї оієї ЩмФммі; 

б) ікгжбігЪФиькЧвЧ гФпкЧвЧ аЪгібкжомбФ. 
4. МХкмШФиькжЦ ЧШвФк бжзЧкФбпЧї биФгж е лжмФкь еХйХиькжЫ ШХЩЪШЩіб Ъ вФиЪеі 

еХйХиькжЫ бігкЧЩжк мФ ЦЧвЧ мХШжмЧШіФиькі ЧШвФкж лХШХгФюмь еХйХиькі гіиякзж 
ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ лШжекФпХккя гХШдФбкЧї биФЩкЧЩмі, зШій бжлФгзіб, бжекФпХкжЫ 
пФЩмжкЧю бЧЩьйЧю оієї ЩмФммі, Ъ биФЩкіЩмь ФаЧ Ъ зЧШжЩмЪбФккя гия бЩіЫ лЧмШХа. 
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5. ОаиФЩкі гХШдФбкі ФгйікіЩмШФоії кФ їЫкіЦ мХШжмЧШії лХШХгФюмь еХйХиькі гіиякзж іе 
еХйХиь гХШдФбкЧї биФЩкЧЩмі, зШій бжлФгзіб, бжекФпХкжЫ пФЩмжкФйж мШХмьЧю, пХмбХШмЧю і 
бЧЩьйЧю оієї ЩмФммі, Ъ биФЩкіЩмь ФаЧ Ъ зЧШжЩмЪбФккя Ъ йХдФЫ йіЩм ЧаиФЩкЧвЧ екФпХккя мФ еФ 
йХдФйж кФЩХиХкжЫ лЪкзміб, Ф мФзЧд еХйХиькі гіиякзж, сЧ кХ бЫЧгямь гЧ ЩзиФгЪ лХбкЧвЧ 
ШФЦЧкЪ, ФаЧ Ъ бжлФгзФЫ, зЧиж ШФЦЧккФ гХШдФбкФ ФгйікіЩмШФоія кХ ЪмбЧШХкФ, гия бЩіЫ лЧмШХа. 

6. КжїбЩьзФ мФ СХбФЩмЧлЧиьЩьзФ йіЩьзі гХШдФбкі ФгйікіЩмШФоії Ъ йХдФЫ їЫкіЫ мХШжмЧШіЦ 
лХШХгФюмь еХйХиькі гіиякзж іе еХйХиь гХШдФбкЧї биФЩкЧЩмі, зШій бжлФгзіб, бжекФпХкжЫ 
пФЩмжкФйж пХмбХШмЧю і бЧЩьйЧю оієї ЩмФммі, Ъ биФЩкіЩмь ФаЧ Ъ зЧШжЩмЪбФккя гия бЩіЫ лЧмШХа. 

7. РФгФ йікіЩмШіб АбмЧкЧйкЧї РХЩлЪаиізж КШжй кФ мХШжмЧШії АбмЧкЧйкЧї РХЩлЪаиізж 
КШжй лХШХгФє еХйХиькі гіиякзж іе еХйХиь гХШдФбкЧї биФЩкЧЩмі, зШій бжлФгзіб, бжекФпХкжЫ 
пФЩмжкФйж мШХмьЧю, пХмбХШмЧю і бЧЩьйЧю оієї ЩмФммі, Ъ биФЩкіЩмь ФаЧ Ъ зЧШжЩмЪбФккя Ъ 
йХдФЫ Щіи, ЩХижс, йіЩм, сЧ кХ бЫЧгямь гЧ ЩзиФгЪ лХбкЧвЧ ШФЦЧкЪ, мФ еФ йХдФйж кФЩХиХкжЫ 
лЪкзміб гия бЩіЫ лЧмШХа, Ф мФзЧд лЧвЧгдЪє лХШХгФпЪ мФзжЫ еХйХиь Ъ биФЩкіЩмь ФаЧ Ъ 
зЧШжЩмЪбФккя ШФЦЧккжйж гХШдФбкжйж ФгйікіЩмШФоіяйж кФ їЫкіЦ мХШжмЧШії гия аЪгібкжомбФ 
Ча'єзміб, лЧб'яеФкжЫ е ЧаЩиЪвЧбЪбФккяй джмХиіб мХШжмЧШіФиькЧї вШЧйФгж ШФЦЧкЪ (рзіи, 
еФзиФгіб зЪиьмЪШж, иізФШХкь, ліглШжєйЩмб мЧШвібиі мЧсЧ). 

8. КФаікХм МікіЩмШіб КзШФїкж лХШХгФє еХйХиькі гіиякзж іе еХйХиь гХШдФбкЧї биФЩкЧЩмі 
Ъ биФЩкіЩмь ФаЧ Ъ зЧШжЩмЪбФккя, язі кХ бЫЧгямь гЧ ЩзиФгЪ ФгйікіЩмШФмжбкЧ-мХШжмЧШіФиькжЫ 
Чгжкжоь, лХШХгФє Ъ лЧЩміЦкХ зЧШжЩмЪбФккя еХйХиькі гіиякзж, лШжйЪЩЧбЧ бжиЪпХкі Ъ 
гХШдФбкЪ биФЩкіЩмь біглЧбігкЧ гЧ ЗФзЧкЪ КзШФїкж "ПШЧ ЧЩкЧбкі еФЩФгж лШжйЪЩЧбЧвЧ 
бжиЪпХккя б КзШФїкі Ча'єзміб лШФбФ биФЩкЧЩмі РЧЩіЦЩьзЧї ЛХгХШФоії мФ її ШХежгХкміб", Ф мФзЧд 
лХШХгФє Ъ зЧШжЩмЪбФккя еХйХиькі гіиякзж еЧкж бігпЪдХккя мФ еЧкж аХеЪйЧбкЧвЧ 
(ЧаЧб'яезЧбЧвЧ) бігЩХиХккя мХШжмЧШії, сЧ еФекФиФ ШФгіЧФзмжбкЧвЧ еФаШЪгкХккя бкФЩиігЧз 
НЧШкЧажиьЩьзЧї зФмФЩмШЧнж. 

9. Часоимт дев'яот вийкючемо. 
10. ЗХйХиькі гіиякзж, сЧ бжиЪпФюмьЩя, бжзЪлЧбЪюмьЩя ФаЧ лШжйЪЩЧбЧ бігпЪдЪюмьЩя 

гия ЩЪЩліиькжЫ лЧмШХа пж е йЧмжбіб ЩЪЩліиькЧї кХЧаЫігкЧЩмі, кФгФюмьЩя Ъ зЧШжЩмЪбФккя гия 
мФзжЫ лЧмШХа ЧШвФкФйж бжзЧкФбпЧї биФгж мФ ЧШвФкФйж йіЩоХбЧвЧ ЩФйЧбШягЪбФккя, язі 
лШжЦкяиж ШірХккя лШЧ їЫ бжиЪпХккя, бжзЪл ФаЧ лШжйЪЩЧбХ бігпЪдХккя гия ЩЪЩліиькжЫ 
лЧмШХа пж е йЧмжбіб ЩЪЩліиькЧї кХЧаЫігкЧЩмі. 

ЛмОммя 123. ЙСТягСз кОгОккя еПйПиькжХ гіиякСз гПТдОбкСї ОаС зСйФкОиькСї 
биОУкСУмі Ф зСТжУмФбОккя 

1. НФгФккя еХйХиькжЫ гіиякЧз гХШдФбкЧї ФаЧ зЧйЪкФиькЧї биФЩкЧЩмі Ъ зЧШжЩмЪбФккя 
егіЦЩкюємьЩя ВХШЫЧбкЧю РФгЧю АбмЧкЧйкЧї РХЩлЪаиізж КШжй, РФгЧю йікіЩмШіб АбмЧкЧйкЧї 
РХЩлЪаиізж КШжй, ЧШвФкФйж бжзЧкФбпЧї биФгж ФаЧ ЧШвФкФйж йіЩоХбЧвЧ ЩФйЧбШягЪбФккя. 

РірХккя еФекФпХкжЫ ЧШвФкіб лШжЦйФємьЩя кФ лігЩмФбі лШЧХзміб еХйиХЪЩмШЧю сЧгЧ 
бігбХгХккя еХйХиькжЫ гіиякЧз Ъ ШФеі: 

 кФгФккя еХйХиькЧї гіиякзж іе ейікЧю її оіиьЧбЧвЧ лШжекФпХккя; 

 нЧШйЪбФккя кЧбЧї еХйХиькЧї гіиякзж (зШій лЧгіиЪ мФ Ча'єгкФккя). 
НФгФккя Ъ зЧШжЩмЪбФккя еХйХиькЧї гіиякзж, еФШХєЩмШЧбФкЧї б ДХШдФбкЧйЪ 

еХйХиькЧйЪ зФгФЩмШі біглЧбігкЧ гЧ ЗФзЧкЪ КзШФїкж "ПШЧ ДХШдФбкжЦ еХйХиькжЦ зФгФЩмШ", 
лШФбЧ биФЩкЧЩмі кФ язЪ еФШХєЩмШЧбФкЧ Ъ ДХШдФбкЧйЪ ШХєЩмШі ШХпЧбжЫ лШФб кФ кХШЪЫЧйХ 
йФЦкЧ, аХе ейікж її йХд мФ оіиьЧбЧвЧ лШжекФпХккя егіЦЩкюємьЩя аХе ЩзиФгХккя 
гЧзЪйХкмФоії іе еХйиХЪЩмШЧю. 

НФгФккя Ъ зЧШжЩмЪбФккя еХйХиькЧї гіиякзж б ікржЫ бжлФгзФЫ егіЦЩкюємьЩя кФ 
лігЩмФбі мХЫкіпкЧї гЧзЪйХкмФоії іе еХйиХЪЩмШЧю сЧгЧ бЩмФкЧбиХккя йХд еХйХиькЧї гіиякзж 
б кФмЪШі (кФ йіЩоХбЧЩмі). К мФзЧйЪ ШФеі ШЧеШЧаиХккя мФзЧї гЧзЪйХкмФоії егіЦЩкюємьЩя кФ 
лігЩмФбі гЧебЧиЪ, кФгФкЧвЧ ВХШЫЧбкЧю РФгЧю АбмЧкЧйкЧї РХЩлЪаиізж КШжй, РФгЧю 
йікіЩмШіб АбмЧкЧйкЧї РХЩлЪаиізж КШжй, ЧШвФкЧй бжзЧкФбпЧї биФгж ФаЧ ЧШвФкЧй йіЩоХбЧвЧ 
ЩФйЧбШягЪбФккя, біглЧбігкЧ гЧ лЧбкЧбФдХкь, бжекФпХкжЫ ЩмФммХю 122 оьЧвЧ КЧгХзЩЪ, зШій 
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бжлФгзіб, зЧиж ЧЩЧаФ, еФоізФбиХкФ б ЧгХШдФккі еХйХиькЧї гіиякзж Ъ зЧШжЩмЪбФккя, кФаЪбФє 
лШФбЧ еФйЧбжмж ШЧеШЧаиХккя мФзЧї гЧзЪйХкмФоії аХе кФгФккя мФзЧвЧ гЧебЧиЪ. 

ЗХйХиькі гіиякзж гХШдФбкЧї мФ зЧйЪкФиькЧї биФЩкЧЩмі, кФ язжЫ ШЧемФрЧбФкі аЪгібиі, 
ЩлЧШЪгж, ікрі Ча'єзмж кХШЪЫЧйЧвЧ йФЦкФ, сЧ лХШХаЪбФюмь Ъ гХШдФбкіЦ пж зЧйЪкФиькіЦ 
биФЩкЧЩмі, лХШХгФюмьЩя ЧЩЧаФй, еФекФпХкжй Ъ лЪкзмі "Ф" пФЩмжкж гШЪвЧї ЩмФммі 92 оьЧвЧ 
КЧгХзЩЪ, ижрХ кФ лШФбі лЧЩміЦкЧвЧ зЧШжЩмЪбФккя. 

ІкбХЩмЧШ іе екФпкжйж ікбХЩмжоіяйж, е язжй ЪзиФгХкЧ ЩлХоіФиькжЦ ікбХЩмжоіЦкжЦ 
гЧвЧбіШ Ъ лЧШягзЪ, лХШХгаФпХкЧйЪ ЗФзЧкЧй КзШФїкж "ПШЧ гХШдФбкЪ лігмШжйзЪ ікбХЩмжоіЦкжЫ 
лШЧХзміб іе екФпкжйж ікбХЩмжоіяйж", мФ язжЦ еФікмХШХЩЧбФкжЦ б ЧгХШдФккі Ъ зЧШжЩмЪбФккя 
еХйХиькЧї гіиякзж гХШдФбкЧї ФаЧ зЧйЪкФиькЧї биФЩкЧЩмі, бжекФпХкЧї ЩлХоіФиькжй 
ікбХЩмжоіЦкжй гЧвЧбЧШЧй яз кХЧаЫігкФ гия ШХФиіеФоії ікбХЩмжоіЦкЧвЧ лШЧХзмЪ іе екФпкжйж 
ікбХЩмжоіяйж, йФє лШФбЧ еФйЧбжмж ШЧеШЧаиХккя мХЫкіпкЧї гЧзЪйХкмФоії іе еХйиХЪЩмШЧю 
сЧгЧ бЩмФкЧбиХккя йХд мФзЧї еХйХиькЧї гіиякзж б кФмЪШі (кФ йіЩоХбЧЩмі) аХе кФгФккя 
гЧебЧиЪ ЧШвФкЧй бжзЧкФбпЧї биФгж ФаЧ ЧШвФкЧй йіЩоХбЧвЧ ЩФйЧбШягЪбФккя, сЧ лХШХгФє 
еХйХиькЪ гіиякзЪ Ъ зЧШжЩмЪбФккя біглЧбігкЧ гЧ лЧбкЧбФдХкь, бжекФпХкжЫ ЩмФммХю 122 
оьЧвЧ КЧгХзЩЪ, лШЧ сЧ бік еЧаЧб'яеФкжЦ лжЩьйЧбЧ лЧбігЧйжмж біглЧбігкжЦ ЧШвФк 
бжзЧкФбпЧї биФгж ФаЧ ЧШвФк йіЩоХбЧвЧ ЩФйЧбШягЪбФккя лШЧмявЧй л'ямж ШЧаЧпжЫ гкіб. ДЧ 
лжЩьйЧбЧвЧ лЧбігЧйиХккя гЧгФємьЩя зЧлія гЧвЧбЧШЪ лШЧ бжзЧкФккя ШЧаім іе еХйиХЪЩмШЧю 
сЧгЧ бЩмФкЧбиХккя йХд мФзЧї еХйХиькЧї гіиякзж б кФмЪШі (кФ йіЩоХбЧЩмі) мФ зЧлія 
ЪзиФгХкЧвЧ ЩлХоіФиькЧвЧ ікбХЩмжоіЦкЧвЧ гЧвЧбЧШЪ. 

2. ОЩЧаФ, еФоізФбиХкФ б ЧгХШдФккі Ъ зЧШжЩмЪбФккя еХйХиькЧї гіиякзж іе еХйХиь 
гХШдФбкЧї ФаЧ зЧйЪкФиькЧї биФЩкЧЩмі еФ лШЧХзмЧй еХйиХЪЩмШЧю сЧгЧ її бігбХгХккя, 
ебХШмФємьЩя е зиЧлЧмФккяй лШЧ кФгФккя гЧебЧиЪ кФ ЦЧвЧ ШЧеШЧазЪ гЧ біглЧбігкЧвЧ ЧШвФкЪ 
бжзЧкФбпЧї биФгж ФаЧ ЧШвФкЪ йіЩоХбЧвЧ ЩФйЧбШягЪбФккя, язі біглЧбігкЧ гЧ лЧбкЧбФдХкь, 
бжекФпХкжЫ ЩмФммХю 122 оьЧвЧ КЧгХзЩЪ, лХШХгФюмь Ъ биФЩкіЩмь ФаЧ зЧШжЩмЪбФккя мФзі 
еХйХиькі гіиякзж. 

К зиЧлЧмФккі еФекФпФюмьЩя ЧШієкмЧбкжЦ ШЧейіШ еХйХиькЧї гіиякзж мФ її оіиьЧбХ 
лШжекФпХккя. ДЧ зиЧлЧмФккя гЧгФюмьЩя вШФніпкі йФмХШіФиж, кФ язжЫ еФекФпХкЧ аФдФкХ 
йіЩоХ ШЧемФрЪбФккя мФ ШЧейіШ еХйХиькЧї гіиякзж, лжЩьйЧбФ евЧгФ еХйиХзЧШжЩмЪбФпФ, 
еФЩбігпХкФ кЧмФШіФиькЧ (Ъ ШФеі бжиЪпХккя еХйХиькЧї гіиякзж). ВХШЫЧбкіЦ РФгі АбмЧкЧйкЧї 
РХЩлЪаиізж КШжй, РФгі йікіЩмШіб АбмЧкЧйкЧї РХЩлЪаиізж КШжй, ЧШвФкФй бжзЧкФбпЧї биФгж 
ФаЧ ЧШвФкФй йіЩоХбЧвЧ ЩФйЧбШягЪбФккя, язі лХШХгФюмь еХйХиькі гіиякзж гХШдФбкЧї пж 
зЧйЪкФиькЧї биФЩкЧЩмі Ъ зЧШжЩмЪбФккя біглЧбігкЧ гЧ лЧбкЧбФдХкь, бжекФпХкжЫ ЩмФммХю 
122 оьЧвЧ КЧгХзЩЪ, еФаЧШЧкяємьЩя бжйФвФмж гЧгФмзЧбі йФмХШіФиж мФ гЧзЪйХкмж, кХ 
лХШХгаФпХкі оією ЩмФммХю. 

К ШФеі ебХШкХккя е зиЧлЧмФккяй лШЧ кФгФккя гЧебЧиЪ кФ ШЧеШЧаиХккя лШЧХзмЪ 
еХйиХЪЩмШЧю сЧгЧ бігбХгХккя еХйХиькЧї гіиякзж ЧЩЧаж, язФ є гХШдФбкжй лФШмкХШЧй 
(зЧкоХЩієгФбоХй) біглЧбігкЧ гЧ еФзЧкіб КзШФїкж "ПШЧ гХШдФбкЧ-лШжбФмкХ лФШмкХШЩмбЧ", 
"ПШЧ зЧкоХЩію" мФ еФоізФбиХкФ б ЧмШжйФккі б зЧШжЩмЪбФккя еХйХиькЧї гіиякзж гия 
егіЦЩкХккя гХШдФбкЧ-лШжбФмкЧвЧ лФШмкХШЩмбФ, Ъ мЧйЪ пжЩиі ШХФиіеФоії лШЧХзмЪ, сЧ 
егіЦЩкюємьЩя кФ ЪйЧбФЫ зЧкоХЩії, ФаЧ ЪлЧбкЧбФдХкЧї кХю ЧЩЧаж гЧ зиЧлЧмФккя гЧгФємьЩя 
зЧлія ШірХккя лШЧ гЧоіиькіЩмь егіЦЩкХккя гХШдФбкЧ-лШжбФмкЧвЧ лФШмкХШЩмбФ, еЧзШХйФ Ъ 
нЧШйі зЧкоХЩії. 

ЯзсЧ е зиЧлЧмФккяй лШЧ кФгФккя гЧебЧиЪ кФ ШЧеШЧаиХккя лШЧХзмЪ еХйиХЪЩмШЧю 
сЧгЧ бігбХгХккя еХйХиькЧї гіиякзж ебХШмФємьЩя ікбХЩмЧШ іе екФпкжйж ікбХЩмжоіяйж, е язжй 
ЪзиФгХкЧ ЩлХоіФиькжЦ ікбХЩмжоіЦкжЦ гЧвЧбіШ Ъ лЧШягзЪ, лХШХгаФпХкЧйЪ ЗФзЧкЧй КзШФїкж 
"ПШЧ гХШдФбкЪ лігмШжйзЪ ікбХЩмжоіЦкжЫ лШЧХзміб іе екФпкжйж ікбХЩмжоіяйж", ФаЧ 
ЪлЧбкЧбФдХкФ кжй ЧЩЧаФ, мЧ гЧ зиЧлЧмФккя гЧгФємьЩя зЧлія ЪзиФгХкЧвЧ ЩлХоіФиькЧвЧ 
ікбХЩмжоіЦкЧвЧ гЧвЧбЧШЪ мФ зЧлія гЧзЪйХкміб, сЧ лігмбХШгдЪюмь лЧбкЧбФдХккя 
ЪлЧбкЧбФдХкЧї ЧЩЧаж. 

3. ВіглЧбігкжЦ ЧШвФк бжзЧкФбпЧї биФгж ФаЧ ЧШвФк йіЩоХбЧвЧ ЩФйЧбШягЪбФккя б йХдФЫ 
їЫ лЧбкЧбФдХкь Ъ йіЩяпкжЦ ЩмШЧз ШЧевиягФє зиЧлЧмФккя і гФє гЧебіи кФ ШЧеШЧаиХккя 
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лШЧХзмЪ еХйиХЪЩмШЧю сЧгЧ бігбХгХккя еХйХиькЧї гіиякзж ФаЧ кФгФє йЧмжбЧбФкЪ бігйЧбЪ Ъ 
ЦЧвЧ кФгФккі. ПігЩмФбЧю бігйЧбж Ъ кФгФккі мФзЧвЧ гЧебЧиЪ йЧдХ аЪмж ижрХ кХбіглЧбігкіЩмь 
йіЩоя ШЧемФрЪбФккя еХйХиькЧї гіиякзж бжйЧвФй еФзЧкіб, лШжЦкямжЫ біглЧбігкЧ гЧ кжЫ 
кЧШйФмжбкЧ-лШФбЧбжЫ Фзміб, Ф мФзЧд вХкХШФиькжЫ лиФкіб кФЩХиХкжЫ лЪкзміб, ікрЧї 
йіЩмЧаЪгібкЧї гЧзЪйХкмФоії, ЩЫХй еХйиХЪЩмШЧю і мХЫкізЧ-ХзЧкЧйіпкжЫ ЧаґШЪкмЪбФкь 
бжзЧШжЩмФккя мФ ЧЫЧШЧкж еХйХиь ФгйікіЩмШФмжбкЧ-мХШжмЧШіФиькжЫ Чгжкжоь, лШЧХзміб 
еХйиХЪЩмШЧю сЧгЧ блЧШягзЪбФккя мХШжмЧШії кФЩХиХкжЫ лЪкзміб, еФмбХШгдХкжЫ Ъ 
бЩмФкЧбиХкЧйЪ еФзЧкЧй лЧШягзЪ. 

ЗФаЧШЧкяємьЩя бігйЧбФ Ъ кФгФккі гЧебЧиЪ кФ ШЧеШЧазЪ лШЧХзмЪ еХйиХЪЩмШЧю сЧгЧ 
бігбХгХккя еХйХиькжЫ гіиякЧз, йіЩоХ ШЧемФрЪбФккя Ча'єзміб кФ язжЫ лЧвЧгдХкЧ 
біглЧбігкжй ЧШвФкЧй бжзЧкФбпЧї биФгж ФаЧ ЧШвФкЧй йіЩоХбЧвЧ ЩФйЧбШягЪбФккя евігкЧ іе 
ЩмФммХю 151 оьЧвЧ КЧгХзЩЪ. 

К ШФеі язсЧ Ъ йіЩяпкжЦ ЩмШЧз е гкя ШХєЩмШФоії зиЧлЧмФккя ВХШЫЧбкФ РФгФ АбмЧкЧйкЧї 
РХЩлЪаиізж КШжй, РФгФ йікіЩмШіб АбмЧкЧйкЧї РХЩлЪаиізж КШжй, біглЧбігкжЦ ЧШвФк 
бжзЧкФбпЧї биФгж ФаЧ ЧШвФк йіЩоХбЧвЧ ЩФйЧбШягЪбФккя, язжЦ лХШХгФє еХйХиькі гіиякзж 
гХШдФбкЧї пж зЧйЪкФиькЧї биФЩкЧЩмі Ъ зЧШжЩмЪбФккя біглЧбігкЧ гЧ лЧбкЧбФдХкь, 
бжекФпХкжЫ ЩмФммХю 122 оьЧвЧ КЧгХзЩЪ, кХ кФгФб гЧебЧиЪ кФ ШЧеШЧаиХккя гЧзЪйХкмФоії іе 
еХйиХЪЩмШЧю ФаЧ йЧмжбЧбФкЪ бігйЧбЪ Ъ ЦЧвЧ кФгФккі, ЧЩЧаФ, еФоізФбиХкФ б ЧгХШдФккі Ъ 
зЧШжЩмЪбФккя еХйХиькЧї гіиякзж іе еХйХиь гХШдФбкЧї ФаЧ зЧйЪкФиькЧї биФЩкЧЩмі, і язіЦ 
кФиХджмь лШФбЧ биФЩкЧЩмі кФ Ча'єзм кХШЪЫЧйЧЩмі (джижЦ аЪгжкЧз, ікрЪ аЪгібию, ЩлЧШЪгЪ), 
ШЧемФрЧбФкжЦ кФ мФзіЦ еХйХиькіЦ гіиякоі, Ъ йіЩяпкжЦ ЩмШЧз е гкя еФзікпХккя еФекФпХкЧвЧ 
ЩмШЧзЪ йФє лШФбЧ еФйЧбжмж ШЧеШЧаиХккя гЧзЪйХкмФоії іе еХйиХЪЩмШЧю аХе кФгФккя мФзЧвЧ 
гЧебЧиЪ, лШЧ сЧ лжЩьйЧбЧ лЧбігЧйияє ВХШЫЧбкЪ РФгЪ АбмЧкЧйкЧї РХЩлЪаиізж КШжй, РФгЪ 
йікіЩмШіб АбмЧкЧйкЧї РХЩлЪаиізж КШжй, біглЧбігкжЦ ЧШвФк бжзЧкФбпЧї биФгж ФаЧ ЧШвФк 
йіЩоХбЧвЧ ЩФйЧбШягЪбФккя. ДЧ лжЩьйЧбЧвЧ лЧбігЧйиХккя гЧгФємьЩя гЧвЧбіШ кФ бжзЧкФккя 
ШЧаім іе еХйиХЪЩмШЧю сЧгЧ бігбХгХккя еХйХиькЧї гіиякзж. 

К ШФеі кФгФккя гЧебЧиЪ кФ ШЧеШЧаиХккя лШЧХзмЪ еХйиХЪЩмШЧю сЧгЧ бігбХгХккя 
еХйХиькЧї гіиякзж РФгФ йікіЩмШіб АбмЧкЧйкЧї РХЩлЪаиізж КШжй, ЧШвФкж бжзЧкФбпЧї биФгж пж 
ЧШвФкж йіЩоХбЧвЧ ЩФйЧбШягЪбФккя, сЧ лХШХгФюмь еХйХиькі гіиякзж гХШдФбкЧї пж 
зЧйЪкФиькЧї биФЩкЧЩмі Ъ биФЩкіЩмь мФ зЧШжЩмЪбФккя біглЧбігкЧ гЧ лЧбкЧбФдХкь, 
бжекФпХкжЫ ЩмФммХю 122 оьЧвЧ КЧгХзЩЪ, еЧаЧб'яеФкі лШЧмявЧй гХЩямж ШЧаЧпжЫ гкіб е гкя 
лШжЦкяммя ШірХккя лШЧ кФгФккя гЧебЧиЪ кФ ШЧеШЧаиХккя лШЧХзмЪ еХйиХЪЩмШЧю сЧгЧ 
бігбХгХккя еХйХиькЧї гіиякзж ФаЧ е гкя лЧбігЧйиХккя ЧЩЧаЧю, еФоізФбиХкЧю б ЧгХШдФккі Ъ 
зЧШжЩмЪбФккя еХйХиькЧї гіиякзж іе еХйХиь гХШдФбкЧї ФаЧ зЧйЪкФиькЧї биФЩкЧЩмі, лШЧ 
еФйЧбиХккя лШЧХзмЪ еХйиХЪЩмШЧю сЧгЧ бігбХгХккя еХйХиькЧї гіиякзж аХе кФгФккя 
гЧебЧиЪ кФ ШЧеШЧаиХккя лШЧХзмЪ еХйиХЪЩмШЧю сЧгЧ бігбХгХккя еХйХиькЧї гіиякзж Ъ 
лЧШягзЪ, лХШХгаФпХкЧйЪ оією пФЩмжкЧю, бігЧаШФежмж кФ зФШмЧвШФніпкіЦ ЧЩкЧбі ДХШдФбкЧвЧ 
еХйХиькЧвЧ зФгФЩмШЪ ЧШієкмЧбкХ йіЩоХ ШЧемФрЪбФккя еХйХиькЧї гіиякзж, еФекФпжмж гФмЪ мФ 
кЧйХШ біглЧбігкЧвЧ ШірХккя, Ф мФзЧд йФЦаЪмкє оіиьЧбХ лШжекФпХккя еХйХиькЧї гіиякзж. 
ЗФекФпХкФ ікнЧШйФоія ЧлШжиюгкюємьЩя кФ аХеЧлиФмкіЦ ЧЩкЧбі кФ ЧніоіЦкЧйЪ бХа-ЩФЦмі 
оХкмШФиькЧвЧ ЧШвФкЪ бжзЧкФбпЧї биФгж, сЧ ШХФиіеЪє гХШдФбкЪ лЧиімжзЪ Ъ ЩнХШі еХйХиькжЫ 
бігкЧЩжк. 

КйЧбж і ЩмШЧзж ШЧеШЧаиХккя лШЧХзміб еХйиХЪЩмШЧю сЧгЧ бігбХгХккя еХйХиькжЫ 
гіиякЧз бжекФпФюмьЩя гЧвЧбЧШЧй, ЪзиФгХкжй еФйЧбкжзЧй е бжзЧкФбоХй ожЫ ШЧаім 
біглЧбігкЧ гЧ мжлЧбЧвЧ гЧвЧбЧШЪ. ТжлЧбжЦ гЧвЧбіШ кФ ШЧеШЧаиХккя лШЧХзмЪ еХйиХЪЩмШЧю 
сЧгЧ бігбХгХккя еХйХиькЧї гіиякзж еФмбХШгдЪємьЩя КФаікХмЧй МікіЩмШіб КзШФїкж. 

К ШФеі бЩмФкЧбиХккя йХд еХйХиькЧї гіиякзж б кФмЪШі (кФ йіЩоХбЧЩмі) ФаЧ нЧШйЪбФккя 
еХйХиькЧї гіиякзж, кХЧаЫігкЧї гия егіЦЩкХккя гХШдФбкЧ-лШжбФмкЧвЧ лФШмкХШЩмбФ 
(ШХФиіеФоії лШЧХзмЪ, сЧ егіЦЩкюємьЩя кФ ЪйЧбФЫ зЧкоХЩії), еФйЧбкжзЧй гЧзЪйХкмФоії іе 
еХйиХЪЩмШЧю є гХШдФбкжЦ лФШмкХШ (зЧкоХЩієгФбХоь), Ф мФзЧд еФ ЦЧвЧ гЧШЪпХккяй 
гХШдФбкХ ФаЧ зЧйЪкФиькХ ліглШжєйЩмбЧ, ЪЩмФкЧбФ, ЧШвФкіеФоія пж вЧЩлЧгФШЩьзХ 
мЧбФШжЩмбЧ, 100 бігЩЧмзіб ФзоіЦ (пФЩмЧз) язЧвЧ кФиХдФмь гХШдФбі, АбмЧкЧйкіЦ РХЩлЪаиіоі 
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КШжй, мХШжмЧШіФиькіЦ вШЧйФгі ФаЧ ікрЧйЪ вЧЩлЧгФШЩьзЧйЪ мЧбФШжЩмбЪ, 100 бігЩЧмзіб ФзоіЦ 
(пФЩмЧз) язЧвЧ кФиХдФмь гХШдФбі. 

4. Часоимт чеоверот вийкючемо. 
5. Часоимт н'яот вийкючемо. 
6. ВіглЧбігкжЦ ЧШвФк бжзЧкФбпЧї биФгж ФаЧ ЧШвФк йіЩоХбЧвЧ ЩФйЧбШягЪбФккя Ъ 

гбЧмждкХбжЦ ЩмШЧз е гкя ЧмШжйФккя лШЧХзмЪ еХйиХЪЩмШЧю сЧгЧ бігбХгХккя еХйХиькЧї 
гіиякзж лШжЦйФє ШірХккя лШЧ кФгФккя еХйХиькЧї гіиякзж Ъ зЧШжЩмЪбФккя. 

7. ЯзсЧ еХйХиькФ гіиякзФ кФгФємьЩя Ъ зЧШжЩмЪбФккя еФ лЧвЧгдХккяй е ВХШЫЧбкЧю 
РФгЧю КзШФїкж, лЧвЧгдХкжЦ лШЧХзм еХйиХЪЩмШЧю сЧгЧ бігбХгХккя еХйХиькЧї гіиякзж 
лЧгФємьЩя гЧ РФгж йікіЩмШіб АбмЧкЧйкЧї РХЩлЪаиізж КШжй, ЧаиФЩкжЫ, КжїбЩьзЧї мФ 
СХбФЩмЧлЧиьЩьзЧї йіЩьзжЫ гХШдФбкжЫ ФгйікіЩмШФоіЦ, язі іе ЩбЧїйж лШЧлЧежоіяйж лЧгФюмь 
еФекФпХкжЦ лШЧХзм гЧ КФаікХмЪ МікіЩмШіб КзШФїкж, язжЦ ШЧевиягФє оі йФмХШіФиж мФ лЧгФє їЫ 
гЧ ВХШЫЧбкЧї РФгж КзШФїкж гия лШжЦкяммя біглЧбігкЧвЧ ШірХккя. 

8. ЯзсЧ еХйХиькФ гіиякзФ кФгФємьЩя Ъ зЧШжЩмЪбФккя еФ ШірХккяй КФаікХмЪ МікіЩмШіб 
КзШФїкж ФаЧ еФ лЧвЧгдХккяй е КФаікХмЧй МікіЩмШіб КзШФїкж, лЧвЧгдХкжЦ лШЧХзм 
еХйиХЪЩмШЧю сЧгЧ бігбХгХккя еХйХиькЧї гіиякзж (зШій лШЧХзміб еХйиХЪЩмШЧю сЧгЧ 
бігбХгХккя Ъ зЧШжЩмЪбФккя еХйХиькжЫ гіиякЧз еЧкж бігпЪдХккя мФ еЧкж аХеЪйЧбкЧвЧ 
(ЧаЧб'яезЧбЧвЧ) бігЩХиХккя мХШжмЧШії, сЧ еФекФиФ ШФгіЧФзмжбкЧвЧ еФаШЪгкХккя бкФЩиігЧз 
НЧШкЧажиьЩьзЧї зФмФЩмШЧнж) лЧгФємьЩя біглЧбігкЧ гЧ РФгж йікіЩмШіб АбмЧкЧйкЧї 
РХЩлЪаиізж КШжй, ЧаиФЩкжЫ, КжїбЩьзЧї мФ СХбФЩмЧлЧиьЩьзЧї йіЩьзжЫ гХШдФбкжЫ 
ФгйікіЩмШФоіЦ, язі ШЧевиягФюмь ЦЧвЧ і б йіЩяпкжЦ ЩмШЧз лЧгФюмь еФекФпХкжЦ лШЧХзм еі 
ЩбЧїйж лШЧлЧежоіяйж гЧ КФаікХмЪ МікіЩмШіб КзШФїкж гия лШжЦкяммя біглЧбігкЧвЧ ШірХккя. 

ПШЧХзмж еХйиХЪЩмШЧю сЧгЧ бігбХгХккя Ъ зЧШжЩмЪбФккя еХйХиькжЫ гіиякЧз еЧкж 
бігпЪдХккя мФ еЧкж аХеЪйЧбкЧвЧ (ЧаЧб'яезЧбЧвЧ) бігЩХиХккя мХШжмЧШії, сЧ еФекФиФ 
ШФгіЧФзмжбкЧвЧ еФаШЪгкХккя бкФЩиігЧз НЧШкЧажиьЩьзЧї зФмФЩмШЧнж, лЧгФюмьЩя гЧ 
КФаікХмЪ МікіЩмШіб КзШФїкж оХкмШФиькжй ЧШвФкЧй бжзЧкФбпЧї биФгж, сЧ ШХФиіеЪє гХШдФбкЪ 
лЧиімжзЪ Ъ ЩнХШі ЪлШФбиіккя еЧкЧю бігпЪдХккя мФ еЧкЧю аХеЪйЧбкЧвЧ (ЧаЧб'яезЧбЧвЧ) 
бігЩХиХккя, ШФеЧй іе лШЧлЧежоіяйж. 

9. ЯзсЧ еХйХиькФ гіиякзФ кФгФємьЩя Ъ зЧШжЩмЪбФккя ВХШЫЧбкЧю РФгЧю АбмЧкЧйкЧї 
РХЩлЪаиізж КШжй, лЧвЧгдХкжЦ лШЧХзм еХйиХЪЩмШЧю сЧгЧ бігбХгХккя еХйХиькЧї гіиякзж 
лЧгФємьЩя гЧ РФгж йікіЩмШіб АбмЧкЧйкЧї РХЩлЪаиізж КШжй, язФ ШЧевиягФє ЦЧвЧ і б йіЩяпкжЦ 
ЩмШЧз лЧгФє еФекФпХкжЦ лШЧХзм іе ЩбЧїйж лШЧлЧежоіяйж гЧ ВХШЫЧбкЧї РФгж АбмЧкЧйкЧї 
РХЩлЪаиізж КШжй. 

10. ЯзсЧ еХйХиькФ гіиякзФ кФгФємьЩя б ЧШХкгЪ гия егіЦЩкХккя гХШдФбкЧ-лШжбФмкЧвЧ 
лФШмкХШЩмбФ, еЧзШХйФ зЧкоХЩії, лЧвЧгдХкжЦ лШЧХзм еХйиХЪЩмШЧю сЧгЧ бігбХгХккя 
еХйХиькЧї гіиякзж, еФйЧбкжзЧй язЧвЧ аЪб гХШдФбкжЦ лФШмкХШ, зЧкоХЩієгФбХоь ФаЧ еФ ЦЧвЧ 
гЧШЪпХккяй гХШдФбкХ ФаЧ зЧйЪкФиькХ ліглШжєйЩмбЧ, ЪЩмФкЧбФ, ЧШвФкіеФоія пж 
вЧЩлЧгФШЩьзХ мЧбФШжЩмбЧ, 100 бігЩЧмзіб ФзоіЦ (пФЩмЧз) язЧвЧ кФиХдФмь гХШдФбі, АбмЧкЧйкіЦ 
РХЩлЪаиіоі КШжй, мХШжмЧШіФиькіЦ вШЧйФгі ФаЧ ікрЧйЪ вЧЩлЧгФШЩьзЧйЪ мЧбФШжЩмбЪ, 
лЧгФємьЩя лШжбФмкжй лФШмкХШЧй, зЧкоХЩіЧкХШЧй гЧ ЧШвФкЪ бжзЧкФбпЧї биФгж ФаЧ ЧШвФкЪ 
йіЩоХбЧвЧ ЩФйЧбШягЪбФккя біглЧбігкЧ гЧ лЧбкЧбФдХкь, бжекФпХкжЫ ЩмФммХю 122 оьЧвЧ 
КЧгХзЩЪ. 

К ШФеі язсЧ еХйХиькФ гіиякзФ гХШдФбкЧї ФаЧ зЧйЪкФиькЧї биФЩкЧЩмі нЧШйЪємьЩя гЧ 
лШЧбХгХккя зЧкзЪШЩЪ е бжекФпХккя лШжбФмкЧвЧ лФШмкХШФ, зЧкоХЩіЦкЧвЧ зЧкзЪШЩЪ, лХШХгФпФ 
її б ЧШХкгЪ егіЦЩкюємьЩя ліЩия ЪзиФгХккя зЧкоХЩіЦкЧвЧ гЧвЧбЧШЪ ФаЧ ікрЧвЧ гЧвЧбЧШЪ, 
ЪзиФгХкЧвЧ б ШФйзФЫ гХШдФбкЧ-лШжбФмкЧвЧ лФШмкХШЩмбФ. 

ЯзсЧ мФзФ еХйХиькФ гіиякзФ лХШХаЪбФє Ъ лЧЩміЦкЧйЪ зЧШжЩмЪбФккі, ШірХккя ЧШвФкЪ 
бжзЧкФбпЧї биФгж, ЧШвФкЪ йіЩоХбЧвЧ ЩФйЧбШягЪбФккя лШЧ лХШХгФпЪ її б ЧШХкгЪ лШжбФмкЧйЪ 
лФШмкХШЪ, зЧкоХЩіЧкХШЪ гия егіЦЩкХккя гХШдФбкЧ-лШжбФмкЧвЧ лФШмкХШЩмбФ, зЧкоХЩії є 
ЧгкЧпФЩкЧ ШірХккяй лШЧ лШжлжкХккя лШФбФ лЧЩміЦкЧвЧ зЧШжЩмЪбФккя мФзЧю еХйХиькЧю 
гіиякзЧю. 
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ПЧгіи еХйХиькЧї гіиякзж гХШдФбкЧї ФаЧ зЧйЪкФиькЧї биФЩкЧЩмі, язФ лХШХаЪбФє Ъ 
лЧЩміЦкЧйЪ зЧШжЩмЪбФккі, егіЦЩкХкжЦ гЧ лШЧбХгХккя зЧкзЪШЩЪ е бжекФпХккя лШжбФмкЧвЧ 
лФШмкХШФ, зЧкоХЩіЦкЧвЧ зЧкзЪШЩЪ е йХмЧю лЧгФиьрЧї лХШХгФпі Чгкієї пж гХзіиьзЧЫ 
еХйХиькжЫ гіиякЧз, ЩнЧШйЧбФкжЫ бкФЩиігЧз мФзЧвЧ лЧгіиЪ, б ЧШХкгЪ лШжбФмкЧйЪ лФШмкХШЪ, 
зЧкоХЩіЧкХШЪ гия егіЦЩкХккя гХШдФбкЧ-лШжбФмкЧвЧ лФШмкХШЩмбФ, зЧкоХЩії, кХ лШжлжкяє 
лШФбФ лЧЩміЦкЧвЧ зЧШжЩмЪбФккя гЧ лШжЦкяммя ШірХккя лШЧ лХШХгФпЪ її б ЧШХкгЪ лШжбФмкЧйЪ 
лФШмкХШЪ, зЧкоХЩіЧкХШЪ. 

ЗХйХиькі гіиякзж, кХЧаЫігкі гия егіЦЩкХккя гХШдФбкЧ-лШжбФмкЧвЧ лФШмкХШЩмбФ, 
еЧзШХйФ зЧкоХЩії, лігиявФюмь лХШХгФпі б ЧШХкгЪ лШжбФмкЧйЪ лФШмкХШЪ, зЧкоХЩіЧкХШЪ кФ 
ЩмШЧз гії гЧвЧбЧШЪ, ЪзиФгХкЧвЧ б ШФйзФЫ гХШдФбкЧ-лШжбФмкЧвЧ лФШмкХШЩмбФ, ФаЧ 
зЧкоХЩіЦкЧвЧ гЧвЧбЧШЪ. 

11. ЯзсЧ еХйХиькФ гіиякзФ кФгФємьЩя б зЧШжЩмЪбФккя ікбХЩмЧШЪ іе екФпкжйж 
ікбХЩмжоіяйж, е язжй ЪзиФгХкЧ ЩлХоіФиькжЦ ікбХЩмжоіЦкжЦ гЧвЧбіШ Ъ лЧШягзЪ, 
лХШХгаФпХкЧйЪ ЗФзЧкЧй КзШФїкж "ПШЧ гХШдФбкЪ лігмШжйзЪ ікбХЩмжоіЦкжЫ лШЧХзміб іе 
екФпкжйж ікбХЩмжоіяйж", мЧ лЧвЧгдХкжЦ лШЧХзм еХйиХЪЩмШЧю сЧгЧ бігбХгХккя еХйХиькЧї 
гіиякзж, Ф б ШФеі кХЧаЫігкЧЩмі егіЦЩкХккя ЧаЧб'яезЧбЧї гХШдФбкЧї ХзЩлХШмжеж 
еХйиХблЧШягкЧї гЧзЪйХкмФоії евігкЧ іе еФзЧкЧй - ліЩия ЧмШжйФккя лЧежмжбкЧвЧ бжЩкЧбзЪ 
гХШдФбкЧї ХзЩлХШмжеж, лЧгФємьЩя ікбХЩмЧШЧй іе екФпкжйж ікбХЩмжоіяйж гЧ ЧШвФкЪ 
бжзЧкФбпЧї биФгж ФаЧ ЧШвФкЪ йіЩоХбЧвЧ ЩФйЧбШягЪбФккя біглЧбігкЧ гЧ лЧбкЧбФдХкь, 
бжекФпХкжЫ ЩмФммХю 122 оьЧвЧ КЧгХзЩЪ. 

К ШФеі язсЧ еХйХиькФ гіиякзФ гХШдФбкЧї ФаЧ зЧйЪкФиькЧї биФЩкЧЩмі нЧШйЪємьЩя гЧ 
ЪзиФгХккя ЩлХоіФиькЧвЧ ікбХЩмжоіЦкЧвЧ гЧвЧбЧШЪ б лЧШягзЪ, лХШХгаФпХкЧйЪ ЗФзЧкЧй 
КзШФїкж "ПШЧ гХШдФбкЪ лігмШжйзЪ ікбХЩмжоіЦкжЫ лШЧХзміб іе екФпкжйж ікбХЩмжоіяйж", 
лХШХгФпФ її б зЧШжЩмЪбФккя ікбХЩмЧШЪ іе екФпкжйж ікбХЩмжоіяйж егіЦЩкюємьЩя ліЩия 
ЪзиФгХккя мФзЧвЧ гЧвЧбЧШЪ кФ ЪйЧбФЫ, бжекФпХкжЫ ЗФзЧкЧй КзШФїкж "ПШЧ гХШдФбкЪ 
лігмШжйзЪ ікбХЩмжоіЦкжЫ лШЧХзміб іе екФпкжйж ікбХЩмжоіяйж" мФ ЩлХоіФиькжй ікбХЩмжоіЦкжй 
гЧвЧбЧШЧй. 

ЗХйХиькФ гіиякзФ гХШдФбкЧї ФаЧ зЧйЪкФиькЧї биФЩкЧЩмі, ЩнЧШйЧбФкФ ЧШвФкЧй 
бжзЧкФбпЧї биФгж ФаЧ ЧШвФкЧй йіЩоХбЧвЧ ЩФйЧбШягЪбФккя біглЧбігкЧ гЧ лЧбкЧбФдХкь, 
бжекФпХкжЫ ЩмФммХю 122 оьЧвЧ КЧгХзЩЪ, гия ШХФиіеФоії ікбХЩмжоіЦкЧвЧ лШЧХзмЪ іе екФпкжйж 
ікбХЩмжоіяйж б лЧШягзЪ, лХШХгаФпХкЧйЪ ЗФзЧкЧй КзШФїкж "ПШЧ гХШдФбкЪ лігмШжйзЪ 
ікбХЩмжоіЦкжЫ лШЧХзміб іе екФпкжйж ікбХЩмжоіяйж", гЧ ліглжЩФккя ЩлХоіФиькЧвЧ 
ікбХЩмжоіЦкЧвЧ гЧвЧбЧШЪ кХ йЧдХ аЪмж лЧгіиХкФ, лШжбФмжеЧбФкФ, лХШХгФкФ б зЧШжЩмЪбФккя 
мШХміЦ ЧЩЧаі ФаЧ ікржй пжкЧй бігпЪдХкФ гЧ йЧйХкмЪ лХШХгФпі мФзЧї еХйХиькЧї гіиякзж 
ікбХЩмЧШЪ іе екФпкжйж ікбХЩмжоіяйж, е язжй ЪзиФгХкЧ ЩлХоіФиькжЦ ікбХЩмжоіЦкжЦ гЧвЧбіШ. 

К ШФеі язсЧ еХйХиькФ гіиякзФ гХШдФбкЧї ФаЧ зЧйЪкФиькЧї биФЩкЧЩмі, кХЧаЫігкФ гия 
ШХФиіеФоії ікбХЩмжоіЦкЧвЧ лШЧХзмЪ іе екФпкжйж ікбХЩмжоіяйж, нЧШйЪємьЩя гЧ ЪзиФгХккя 
ЩлХоіФиькЧвЧ ікбХЩмжоіЦкЧвЧ гЧвЧбЧШЪ, ЧайХдХккя сЧгЧ бігпЪдХккя мФзЧї еХйХиькЧї 
гіиякзж ЧШвФкФйж бжзЧкФбпЧї биФгж ФаЧ ЧШвФкФйж йіЩоХбЧвЧ ЩФйЧбШягЪбФккя кФ зЧШжЩмь 
мШХміЫ ЧЩіа бмШФпФє ЩжиЪ ліЩия ЩлижбЪ 12 йіЩяоіб е гФмж її нЧШйЪбФккя, язсЧ блШЧгЧбд 
еФекФпХкЧвЧ ЩмШЧзЪ ЩлХоіФиькжЦ ікбХЩмжоіЦкжЦ гЧвЧбіШ кХ ЪзиФгХкЧ. 

ЗХйХиькі гіиякзж, бжекФпХкі ЩлХоіФиькжй ікбХЩмжоіЦкжй гЧвЧбЧШЧй яз кХЧаЫігкі гия 
ШХФиіеФоії ікбХЩмжоіЦкЧвЧ лШЧХзмЪ іе екФпкжйж ікбХЩмжоіяйж, лХШХгФюмьЩя б зЧШжЩмЪбФккя 
бжзиюпкЧ ікбХЩмЧШЪ іе екФпкжйж ікбХЩмжоіяйж, е язжй ЪзиФгХкЧ ЩлХоіФиькжЦ ікбХЩмжоіЦкжЦ 
гЧвЧбіШ Ъ лЧШягзЪ, бЩмФкЧбиХкЧйЪ ЗФзЧкЧй КзШФїкж "ПШЧ гХШдФбкЪ лігмШжйзЪ ікбХЩмжоіЦкжЫ 
лШЧХзміб іе екФпкжйж ікбХЩмжоіяйж", кФ ЩмШЧз гії мФзЧвЧ гЧвЧбЧШЪ. 

12. РірХккяй лШЧ кФгФккя еХйХиькЧї гіиякзж Ъ зЧШжЩмЪбФккя еФ лШЧХзмЧй 
еХйиХЪЩмШЧю сЧгЧ її бігбХгХккя егіЦЩкююмьЩя: 

 еФмбХШгдХккя лШЧХзмЪ еХйиХЪЩмШЧю сЧгЧ бігбХгХккя еХйХиькЧї гіиякзж; 

 бжиЪпХккя еХйХиькжЫ гіиякЧз Ъ еХйиХзЧШжЩмЪбФпіб іе еФмбХШгдХккяй ЪйЧб 
бжиЪпХккя еХйХиькжЫ гіиякЧз (Ъ ШФеі кХЧаЫігкЧЩмі); 
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 кФгФккя еХйХиькЧї гіиякзж ЧЩЧаі Ъ зЧШжЩмЪбФккя е бжекФпХккяй ЪйЧб її 
бжзЧШжЩмФккя і еФмбХШгдХккяй ЪйЧб кФгФккя, Ъ мЧйЪ пжЩиі (Ъ ШФеі кХЧаЫігкЧЩмі) 
бжйЧв сЧгЧ бігрзЧгЪбФккя бмШФм ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ мФ 
иіЩЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ бжШЧакжомбФ. 

13. К ШФеі кФгФккя еХйХиькжЫ гіиякЧз гХШдФбкЧї биФЩкЧЩмі Ъ лЧЩміЦкХ зЧШжЩмЪбФккя 
ліглШжєйЩмбФй, ЪЩмФкЧбФй, ЧШвФкіеФоіяй зЧйЪкФиькЧї биФЩкЧЩмі ЧгкЧпФЩкЧ егіЦЩкюємьЩя 
лХШХгФпФ еХйХиькжЫ гіиякЧз гХШдФбкЧї биФЩкЧЩмі Ъ зЧйЪкФиькЪ биФЩкіЩмь і кФблФзж. 

14. НФ лігЩмФбі ШірХккя лШЧ лХШХгФпЪ аЪгібиі, ЩлЧШЪгж, ікрЧвЧ Ча'єзмФ кХШЪЫЧйЧвЧ 
йФЦкФ гХШдФбкЧї биФЩкЧЩмі Ъ зЧйЪкФиькЪ биФЩкіЩмь лШжЦйФємьЩя ШірХккя лШЧ лХШХгФпЪ Ъ 
зЧйЪкФиькЪ биФЩкіЩмь еХйХиькЧї гіиякзж, кФ язіЦ ШЧейісХкжЦ Ча'єзм лХШХгФпі. 

НФ лігЩмФбі ШірХккя лШЧ лХШХгФпЪ аЪгібиі, ЩлЧШЪгж, ікрЧвЧ Ча'єзмФ кХШЪЫЧйЧвЧ йФЦкФ 
зЧйЪкФиькЧї биФЩкЧЩмі Ъ гХШдФбкЪ биФЩкіЩмь, мФзЧд лХШХгФємьЩя Ъ гХШдФбкЪ биФЩкіЩмь 
еХйХиькФ гіиякзФ, кФ язіЦ ШЧейісХкжЦ Ча'єзм лХШХгФпі. 

15. ПігЩмФбЧю бігйЧбж Ъ еФмбХШгдХккі лШЧХзмЪ еХйиХЪЩмШЧю сЧгЧ бігбХгХккя 
еХйХиькЧї гіиякзж йЧдХ аЪмж ижрХ ЦЧвЧ кХбіглЧбігкіЩмь бжйЧвФй еФзЧкіб мФ лШжЦкямжЫ 
біглЧбігкЧ гЧ кжЫ кЧШйФмжбкЧ-лШФбЧбжЫ Фзміб. ЗйікФ мжлЪ ФзоіЧкХШкЧвЧ мЧбФШжЩмбФ ФаЧ 
лХШХмбЧШХккя ФзоіЧкХШкЧвЧ мЧбФШжЩмбФ б ікрХ вЧЩлЧгФШЩьзХ мЧбФШжЩмбЧ кХ є лігЩмФбЧю 
гия бігйЧбж Ъ еФмбХШгдХккі лШЧХзмЪ еХйиХЪЩмШЧю ФаЧ мХЫкіпкЧї гЧзЪйХкмФоії іе 
еХйиХЪЩмШЧю. 

16. ВігйЧбФ ЧШвФкЪ бжзЧкФбпЧї биФгж пж ЧШвФкЪ йіЩоХбЧвЧ ЩФйЧбШягЪбФккя Ъ кФгФккі 
еХйХиькЧї гіиякзж Ъ зЧШжЩмЪбФккя ФаЧ еФижрХккя зиЧлЧмФккя аХе ШЧевиягЪ йЧдЪмь аЪмж 
ЧЩзФШдХкі гЧ ЩЪгЪ. 

ЛмОммя 124. ЙСТягСз лПТПгОпі еПйПиькжХ гіиякСз б СТПкгФ 
1. ПХШХгФпФ б ЧШХкгЪ еХйХиькжЫ гіиякЧз, сЧ лХШХаЪбФюмь Ъ гХШдФбкіЦ ФаЧ 

зЧйЪкФиькіЦ биФЩкЧЩмі, егіЦЩкюємьЩя кФ лігЩмФбі ШірХккя біглЧбігкЧвЧ ЧШвФкЪ бжзЧкФбпЧї 
биФгж ФаЧ ЧШвФкЪ йіЩоХбЧвЧ ЩФйЧбШягЪбФккя евігкЧ е їЫ лЧбкЧбФдХккяйж, бжекФпХкжйж 
ЩмФммХю 122 оьЧвЧ КЧгХзЩЪ. 

2. ПХШХгФпФ б ЧШХкгЪ еХйХиькжЫ гіиякЧз, сЧ лХШХаЪбФюмь Ъ гХШдФбкіЦ ФаЧ 
зЧйЪкФиькіЦ биФЩкЧЩмі, егіЦЩкюємьЩя еФ ШХеЪиьмФмФйж лШЧбХгХккя еХйХиькжЫ мЧШвіб, зШій 
бжлФгзіб, бЩмФкЧбиХкжЫ пФЩмжкФйж гШЪвЧю, мШХмьЧю ЩмФммі 134 оьЧвЧ КЧгХзЩЪ. 

3. ПХШХгФпФ б ЧШХкгЪ еХйХиькжЫ гіиякЧз, сЧ лХШХаЪбФюмь Ъ гХШдФбкіЦ ФаЧ 
зЧйЪкФиькіЦ биФЩкЧЩмі, вШЧйФгякФй, юШжгжпкжй ЧЩЧаФй, бжекФпХкжй пФЩмжкФйж гШЪвЧю, 
мШХмьЧю ЩмФммі 134 оьЧвЧ КЧгХзЩЪ, егіЦЩкюємьЩя б лЧШягзЪ, бЩмФкЧбиХкЧйЪ ЩмФммХю 123 
оьЧвЧ КЧгХзЩЪ. 

4. ПХШХгФпФ б ЧШХкгЪ еХйХиькжЫ гіиякЧз, сЧ лХШХаЪбФюмь Ъ биФЩкЧЩмі вШЧйФгяк і 
юШжгжпкжЫ ЧЩіа, егіЦЩкюємьЩя еФ гЧвЧбЧШЧй ЧШХкгж йід биФЩкжзЧй еХйХиькЧї гіиякзж і 
ЧШХкгФШХй. 

ЛмОммя 1241. ЙСТягСз бУмОкСбиПккя еПйПиькжХ УПТбімФміб кО еПйияХ гПТдОбкСї, 
зСйФкОиькСї биОУкСУмі 

1. ОЩЧаФ, еФікмХШХЩЧбФкФ Ъ бЩмФкЧбиХккі еХйХиькЧвЧ ЩХШбімЪмЪ кФ еХйияЫ гХШдФбкЧї, 
зЧйЪкФиькЧї биФЩкЧЩмі, ебХШмФємьЩя е зиЧлЧмФккяй Ъ ШФеі, язсЧ: 

Ф) еХйХиькФ гіиякзФ кХ лХШХгФкФ Ъ зЧШжЩмЪбФккя ФаЧ Ъ ШФеі кХЧаЫігкЧЩмі 
бЩмФкЧбиХккя еХйХиькЧвЧ ЩХШбімЪмЪ кФ еХйияЫ, кХ ЩнЧШйЧбФкжЫ Ъ еХйХиькі гіиякзж, - гЧ 
ЧШвФкЪ бжзЧкФбпЧї биФгж, ЧШвФкЪ йіЩоХбЧвЧ ЩФйЧбШягЪбФккя, сЧ егіЦЩкює ШЧелЧШягдХккя 
еХйХиькЧю гіиякзЧю гХШдФбкЧї, зЧйЪкФиькЧї биФЩкЧЩмі; 

а) еХйХиькФ гіиякзФ лХШХаЪбФє Ъ зЧШжЩмЪбФккі - гЧ ЧШвФкЪ бжзЧкФбпЧї биФгж, ЧШвФкЪ 
йіЩоХбЧвЧ ЩФйЧбШягЪбФккя, сЧ егіЦЩкює ШЧелЧШягдХккя еХйХиькЧю гіиякзЧю гХШдФбкЧї, 
зЧйЪкФиькЧї биФЩкЧЩмі, ФаЧ гЧ еХйиХзЧШжЩмЪбФпФ. 

К зиЧлЧмФккі йФє аЪмж еФекФпХкФ йХмФ бЩмФкЧбиХккя еХйХиькЧвЧ ЩХШбімЪмЪ. 
ДЧ зиЧлЧмФккя гЧгФюмьЩя: 
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Ф) зЧлії гЧзЪйХкміб, сЧ лігмбХШгдЪюмь лШФбЧ биФЩкЧЩмі еФябкжзФ кФ аЪгібиі, ЩлЧШЪгж, 
сЧ ШЧемФрЧбФкі кФ еХйХиькіЦ гіиякоі (еФ кФябкЧЩмі); 

а) лжЩьйЧбХ лЧвЧгдХккя еХйиХзЧШжЩмЪбФпФ (Ъ ШФеі бЩмФкЧбиХккя еХйХиькЧвЧ 
ЩХШбімЪмЪ сЧгЧ ЩнЧШйЧбФкЧї еХйХиькЧї гіиякзж, язФ лХШХаЪбФє Ъ зЧШжЩмЪбФккі, еФ 
гЧвЧбЧШЧй е ЧШвФкЧй бжзЧкФбпЧї биФгж, ЧШвФкЧй йіЩоХбЧвЧ ЩФйЧбШягЪбФккя, сЧ егіЦЩкює 
ШЧелЧШягдХккя еХйХиькЧю гіиякзЧю гХШдФбкЧї, зЧйЪкФиькЧї биФЩкЧЩмі), ЩлШФбдкіЩмь 
ліглжЩЪ кФ язЧйЪ еФЩбігпЪємьЩя кЧмФШіФиькЧ; 

б) лШЧХзм гЧвЧбЧШЪ лШЧ бЩмФкЧбиХккя еХйХиькЧвЧ ЩХШбімЪмЪ (Ъ ШФеі бЩмФкЧбиХккя 
еХйХиькЧвЧ ЩХШбімЪмЪ сЧгЧ ЩнЧШйЧбФкЧї еХйХиькЧї гіиякзж); 

в) вШФніпкі йФмХШіФиж іе еФекФпХккяй ЧШієкмЧбкЧвЧ йіЩоя ШЧемФрЪбФккя мФ лиЧсі 
еХйХиькЧї гіиякзж, язЪ лХШХгаФпФємьЩя ЩнЧШйЪбФмж е йХмЧю бЩмФкЧбиХккя еХйХиькЧвЧ 
ЩХШбімЪмЪ (Ъ ШФеі кХЧаЫігкЧЩмі нЧШйЪбФккя еХйХиькЧї гіиякзж гХШдФбкЧї, зЧйЪкФиькЧї 
биФЩкЧЩмі е йХмЧю бЩмФкЧбиХккя еХйХиькЧвЧ ЩХШбімЪмЪ); 

ґ) мХЫкіпкФ гЧзЪйХкмФоія іе еХйиХЪЩмШЧю сЧгЧ бЩмФкЧбиХккя йХд пФЩмжкж еХйХиькЧї 
гіиякзж, кФ язЪ лЧржШюємьЩя лШФбЧ ЩЪаЧШХкгж, ЩХШбімЪмЪ, сЧ ШЧеШЧаияємьЩя аХе ЧгХШдФккя 
гЧебЧиЪ кФ її ШЧеШЧаиХккя (Ъ ШФеі бЩмФкЧбиХккя еХйХиькЧвЧ ЩХШбімЪмЪ сЧгЧ ЩнЧШйЧбФкЧї 
еХйХиькЧї гіиякзж). 

2. К ШФеі кХЧаЫігкЧЩмі бЩмФкЧбиХккя еХйХиькЧвЧ ЩХШбімЪмЪ кФ ЩнЧШйЧбФкіЦ еХйХиькіЦ 
гіиякоі: 

ЧЩЧаФ біглЧбігкЧ гЧ лЪкзмЪ "Ф" пФЩмжкж лХШрЧї оієї ЩмФммі лШжЦйФє ШірХккя лШЧ 
кФгФккя евЧгж кФ бЩмФкЧбиХккя еХйХиькЧвЧ ЩХШбімЪмЪ мФ еФаХелХпЪє ЪзиФгХккя гЧвЧбЧШЪ 
лШЧ бЩмФкЧбиХккя еХйХиькЧвЧ ЩХШбімЪмЪ ФаЧ кФгФє йЧмжбЧбФкЪ бігйЧбЪ Ъ ЦЧвЧ 
бЩмФкЧбиХккі; 

ЧЩЧаФ біглЧбігкЧ гЧ лЪкзмЪ "а" пФЩмжкж лХШрЧї оієї ЩмФммі еФаХелХпЪє ЪзиФгХккя 
гЧвЧбЧШЪ лШЧ бЩмФкЧбиХккя еХйХиькЧвЧ ЩХШбімЪмЪ ФаЧ кФгФє йЧмжбЧбФкЪ бігйЧбЪ Ъ ЦЧвЧ 
бЩмФкЧбиХккі. 

КзиФгХккя гЧвЧбЧШЪ лШЧ бЩмФкЧбиХккя еХйХиькЧвЧ ЩХШбімЪмЪ е ЧШвФкЧй бжзЧкФбпЧї 
биФгж, ЧШвФкЧй йіЩоХбЧвЧ ЩФйЧбШягЪбФккя егіЦЩкюємьЩя кФ лігЩмФбі ШірХккя оьЧвЧ ЧШвФкЪ. 
К ШФеі бігйЧбж б ЪзиФгХккі гЧвЧбЧШЪ лШЧ бЩмФкЧбиХккя еХйХиькЧвЧ ЩХШбімЪмЪ сЧгЧ 
ЩнЧШйЧбФкЧї еХйХиькЧї гіиякзж гХШдФбкЧї, зЧйЪкФиькЧї биФЩкЧЩмі мФзжЦ гЧвЧбіШ 
бжекФємьЩя ЪзиФгХкжй еФ ШірХккяй ЩЪгЪ. 

3. К ШФеі кХЧаЫігкЧЩмі нЧШйЪбФккя еХйХиькЧї гіиякзж гХШдФбкЧї, зЧйЪкФиькЧї 
биФЩкЧЩмі е йХмЧю бЩмФкЧбиХккя еХйХиькЧвЧ ЩХШбімЪмЪ ЧШвФк бжзЧкФбпЧї биФгж, ЧШвФк 
йіЩоХбЧвЧ ЩФйЧбШягЪбФккя лШЧмявЧй ЧгкЧвЧ йіЩяоя е гкя ЧмШжйФккя зиЧлЧмФккя лШжЦйФє 
ШірХккя лШЧ кФгФккя гЧебЧиЪ кФ ШЧеШЧаиХккя лШЧХзмЪ еХйиХЪЩмШЧю сЧгЧ бігбХгХккя 
еХйХиькЧї гіиякзж. 

К ШФеі кФгФккя гЧебЧиЪ кФ ШЧеШЧаиХккя лШЧХзмЪ еХйиХЪЩмШЧю сЧгЧ бігбХгХккя 
еХйХиькЧї гіиякзж ЧШвФк бжзЧкФбпЧї биФгж пж ЧШвФк йіЩоХбЧвЧ ЩФйЧбШягЪбФккя, язжЦ 
кФгФб мФзжЦ гЧебіи, еЧаЧб'яеФкжЦ лШЧмявЧй гХЩямж ШЧаЧпжЫ гкіб е гкя лШжЦкяммя ШірХккя 
лШЧ кФгФккя гЧебЧиЪ бігЧаШФежмж кФ зФШмЧвШФніпкіЦ ЧЩкЧбі ДХШдФбкЧвЧ еХйХиькЧвЧ 
зФгФЩмШЪ ЧШієкмЧбкХ йіЩоХ ШЧемФрЪбФккя еХйХиькЧї гіиякзж, еФекФпжмж гФмЪ мФ кЧйХШ 
біглЧбігкЧвЧ ШірХккя, Ф мФзЧд йФЦаЪмкє оіиьЧбХ лШжекФпХккя еХйХиькЧї гіиякзж. 

ЗФекФпХкФ ікнЧШйФоія ЧлШжиюгкюємьЩя кФ аХеЧлиФмкіЦ ЧЩкЧбі кФ ЧніоіЦкЧйЪ бХа-
ЩФЦмі оХкмШФиькЧвЧ ЧШвФкЪ бжзЧкФбпЧї биФгж, сЧ ШХФиіеЪє гХШдФбкЪ лЧиімжзЪ Ъ ЩнХШі 
еХйХиькжЫ бігкЧЩжк. 

К ШірХккі ЧШвФкЪ бжзЧкФбпЧї биФгж, ЧШвФкЪ йіЩоХбЧвЧ ЩФйЧбШягЪбФккя лШЧ бігйЧбЪ Ъ 
кФгФккі гЧебЧиЪ кФ ШЧеШЧаиХккя лШЧХзмЪ еХйиХЪЩмШЧю сЧгЧ бігбХгХккя еХйХиькЧї гіиякзж 
йФє еФекФпФмжЩя бжпХШлкжЦ лХШХиіз лігЩмФб гия мФзЧї бігйЧбж е ЧаЧб'яезЧбжй лЧЩжиФккяй 
кФ еФзЧкж мФ лШжЦкямі біглЧбігкЧ гЧ кжЫ кЧШйФмжбкЧ-лШФбЧбі Фзмж, сЧ ШХвЪиююмь 
бігкЧЩжкж Ъ біглЧбігкіЦ ЩнХШі. 

ПЧбмЧШкХ кФгФккя бігйЧбж е лігЩмФб, кХ еФекФпХкжЫ Ъ ШФкірХ кФгФкіЦ бігйЧбі, кХ 
гЧлЪЩзФємьЩя, зШій кХ ЪЩЪкХккя пж ЪЩЪкХккя кХ б лЧбкЧйЪ ЧаЩяеі еФябкжзЧй лШжпжк, сЧ 
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ЩмФиж лігЩмФбЧю гия лЧлХШХгкьЧї бігйЧбж, Ф мФзЧд бжлФгзіб, зЧиж лігЩмФбФ бігйЧбж 
бжкжзиФ ліекірХ кФгФккя лЧлХШХгкьЧї бігйЧбж. 

К ШФеі язсЧ Ъ йіЩяпкжЦ ЩмШЧз е гкя ШХєЩмШФоії зиЧлЧмФккя лШЧ кФгФккя гЧебЧиЪ кФ 
ШЧеШЧаиХккя лШЧХзмЪ еХйиХЪЩмШЧю сЧгЧ бігбХгХккя еХйХиькЧї гіиякзж е йХмЧю 
бЩмФкЧбиХккя еХйХиькЧвЧ ЩХШбімЪмЪ гия аЪгібкжомбФ, ШЧейісХккя мФ ХзЩлиЪФмФоії иікіЦкжЫ 
Ча'єзміб ХкХШвХмжпкЧї ікнШФЩмШЪзмЪШж ФаЧ Ъ ШФеі ШЧемФрЪбФккя кФ еХйХиькіЦ гіиякоі, язЪ 
лХШХгаФпФємьЩя ЩнЧШйЪбФмж, аЪгібХиь, ЩлЧШЪг, язі лХШХаЪбФюмь Ъ биФЩкЧЩмі еФябкжзФ, мФ 
кХЧаЫігкЧЩмі бЩмФкЧбиХккя еХйХиькЧвЧ ЩХШбімЪмЪ гия ШЧейісХккя, гЧЩмЪлЪ мФ ХзЩлиЪФмФоії 
мФзжЫ аЪгібХиь, ЩлЧШЪг, біглЧбігкжЦ ЧШвФк бжзЧкФбпЧї биФгж ФаЧ ЧШвФк йіЩоХбЧвЧ 
ЩФйЧбШягЪбФккя кХ кФгФб гЧебЧиЪ кФ ШЧеШЧаиХккя гЧзЪйХкмФоії іе еХйиХЪЩмШЧю ФаЧ 
йЧмжбЧбФкЪ бігйЧбЪ Ъ ЦЧвЧ кФгФккі, ЧЩЧаФ, еФоізФбиХкФ б ЧгХШдФккі Ъ зЧШжЩмЪбФккя 
еХйХиькЧї гіиякзж іе еХйХиь гХШдФбкЧї ФаЧ зЧйЪкФиькЧї биФЩкЧЩмі, Ъ йіЩяпкжЦ ЩмШЧз е гкя 
еФзікпХккя еФекФпХкЧвЧ ЩмШЧзЪ йФє лШФбЧ еФйЧбжмж ШЧеШЧаиХккя гЧзЪйХкмФоії іе 
еХйиХЪЩмШЧю аХе кФгФккя мФзЧвЧ гЧебЧиЪ, лШЧ сЧ лжЩьйЧбЧ лЧбігЧйияє біглЧбігкжЦ ЧШвФк 
бжзЧкФбпЧї биФгж ФаЧ ЧШвФк йіЩоХбЧвЧ ЩФйЧбШягЪбФккя. 

ДЧ лжЩьйЧбЧвЧ лЧбігЧйиХккя гЧгФємьЩя гЧвЧбіШ кФ бжзЧкФккя ШЧаім іе еХйиХЪЩмШЧю 
сЧгЧ бігбХгХккя еХйХиькЧї гіиякзж. 

ПШЧмявЧй рХЩмж йіЩяоіб е гкя лШжЦкяммя ШірХккя лШЧ кФгФккя гЧебЧиЪ кФ 
ШЧеШЧаиХккя лШЧХзмЪ еХйиХЪЩмШЧю сЧгЧ бігбХгХккя еХйХиькЧї гіиякзж б йХдФЫ 
ЧШієкмЧбкЧвЧ йіЩоя ШЧемФрЪбФккя еХйХиькжЫ гіиякЧз, гЧебіи кФ ШЧеШЧаиХккя лШЧХзмЪ 
еХйиХЪЩмШЧю сЧгЧ бігбХгХккя язЧї кФгФкжЦ біглЧбігкжй ЧШвФкЧй, еФаЧШЧкяємьЩя: 

 кФгФккя гЧебЧиіб кФ ШЧеШЧаиХккя гЧзЪйХкмФоії іе еХйиХЪЩмШЧю, язФ 
лХШХгаФпФє нЧШйЪбФккя еХйХиькжЫ гіиякЧз; 

 лХШХгФпФ еХйХиькжЫ гіиякЧз гХШдФбкЧї, зЧйЪкФиькЧї биФЩкЧЩмі Ъ биФЩкіЩмь, 
зЧШжЩмЪбФккя. 

4. ПШЧХзм еХйиХЪЩмШЧю сЧгЧ бігбХгХккя еХйХиькЧї гіиякзж ШЧеШЧаияємьЩя 
ЩЪа'єзмФйж вЧЩлЧгФШюбФккя, язі є бжзЧкФбояйж ШЧаім іе еХйиХЪЩмШЧю евігкЧ іе еФзЧкЧй, Ъ 
ЩмШЧзж, сЧ ЧаЪйЧбиююмьЩя ЪвЧгЧю ЩмЧШік, ФиХ кХ аіиьрХ рХЩмж йіЩяоіб. 

РЧеШЧаиХкжЦ лШЧХзм еХйиХЪЩмШЧю сЧгЧ бігбХгХккя еХйХиькЧї гіиякзж лЧгФємьЩя кФ 
еФмбХШгдХккя ЧШвФкЪ бжзЧкФбпЧї биФгж, ЧШвФкЪ йіЩоХбЧвЧ ЩФйЧбШягЪбФккя, сЧ егіЦЩкює 
ШЧелЧШягдХккя еХйХиькЧю гіиякзЧю, язжЦ лШЧмявЧй ЧгкЧвЧ йіЩяоя е гкя ЦЧвЧ ЧмШжйФккя 
еЧаЧб'яеФкжЦ еФмбХШгжмж лШЧХзм мФ лШжЦкямж ШірХккя лШЧ кФгФккя евЧгж кФ бЩмФкЧбиХккя 
еХйХиькЧвЧ ЩХШбімЪмЪ ФаЧ кФгФмж йЧмжбЧбФкЪ бігйЧбЪ Ъ ЦЧвЧ еФмбХШгдХккі. РірХккя лШЧ 
кФгФккя евЧгж кФ бЩмФкЧбиХккя еХйХиькЧвЧ ЩХШбімЪмЪ є лігЩмФбЧю гия ЪзиФгХккя гЧвЧбЧШЪ 
лШЧ бЩмФкЧбиХккя еХйХиькЧвЧ ЩХШбімЪмЪ. К ШФеі язсЧ ШЧеШЧаиХкжЦ лШЧХзм еХйиХЪЩмШЧю 
сЧгЧ бігбХгХккя еХйХиькЧї гіиякзж кХ аЪб лЧгФкжЦ кФ еФмбХШгдХккя лШЧмявЧй рХЩмж 
йіЩяоіб е гкя кФгФккя гЧебЧиЪ кФ ЦЧвЧ ШЧеШЧаиХккя, ШірХккя лШЧ кФгФккя мФзЧвЧ гЧебЧиЪ 
бмШФпФюмь пжккіЩмь. ЗФекФпХкжЦ ЩмШЧз йЧдХ аЪмж лШЧгЧбдХкжЦ кХ аіиьр яз кФ ріЩмь 
йіЩяоіб ЧШвФкЧй бжзЧкФбпЧї биФгж, ЧШвФкЧй йіЩоХбЧвЧ ЩФйЧбШягЪбФккя, язжЦ кФгФб гЧебіи 
кФ ШЧеШЧаиХккя лШЧХзмЪ еХйиХЪЩмШЧю сЧгЧ бігбХгХккя еХйХиькЧї гіиякзж еФ зиЧлЧмФккяй 
ЧЩЧаж, еФікмХШХЩЧбФкЧї Ъ бЩмФкЧбиХккі еХйХиькЧвЧ ЩХШбімЪмЪ. 

5. К ШФеі бігйЧбж ЧЩЧаж біглЧбігкЧ гЧ лЪкзмЪ "Ф" пФЩмжкж лХШрЧї оієї ЩмФммі Ъ лШжЦкяммі 
ШірХккя лШЧ еФмбХШгдХккя лШЧХзмЪ еХйиХЪЩмШЧю сЧгЧ бігбХгХккя еХйХиькЧї гіиякзж 
мФ/ФаЧ ЪзиФгХккя гЧвЧбЧШЪ лШЧ бЩмФкЧбиХккя еХйХиькЧвЧ ЩХШбімЪмЪ, мФзжЦ еХйХиькжЦ 
ЩХШбімЪм бЩмФкЧбиюємьЩя еФ ШірХккяй ЩЪгЪ еФ лЧеЧбЧй ЧЩЧаж, еФікмХШХЩЧбФкЧї Ъ 
бЩмФкЧбиХккі еХйХиькЧвЧ ЩХШбімЪмЪ. 

ЛмОммя 125. ВжкжзкПккя лТОбО кО еПйПиькФ гіиякзФ 
ПШФбЧ биФЩкЧЩмі кФ еХйХиькЪ гіиякзЪ, Ф мФзЧд лШФбЧ лЧЩміЦкЧвЧ зЧШжЩмЪбФккя мФ 

лШФбЧ ЧШХкгж еХйХиькЧї гіиякзж бжкжзФюмь е йЧйХкмЪ гХШдФбкЧї ШХєЩмШФоії ожЫ лШФб. 
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ЛмОммя 126. ИнСТйиПккя ТПпСбжХ лТОб кО еПйПиькФ гіиякзФ 
ПШФбЧ биФЩкЧЩмі, зЧШжЩмЪбФккя еХйХиькЧю гіиякзЧю ЧнЧШйиюємьЩя біглЧбігкЧ гЧ 

ЗФзЧкЪ КзШФїкж "ПШЧ гХШдФбкЪ ШХєЩмШФоію ШХпЧбжЫ лШФб кФ кХШЪЫЧйХ йФЦкЧ мФ їЫ 
ЧамядХкь". 

ЛмОммя 1261. ЙСкСбиПккя гСвСбСТФ СТПкгж еПйиі, гСвСбСТФ лТС бУмОкСбиПккя 
еПйПиькСвС УПТбімФмФ, гСвСбСТіб лТС кОгОккя лТОбО зСТжУмФбОккя еПйПиькСю 

гіиякзСю гия УіиьУьзСвСУлСгОТУьзжХ лСмТПа ОаС гия еОаФгСбж 
1. ДЧвЧбЧШЧй ЧШХкгж еХйиі, гЧвЧбЧШЧй лШЧ бЩмФкЧбиХккя еХйХиькЧвЧ ЩХШбімЪмЪ, 

гЧвЧбЧШФйж лШЧ кФгФккя лШФбФ зЧШжЩмЪбФккя еХйХиькЧю гіиякзЧю гия 
ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзжЫ лЧмШХа ФаЧ гия еФаЪгЧбж йЧдХ бЩмФкЧбиюбФмжЩя ЪйЧбФ сЧгЧ 
лЧкЧбиХккя мФзжЫ гЧвЧбЧШіб. 

КйЧбФ сЧгЧ лЧкЧбиХккя гЧвЧбЧШЪ кХ йЧдХ бЩмФкЧбиюбФмжЩя б гЧвЧбЧШі ЧШХкгж 
еХйиі, гЧвЧбЧШі лШЧ бЩмФкЧбиХккя еХйХиькЧвЧ ЩХШбімЪмЪ, гЧвЧбЧШФЫ лШЧ кФгФккя лШФбФ 
зЧШжЩмЪбФккя еХйХиькЧю гіиякзЧю гия ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзжЫ лЧмШХа ФаЧ гия еФаЪгЧбж 
сЧгЧ еХйХиькжЫ гіиякЧз гХШдФбкЧї мФ зЧйЪкФиькЧї биФЩкЧЩмі, зШій бжлФгзіб, язсЧ кФ мФзжЫ 
еХйХиькжЫ гіиякзФЫ ШЧемФрЧбФкі аЪгібиі ФаЧ ЩлЧШЪгж, сЧ лХШХаЪбФюмь Ъ биФЩкЧЩмі 
зЧШжЩмЪбФпФ ФаЧ кФаЪбФпФ лШФбФ зЧШжЩмЪбФккя еХйХиькЧю гіиякзЧю. 

2. ЯзсЧ гЧвЧбіШ йіЩмжмь ЪйЧбЪ лШЧ ЦЧвЧ лЧкЧбиХккя ліЩия еФзікпХккя ЩмШЧзЪ, кФ язжЦ 
ЦЧвЧ ЪзиФгХкЧ, оХЦ гЧвЧбіШ лЧкЧбиюємьЩя кФ мФзжЦ ЩФйжЦ ЩмШЧз і кФ мФзжЫ ЩФйжЫ ЪйЧбФЫ. 
ПЧкЧбиХккяй гЧвЧбЧШЪ ббФдФємьЩя лЧкЧбиХккя гЧвЧбЧШЪ аХе бпжкХккя ЩмЧШЧкФйж 
гЧвЧбЧШЪ лжЩьйЧбЧвЧ лШФбЧпжкЪ лШЧ ЦЧвЧ лЧкЧбиХккя б ШФеі бігЩЪмкЧЩмі еФябж Чгкієї іе 
ЩмЧШік лШЧ бжзиюпХккя е ДХШдФбкЧвЧ ШХєЩмШЪ ШХпЧбжЫ лШФб кФ кХШЪЫЧйХ йФЦкЧ бігЧйЧЩмХЦ 
лШЧ лЧкЧбиХккя гЧвЧбЧШЪ. ВпжкХккя ікржЫ гіЦ ЩмЧШЧкФйж гЧвЧбЧШЪ гия ЦЧвЧ лЧкЧбиХккя кХ 
бжйФвФємьЩя. 

3. СмЧШЧкФ гЧвЧбЧШЪ, язФ аФдФє ЩзЧШжЩмФмжЩя лШФбЧй бігйЧбж біг лЧкЧбиХккя 
гЧвЧбЧШЪ кХ ліекір яз еФ йіЩяоь гЧ гФмж еФзікпХккя гії мФзЧвЧ гЧвЧбЧШЪ, лЧгФє гЧ 
ДХШдФбкЧвЧ ШХєЩмШЪ ШХпЧбжЫ лШФб кФ кХШЪЫЧйХ йФЦкЧ еФябЪ лШЧ бжзиюпХккя е оьЧвЧ 
ШХєЩмШЪ бігЧйЧЩмХЦ лШЧ лЧкЧбиХккя гЧвЧбЧШЪ. 

4. К ШФеі бігЩЪмкЧЩмі еФябж лШЧ бжзиюпХккя е ДХШдФбкЧвЧ ШХєЩмШЪ ШХпЧбжЫ лШФб кФ 
кХШЪЫЧйХ йФЦкЧ бігЧйЧЩмХЦ лШЧ лЧкЧбиХккя гЧвЧбЧШЪ гЧ гФмж еФзікпХккя гії мФзЧвЧ 
гЧвЧбЧШЪ ліЩия кФЩмФккя біглЧбігкЧї гФмж еФзікпХккя гії гЧвЧбЧШЪ гХШдФбкФ ШХєЩмШФоія 
ШХпЧбЧвЧ лШФбФ лШЧгЧбдЪємьЩя кФ мЧЦ ЩФйжЦ ЩмШЧз. 

ГиОбО 20. 
 ЙКИДАЖ ЗДЖДЙЬЗИН ДІЙЯЗИК АБИ ЙКАВ ЗА ЗИН ЗА ЙІДЛМАВІ ЦИВІЙЬЗИ-

ЙКАВИВИН ДИГИВИКІВ 

ЛмОммя 127. ЙТСгОд еПйПиькжХ гіиякСз гПТдОбкСї пж зСйФкОиькСї биОУкСУмі мО 
кОаФммя лТОб зСТжУмФбОккя кжйж 

1. ОШвФкж гХШдФбкЧї биФгж, РФгФ йікіЩмШіб АбмЧкЧйкЧї РХЩлЪаиізж КШжй мФ ЧШвФкж 
йіЩоХбЧвЧ ЩФйЧбШягЪбФккя біглЧбігкЧ гЧ їЫ лЧбкЧбФдХкь, бжекФпХкжЫ ЩмФммХю 122 оьЧвЧ 
КЧгХзЩЪ, егіЦЩкююмь лШЧгФд еХйХиькжЫ гіиякЧз гХШдФбкЧї пж зЧйЪкФиькЧї биФЩкЧЩмі ФаЧ 
лХШХгФюмь їЫ Ъ зЧШжЩмЪбФккя (ЧШХкгЪ, ЩЪлХШніоіЦ, ХйнімХбежЩ) вШЧйФгякФй, юШжгжпкжй 
ЧЩЧаФй мФ ікЧеХйкжй гХШдФбФй кФ лігЩмФбФЫ мФ б лЧШягзЪ, бЩмФкЧбиХкжЫ ожй КЧгХзЩЧй. 

2. ПШЧгФд еХйХиькжЫ гіиякЧз гХШдФбкЧї пж зЧйЪкФиькЧї биФЩкЧЩмі мФ кФаЪммя лШФб 
зЧШжЩмЪбФккя кжйж (ЧШХкгж, ЩЪлХШніоію, ХйнімХбежЩЪ) егіЦЩкююмьЩя кФ зЧкзЪШХкмкжЫ 
еФЩФгФЫ (кФ еХйХиькжЫ мЧШвФЫ) Ъ нЧШйі ХиХзмШЧккЧвЧ ФЪзоіЧкЪ Ъ бжлФгзФЫ мФ лЧШягзЪ, 
бЩмФкЧбиХкжЫ виФбЧю 21 оьЧвЧ КЧгХзЩЪ. 

3. НХ гЧлЪЩзФємьЩя бігпЪдХккя ЧШХкгЧбФкжЫ еХйХиькжЫ гіиякЧз гХШдФбкЧї ФаЧ 
зЧйЪкФиькЧї биФЩкЧЩмі аХе евЧгж ЧШХкгФШя. 
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ЛмОммя 128. ЙСТягСз лТСгОдФ еПйПиькжХ гіиякСз гПТдОбкСї мО зСйФкОиькСї 
биОУкСУмі вТСйОгякОй мО юТжгжпкжй СУСаОй 

1. ПШЧгФд вШЧйФгякФй і юШжгжпкжй ЧЩЧаФй еХйХиькжЫ гіиякЧз гХШдФбкЧї (зШій 
еХйХиькжЫ гіиякЧз, кФ язжЫ ШЧемФрЧбФкі Ча'єзмж, язі лігиявФюмь лШжбФмжеФоії) мФ 
зЧйЪкФиькЧї биФЩкЧЩмі гия лЧмШХа, бжекФпХкжЫ ожй КЧгХзЩЧй, лШЧбФгжмьЩя йіЩоХбжйж 
гХШдФбкжйж ФгйікіЩмШФоіяйж, РФгЧю йікіЩмШіб АбмЧкЧйкЧї РХЩлЪаиізж КШжй ФаЧ ЧШвФкФйж 
йіЩоХбЧвЧ ЩФйЧбШягЪбФккя б йХдФЫ їЫ лЧбкЧбФдХкь. 

АаеФо гШЪвжЦ бжзиюпХкЧ. 
ОЩЧаижбЧЩмі лШЧгФдЪ еХйХиькжЫ гіиякЧз, кФ язжЫ ШЧемФрЧбФкі Ча'єзмж кХШЪЫЧйЧвЧ 

біЦЩьзЧбЧвЧ йФЦкФ, сЧ лігиявФюмь ШХФиіеФоії, мФ еХйХиькжЫ гіиякЧз, язі бжбіиькяюмьЩя Ъ 
лШЧоХЩі ШХнЧШйЪбФккя ЗаШЧЦкжЫ Сжи КзШФїкж, ДХШдФбкЧї ЩлХоіФиькЧї ЩиЪдаж мШФкЩлЧШмЪ, 
бЩмФкЧбиююмьЩя еФзЧкЧй. 

2. ГШЧйФгякж мФ юШжгжпкі ЧЩЧаж, еФоізФбиХкі Ъ лШжгаФккі еХйХиькжЫ гіиякЧз Ъ 
биФЩкіЩмь, лЧгФюмь еФябЪ (зиЧлЧмФккя) гЧ біглЧбігкЧвЧ ЧШвФкЪ бжзЧкФбпЧї биФгж ФаЧ 
ЩіиьЩьзЧї, ЩХижскЧї, йіЩьзЧї ШФгж пж гХШдФбкЧвЧ ЧШвФкЪ лШжбФмжеФоії. К еФябі (зиЧлЧмФккі) 
еФекФпФюмьЩя йіЩоХ ШЧемФрЪбФккя еХйХиькЧї гіиякзж, її оіиьЧбХ лШжекФпХккя, ШЧейіШж мФ 
лиЧсФ, Ф мФзЧд евЧгФ кФ ЪзиФгХккя гЧвЧбЧШЪ лШЧ ЧлиФмЪ ФбФкЩЧбЧвЧ бкХЩзЪ б ШФЫЪкЧз 
ЧлиФмж оікж еХйХиькЧї гіиякзж. 

ДЧ еФябж (зиЧлЧмФккя) гЧгФюмьЩя: 
Ф) гЧзЪйХкм, сЧ лЧЩбігпЪє лШФбЧ зЧШжЩмЪбФккя еХйХиькЧю гіиякзЧю (Ъ ШФеі ЦЧвЧ 

кФябкЧЩмі), мФ гЧзЪйХкмж, сЧ лЧЩбігпЪюмь лШФбЧ биФЩкЧЩмі кФ кХШЪЫЧйХ йФЦкЧ (аЪгібиі мФ 
ЩлЧШЪгж), ШЧемФрЧбФкХ кФ оіЦ еХйХиькіЦ гіиякоі (Ъ ШФеі кФябкЧЩмі кФ еХйХиькіЦ гіиякоі 
аЪгібХиь, ЩлЧШЪг); 

а) зЧлія ЪЩмФкЧбпжЫ гЧзЪйХкміб гия юШжгжпкЧї ЧЩЧаж, Ф гия вШЧйФгякжкФ - зЧлія 
гЧзЪйХкмФ, сЧ лЧЩбігпЪє ЧЩЧаЪ; 

б) бжзиюпХкЧ 
в) зЧлія ЩбігЧомбФ лШЧ ШХєЩмШФоію лЧЩміЦкЧвЧ лШХгЩмФбкжомбФ е лШФбЧй бХгХккя 

вЧЩлЧгФШЩьзЧї гіяиькЧЩмі кФ мХШжмЧШії КзШФїкж - гия юШжгжпкжЫ ЧЩіа, ЩмбЧШХкжЫ мФ 
еФШХєЩмШЧбФкжЫ біглЧбігкЧ гЧ еФзЧкЧгФбЩмбФ ікЧеХйкЧї гХШдФбж. 

3. ОШвФк гХШдФбкЧї биФгж, РФгФ йікіЩмШіб АбмЧкЧйкЧї РХЩлЪаиізж КШжй ФаЧ ЧШвФк 
йіЩоХбЧвЧ ЩФйЧбШягЪбФккя Ъ йіЩяпкжЦ ЩмШЧз ШЧевиягФє еФябЪ (зиЧлЧмФккя) і лШжЦйФє 
ШірХккя лШЧ кФгФккя гЧебЧиЪ кФ ШЧеШЧаиХккя лШЧХзмЪ еХйиХЪЩмШЧю сЧгЧ бігбХгХккя 
еХйХиькЧї гіиякзж (язсЧ мФзжЦ лШЧХзм бігЩЪмкіЦ) мФ/ФаЧ лШЧ лШЧбХгХккя ХзЩлХШмкЧї 
вШЧрЧбЧї Чоікзж еХйХиькЧї гіиякзж (зШій еХйХиькжЫ гіиякЧз лиЧсХю лЧкФг 50 вХзмФШіб гия 
ШЧейісХккя бігзШжмжЫ ЩлЧШмжбкжЫ і ніезЪиьмЪШкЧ-ЧегЧШЧбпжЫ ЩлЧШЪг) пж лШЧ бігйЧбЪ б 
лШЧгФдЪ іе еФекФпХккяй ЧаґШЪкмЧбФкжЫ лШжпжк бігйЧбж. 

4. ВжзиюпХкЧ  
5. ПігЩмФбЧю гия бігйЧбж б лШЧгФдЪ еХйХиькЧї гіиякзж є: 
Ф) кХлЧгФккя гЧзЪйХкміб, кХЧаЫігкжЫ гия лШжЦкяммя ШірХккя сЧгЧ лШЧгФдЪ мФзЧї 

еХйХиькЧї гіиякзж; 
а) бжябиХккя кХгЧЩмЧбіШкжЫ бігЧйЧЩмХЦ Ъ лЧгФкжЫ гЧзЪйХкмФЫ; 
б) язсЧ сЧгЧ ЩЪа'єзмФ ліглШжєйкжоьзЧї гіяиькЧЩмі лЧШЪрХкФ ЩлШФбФ лШЧ аФкзШЪмЩмбЧ 

ФаЧ лШжлжкХккя ЦЧвЧ гіяиькЧЩмі; 
в) бЩмФкЧбиХкФ ожй КЧгХзЩЧй еФаЧШЧкФ кФ лХШХгФпЪ еХйХиькЧї гіиякзж Ъ лШжбФмкЪ 

биФЩкіЩмь; 
ґ) бігйЧбФ біг ЪзиФгХккя гЧвЧбЧШЪ лШЧ ЧлиФмЪ ФбФкЩЧбЧвЧ бкХЩзЪ б ШФЫЪкЧз ЧлиФмж 

оікж еХйХиькЧї гіиякзж. 
6. РірХккя РФгж йікіЩмШіб АбмЧкЧйкЧї РХЩлЪаиізж КШжй, йіЩоХбЧї гХШдФбкЧї 

ФгйікіЩмШФоії, ЩіиьЩьзЧї, ЩХижскЧї, йіЩьзЧї ШФгж лШЧ лШЧгФд еХйХиькЧї гіиякзж є лігЩмФбЧю 
гия ЪзиФгФккя гЧвЧбЧШЪ зЪлібиі-лШЧгФдЪ еХйХиькЧї гіиякзж. 
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КзиФгФккя гЧвЧбЧШіб зЪлібиі-лШЧгФдЪ еХйХиькжЫ гіиякЧз, кФ язжЫ ШЧемФрЧбФкі 
Ча'єзмж, язі лігиявФюмь лШжбФмжеФоії, егіЦЩкюємьЩя біглЧбігкЧ гЧ лЧШягзЪ, бжекФпХкЧвЧ 
пФЩмжкЧю лХШрЧю оієї ЩмФммі. 

7. ДЧвЧбіШ зЪлібиі-лШЧгФдЪ еХйХиькЧї гіиякзж лігиявФє кЧмФШіФиькЧйЪ лЧЩбігпХккю. 
ДЧзЪйХкм лШЧ ЧлиФмЪ ФаЧ лШЧ ЩлиФмЪ лХШрЧвЧ лиФмХдЪ (Ъ ШФеі лШЧгФдЪ еХйХиькЧї гіиякзж е 
ШЧеЩмШЧпХккяй лиФмХдЪ) ШФеЧй е гЧвЧбЧШЧй зЪлібиі-лШЧгФдЪ є лігЩмФбЧю гия гХШдФбкЧї 
ШХєЩмШФоії лШФбФ биФЩкЧЩмі кФ мФзЪ еХйХиькЪ гіиякзЪ. 

8. МікФ еХйХиькЧї гіиякзж бжекФпФємьЩя еФ ХзЩлХШмкЧю вШЧрЧбЧю ЧоікзЧю, сЧ 
лШЧбЧгжмьЩя ЩЪа'єзмФйж вЧЩлЧгФШюбФккя, язі є ЩЪа'єзмФйж ЧоікЧпкЧї гіяиькЧЩмі Ъ ЩнХШі 
Чоікзж еХйХиь біглЧбігкЧ гЧ еФзЧкЪ, кФ еФйЧбиХккя ЧШвФкіб гХШдФбкЧї биФгж, РФгж 
йікіЩмШіб АбмЧкЧйкЧї РХЩлЪаиізж КШжй ФаЧ ЧШвФкіб йіЩоХбЧвЧ ЩФйЧбШягЪбФккя. МікФ 
еХйХиькЧї гіиякзж лиЧсХю лЧкФг 50 вХзмФШіб гия ШЧейісХккя бігзШжмжЫ ЩлЧШмжбкжЫ і 
ніезЪиьмЪШкЧ-ЧегЧШЧбпжЫ ЩлЧШЪг бжекФпФємьЩя еФ кЧШйФмжбкЧю вШЧрЧбЧю ЧоікзЧю, 
бзФеФкЧю б мХЫкіпкіЦ гЧзЪйХкмФоії. ЛікФкЩЪбФккя ШЧаім е лШЧбХгХккя ХзЩлХШмкЧї вШЧрЧбЧї 
Чоікзж еХйХиькЧї гіиякзж егіЦЩкюємьЩя еФ ШФЫЪкЧз бкХЩХкЧвЧ лЧзЪлоХй ФбФкЩЪ, сЧ кХ 
йЧдХ аЪмж аіиьржй кід 20 бігЩЧмзіб бФШмЧЩмі еХйХиькЧї гіиякзж, бжекФпХкЧї еФ 
кЧШйФмжбкЧю вШЧрЧбЧю ЧоікзЧю еХйХиькЧї гіиякзж. 

СЪйФ ФбФкЩЧбЧвЧ бкХЩзЪ еФШФЫЧбЪємьЩя гЧ оікж лШЧгФдЪ еХйХиькЧї гіиякзж. К ШФеі 
бігйЧбж лЧзЪлоя біг ЪзиФгХккя гЧвЧбЧШЪ зЪлібиі-лШЧгФдЪ еХйХиькЧї гіиякзж ЩЪйФ 
ФбФкЩЧбЧвЧ бкХЩзЪ кХ лЧбХШмФємьЩя. 

9. РЧеШФЫЪкзж еФ лШжгаФккя еХйХиькЧї гіиякзж йЧдЪмь егіЦЩкюбФмжЩя е 
ШЧеЩмШЧпХккяй лиФмХдЪ еФ евЧгЧю ЩмЧШік, ФиХ кХ аіиьрХ кід кФ л'ямь ШЧзіб. ПЧШягЧз 
егіЦЩкХккя ШЧеШФЫЪкзіб е ШЧеЩмШЧпХккяй лиФмХдЪ бжекФпФємьЩя КФаікХмЧй МікіЩмШіб 
КзШФїкж. 

10. РірХккя лШЧ бігйЧбЪ лШЧгФдЪ еХйХиькЧї гіиякзж йЧдХ аЪмж ЧЩзФШдХкЧ б ЩЪгі. 
11. КЧрмж, ЧмШжйФкі біг лШЧгФдЪ еХйХиькжЫ гіиякЧз гХШдФбкЧї ФаЧ зЧйЪкФиькЧї 

биФЩкЧЩмі, еФШФЫЧбЪюмьЩя ЧШвФкФйж гХШдФбкЧї биФгж, РФгЧю йікіЩмШіб АбмЧкЧйкЧї 
РХЩлЪаиізж КШжй ФаЧ ЧШвФкФйж йіЩоХбЧвЧ ЩФйЧбШягЪбФккя біглЧбігкЧ гЧ гХШдФбкЧвЧ 
мФ/ФаЧ йіЩоХбжЫ аюгдХміб Ъ лЧШягзЪ, бжекФпХкЧйЪ еФзЧкЧй. 

ЛмОммя 129. ИУСаижбСУмі лТСгОдФ еПйПиькжХ гіиякСз гПТдОбкСї ОаС зСйФкОиькСї 
биОУкСУмі ікСеПйкжй гПТдОбОй, юТжгжпкжй СУСаОй, УмбСТПкжй мО еОТПєУмТСбОкжй 

біглСбігкС гС еОзСкСгОбУмбО ікСеПйкСї гПТдОбж 
1. ПШЧгФд еХйХиькжЫ гіиякЧз, сЧ лХШХаЪбФюмь Ъ биФЩкЧЩмі гХШдФбж, зШій еХйХиькжЫ 

гіиякЧз, кФ язжЫ ШЧемФрЧбФкі Ча'єзмж, язі лігиявФюмь лШжбФмжеФоії, ікЧеХйкжй гХШдФбФй мФ 
юШжгжпкжй ЧЩЧаФй, ЩмбЧШХкжй мФ еФШХєЩмШЧбФкжй біглЧбігкЧ гЧ еФзЧкЧгФбЩмбФ ікЧеХйкЧї 
гХШдФбж, егіЦЩкюємьЩя КФаікХмЧй МікіЩмШіб КзШФїкж еФ лЧвЧгдХккяй е ВХШЫЧбкЧю РФгЧю 
КзШФїкж. 

ПШЧгФд еХйХиькжЫ гіиякЧз, сЧ лХШХаЪбФюмь Ъ гХШдФбкіЦ биФЩкЧЩмі, кФ язжЫ 
ШЧемФрЧбФкі Ча'єзмж, язі лігиявФюмь лШжбФмжеФоії, ікЧеХйкжй гХШдФбФй мФ юШжгжпкжй 
ЧЩЧаФй, ЩмбЧШХкжй мФ еФШХєЩмШЧбФкжй біглЧбігкЧ гЧ еФзЧкЧгФбЩмбФ ікЧеХйкЧї гХШдФбж, 
егіЦЩкюємьЩя гХШдФбкжйж ЧШвФкФйж лШжбФмжеФоії еФ лЧвЧгдХккяй е КФаікХмЧй МікіЩмШіб 
КзШФїкж. 

2. ПШЧгФд еХйХиькжЫ гіиякЧз, сЧ лХШХаЪбФюмь Ъ биФЩкЧЩмі мХШжмЧШіФиькжЫ вШЧйФг, 
ікЧеХйкжй гХШдФбФй мФ юШжгжпкжй ЧЩЧаФй, ЩмбЧШХкжй мФ еФШХєЩмШЧбФкжй біглЧбігкЧ гЧ 
еФзЧкЧгФбЩмбФ ікЧеХйкЧї гХШдФбж, егіЦЩкюємьЩя біглЧбігкжйж ШФгФйж еФ лЧвЧгдХккяй е 
КФаікХмЧй МікіЩмШіб КзШФїкж. 

3. ПШЧгФд еХйХиькжЫ гіиякЧз, сЧ лХШХаЪбФюмь Ъ биФЩкЧЩмі гХШдФбж мФ 
мХШжмЧШіФиькжЫ вШЧйФг, юШжгжпкжй ЧЩЧаФй, ЩмбЧШХкжй мФ еФШХєЩмШЧбФкжй біглЧбігкЧ гЧ 
еФзЧкЧгФбЩмбФ ікЧеХйкЧї гХШдФбж, гЧлЪЩзФємьЩя еФ ЪйЧбж ШХєЩмШФоії юШжгжпкЧю ЧЩЧаЧю, 
ЩмбЧШХкЧю мФ еФШХєЩмШЧбФкЧю біглЧбігкЧ гЧ еФзЧкЧгФбЩмбФ ікЧеХйкЧї гХШдФбж, лЧЩміЦкЧвЧ 
лШХгЩмФбкжомбФ е лШФбЧй бХгХккя вЧЩлЧгФШЩьзЧї гіяиькЧЩмі кФ мХШжмЧШії КзШФїкж. 
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4. ІкЧеХйкі гХШдФбж, еФоізФбиХкі Ъ лШжгаФккі еХйХиькжЫ гіиякЧз Ъ биФЩкіЩмь іе еХйХиь 
гХШдФбкЧї ФаЧ зЧйЪкФиькЧї биФЩкЧЩмі, лЧгФюмь зиЧлЧмФккя гЧ КФаікХмЪ МікіЩмШіб КзШФїкж. 

5. ЮШжгжпкі ЧЩЧаж, ЩмбЧШХкі мФ еФШХєЩмШЧбФкі біглЧбігкЧ гЧ еФзЧкЧгФбЩмбФ ікЧеХйкЧї 
гХШдФбж, еФоізФбиХкі Ъ лШжгаФккі еХйХиькжЫ гіиякЧз, лЧгФюмь зиЧлЧмФккя гЧ РФгж 
йікіЩмШіб АбмЧкЧйкЧї РХЩлЪаиізж КШжй, ЧаиФЩкЧї, КжїбЩьзЧї пж СХбФЩмЧлЧиьЩьзЧї йіЩьзЧї 
гХШдФбкЧї ФгйікіЩмШФоії ФаЧ ЩіиьЩьзЧї, ЩХижскЧї, йіЩьзЧї ШФгж і гХШдФбкЧвЧ ЧШвФкЪ 
лШжбФмжеФоії. ДЧ зиЧлЧмФккя гЧгФємьЩя гЧзЪйХкм, сЧ лЧЩбігпЪє лШФбЧ биФЩкЧЩмі кФ 
кХШЪЫЧйХ йФЦкЧ (аЪгібиі мФ ЩлЧШЪгж), ШЧемФрЧбФкХ кФ оіЦ еХйХиькіЦ гіиякоі, зЧлія 
ЩбігЧомбФ лШЧ ШХєЩмШФоію юШжгжпкЧю ЧЩЧаЧю, ЩмбЧШХкЧю мФ еФШХєЩмШЧбФкЧю біглЧбігкЧ 
гЧ еФзЧкЧгФбЩмбФ ікЧеХйкЧї гХШдФбж, лЧЩміЦкЧвЧ лШХгЩмФбкжомбФ е лШФбЧй бХгХккя 
вЧЩлЧгФШЩьзЧї гіяиькЧЩмі кФ мХШжмЧШії КзШФїкж. 

6. РЧевияг зиЧлЧмФккя і лШЧгФд еХйХиькжЫ гіиякЧз егіЦЩкююмьЩя ЩіиьЩьзжйж, 
ЩХижскжйж, йіЩьзжйж ШФгФйж ліЩия ЧмШжйФккя лЧвЧгдХккя КФаікХмЪ МікіЩмШіб КзШФїкж. 

РЧевияг зиЧлЧмФккя і лШЧгФд еХйХиькжЫ гіиякЧз, сЧ лХШХаЪбФюмь Ъ гХШдФбкіЦ 
биФЩкЧЩмі, кФ язжЫ ШЧемФрЧбФкі Ча'єзмж, язі лігиявФюмь лШжбФмжеФоії, егіЦЩкююмьЩя 
гХШдФбкжйж ЧШвФкФйж лШжбФмжеФоії ліЩия ЧмШжйФккя лЧвЧгдХккя КФаікХмЪ МікіЩмШіб 
КзШФїкж. 

ЛмОммя 130. ЗОаФммя лТОбО биОУкСУмі кО еПйПиькі гіиякзж УіиьУьзСвСУлСгОТУьзСвС 
лТжекОпПккя 

1. НФаЪбФмж лШФбЧ биФЩкЧЩмі кФ еХйХиькі гіиякзж ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ 
лШжекФпХккя йЧдЪмь: 

Ф) вШЧйФгякж КзШФїкж; 
а) юШжгжпкі ЧЩЧаж КзШФїкж, ЩмбЧШХкі і еФШХєЩмШЧбФкі еФ еФзЧкЧгФбЩмбЧй КзШФїкж, 

ЪпФЩкжзФйж (ФзоіЧкХШФйж, пиХкФйж) язжЫ є ижрХ вШЧйФгякж КзШФїкж мФ/ФаЧ гХШдФбФ, 
мФ/ФаЧ мХШжмЧШіФиькі вШЧйФгж; 

б) мХШжмЧШіФиькі вШЧйФгж; 
в) гХШдФбФ. 
ПШФбЧ биФЩкЧЩмі кФ еХйХиькі гіиякзж ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ лШжекФпХккя йЧдХ 

мФзЧд кФаЪбФмжЩя аФкзФйж ижрХ б лЧШягзЪ ебХШкХккя ЩмявкХккя кФ кжЫ яз кФ лШХгйХм 
еФЩмФбж. ТФзі еХйХиькі гіиякзж йФюмь аЪмж бігпЪдХкі аФкзФйж кФ еХйХиькжЫ мЧШвФЫ 
лШЧмявЧй гбЧЫ ШЧзіб е гкя кФаЪммя лШФбФ биФЩкЧЩмі. 

ІкЧеХйояй, ЧЩЧаФй аХе вШЧйФгякЩмбФ мФ юШжгжпкжй ЧЩЧаФй еФаЧШЧкХкЧ кФаЪбФмж 
пФЩмзж Ъ ЩмФмЪмкЧйЪ (ЩзиФгХкЧйЪ) зФлімФиі, Фзоії, лФї, пиХкЩмбЧ Ъ юШжгжпкжЫ ЧЩЧаФЫ (зШій яз 
Ъ ЩмФмЪмкЧйЪ (ЩзиФгХкЧйЪ) зФлімФиі аФкзіб), язі є биФЩкжзФйж еХйХиь 
ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ лШжекФпХккя. МХЦ ФаеФо бмШФпФє пжккіЩмь еФ ЪйЧбж мФ е гкя 
ЩЫбФиХккя кФ ШХнХШХкгЪйі ШірХккя, бжекФпХкЧвЧ ФаеФоЧй бЧЩьйжй оієї пФЩмжкж. 

НФаЪммя лШФбФ биФЩкЧЩмі кФ еХйХиькі гіиякзж ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ лШжекФпХккя 
юШжгжпкжйж ЧЩЧаФйж, ЩмбЧШХкжйж і еФШХєЩмШЧбФкжйж еФ еФзЧкЧгФбЩмбЧй КзШФїкж, 
ЪпФЩкжзФйж (еФЩкЧбкжзФйж) ФаЧ зікоХбжйж аХкХніоіФШкжйж биФЩкжзФйж язжЫ є ЧЩЧаж, язі 
кХ є вШЧйФгякФйж КзШФїкж, йЧдХ егіЦЩкюбФмжЩя е гкя мФ еФ ЪйЧбж ЩЫбФиХккя мФзЧвЧ 
ШірХккя кФ ШХнХШХкгЪйі. 

ЗФ аЪгь-язжЫ ЪйЧб, Ъ мЧйЪ пжЩиі Ъ ШФеі ЩЫбФиХккя кФ ШХнХШХкгЪйі ШірХккя, 
бжекФпХкЧвЧ ФаеФоЧй бЧЩьйжй оієї пФЩмжкж, еФаЧШЧкяємьЩя кФаЪммя лШФбФ биФЩкЧЩмі кФ 
еХйХиькі гіиякзж ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ лШжекФпХккя: 

1) юШжгжпкжйж ЧЩЧаФйж, ЪпФЩкжзФйж (ФзоіЧкХШФйж, пиХкФйж) ФаЧ зікоХбжйж 
аХкХніоіФШкжйж биФЩкжзФйж язжЫ є ЧЩЧаж, язі кХ є вШЧйФгякФйж КзШФїкж, - кФ еХйХиькі 
гіиякзж ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ лШжекФпХккя гХШдФбкЧї і зЧйЪкФиькЧї биФЩкЧЩмі, еХйХиькі 
гіиякзж ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ лШжекФпХккя, бжгіиХкі б кФмЪШі (кФ йіЩоХбЧЩмі) биФЩкжзФй 
еХйХиькжЫ пФЩмЧз (лФїб), язі ШЧемФрЧбФкі аиждпХ 50 зіиЧйХмШіб біг гХШдФбкЧвЧ зЧШгЧкЪ 
КзШФїкж (зШій гХШдФбкЧвЧ зЧШгЧкЪ КзШФїкж, язжЦ лШЧЫЧгжмь лЧ йЧШю); 
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2) юШжгжпкжйж ЧЩЧаФйж, ЪпФЩкжзФйж (ФзоіЧкХШФйж, пиХкФйж) ФаЧ зікоХбжйж 
аХкХніоіФШкжйж биФЩкжзФйж язжЫ є вШЧйФгякж гХШдФбж, бжекФкЧї КзШФїкЧю гХШдФбЧю-
ФвШХЩЧШЧй ФаЧ гХШдФбЧю-ЧзЪлФкмЧй; 

3) ЧЩЧаФйж, язі кФиХдФмь ФаЧ кФиХдФиж гЧ мХШЧШжЩмжпкжЫ ЧШвФкіеФоіЦ; 
4) юШжгжпкжйж ЧЩЧаФйж, ЪпФЩкжзФйж (ФзоіЧкХШФйж, пиХкФйж) ФаЧ зікоХбжйж 

аХкХніоіФШкжйж биФЩкжзФйж язжЫ є ікЧеХйкі гХШдФбж; 
5) юШжгжпкжйж ЧЩЧаФйж, Ъ язжЫ кХйЧдижбЧ бЩмФкЧбжмж зікоХбЧвЧ аХкХніоіФШкЧвЧ 

биФЩкжзФ; 
6) юШжгжпкжйж ЧЩЧаФйж, зікоХбі аХкХніоіФШкі биФЩкжзж язжЫ еФШХєЩмШЧбФкі б 

ЧнрЧШкжЫ еЧкФЫ, бігкХЩХкжЫ гЧ лХШХиізЪ ЧнрЧШкжЫ еЧк, еФмбХШгдХкЧвЧ КФаікХмЧй МікіЩмШіб 
КзШФїкж; 

7) ніежпкжйж мФ юШжгжпкжйж ЧЩЧаФйж, ЩмЧЩЧбкЧ язжЫ еФЩмЧЩЧбФкЧ ЩлХоіФиькі 
ХзЧкЧйіпкі мФ ікрі ЧайХдЪбФиькі еФЫЧгж (ЩФкзоії) біглЧбігкЧ гЧ ЗФзЧкЪ КзШФїкж "ПШЧ 
ЩФкзоії" Ъ бжвиягі еФаЧШЧкж кФ ЪзиФгХккя лШФбЧпжкіб е кФаЪммя Ъ биФЩкіЩмь еХйХиькжЫ 
гіиякЧз, Ф мФзЧд лЧб'яеФкжйж е кжйж ЧЩЧаФйж; 

8) юШжгжпкжйж ЧЩЧаФйж, ЩмбЧШХкжйж еФ еФзЧкЧгФбЩмбЧй КзШФїкж, сЧ лХШХаЪбФюмь 
ліг зЧкмШЧиХй ніежпкжЫ мФ юШжгжпкжЫ ЧЩіа, еФШХєЩмШЧбФкжЫ Ъ гХШдФбФЫ, бзиюпХкжЫ 
МідкФШЧгкЧю вШЪлЧю е лШЧмжгії бігйжбФккю аШЪгкжЫ вШЧрХЦ (FATF) гЧ ЩлжЩзЪ гХШдФб, сЧ 
кХ ЩліблШФоююмь Ъ ЩнХШі лШЧмжгії бігйжбФккю гЧЫЧгіб, ЧгХШдФкжЫ еиЧпжккжй рияЫЧй. 

2. ЗФвФиькФ лиЧсФ еХйХиькжЫ гіиякЧз ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ лШжекФпХккя Ъ 
биФЩкЧЩмі вШЧйФгякжкФ КзШФїкж кХ йЧдХ лХШХбжсЪбФмж гХЩямж мжЩяп вХзмФШіб. ЗФвФиькФ 
лиЧсФ еХйХиькжЫ гіиякЧз ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ лШжекФпХккя Ъ биФЩкЧЩмі юШжгжпкЧї 
ЧЩЧаж (зШій аФкзіб) кХ йЧдХ лХШХбжсЪбФмж еФвФиькЧї лиЧсі еХйХиькжЫ гіиякЧз 
ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ лШжекФпХккя, язі йЧдЪмь лХШХаЪбФмж Ъ биФЩкЧЩмі бЩіЫ її ЪпФЩкжзіб 
(пиХкіб, ФзоіЧкХШіб), ФиХ кХ аіиьрХ гХЩямж мжЩяп вХзмФШіб. ПШж оьЧйЪ, язсЧ вШЧйФгякжкЪ 
КзШФїкж кФиХджмь лШФбЧ биФЩкЧЩмі кФ пФЩмзЪ Ъ ЩмФмЪмкЧйЪ (ЩзиФгХкЧйЪ) зФлімФиі, Ъ 
лФЦЧбЧйЪ нЧкгі юШжгжпкЧї ЧЩЧаж ФаЧ ижрХ кФ ЧзШХйі Фзоії, лФї, гия оіиХЦ оієї ЩмФммі 
ббФдФємьЩя, сЧ мФзЧйЪ вШЧйФгякжкЪ, зШій еХйХиькжЫ гіиякЧз, сЧ кФиХдФмь ЦЧйЪ кФ лШФбі 
биФЩкЧЩмі, мФзЧд кФиХджмь лШФбЧ биФЩкЧЩмі кФ еХйХиькі гіиякзж ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ 
лШжекФпХккя еФвФиькЧю лиЧсХю, сЧ гЧШібкює лиЧсі еХйХиькжЫ гіиякЧз 
ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ лШжекФпХккя Ъ биФЩкЧЩмі юШжгжпкЧї ЧЩЧаж, ЪпФЩкжзЧй (пиХкЧй, 
ФзоіЧкХШЧй) язЧї бік є, лЧйкЧдХкЧї кФ ШЧейіШ пФЩмзж мФзЧвЧ вШЧйФгякжкФ, бжШФдХкЧї Ъ 
бігЩЧмзФЫ, Ъ ЩмФмЪмкЧйЪ (ЩзиФгХкЧйЪ) зФлімФиі, лФЦЧбЧйЪ нЧкгі оієї юШжгжпкЧї ЧЩЧаж. 

3. ПЧШЪрХккя бжйЧв пФЩмжк лХШрЧї і гШЪвЧї оієї ЩмФммі є лігЩмФбЧю гия бжекФккя 
лШФбЧпжкЪ, еФ язжй кФаЪбФємьЩя лШФбЧ биФЩкЧЩмі кФ еХйХиькЪ гіиякзЪ, кХгіЦЩкжй, Ф мФзЧд 
гия зЧкніЩзФоії еХйХиькЧї гіиякзж. 

4. ПЧШягЧз егіЦЩкХккя лХШХбіШзж біглЧбігкЧЩмі кФаЪбФпФ ФаЧ биФЩкжзФ еХйХиькЧї 
гіиякзж ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ лШжекФпХккя бжйЧвФй, бжекФпХкжй оією ЩмФммХю, 
еФмбХШгдЪємьЩя КФаікХмЧй МікіЩмШіб КзШФїкж. 

5. РЧеШФЫЪкзж, лЧб'яеФкі іе ЩлиФмЧю оікж еХйХиькжЫ гіиякЧз ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ 
лШжекФпХккя еФ ожбіиькЧ-лШФбЧбжйж ЪвЧгФйж, лШЧбФгямьЩя б аХевЧмібзЧбіЦ нЧШйі. 

6. НХ гЧлЪЩзФємьЩя кФаЪммя лШФбФ биФЩкЧЩмі кФ еХйХиькі гіиякзж 
ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ лШжекФпХккя еФ біглиФмкжйж гЧвЧбЧШФйж Ъ ШФеі бігЩЪмкЧЩмі Ъ 
кФаЪбФпФ лШФбФ биФЩкЧЩмі гЧзЪйХкміб, язі лігмбХШгдЪюмь гдХШХиФ лЧЫЧгдХккя зЧрміб ФаЧ 
ікржЫ Фзмжбіб, еФ ШФЫЪкЧз язжЫ кФаЪбФємьЩя мФзХ лШФбЧ. 

7. ПШЧгФд еХйХиькжЫ гіиякЧз ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ лШжекФпХккя гХШдФбкЧї і 
зЧйЪкФиькЧї биФЩкЧЩмі еФаЧШЧкяємьЩя. 

ЛмОммя 1301. ЙПТПбОдкП лТОбС зФлібиі еПйПиькСї гіиякзж УіиьУьзСвСУлСгОТУьзСвС 
лТжекОпПккя 

1. ПХШХбФдкХ лШФбЧ зЪлібиі еХйХиькжЫ гіиякЧз ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ лШжекФпХккя 
йФюмь мФзі ЩЪа'єзмж: 
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Ф) Ъ лХШрЪ пХШвЪ - ЧЩЧаФ, язФ йФє ЩлХоіФиькжЦ гЧебіи кФ бжгЧаЪбФккя зЧШжЩкжЫ 
зЧлФижк еФвФиькЧгХШдФбкЧвЧ екФпХккя (йХмФиіпкі ШЪгж зЧиьЧШЧбжЫ йХмФиіб, йХмФиіпкі ШЪгж 
аиФвЧШЧгкжЫ йХмФиіб, йХмФиіпкі ШЪгж ШігзіЩкЧйХмФиХбжЫ мФ ШігзіЩкЧеХйХиькжЫ йХмФиіб, 
ШФгіЧФзмжбкжЫ йХмФиіб, ХиХзмШЧ- мФ ШФгіЧмХЫкіпкФ ЩжШЧбжкФ), язсЧ біглЧбігкЧ гЧ 
ікнЧШйФоії, ЧмШжйФкЧї е ДХШдФбкЧвЧ еХйХиькЧвЧ зФгФЩмШЪ, мФзФ еХйХиькФ гіиякзФ 
екФЫЧгжмьЩя б йХдФЫ гіиякзж кФгШ, кФгФкЧї мФзіЦ ЧЩЧаі Ъ зЧШжЩмЪбФккя, зШій еХйХиькжЫ 
гіиякЧз, кФ язжЫ ШЧемФрЧбФкі Ча'єзмж кХШЪЫЧйЧвЧ йФЦкФ (аЪгібиі, ЩлЧШЪгж), сЧ лХШХаЪбФюмь 
Ъ биФЩкЧЩмі ЧЩЧаж, язФ бжзЧШжЩмЧбЪє еХйХиькЪ гіиякзЪ кФ лШФбі биФЩкЧЩмі, ЧШХкгж, 
ХйнімХбежЩЪ, ЩЪлХШніоію, Ф мФзЧд зШій еХйХиькжЫ гіиякЧз гия ЩФгібкжомбФ; 

а) Ъ гШЪвЪ пХШвЪ - ЧШХкгФШ еХйХиькЧї гіиякзж. 
СЪа'єзм лХШХбФдкЧвЧ лШФбФ зЪлібиі еХйХиькЧї гіиякзж ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ 

лШжекФпХккя гШЪвЧї пХШвж йЧдХ ШХФиіеЪбФмж мФзХ лШФбЧ Ъ ШФеі бігЩЪмкЧЩмі ЩЪа'єзмФ лХШрЧї 
пХШвж ФаЧ бігйЧбж ЩЪа'єзмФ лХШрЧї пХШвж біг ШХФиіеФоії мФзЧвЧ лШФбФ. 

К ШФеі язсЧ біглЧбігкЧ гЧ еФзЧкЪ ЧЩЧаФ, еФекФпХкФ Ъ лЪкзмФЫ "Ф" і "а" оієї пФЩмжкж, кХ 
йЧдХ кФаЪбФмж Ъ биФЩкіЩмь еХйХиькЪ гіиякзЪ ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ лШжекФпХккя, бЧкФ 
йЧдХ б лЧШягзЪ, бжекФпХкЧйЪ пФЩмжкЧю л'ямЧю оієї ЩмФммі, лХШХгФмж ЩбЧє лХШХбФдкХ лШФбЧ 
зЪлібиі мФзЧї еХйХиькЧї гіиякзж ікріЦ ЧЩЧаі, язФ біглЧбігкЧ гЧ еФзЧкЪ йЧдХ кФаЪбФмж Ъ 
биФЩкіЩмь мФзЪ еХйХиькЪ гіиякзЪ. 

2. ПХШХбФдкХ лШФбЧ зЪлібиі еХйХиькЧї гіиякзж ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ лШжекФпХккя 
ШХФиіеЪємьЩя еФ ЪйЧбж, сЧ ЩЪа'єзм лХШХбФдкЧвЧ лШФбФ ЩлиФпЪє оікЪ, еФ язЧю егіЦЩкюємьЩя 
лШЧгФд еХйХиькЧї гіиякзж, Ф б ШФеі лШЧгФдЪ кФ ФЪзоіЧкі (еХйХиькжЫ мЧШвФЫ) - язсЧ ЦЧвЧ 
лШЧлЧежоія є ШібкЧю лШЧлЧежоії, сЧ є кФЦаіиьрЧю іе еФлШЧлЧкЧбФкжЫ ЪпФЩкжзФйж ФЪзоіЧкЪ 
(еХйХиькжЫ мЧШвіб), Ф мФзЧд бжзЧкЪє бЩі ікрі ЪйЧбж гЧвЧбЧШЪ зЪлібиі-лШЧгФдЪ, бЩмФкЧбиХкі 
лШЧгФбоХй. 

3. ЗФ кФябкЧЩмі лХШХбФдкЧвЧ лШФбФ зЪлібиі еХйХиькЧї гіиякзж 
ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ лШжекФпХккя її биФЩкжз еЧаЧб'яеФкжЦ кХ ліекір яз еФ гбФ йіЩяоі гЧ 
гкя ЪзиФгХккя гЧвЧбЧШЪ зЪлібиі-лШЧгФдЪ еХйХиькЧї гіиякзж еФШХєЩмШЪбФмж кФйіШ сЧгЧ 
лШЧгФдЪ еХйХиькЧї гіиякзж Ъ ДХШдФбкЧйЪ ШХєЩмШі ШХпЧбжЫ лШФб кФ кХШЪЫЧйХ йФЦкЧ. 

К ШФеі язсЧ лШЧгФд еХйХиькЧї гіиякзж ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ лШжекФпХккя 
егіЦЩкюємьЩя кХ кФ еХйХиькжЫ мЧШвФЫ, еФябФ лШЧ гХШдФбкЪ ШХєЩмШФоію мФзЧвЧ кФйіШЪ 
лЧгФємьЩя Ъ бжекФпХкжЦ оією пФЩмжкЧю ЩмШЧз кЧмФШіЪЩЪ, язжЦ егіЦЩкюбФмжйХ кЧмФШіФиькХ 
лЧЩбігпХккя гЧвЧбЧШЪ зЪлібиі-лШЧгФдЪ, ШФеЧй е лШЧХзмЧй мФзЧвЧ гЧвЧбЧШЪ. НЧмФШіЪЩ 
еЧаЧб'яеФкжЦ лШЧмявЧй мШьЧЫ ШЧаЧпжЫ гкіб лЧбігЧйжмж лШЧ мФзжЦ кФйіШ ЩЪа'єзміб 
лХШХбФдкЧвЧ лШФбФ оіккжй ижЩмЧй е ЧлжЩЧй бзиФгХкь мФ лЧбігЧйиХккяй лШЧ бШЪпХккя ФаЧ 
ЧЩЧажЩмЧ ліг ШЧелжЩзЪ. СЪа'єзм лХШХбФдкЧвЧ лШФбФ ббФдФємьЩя лЧбігЧйиХкжй лШЧ 
еФекФпХкжЦ кФйіШ мФзЧд Ъ ШФеі ЦЧвЧ бігйЧбж ЧмШжйФмж лЧбігЧйиХккя, лШЧ сЧ є біглЧбігкФ 
лЧекФпзФ, ФаЧ язсЧ лЧбігЧйиХккя лЧбХШкЪиЧЩя гЧ кЧмФШіЪЩФ Ъ еб'яезЪ іе еФзікпХккяй 
бЩмФкЧбиХкЧвЧ ЩмШЧзЪ еаХШівФккя. 

СЪа'єзмж лХШХбФдкЧвЧ лШФбФ зЪлібиі еХйХиькЧї гіиякзж ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ 
лШжекФпХккя лХШрЧї пХШвж бЩмФкЧбиююмьЩя рияЫЧй ЧмШжйФккя бжмявЪ е ДХШдФбкЧвЧ 
еХйХиькЧвЧ зФгФЩмШЪ лШЧ еХйХиькЪ гіиякзЪ. К ШФеі язсЧ б мФзЧйЪ бжмявЪ бігЩЪмкя 
ікнЧШйФоія лШЧ кФгФкжЦ біглЧбігкжЦ ЩлХоіФиькжЦ гЧебіи кФ зЧШжЩмЪбФккя кФгШФйж, 
ббФдФємьЩя, сЧ биФЩкжз мФзЧвЧ гЧебЧиЪ кХ йФє лХШХбФдкЧвЧ лШФбФ зЪлібиі мФзЧї еХйХиькЧї 
гіиякзж. 

СЪа'єзмж лХШХбФдкЧвЧ лШФбФ зЪлібиі еХйХиькЧї гіиякзж ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ 
лШжекФпХккя гШЪвЧї пХШвж бЩмФкЧбиююмьЩя рияЫЧй ЧмШжйФккя бігЧйЧЩмХЦ іе ДХШдФбкЧвЧ 
еХйХиькЧвЧ зФгФЩмШЪ мФ ДХШдФбкЧвЧ ШХєЩмШЪ ШХпЧбжЫ лШФб кФ кХШЪЫЧйХ йФЦкЧ. 

СЪа'єзм лХШХбФдкЧвЧ лШФбФ зЪлібиі еХйХиькЧї гіиякзж ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ 
лШжекФпХккя, язжЦ аФдФє ЩзЧШжЩмФмжЩя мФзжй лХШХбФдкжй лШФбЧй, еЧаЧб'яеФкжЦ 
лЧбігЧйжмж лШЧ оХ кЧмФШіЪЩФ оіккжй ижЩмЧй е ЧлжЩЧй бзиФгХкь мФ лЧбігЧйиХккяй лШЧ 
бШЪпХккя ФаЧ ЧЩЧажЩмЧ ліг ШЧелжЩзЪ. ПШЧмявЧй йіЩяоя е гкя ЧмШжйФккя мФзЧвЧ 
лЧбігЧйиХккя кЧмФШіЪЩ еФ лЧвЧгдХккяй іе лШЧгФбоХй еХйХиькЧї гіиякзж лЧбжкХк 
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лШжекФпжмж гХкь і пФЩ ЪзиФгХккя гЧвЧбЧШЪ зЪлібиі-лШЧгФдЪ мФ лЧбігЧйжмж лШЧ оХ ЩЪа'єзмФ 
лХШХбФдкЧвЧ лШФбФ зЪлібиі еХйХиькЧї гіиякзж, язжЦ бжябжб аФдФккя ЩзЧШжЩмФмжЩя мФзжй 
лШФбЧй, оіккжй ижЩмЧй е ЧлжЩЧй бзиФгХкь мФ лЧбігЧйиХккя лШЧ бШЪпХккя. 

К ШФеі язсЧ лШЧмявЧй йіЩяоя е гкя, зЧиж ЩЪа'єзм лХШХбФдкЧвЧ лШФбФ аЪб кФиХдкжй 
пжкЧй лЧбігЧйиХкжЦ кЧмФШіЪЩЧй лШЧ кФйіШ сЧгЧ лШЧгФдЪ еХйХиькЧї гіиякзж, мФзжЦ ЩЪа'єзм 
кХ лЧбігЧйжб кФиХдкжй пжкЧй кЧмФШіЪЩФ лШЧ ЩбЧє аФдФккя ЩзЧШжЩмФмжЩя лХШХбФдкжй 
лШФбЧй ФаЧ бігйЧбжбЩя біг ЪзиФгХккя гЧвЧбЧШЪ зЪлібиі-лШЧгФдЪ еХйХиькЧї гіиякзж, ФаЧ кХ 
е'ябжбЩя гия ЪзиФгХккя мФзЧвЧ гЧвЧбЧШЪ Ъ гХкь і пФЩ, лШжекФпХкі кЧмФШіЪЩЧй (еФ ЪйЧбж 
ЧмШжйФккя лЧбігЧйиХккя лШЧ бШЪпХккя ЩЪа'єзмЪ лХШХбФдкЧвЧ лШФбФ лЧбігЧйиХккя лШЧ 
лШжекФпХккя гФмж мФ пФЩЪ ЪзиФгХккя гЧвЧбЧШЪ зЪлібиі-лШЧгФдЪ ФаЧ лЧбігЧйиХккя лШЧ 
бігйЧбЪ біг ЧмШжйФккя мФзЧвЧ лЧбігЧйиХккя ФаЧ язсЧ лЧбігЧйиХккя лЧбХШкЪмЧ кЧмФШіЪЩЪ Ъ 
еб'яезЪ іе еФзікпХккяй бЩмФкЧбиХкЧвЧ ЩмШЧзЪ еаХШівФккя), ббФдФємьЩя, сЧ мФзжЦ ЩЪа'єзм 
лХШХбФдкЧвЧ лШФбФ бігйЧбжбЩя біг ЩбЧвЧ лХШХбФдкЧвЧ лШФбФ. 

К ШФеі ейікж биФЩкжзЧй еХйХиькЧї гіиякзж оікж мФ ікржЫ ЪйЧб гЧвЧбЧШЪ зЪлібиі-
лШЧгФдЪ лШЧоХгЪШФ, лХШХгаФпХкФ ФаеФоФйж гШЪвжй - пХмбХШмжй оієї пФЩмжкж, егіЦЩкюємьЩя 
лЧбмЧШкЧ. 

ВжйЧвж оієї пФЩмжкж кХ лЧржШююмьЩя кФ бжлФгзж лШЧгФдЪ еХйХиькЧї гіиякзж 
ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ лШжекФпХккя: 

 ЩЪа'єзмЪ лХШХбФдкЧвЧ лШФбФ зЪлібиі еХйХиькЧї гіиякзж лХШрЧї пХШвж; 
 ЩЪа'єзмЪ лХШХбФдкЧвЧ лШФбФ зЪлібиі еХйХиькЧї гіиякзж гШЪвЧї пХШвж, еФ ЪйЧбж 

бігЩЪмкЧЩмі ЩЪа'єзмФ лХШХбФдкЧвЧ лШФбФ зЪлібиі еХйХиькЧї гіиякзж лХШрЧї 
пХШвж ФаЧ Ъ ШФеі кФгФккя кжй лжЩьйЧбЧї бігйЧбж біг ШХФиіеФоії ЩбЧвЧ 
лХШХбФдкЧвЧ лШФбФ. 

К ШФеі язсЧ лШЧмявЧй йіЩяоя е гкя ЩлижбЪ ЩмШЧзЪ, еФекФпХкЧвЧ б ФаеФоі лХШрЧйЪ оієї 
пФЩмжкж, гЧвЧбіШ зЪлібиі-лШЧгФдЪ еХйХиькЧї гіиякзж кХ аЪб ЪзиФгХкжЦ, лШЧоХгЪШФ, 
лХШХгаФпХкФ ФаеФоФйж гШЪвжй - пХмбХШмжй оієї пФЩмжкж, егіЦЩкюємьЩя лЧбмЧШкЧ. 

4. К ШФеі лШЧгФдЪ еХйХиькЧї гіиякзж ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ лШжекФпХккя е 
лЧШЪрХккяй лХШХбФдкЧвЧ лШФбФ її зЪлібиі ЩЪа'єзм лХШХбФдкЧвЧ лШФбФ, язжЦ біглЧбігкЧ гЧ 
оієї ЩмФммі йЧдХ ШХФиіеЪбФмж мФзХ лШФбЧ, йФє лШФбЧ лШХг'ябжмж гЧ ЩЪгЪ лЧеЧб лШЧ 
лХШХбХгХккя кФ кьЧвЧ лШФб мФ ЧаЧб'яезіб лЧзЪлоя. ОгкЧпФЩкЧ лЧежбФп еЧаЧб'яеФкжЦ бкХЩмж 
кФ гХлЧежмкжЦ ШФЫЪкЧз ЩЪгЪ вШЧрЧбЪ ЩЪйЪ, язЪ еФ гЧвЧбЧШЧй зЪлібиі-лШЧгФдЪ лЧбжкХк 
ЩлиФмжмж лЧзЪлХоь. 

5. ПХШХбФдкХ лШФбЧ зЪлібиі еХйХиькЧї гіиякзж ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ лШжекФпХккя 
йЧдХ аЪмж лХШХгФкЧ ЦЧвЧ ЩЪа'єзмЧй ікріЦ ЧЩЧаі, язФ біглЧбігкЧ гЧ еФзЧкЪ йЧдХ кФаЪмж Ъ 
биФЩкіЩмь мФзЪ еХйХиькЪ гіиякзЪ. 

ПХШХгФпФ лХШХбФдкЧвЧ лШФбФ зЪлібиі еХйХиькЧї гіиякзж ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ 
лШжекФпХккя егіЦЩкюємьЩя еФ лжЩьйЧбжй гЧвЧбЧШЧй йід ЩЪа'єзмЧй лХШХбФдкЧвЧ лШФбФ мФ 
ЧЩЧаЧю, язіЦ лХШХгФємьЩя мФзХ лШФбЧ. ПХШХбФдкХ лШФбЧ зЪлібиі еХйХиькЧї гіиякзж 
ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ лШжекФпХккя, лХШХгФкХ ікріЦ ЧЩЧаі, лігиявФє гХШдФбкіЦ ШХєЩмШФоії 
б лЧШягзЪ, лХШХгаФпХкЧйЪ гия гХШдФбкЧї ШХєЩмШФоії ЧамядХкь ШХпЧбжЫ лШФб кФ еХйХиькі 
гіиякзж. 

ПШЧ лХШХгФпЪ лХШХбФдкЧвЧ лШФбФ зЪлібиі еХйХиькЧї гіиякзж ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ 
лШжекФпХккя ЧЩЧаФ, язФ лХШХгФє лХШХбФдкХ лШФбЧ, еЧаЧб'яеФкФ лжЩьйЧбЧ лЧбігЧйжмж 
биФЩкжзФ еХйХиькЧї гіиякзж лШЧмявЧй мШьЧЫ ШЧаЧпжЫ гкіб е гкя гХШдФбкЧї ШХєЩмШФоії 
лХШХЫЧгЪ мФзЧвЧ лШФбФ. ПЧбігЧйиХккя егіЦЩкюємьЩя оіккжй ижЩмЧй е ЧлжЩЧй бзиФгХкь мФ 
лЧбігЧйиХккяй лШЧ бШЪпХккя ФаЧ ЧЩЧажЩмЧ ліг ШЧелжЩзЪ. 

К ШФеі язсЧ ліЩия лЧбігЧйиХккя кЧмФШіЪЩЧй ЩЪа'єзмФ лХШХбФдкЧвЧ лШФбФ зЪлібиі 
еХйХиькЧї гіиякзж ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ лШжекФпХккя лШЧ кФйіШ биФЩкжзФ сЧгЧ її 
лШЧгФдЪ ЩЪа'єзм лХШХбФдкЧвЧ лШФбФ лХШХгФб мФзХ лШФбЧ ікріЦ ЧЩЧаі, ЩЪа'єзм лХШХбФдкЧвЧ 
лШФбФ еЧаЧб'яеФкжЦ лЧбігЧйжмж ЧЩЧаЪ, язіЦ мФзХ лШФбЧ лХШХгФкХ, лШЧ мФзжЦ кФйіШ. 

6. ПХШХгФпФ лХШХбФдкЧвЧ лШФбФ зЪлібиі еХйХиькЧї гіиякзж ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ 
лШжекФпХккя кХ еЪлжкяє ЩмШЧзіб, лХШХгаФпХкжЫ пФЩмжкЧю мШХмьЧю оієї ЩмФммі. 
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7. ДЧ ЧЩЧаж, язіЦ лХШХгФкЧ лХШХбФдкХ лШФбЧ зЪлібиі еХйХиькЧї гіиякзж 
ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ лШжекФпХккя, лХШХЫЧгямь ЪЩі лШФбФ мФ ЧаЧб'яезж лЧлХШХгкьЧвЧ 
ЩЪа'єзмФ мФзЧвЧ лШФбФ еФ лШФбЧбігкЧЩжкФйж, лЧб'яеФкжйж е ШХФиіеФоією мФзЧвЧ лШФбФ. 

8. ПХШХбФдкХ лШФбЧ зЪлібиі еХйХиькЧї гіиякзж ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ лШжекФпХккя 
йЧдХ аЪмж лХШХгФкЧ ЦЧвЧ ЩЪа'єзмЧй ікріЦ ЧЩЧаі ижрХ Чгжк ШФе. 

ПХШХгФпФ лХШХгФкЧвЧ лХШХбФдкЧвЧ лШФбФ зЪлібиі еХйХиькЧї гіиякзж 
ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ лШжекФпХккя мШХмій ЧЩЧаФй еФаЧШЧкяємьЩя. 

9. РХФиіеФоія лХШХбФдкЧвЧ лШФбФ зЪлібиі еХйХиькЧї гіиякзж ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ 
лШжекФпХккя кФ еХйХиькжЫ мЧШвФЫ егіЦЩкюємьЩя Ъ лЧШягзЪ, бжекФпХкЧйЪ ЩмФммяйж 135 - 139 
оьЧвЧ КЧгХзЩЪ. ПШж оьЧйЪ: 

 лХШХгФпФ лХШХбФдкЧвЧ лШФбФ зЪлібиі еХйХиькЧї гіиякзж 
ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ лШжекФпХккя, бжЩмФбиХкЧї кФ еХйХиькі мЧШвж, 
гЧлЪЩзФємьЩя кХ ліекір яз еФ л'ямь ШЧаЧпжЫ гкіб гЧ йЧйХкмЪ лЧпФмзЪ мФзжЫ 
мЧШвіб; 

 лШЧ лХШХгФпЪ лХШХбФдкЧвЧ лШФбФ зЪлібиі еХйХиькЧї гіиякзж 
ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ лШжекФпХккя ЧЩЧаФ, язФ лХШХгФиФ ЩбЧє лХШХбФдкХ 
лШФбЧ, еЧаЧб'яеФкФ лЧбігЧйжмж ЧШвФкіеФмЧШФ еХйХиькжЫ мЧШвіб Ъ лЧШягзЪ, 
бжекФпХкЧйЪ ФаеФоЧй мШХмій пФЩмжкж л'ямЧї оієї ЩмФммі, мФ Ъ ЩмШЧз, бжекФпХкжЦ 
ФаеФоЧй гШЪвжй оієї пФЩмжкж. 

10. ВжйЧвж оієї ЩмФммі кХ лЧржШююмьЩя кФ бжлФгзж лШЧгФдЪ ЩліббиФЩкжзЪ еХйХиькЧї 
гіиякзж ЧзШХйЧї пФЩмзж Ъ лШФбі биФЩкЧЩмі кФ мФзЪ еХйХиькЪ гіиякзЪ ікрЧйЪ її ЩліббиФЩкжзЪ. 

ЛмОммя 131. ЗОаФммя лТОбО биОУкСУмі кО еПйПиькі гіиякзж кО лігУмОбі ожбіиькС-
лТОбСбжХ ФвСг 

1. КзиФгХккя ожбіиькЧ-лШФбЧбжЫ ЪвЧг, сЧ лХШХгаФпФюмь лХШХЫіг лШФбФ биФЩкЧЩмі кФ 
еХйХиькі гіиякзж, Ф мФзЧд кФаЪммя лШФбФ биФЩкЧЩмі кФ еХйХиькі гіиякзж еФ мФзжйж ЪвЧгФйж 
егіЦЩкююмьЩя біглЧбігкЧ гЧ МжбіиькЧвЧ зЧгХзЩЪ КзШФїкж е ЪШФЫЪбФккяй бжйЧв оьЧвЧ 
КЧгХзЩЪ. 

2. КЪлібия-лШЧгФд еХйХиькЧї гіиякзж егіЦЩкюємьЩя е гЧмШжйФккяй лХШХбФдкЧвЧ 
лШФбФ кФ її лШжгаФккя. ПХШХбФдкХ лШФбЧ кФ лШжгаФккя еХйХиькЧї гіиякзж йЧдХ аЪмж 
лХШХгФкЧ ЦЧвЧ ЩЪа'єзмЧй ікріЦ ЧЩЧаі, лШЧ сЧ мФзжЦ ЩЪа'єзм йФє лжЩьйЧбЧ лЧбігЧйжмж 
биФЩкжзФ еХйХиькЧї гіиякзж. 

3. ЗХйХиькі гіиякзж ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ лШжекФпХккя лШжбФмкЧї биФЩкЧЩмі 
йЧдЪмь аЪмж бігпЪдХкі ижрХ еФ гЧвЧбЧШФйж зЪлібиі-лШЧгФдЪ, гФШЪбФккя, гЧбіпкЧвЧ 
ЪмШжйФккя, ЩлФгзЧбЧвЧ гЧвЧбЧШЪ, йікж, рияЫЧй бкХЩХккя гЧ ЩмФмЪмкЧвЧ (ЩзиФгХкЧвЧ) 
зФлімФиЪ пж рияЫЧй ебХШкХккя ЩмявкХккя кФ кжЫ. 

ЗХйХиькі гіиякзж, еФекФпХкі б ФаеФоі лХШрЧйЪ оієї пФЩмжкж: 
Ф) йЧдЪмь аЪмж бігпЪдХкі еФ гЧвЧбЧШЧй гФШЪбФккя, гЧбіпкЧвЧ ЪмШжйФккя, ЩлФгзЧбЧвЧ 

гЧвЧбЧШЪ ижрХ кФ зЧШжЩмь ікрЧвЧ е лЧгШЪддя, ШЧгжпіб (гімХЦ, аФмьзіб, ШігкжЫ (лЧбкЧШігкжЫ і 
кХлЧбкЧШігкжЫ) аШФміб і ЩХЩмХШ, гбЧюШігкжЫ аШФміб і ЩХЩмХШ, гігФ, аФаж, ЧкЪзіб, лШФбкЪзіб, 
ШігкжЫ гягьзФ мФ мімзж, лиХйіккжоі мФ лиХйіккжзФ, лФЩжкзФ, лФгпХШжоі, бімпжйФ, йФпЪЫж); 

а) аХе евЧгж ЩЪа'єзмФ лХШХбФдкЧвЧ лШФбФ зЪлібиі еХйХиькЧї гіиякзж: 
йЧдЪмь аЪмж Чайікякі ижрХ кФ еХйХиькі гіиякзж, ШЧемФрЧбФкі Ъ мЧйЪ ЩФйЧйЪ йФЩжбі 

еХйХиь ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ лШжекФпХккя, еФ лШФбжиЧй, бжекФпХкжй пФЩмжкЧю гШЪвЧю 
ЩмФммі 371 оьЧвЧ КЧгХзЩЪ; 

кХ йЧдЪмь лХШХгФбФмжЩя биФЩкжзФйж Ъ еФЩмФбЪ; 
кХ йЧдЪмь аЪмж бкХЩХкі гЧ ЩмФмЪмкЧвЧ (ЩзиФгХкЧвЧ) зФлімФиЪ. 
ВжйЧвж оієї пФЩмжкж кХ лЧржШююмьЩя кФ еХйХиькі гіиякзж кХЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзжЫ 

Ъвігь (зШій еХйХиькжЫ гіиякЧз ліг лЧиьЧбжйж гЧШЧвФйж, еФлШЧХзмЧбФкжйж гия гЧЩмЪлЪ гЧ 
еХйХиькжЫ гіиякЧз) мФ еХйХиькі гіиякзж гия ЩФгібкжомбФ. 
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ЛмОммя 132. ЗйіУм ФвСг лТС лПТПХіг лТОбО биОУкСУмі кО еПйПиькі гіиякзж 
1. КвЧгж лШЧ лХШХЫіг лШФбФ биФЩкЧЩмі кФ еХйХиькі гіиякзж ЪзиФгФюмьЩя б лжЩьйЧбіЦ 

нЧШйі мФ кЧмФШіФиькЧ лЧЩбігпЪюмьЩя. 
2. КвЧгж лЧбжккі йіЩмжмж: 
Ф) кФебЪ ЩмЧШік (лШіебжсХ, ій'я мФ лЧ аФмьзЧбі вШЧйФгякжкФ, кФебФ юШжгжпкЧї ЧЩЧаж); 
а) бжг ЪвЧгж; 
б) лШХгйХм ЪвЧгж (еХйХиькФ гіиякзФ е бжекФпХккяй йіЩоя ШЧемФрЪбФккя, лиЧсі, 

оіиьЧбЧвЧ лШжекФпХккя, ЩзиФгЪ Ъвігь, лШФбЧбЧвЧ ШХджйЪ мЧсЧ); 
в) гЧзЪйХкм, сЧ лігмбХШгдЪє лШФбЧ биФЩкЧЩмі кФ еХйХиькЪ гіиякзЪ; 
ґ) бігЧйЧЩмі лШЧ бігЩЪмкіЩмь еФаЧШЧк кФ бігпЪдХккя еХйХиькЧї гіиякзж; 
г) бігЧйЧЩмі лШЧ бігЩЪмкіЩмь ФаЧ кФябкіЩмь ЧайХдХкь сЧгЧ бжзЧШжЩмФккя еХйХиькЧї 

гіиякзж еФ оіиьЧбжй лШжекФпХккяй (еФЩмФбФ, ЧШХкгФ, ЩХШбімЪмж мЧсЧ); 
Х) гЧвЧбіШкЪ оікЪ; 
є) лШФбФ мФ ЧаЧб'яезж ЩмЧШік; 
д) зФгФЩмШЧбжЦ кЧйХШ еХйХиькЧї гіиякзж; 
е) йЧйХкм лХШХЫЧгЪ лШФбФ биФЩкЧЩмі кФ еХйХиькЪ гіиякзЪ. 
3. НФЩмжкЪ мШХмю бжзиюпХкЧ. 
4. НФЩмжкЪ пХмбХШмЪ бжзиюпХкЧ. 

ЛмОммя 133. ЗОУмОбО еПйПиькжХ гіиякСз ОаС лТОб кО кжХ 
1. К еФЩмФбЪ йЧдЪмь лХШХгФбФмжЩя еХйХиькі гіиякзж гХШдФбкЧї, зЧйЪкФиькЧї мФ 

лШжбФмкЧї биФЩкЧЩмі, язсЧ ікрХ кХ бЩмФкЧбиХкЧ еФзЧкЧй, Ф мФзЧд лШФбФ кФ кжЫ - лШФбЧ 
ЧШХкгж еХйХиькЧї гіиякзж, лШФбЧ зЧШжЩмЪбФккя пЪдЧю еХйХиькЧю гіиякзЧю гия 
ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзжЫ лЧмШХа (ХйнімХбежЩ), лШФбЧ зЧШжЩмЪбФккя пЪдЧю еХйХиькЧю 
гіиякзЧю гия еФаЪгЧбж (ЩЪлХШніоіЦ), язсЧ ікрХ кХ лХШХгаФпХкЧ еФзЧкЧй. 

ЗХйХиькФ гіиякзФ ФаЧ лШФбЧ кФ кХї йЧдХ аЪмж лХШХгФкЧ Ъ еФЩмФбЪ ижрХ еФ ЪйЧбж 
лШжЩбЧєккя еХйХиькіЦ гіиякоі зФгФЩмШЧбЧвЧ кЧйХШФ б лЧШягзЪ, бжекФпХкЧйЪ еФзЧкЧй. 

2. ЗХйХиькФ гіиякзФ, сЧ лХШХаЪбФє Ъ ЩліиькіЦ биФЩкЧЩмі (ФаЧ лШФбЧ ЩліиькЧї ЧШХкгж 
еХйХиькЧї гіиякзж), йЧдХ аЪмж лХШХгФкФ (лХШХгФкЧ) Ъ еФЩмФбЪ еФ евЧгЧю бЩіЫ ЩліббиФЩкжзіб 
(ЩлібЧШХкгФШіб). 

3. ПХШХгФпФ б еФЩмФбЪ пФЩмжкж еХйХиькЧї гіиякзж (ФаЧ лШФбФ кФ пФЩмжкЪ еХйХиькЧї 
гіиякзж) егіЦЩкюємьЩя ліЩия бжгіиХккя її б кФмЪШі (кФ йіЩоХбЧЩмі) біглЧбігкЧ гЧ 
гЧзЪйХкмФоії іе еХйиХЪЩмШЧю. 

4. ЗФЩмФбЧгХШдФмХиХй еХйХиькжЫ гіиякЧз ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ лШжекФпХккя 
йЧдЪмь аЪмж ижрХ аФкзж. 

5. ПЧШягЧз еФЩмФбж еХйХиькжЫ гіиякЧз мФ лШФб кФ кжЫ (ЧШХкгж, ЩЪлХШніоію, 
ХйнімХбежЩЪ) бжекФпФємьЩя еФзЧкЧй. 

ГиОбО 21. 
 ЙКИДАЖ ЗДЖДЙЬЗИН ДІЙЯЗИК АБИ ЙКАВ ЗА ЗИН ЗА КИЗКККДЗМЗИН 

ЗАЛАДАН 

ЛмОммя 134. ИаСб'яезСбіУмь лТСгОдФ еПйПиькжХ гіиякСз гПТдОбкСї пж зСйФкОиькСї 
биОУкСУмі ОаС лПТПгОпі їХ Ф зСТжУмФбОккя кО зСкзФТПкмкжХ еОУОгОХ (кО еПйПиькжХ 

мСТвОХ) 
1. ЗХйХиькі гіиякзж гХШдФбкЧї пж зЧйЪкФиькЧї биФЩкЧЩмі лШЧгФюмьЩя ФаЧ 

лХШХгФюмьЩя б зЧШжЩмЪбФккя (ЧШХкгЪ, ЩЪлХШніоіЦ, ХйнімХбежЩ) ЧзШХйжйж иЧмФйж кФ 
зЧкзЪШХкмкжЫ еФЩФгФЫ (кФ еХйХиькжЫ мЧШвФЫ), зШій бжлФгзіб, бЩмФкЧбиХкжЫ пФЩмжкЧю 
гШЪвЧю оієї ЩмФммі. 

2. НХ лігиявФюмь лШЧгФдЪ, лХШХгФпі б зЧШжЩмЪбФккя кФ зЧкзЪШХкмкжЫ еФЩФгФЫ (кФ 
еХйХиькжЫ мЧШвФЫ) еХйХиькі гіиякзж гХШдФбкЧї пж зЧйЪкФиькЧї биФЩкЧЩмі Ъ ШФеі: 
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 ШЧемФрЪбФккя кФ еХйХиькжЫ гіиякзФЫ Ча'єзміб кХШЪЫЧйЧвЧ йФЦкФ (аЪгібХиь, 
ЩлЧШЪг), сЧ лХШХаЪбФюмь Ъ биФЩкЧЩмі ніежпкжЫ ФаЧ юШжгжпкжЫ ЧЩіа; 

 бжзЧШжЩмФккя еХйХиькжЫ гіиякЧз гия лЧмШХа, лЧб'яеФкжЫ е зЧШжЩмЪбФккяй 
кФгШФйж, мФ ЩлХоіФиькЧвЧ бЧгЧзЧШжЩмЪбФккя біглЧбігкЧ гЧ ЧмШжйФкжЫ 
гЧебЧиіб; 

 бжзЧШжЩмФккя ШХиівіЦкжйж ЧШвФкіеФоіяйж, язі иХвФиіеЧбФкі б КзШФїкі, еХйХиькжЫ 
гіиякЧз ліг зЪиьмЧбжйж аЪгібияйж; 

 аЪгібкжомбФ Ча'єзміб, сЧ б лЧбкЧйЪ ЧаЩяеі егіЦЩкюємьЩя еФ зЧрмж гХШдФбкЧвЧ 
мФ йіЩоХбжЫ аюгдХміб; 

 абзац шосоий вийкючемо; 

 кФгФккя еХйХиькжЫ гіиякЧз ліглШжєйЩмбФй, ЪЩмФкЧбФй і вШЧйФгЩьзжй 
ЧШвФкіеФоіяй Ъ ЩнХШі зЪиьмЪШж і йжЩмХомб (Ъ мЧйЪ пжЩиі кФоіЧкФиькжй мбЧШпжй 
ЩліизФй мФ їЫ пиХкФй) ліг мбЧШпі йФЦЩмХШкі; 

 кФгФккя еХйХиькжЫ гіиякЧз б ЧШХкгЪ гия ШХзЧкЩмШЪзоії збФШмФиіб еФЩмФШіиЧї 
еФаЪгЧбж, гия аЪгібкжомбФ ЩЧоіФиькЧвЧ мФ гЧЩмЪлкЧвЧ джмиФ, язсЧ зЧкзЪШЩ кФ 
ЦЧвЧ аЪгібкжомбЧ бдХ лШЧбХгХкЧ; 

 ШЧейісХккя ікЧеХйкжЫ гжлиЧйФмжпкжЫ лШХгЩмФбкжомб мФ зЧкЩЪиьЩьзжЫ 
ЪЩмФкЧб, лШХгЩмФбкжомб йідкФШЧгкжЫ ЧШвФкіеФоіЦ евігкЧ е йідкФШЧгкжйж 
гЧвЧбЧШФйж КзШФїкж; 

 кФгФккя еХйХиькЧї гіиякзж, бжзЪлиХкЧї гия ЩЪЩліиькжЫ лЧмШХа пж лШжйЪЩЧбЧ 
бігпЪдХкЧї е йЧмжбіб ЩЪЩліиькЧї кХЧаЫігкЧЩмі гия еФаХелХпХккя мФзжЫ лЧмШХа; 

 кФгФккя еХйХиькжЫ гіиякЧз гХШдФбкЧї ФаЧ зЧйЪкФиькЧї биФЩкЧЩмі гия лЧмШХа 
лШжбФмкЧвЧ лФШмкХШФ б ШФйзФЫ гХШдФбкЧ-лШжбФмкЧвЧ лФШмкХШЩмбФ біглЧбігкЧ 
гЧ еФзЧкЪ; 

 кФгФккя еХйХиькЧї гіиякзж еФйіЩмь бжзЪлиХкЧї гия ЩЪЩліиькжЫ лЧмШХа пж 
лШжйЪЩЧбЧ бігпЪдХкЧї е йЧмжбіб ЩЪЩліиькЧї кХЧаЫігкЧЩмі мФ лЧбХШкХккя мФзЧї 
еХйХиькЧї гіиякзж зЧижркьЧйЪ биФЩкжзЪ пж ЦЧвЧ ЩлФгзЧєйою 
(лШФбЧкФЩмЪлкжзЪ), Ъ ШФеі язсЧ мФзФ лЧмШХаФ біглФиФ; 

 аЪгібкжомбФ, ЧаЩиЪвЧбЪбФккя Ча'єзміб ікдХкХШкЧї, мШФкЩлЧШмкЧї, ХкХШвХмжпкЧї 
ікнШФЩмШЪзмЪШж, йЪиьмжйЧгФиькжЫ мХШйікФиіб, Ча'єзміб еб'яезЪ мФ гЧШЧдкьЧвЧ 
вЧЩлЧгФШЩмбФ (зШій Ча'єзміб гЧШЧдкьЧвЧ ЩХШбіЩЪ); 

 ФаеФо пЧмжШкФгоямжЦ бжзиюпХкЧ; 

 аЪгібкжомбФ Ча'єзміб еФаХелХпХккя джммєгіяиькЧЩмі кФЩХиХкжЫ лЪкзміб 
(ЩйіммєлХШХШЧакжЫ Ча'єзміб, ЧпжЩкжЫ ЩлЧШЪг, зЧмХиХкь, зиФгЧбжс, 
лШЧмжХШЧеіЦкжЫ, лШЧмжеЩЪбкжЫ і лШЧмжЩХиХбжЫ ЩлЧШЪг); 

 лХШХгФпі вШЧйФгякФй еХйХиькжЫ гіиякЧз гия ЩікЧзЧЩіккя і бжлФЩФккя ЫЪгЧаж, 
гия вЧШЧгкжомбФ; 

 абзац сілмадцяоий вийкючемо; 
 абзац вісілмадцяоий вийкючемо; 

 кФгФккя еХйХиькжЫ гіиякЧз ЩЪа'єзмФй вЧЩлЧгФШюбФккя, сЧ ШХФиіеЪюмь 
біглЧбігкЧ гЧ ЗФзЧкЪ КзШФїкж "ПШЧ ЧЩЧаижбЧЩмі лШЧбФгдХккя ікбХЩмжоіЦкЧї 
гіяиькЧЩмі кФ мХШжмЧШії АбмЧкЧйкЧї РХЩлЪаиізж КШжй" еФШХєЩмШЧбФкі б 
ЪЩмФкЧбиХкЧйЪ лЧШягзЪ ікбХЩмжоіЦкі лШЧХзмж. НФгФккя мФзЧї еХйХиькЧї гіиякзж 
Ъ биФЩкіЩмь егіЦЩкюємьЩя евігкЧ іе еФзЧкЧгФбЩмбЧй ліЩия еФбХШрХккя ЩмШЧзЪ 
ШХФиіеФоії ікбХЩмжоіЦкЧвЧ лШЧХзмЪ еФ ЪйЧбж бжзЧкФккя ЩЪа'єзмЧй 
вЧЩлЧгФШюбФккя гЧвЧбЧШЪ лШЧ ЪйЧбж ШХФиіеФоії оьЧвЧ ікбХЩмжоіЦкЧвЧ лШЧХзмЪ 
кФ мХШжмЧШії АбмЧкЧйкЧї РХЩлЪаиізж КШжй; 

 абзац двадцяоий вийкючемо; 

 абзац двадцяоь нерший вийкючемо; 
 лЧкЧбиХккя гЧвЧбЧШіб ЧШХкгж еХйиі, ЪзиФгХккя гЧвЧбЧШіб ЧШХкгж еХйиі кФ 

кЧбжЦ ЩмШЧз е бжзЧШжЩмФккяй лХШХбФдкЧвЧ лШФбФ ЧШХкгФШя; 
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 абзац двадцяоь ореоій вийкючемо; 

 лХШХгФпі б ЧШХкгЪ, зЧкоХЩію йФЦкЧбжЫ зЧйлиХзЩіб ФаЧ кХШЪЫЧйЧвЧ йФЦкФ, 
ШЧемФрЧбФкЧвЧ кФ еХйХиькжЫ гіиякзФЫ гХШдФбкЧї, зЧйЪкФиькЧї биФЩкЧЩмі; 

 кФгФккя б ЧШХкгЪ еХйХиькжЫ гіиякЧз ікгЪЩмШіФиькжЫ лФШзіб зХШЪюпжй 
зЧйлФкіяй ожЫ ікгЪЩмШіФиькжЫ лФШзіб; 

 абзац двадцяоь шосоий вийкючемо; 
 кФгФккя еХйХиькжЫ гіиякЧз еЧкж бігпЪдХккя мФ еЧкж аХеЪйЧбкЧвЧ 

(ЧаЧб'яезЧбЧвЧ) бігЩХиХккя мХШжмЧШії, сЧ еФекФиФ ШФгіЧФзмжбкЧвЧ еФаШЪгкХккя 
бкФЩиігЧз НЧШкЧажиьЩьзЧї зФмФЩмШЧнж; 

 кФгФккя б ЧШХкгЪ еХйХиькжЫ гіиякЧз ліг лЧиьЧбжйж гЧШЧвФйж, ШЧемФрЧбФкжЫ Ъ 
йФЩжбі еХйХиь ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ лШжекФпХккя (зШій гЧШів, сЧ 
ЧайХдЪюмь йФЩжб), біглЧбігкЧ гЧ ЩмФммі 371 оьЧвЧ КЧгХзЩЪ; 

 кФгФккя б ЧШХкгЪ еХйХиькжЫ гіиякЧз ліг лЧиХеФЫжЩкжйж иіЩЧбжйж ЩйЪвФйж, сЧ 
ЧаЩиЪвЧбЪюмь йФЩжб еХйХиь ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ лШжекФпХккя; 

 кФгФккя еХйХиькЧї гіиякзж гХШдФбкЧї ФаЧ зЧйЪкФиькЧї биФЩкЧЩмі б 
зЧШжЩмЪбФккя (ЧШХкгЪ) ікбХЩмЧШЪ іе екФпкжйж ікбХЩмжоіяйж гия ШХФиіеФоії 
ікбХЩмжоіЦкЧвЧ лШЧХзмЪ іе екФпкжйж ікбХЩмжоіяйж. 

3. ЗХйХиькі мЧШвж кХ лШЧбЧгямьЩя лШж кФгФккі (лХШХгФпі) еХйХиькжЫ гіиякЧз 
вШЧйФгякФй Ъ бжлФгзФЫ, лХШХгаФпХкжЫ ЩмФммяйж 34, 36 мФ 121 оьЧвЧ КЧгХзЩЪ, Ф мФзЧд 
лХШХгФпі еХйХиь еФвФиькЧвЧ зЧШжЩмЪбФккя ЩФгібкжоьзЧйЪ мЧбФШжЩмбЪ мФ гФпкЧйЪ 
зЧЧлХШФмжбЪ. ЗХйХиькі мЧШвж кХ лШЧбЧгямьЩя лШж аХеЧлиФмкіЦ лХШХгФпі еХйХиькжЫ гіиякЧз 
ЧЩЧаФй, ЩмФмЪЩ ЪпФЩкжзФ аЧЦЧбжЫ гіЦ язжй кФгФкЧ біглЧбігкЧ гЧ лЪкзміб 19 - 21 пФЩмжкж 
лХШрЧї ЩмФммі 6 ЗФзЧкЪ КзШФїкж "ПШЧ ЩмФмЪЩ бХмХШФкіб біЦкж, вФШФкмії їЫ ЩЧоіФиькЧвЧ еФЫжЩмЪ". 

ЛмОммя 135. ЗПйПиькі мСТвж 
1. ПЧШягЧз лШЧбХгХккя еХйХиькжЫ мЧШвіб, бжекФпХкжЦ ожй КЧгХзЩЧй, є ЧаЧб'яезЧбжй 

Ъ ШФеі, язсЧ кФ еХйХиькжЫ мЧШвФЫ егіЦЩкююмьЩя: 
Ф) лШЧгФд еХйХиькжЫ гіиякЧз гХШдФбкЧї мФ зЧйЪкФиькЧї биФЩкЧЩмі, лХШХгФпФ їЫ Ъ 

зЧШжЩмЪбФккя еФ ШірХккяй ВХШЫЧбкЧї РФгж АбмЧкЧйкЧї РХЩлЪаиізж КШжй, РФгж йікіЩмШіб 
АбмЧкЧйкЧї РХЩлЪаиізж КШжй, біглЧбігкжЫ ЧШвФкіб бжзЧкФбпЧї биФгж, ЧШвФкіб йіЩоХбЧвЧ 
ЩФйЧбШягЪбФккя; 

а) лШЧгФд еХйХиькжЫ гіиякЧз ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ лШжекФпХккя бЩіЫ нЧШй 
биФЩкЧЩмі; 

б) лШЧгФд еХйХиькжЫ гіиякЧз, лШФб ХйнімХбежЩЪ, ЩЪлХШніоію кФ кжЫ гХШдФбкжй 
бжзЧкФбоХй, лШжбФмкжй бжзЧкФбоХй ліг пФЩ бжзЧкФккя ШірХкь, сЧ лігиявФюмь 
лШжйЪЩЧбЧйЪ бжзЧкФккю б лЧШягзЪ, бЩмФкЧбиХкЧйЪ ЗФзЧкЧй КзШФїкж "ПШЧ бжзЧкФбпХ 
лШЧбФгдХккя". 

ПШЧгФд еХйХиькжЫ гіиякЧз, сЧ лХШХаЪбФюмь Ъ лШжбФмкіЦ биФЩкЧЩмі, лХШХгФпФ їЫ Ъ 
зЧШжЩмЪбФккя, лШЧгФд лШФб ХйнімХбежЩЪ, ЩЪлХШніоію кФ кжЫ, зШій бжлФгзЪ, бжекФпХкЧвЧ 
лЪкзмЧй "б" оієї пФЩмжкж, йЧдЪмь егіЦЩкюбФмжЩя кФ еХйХиькжЫ мЧШвФЫ бжзиюпкЧ е ікіоіФмжбж 
биФЩкжзіб еХйХиькжЫ гіиякЧз. 

2. ЗХйХиькі мЧШвж лШЧбЧгямьЩя Ъ нЧШйі ХиХзмШЧккЧвЧ ФЪзоіЧкЪ б ШХджйі ШХФиькЧвЧ 
пФЩЪ б йХШХді ІкмХШкХм, еФ ШХеЪиьмФмФйж лШЧбХгХккя язЧвЧ ЪзиФгФємьЩя гЧвЧбіШ зЪлібиі-
лШЧгФдЪ, ЧШХкгж, ЩЪлХШніоію, ХйнімХбежЩЪ еХйХиькЧї гіиякзж е лХШХйЧдоХй еХйХиькжЫ 
мЧШвіб, язжЦ еФлШЧлЧкЪбФб кФЦбжсЪ оікЪ еФ еХйХиькЪ гіиякзЪ, сЧ лШЧгФємьЩя, ФаЧ кФЦбжсЪ 
оікЪ еФ лШжгаФккя лШФб ХйнімХбежЩЪ, ЩЪлХШніоію, ФаЧ кФЦбжсжЦ ШЧейіШ ЧШХкгкЧї лиФмж, 
еФнізЩЧбФкі ліг пФЩ лШЧбХгХккя еХйХиькжЫ мЧШвіб (гФиі - оікЧбФ лШЧлЧежоія). 

ЗХйХиькі мЧШвж лШЧбЧгямьЩя б ХиХзмШЧккіЦ мЧШвЧбіЦ ЩжЩмХйі, сЧ лХШХаЪбФє Ъ 
гХШдФбкіЦ биФЩкЧЩмі. 

ПЧШягЧз нЪкзоіЧкЪбФккя мФ ФгйікіЩмШЪбФккя ХиХзмШЧккЧї мЧШвЧбЧї ЩжЩмХйж 
еФмбХШгдЪє КФаікХм МікіЩмШіб КзШФїкж. 
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Дия оіиХЦ оьЧвЧ КЧгХзЩЪ мХШйікж "ФгйікіЩмШФмЧШ ХиХзмШЧккЧї мЧШвЧбЧї ЩжЩмХйж", 
"ХиХзмШЧккжЦ йФЦгФкпжз", "ХиХзмШЧккФ мЧШвЧбФ ЩжЩмХйФ", "ЧлХШФмЧШ ХиХзмШЧккЧвЧ 
йФЦгФкпжзФ", "оХкмШФиькФ аФеФ гФкжЫ" бджбФюмьЩя Ъ екФпХккяЫ, кФбХгХкжЫ Ъ ЗФзЧкі 
КзШФїкж "ПШЧ лШжбФмжеФоію гХШдФбкЧвЧ і зЧйЪкФиькЧвЧ йФЦкФ" е ЪШФЫЪбФккяй 
ЧЩЧаижбЧЩмХЦ, бжекФпХкжЫ ожй КЧгХзЩЧй. 

ПШЧмЧзЧи лШЧ ШХеЪиьмФмж еХйХиькжЫ мЧШвіб мФ гЧвЧбіШ, сЧ ЪзиФгФємьЩя еФ 
ШХеЪиьмФмФйж лШЧбХгХккя еХйХиькжЫ мЧШвіб (зШій гЧвЧбЧШЪ зЪлібиі-лШЧгФдЪ еХйХиькЧї 
гіиякзж), ліглжЩЪюмьЩя еФ гЧлЧйЧвЧю збФиінізЧбФкЧвЧ ХиХзмШЧккЧвЧ ліглжЩЪ е 
ЪШФЫЪбФккяй бжйЧв ЗФзЧкЪ КзШФїкж "ПШЧ ХиХзмШЧккі гЧбіШпі лЧЩиЪвж". 

КпФЩкжз еХйХиькжЫ мЧШвіб - оХ ніежпкФ ФаЧ юШжгжпкФ ЧЩЧаФ, язФ ШЧейіЩмжиФ б 
ХиХзмШЧккіЦ мЧШвЧбіЦ ЩжЩмХйі гЧзЪйХкмж, еФекФпХкі б пФЩмжкі ЩьЧйіЦ ЩмФммі 137 оьЧвЧ 
КЧгХзЩЪ, ЩлиФмжиФ ШХєЩмШФоіЦкжЦ мФ вФШФкміЦкжЦ бкХЩзж, еШЧажиФ еФзШжмЪ оікЧбЪ 
лШЧлЧежоію і біглЧбігкЧ гЧ еФзЧкЪ йЧдХ кФаЪбФмж лШФбЧ биФЩкЧЩмі пж зЧШжЩмЪбФккя 
еХйХиькЧю гіиякзЧю, бжЩмФбиХкЧю кФ еХйХиькжЫ мЧШвФЫ. 

ПХШХйЧдХоь еХйХиькжЫ мЧШвіб - оХ ЪпФЩкжз, язжЦ лЧгФб кФЦбжсЪ оікЧбЪ лШЧлЧежоію 
еФ иЧм, Ъ ШФеі язсЧ кжй еШЧаиХкЧ сЧкФЦйХкрХ Чгжк зШЧз мЧШвіб (зШій бжлФгзЪ, 
бЩмФкЧбиХкЧвЧ ФаеФоЧй мШХмій пФЩмжкж л'ямЧї ЩмФммі 138 оьЧвЧ КЧгХзЩЪ), Ъ бжлФгзФЫ, 
бЩмФкЧбиХкжЫ пФЩмжкЧю ЩійкФгоямЧю ЩмФммі 137 оьЧвЧ КЧгХзЩЪ, - ЪпФЩкжз е кФЩмЪлкЧю еФ 
бХижпжкЧю оікЧбЧю лШЧлЧежоією еФ ЪйЧбж, сЧ кжй еШЧаиХкЧ сЧкФЦйХкрХ Чгжк зШЧз 
мЧШвіб, Ф б ШФеі ЧгкФзЧбжЫ оікЧбжЫ лШЧлЧежоіЦ - ЪпФЩкжз, язжЦ лЧгФб ШФкірХ оікЧбЪ 
лШЧлЧежоію, еФ ЪйЧбж бігЩЪмкЧЩмі ЦЧвЧ бігйЧбж біг ЧпізЪбФккя. 

ЗФзШжмФ оікЧбФ лШЧлЧежоія - оХ ЩЪйФ зЧрміб, лШЧ кФйіШ мФ йЧдижбіЩмь ЩлиФмж язЧї 
ЪпФЩкжз еХйХиькжЫ мЧШвіб лЧбігЧйияє Ъ ЩбЧєйЪ ЧЩЧажЩмЧйЪ зФаікХмі пХШХе ЧлХШФмЧШФ 
ХиХзмШЧккЧвЧ йФЦгФкпжзФ б ХиХзмШЧккіЦ мЧШвЧбіЦ ЩжЩмХйі гЧ еФзікпХккя зікоХбЧвЧ ЩмШЧзЪ 
лШжЦкяммя еФяб лШЧ ЪпФЩмь Ъ еХйХиькжЫ мЧШвФЫ. ЗФзШжмФ оікЧбФ лШЧлЧежоія кХ йЧдХ аЪмж 
йХкрЧю, кід ШЧейіШ ЩмФШмЧбЧї оікж лШЧгФдЪ иЧмФ. 

ОШвФкіеФмЧШЧй еХйХиькжЫ мЧШвіб є: 
 Ъ ШФеі лШЧгФдЪ еХйХиькЧї гіиякзж - биФЩкжз еХйХиькЧї гіиякзж, ВХШЫЧбкФ РФгФ 

АбмЧкЧйкЧї РХЩлЪаиізж КШжй, РФгФ йікіЩмШіб АбмЧкЧйкЧї РХЩлЪаиізж КШжй, 
ЧШвФк бжзЧкФбпЧї биФгж, ЧШвФк йіЩоХбЧвЧ ЩФйЧбШягЪбФккя, сЧ егіЦЩкює 
ШХФиіеФоію лШФбФ гХШдФбкЧї пж зЧйЪкФиькЧї биФЩкЧЩмі кФ еХйХиькі гіиякзж 
біглЧбігкЧ гЧ лЧбкЧбФдХкь, бжекФпХкжЫ ЩмФммХю 122 оьЧвЧ КЧгХзЩЪ; 

 Ъ ШФеі ЪзиФгХккя гЧвЧбЧШЪ ЧШХкгж еХйХиькЧї гіиякзж - ЧЩЧаФ, язФ біглЧбігкЧ гЧ 
еФзЧкЪ йЧдХ бжЩмЪлФмж ЧШХкгЧгФбоХй мФзЧї еХйХиькЧї гіиякзж; 

 Ъ ШФеі ЪзиФгХккя гЧвЧбЧШЪ ЩЪлХШніоію ФаЧ ХйнімХбежЩЪ - биФЩкжз еХйХиькЧї 
гіиякзж, ВХШЫЧбкФ РФгФ АбмЧкЧйкЧї РХЩлЪаиізж КШжй, РФгФ йікіЩмШіб 
АбмЧкЧйкЧї РХЩлЪаиізж КШжй, ЧШвФк бжзЧкФбпЧї биФгж, ЧШвФк йіЩоХбЧвЧ 
ЩФйЧбШягЪбФккя, сЧ егіЦЩкює ШХФиіеФоію лШФбФ гХШдФбкЧї пж зЧйЪкФиькЧї 
биФЩкЧЩмі кФ еХйХиькі гіиякзж біглЧбігкЧ гЧ лЧбкЧбФдХкь, бжекФпХкжЫ 
ЩмФммХю 122 оьЧвЧ КЧгХзЩЪ, ФаЧ ЧЩЧаФ, язіЦ кФиХджмь лШФбЧ ХйнімХбежЩЪ, 
ЩЪлХШніоію; 

 Ъ ШФеі бжзЧкФккя ШірХкь, сЧ лігиявФюмь лШжйЪЩЧбЧйЪ бжзЧкФккю б лЧШягзЪ, 
бЩмФкЧбиХкЧйЪ ЗФзЧкЧй КзШФїкж "ПШЧ бжзЧкФбпХ лШЧбФгдХккя", - гХШдФбкжЦ, 
лШжбФмкжЦ бжзЧкФбХоь. 

Дия лШЧбХгХккя еХйХиькжЫ мЧШвіб ЧШвФкіеФмЧШ еХйХиькжЫ мЧШвіб ЪзиФгФє е 
ЧлХШФмЧШЧй ХиХзмШЧккЧвЧ йФЦгФкпжзФ, лігзиюпХкЧвЧ гЧ ХиХзмШЧккЧї мЧШвЧбЧї ЩжЩмХйж, 
гЧвЧбіШ лШЧ ЧШвФкіеФоію мФ лШЧбХгХккя еХйХиькжЫ мЧШвіб. 

3. ОШвФкіеФмЧШ еХйХиькжЫ мЧШвіб е лШЧгФдЪ еХйХиькЧї гіиякзж еЧаЧб'яеФкжЦ 
лжЩьйЧбЧ лЧбігЧйжмж лШЧ лШЧбХгХккя мФзжЫ мЧШвіб ЩЪа'єзмФ лХШХбФдкЧвЧ лШФбФ кФ її 
зЪлібию кХ ліекірХ кід еФ 30 зФиХкгФШкжЫ гкіб гЧ гкя лШЧбХгХккя еХйХиькжЫ мЧШвіб. 
СлШФбдкіЩмь ліглжЩЪ кФ лЧбігЧйиХккі еФЩбігпЪємьЩя кЧмФШіФиькЧ. 
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СЪа'єзм лХШХбФдкЧвЧ лШФбФ йФє лХШХбФдкХ лШФбЧ кФ лШжгаФккя еХйХиькЧї гіиякзж Ъ 
биФЩкіЩмь Ъ ШФеі її лШЧгФдЪ, еФ ЪйЧбж, сЧ бік ЩлиФпЪє оікЪ, еФ язЧю лШЧгФємьЩя мФзФ 
еХйХиькФ гіиякзФ, Ф б ШФеі лШЧгФдЪ пХШХе ХиХзмШЧккжЦ ФЪзоіЧк - еФ ЪйЧбж, сЧ бік бжзЧкФб 
бжйЧвж гЧ ЪпФЩкжзФ еХйХиькжЫ мЧШвіб мФ лЧвЧгдЪємьЩя кФ ЩлиФмЪ ШібкЧї оікЧбЧї лШЧлЧежоії, 
сЧ є кФЦаіиьрЧю іе еФлШЧлЧкЧбФкжЫ ЪпФЩкжзФйж ФЪзоіЧкЪ. Дия ШХФиіеФоії лХШХбФдкЧвЧ 
лШФбФ ЧШХкгФШ ФаЧ ікржЦ ЩЪа'єзм лХШХбФдкЧвЧ лШФбФ кФгФє евЧгЪ ЩлиФмжмж оікЪ лШЧгФдЪ 
иЧмФ, сЧ є ШібкЧю оікЧбіЦ лШЧлЧежоії ЪпФЩкжзФ, язжЦ лЧгФб кФЦбжсЪ оікЧбЪ лШЧлЧежоію еФ 
иЧм. К ШФеі бігйЧбж ЩлиФмжмж мФзЪ оікЪ лШЧгФдЪ иЧмФ бік йЧдХ кФгФмж лЧлХШХгкю евЧгЪ 
ЩлиФмжмж оікЪ лШЧгФдЪ иЧмФ, сЧ є ШібкЧю оікЧбіЦ лШЧлЧежоії ЪпФЩкжзФ е кФЩмЪлкЧю еФ 
бХижпжкЧю оікЧбЧю лШЧлЧежоією. 

ВбФдФємьЩя, сЧ ЩЪа'єзм лХШХбФдкЧвЧ лШФбФ бігйЧбжбЩя біг ЩбЧвЧ лХШХбФдкЧвЧ лШФбФ 
зЪлібиі еХйХиькЧї гіиякзж кФ біглЧбігкжЫ еХйХиькжЫ мЧШвФЫ: 

 язсЧ кХ бжзЧкФб бжйЧвж, бЩмФкЧбиХкі ФаеФоЧй гШЪвжй оієї пФЩмжкж; 

 язсЧ кХ бжзЧкФб ФаЧ кХ біглЧбігФє бжекФпХкжй ожй КЧгХзЩЧй бжйЧвФй гЧ 
ЪпФЩкжзіб ФЪзоіЧкЪ; 

 Ъ ШФеі кФЩмФккя сЧгЧ кьЧвЧ бжлФгзЪ, бЩмФкЧбиХкЧвЧ пФЩмжкЧю ЩійкФгоямЧю 
ЩмФммі 137 оьЧвЧ КЧгХзЩЪ. 

ТХЫкіпкі бжйЧвж гЧ ШХФиіеФоії лХШХбФдкЧвЧ лШФбФ зЪлібиі еХйХиькЧї гіиякзж Ъ 
биФЩкіЩмь Ъ ШФеі лШЧгФдЪ її пХШХе ХиХзмШЧккжЦ ФЪзоіЧк бЩмФкЧбиює КФаікХм МікіЩмШіб 
КзШФїкж. 

4. ЗбХШкХккя ЩмявкХккя кФ еХйХиькі гіиякзж ФаЧ лШФб кФ кжЫ (ЩЪлХШніоію, 
ХйнімХбежЩЪ) егіЦЩкюємьЩя гХШдФбкжй бжзЧкФбоХй, лШжбФмкжй бжзЧкФбоХй ліг пФЩ 
бжзЧкФккя ШірХкь, сЧ лігиявФюмь лШжйЪЩЧбЧйЪ бжзЧкФккю б лЧШягзЪ, бЩмФкЧбиХкЧйЪ 
ЗФзЧкЧй КзШФїкж "ПШЧ бжзЧкФбпХ лШЧбФгдХккя" е ЪШФЫЪбФккяй бжйЧв оьЧвЧ КЧгХзЩЪ. 

5. ВжмШФмж (бжгФмзж), егіЦЩкХкі кФ лігвЧмЧбзЪ иЧмФ гия лШЧгФдЪ кФ еХйХиькжЫ мЧШвФЫ 
(зШій бжлФгзіб лШЧгФдЪ кФ еХйХиькжЫ мЧШвФЫ еХйХиькжЫ гіиякЧз лШжбФмкЧї биФЩкЧЩмі), 
бігрзЧгЧбЪюмьЩя лХШХйЧдоХй еХйХиькжЫ мЧШвіб Ъ лЧШягзЪ, бЩмФкЧбиХкЧйЪ КФаікХмЧй 
МікіЩмШіб КзШФїкж. 

6. ЗХйХиькі мЧШвж лШЧбЧгямьЩя біглЧбігкЧ гЧ гЧвЧбЧШЪ йід ЧШвФкіеФмЧШЧй еХйХиькжЫ 
мЧШвіб мФ ЧлХШФмЧШЧй ХиХзмШЧккЧвЧ йФЦгФкпжзФ. 

РЧейіШ, лЧШягЧз ЩлиФмж мФ лЧбХШкХккя бжкФвЧШЧгж, сЧ ЩлиФпЪємьЩя лХШХйЧдоХй 
еХйХиькжЫ мЧШвіб ЧлХШФмЧШЪ ХиХзмШЧккЧвЧ йФЦгФкпжзФ, бЩмФкЧбиююмьЩя КФаікХмЧй 
МікіЩмШіб КзШФїкж. 

7. РХєЩмШФоіЦкжЦ бкХЩЧз еФ иЧмЧй бЩмФкЧбиюємьЩя Ъ ШЧейіШі 0,1 йікійФиькЧї 
еФШЧаімкЧї лиФмж, бжекФпХкЧї еФзЧкЧй лШЧ ДХШдФбкжЦ аюгдХм КзШФїкж кФ 1 Щіпкя ШЧзЪ, б 
язЧйЪ ЧлШжиюгкюємьЩя ЧвЧиЧрХккя лШЧ лШЧбХгХккя еХйХиькжЫ мЧШвіб. ГФШФкміЦкжЦ бкХЩЧз 
ЩмФкЧбжмь 30 бігЩЧмзіб ЩмФШмЧбЧї оікж лШЧгФдЪ еХйХиькЧї гіиякзж пж лШФб ХйнімХбежЩЪ, 
ЩЪлХШніоію ФаЧ 30 бігЩЧмзіб ЩмФШмЧбЧвЧ ШЧейіШЪ ШіпкЧї ЧШХкгкЧї лиФмж, ФиХ кХ йЧдХ аЪмж 
аіиьрХ 2500 лШЧджмзЧбЧвЧ йікійЪйЪ, бЩмФкЧбиХкЧвЧ гия лШФоХегФмкжЫ ЧЩіа еФзЧкЧй лШЧ 
ДХШдФбкжЦ аюгдХм КзШФїкж кФ 1 Щіпкя ШЧзЪ, б язЧйЪ лШЧбЧгямьЩя еХйХиькі мЧШвж. 

8. РХєЩмШФоіЦкжЦ мФ вФШФкміЦкжЦ бкХЩзж ЩлиФпЪюмьЩя ЧЩЧаЧю, язФ аФдФє беямж ЪпФЩмь 
Ъ еХйХиькжЫ мЧШвФЫ, кФ бігзШжмі Ъ аФкзЪ ЧзШХйі ШФЫЪкзж ЧлХШФмЧШФ ХиХзмШЧккЧвЧ 
йФЦгФкпжзФ, е язЧвЧ мФзФ ЧЩЧаФ аФдФє беямж ЪпФЩмь б еХйХиькжЫ мЧШвФЫ. 

9. СлиФпХкі ЩЪйж ШХєЩмШФоіЦкжЫ бкХЩзіб лЧбХШкХккю кХ лігиявФюмь, зШій бжлФгзЪ, 
бЩмФкЧбиХкЧвЧ пФЩмжкЧю мШХмьЧю ЩмФммі 138 оьЧвЧ КЧгХзЩЪ. 

10. СлиФпХкі ЩЪйж вФШФкміЦкжЫ бкХЩзіб (зШій бжлФгзіб, бЩмФкЧбиХкжЫ ФаеФоФйж 
гШЪвжй - л'ямжй оієї пФЩмжкж) лЧбХШмФюмьЩя ЧлХШФмЧШЧй ХиХзмШЧккЧвЧ йФЦгФкпжзФ бЩій 
ЪпФЩкжзФй еХйХиькжЫ мЧШвіб, язі кХ бжекФкі лХШХйЧдояйж, Ъ ЩмШЧз, бЩмФкЧбиХкжЦ КФаікХмЧй 
МікіЩмШіб КзШФїкж. 

ГФШФкміЦкі бкХЩзж кХ лЧбХШмФюмьЩя мФ лХШХШФЫЧбЪюмьЩя ЧлХШФмЧШЧй ХиХзмШЧккЧвЧ 
йФЦгФкпжзФ кФ ШФЫЪкзж ЧШвФкіеФмЧШФ еХйХиькжЫ мЧШвіб, еФекФпХкі б ЧвЧиЧрХккі лШЧ 
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лШЧбХгХккя еХйХиькжЫ мЧШвіб (еФ бжШФЫЪбФккяй бжкФвЧШЧгж ЧлХШФмЧШФ ХиХзмШЧккЧвЧ 
йФЦгФкпжзФ е вФШФкміЦкЧвЧ бкХЩзЪ лХШХйЧдоя): 

 ЪЩій ЪпФЩкжзФй, язсЧ дЧгХк е кжЫ кХ еШЧажб зШЧзЪ ФЪзоіЧкЪ (мЧШвіб) кФ 
лігбжсХккя ЩмФШмЧбЧї оікж, зШій бжлФгзЪ, бЩмФкЧбиХкЧвЧ ФаеФоЧй мШХмій 
пФЩмжкж л'ямЧї ЩмФммі 138 оьЧвЧ КЧгХзЩЪ; 

 лХШХйЧдою, язсЧ кжй б ЪЩмФкЧбиХкжЦ ЩмШЧз кХ ліглжЩФкЧ лШЧмЧзЧи лШЧ 
ШХеЪиьмФмж еХйХиькжЫ мЧШвіб, гЧвЧбіШ еФ ШХеЪиьмФмФйж лШЧбХгХккя еХйХиькжЫ 
мЧШвіб, бігйЧбиХкЧ б кЧмФШіФиькЧйЪ лЧЩбігпХккі мФзЧвЧ гЧвЧбЧШЪ, кХ ЩлиФпХкЧ 
кФиХдкЧї ЩЪйж еФ лШжгаФкжЦ иЧм мФ ЩЪйж бжмШФм кФ лігвЧмЧбзЪ иЧмФ гЧ 
лШЧгФдЪ; 

 лХШХйЧдою, язсЧ бік кХ біглЧбігФє бжекФпХкжй ожй КЧгХзЩЧй бжйЧвФй гЧ 
ЧЩЧаж, язФ йЧдХ кФаЪбФмж еХйХиькЪ гіиякзЪ ФаЧ лШФбФ кФ кХї, кХ лЧгФб 
гЧзЪйХкмж ФаЧ бігЧйЧЩмі, ЧаЧб'яезЧбіЩмь лЧгФккя язжЫ бЩмФкЧбиХкФ ожй 
КЧгХзЩЧй, лЧгФб кХлШФбгжбі бігЧйЧЩмі лШЧ ЩХаХ. 

11. КйЧбж, ЧвЧиЧрХкі лХШХг лШЧбХгХккяй еХйХиькжЫ мЧШвіб, кХ лігиявФюмь ейікі ліг 
пФЩ ЪзиФгХккя гЧвЧбЧШЪ зЪлібиі-лШЧгФдЪ еХйХиькЧї гіиякзж, лШФб ЩЪлХШніоію, ХйнімХбежЩЪ, 
гЧвЧбЧШіб ЧШХкгж еХйиі, ЩЪлХШніоію, ХйнімХбежЩЪ. 

ЛмОммя 136. ЙігвСмСбзО иСміб гия лТСгОдФ кО еПйПиькжХ мСТвОХ 
1. ПігвЧмЧбзЪ иЧміб гЧ лШЧбХгХккя еХйХиькжЫ мЧШвіб еФаХелХпЪє ЧШвФкіеФмЧШ 

еХйХиькжЫ мЧШвіб. ПігвЧмЧбзФ иЧміб гЧ лШЧбХгХккя еХйХиькжЫ мЧШвіб бзиюпФє: 
Ф) бжвЧмЧбиХккя мФ еФмбХШгдХккя Ъ бЩмФкЧбиХкЧйЪ еФзЧкЧгФбЩмбЧй лЧШягзЪ 

гЧзЪйХкмФоії іе еХйиХЪЩмШЧю (Ъ ШФеі нЧШйЪбФккя еХйХиькЧї гіиякзж, ейікж оіиьЧбЧвЧ 
лШжекФпХккя еХйХиькЧї гіиякзж мФ б ШФеі, язсЧ бігЧйЧЩмі лШЧ еХйХиькЪ гіиякзЪ кХ бкХЩХкі 
гЧ ДХШдФбкЧвЧ еХйХиькЧвЧ зФгФЩмШЪ); 

а) гХШдФбкЪ ШХєЩмШФоію еХйХиькЧї гіиякзж; 
б) гХШдФбкЪ ШХєЩмШФоію ШХпЧбЧвЧ лШФбФ кФ еХйХиькЪ гіиякзЪ; 
в) ЧмШжйФккя бжмявЪ лШЧ кЧШйФмжбкЪ вШЧрЧбЪ ЧоікзЪ еХйХиькЧї гіиякзж біглЧбігкЧ гЧ 

ЗФзЧкЪ КзШФїкж "ПШЧ ЧоікзЪ еХйХиь" Ъ ШФеі лШЧгФдЪ кФ еХйХиькжЫ мЧШвФЫ лШФбФ ЧШХкгж кФ 
кХї; 

ґ) лШЧбХгХккя ХзЩлХШмкЧї вШЧрЧбЧї Чоікзж еХйХиькЧї гіиякзж біглЧбігкЧ гЧ ЗФзЧкЪ 
КзШФїкж "ПШЧ ЧоікзЪ еХйХиь", зШій бжлФгзіб лШЧбХгХккя еХйХиькжЫ мЧШвіб сЧгЧ кФаЪммя 
лШФбФ ЧШХкгж еХйХиькЧї гіиякзж; 

г) бЩмФкЧбиХккя ЩмФШмЧбЧї оікж лШЧгФдЪ еХйХиькЧї гіиякзж, язФ сЧгЧ еХйХиь 
гХШдФбкЧї мФ зЧйЪкФиькЧї биФЩкЧЩмі кХ йЧдХ аЪмж кждпЧю еФ ХзЩлХШмкЪ вШЧрЧбЪ ЧоікзЪ 
еХйХиькЧї гіиякзж; 

Х) бЩмФкЧбиХккя ЩмФШмЧбЧвЧ ШЧейіШЪ ШіпкЧї ЧШХкгкЧї лиФмж, язжЦ сЧгЧ еХйХиь 
гХШдФбкЧї мФ зЧйЪкФиькЧї биФЩкЧЩмі кХ йЧдХ аЪмж йХкржй, кід ШЧейіШ ЧШХкгкЧї лиФмж, 
бжекФпХкжЦ ПЧгФмзЧбжй зЧгХзЩЧй КзШФїкж, Ф сЧгЧ еХйХиькжЫ гіиякЧз гХШдФбкЧї мФ 
зЧйЪкФиькЧї биФЩкЧЩмі ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ лШжекФпХккя ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзжЫ Ъвігь - 
кХ йЧдХ аЪмж йХкржй 7 бігЩЧмзіб їЫ кЧШйФмжбкЧї вШЧрЧбЧї Чоікзж; 

є) бЩмФкЧбиХккя ЩмФШмЧбЧї оікж лШЧгФдЪ лШФб ХйнімХбежЩЪ, ЩЪлХШніоію еХйХиькЧї 
гіиякзж, язФ сЧгЧ еХйХиь гХШдФбкЧї пж зЧйЪкФиькЧї биФЩкЧЩмі кХ йЧдХ аЪмж кждпЧю еФ 
бФШміЩмь біглЧбігкЧвЧ лШФбФ, бжекФпХкЪ рияЫЧй лШЧбХгХккя ХзЩлХШмкЧї вШЧрЧбЧї Чоікзж 
еХйХиькжЫ гіиякЧз; 

д) бжекФпХккя гФмж лШЧбХгХккя еХйХиькжЫ мЧШвіб. 
ЛікФкЩЪбФккя лігвЧмЧбзж иЧміб гЧ лШЧбХгХккя еХйХиькжЫ мЧШвіб еФаХелХпЪє 

ЧШвФкіеФмЧШ еХйХиькжЫ мЧШвіб. 
2. Огжк иЧм ЩзиФгФємьЩя бжзиюпкЧ е Чгкієї еХйХиькЧї гіиякзж ФаЧ лШФб кФ кХї. 
3. ПиЧсФ еХйХиькЧї гіиякзж ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ лШжекФпХккя гХШдФбкЧї ФаЧ 

зЧйЪкФиькЧї биФЩкЧЩмі, лШФбФ ЧШХкгж, ХйнімХбежЩЪ язЧї бжЩмФбияюмьЩя кФ еХйХиькі мЧШвж, 
кХ йЧдХ лХШХбжсЪбФмж 20 вХзмФШіб. 
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МікЧю иЧмФ кФ еХйХиькжЫ мЧШвФЫ є оікФ лШЧгФдЪ еХйХиькЧї гіиякзж, лШФб 
ХйнімХбежЩЪ, ЩЪлХШніоію мФ ШЧейіШ ЧШХкгкЧї лиФмж еФ зЧШжЩмЪбФккя еХйХиькЧю гіиякзЧю. 

4. ПШЧбХгХккя еХйХиькжЫ мЧШвіб сЧгЧ еХйХиькжЫ гіиякЧз ФаЧ лШФб кФ кжЫ 
егіЦЩкюємьЩя еФ ШірХккяй ЧШвФкіеФмЧШФ еХйХиькжЫ мЧШвіб, Ъ язЧйЪ еФекФпФюмьЩя: 

Ф) лХШХиіз еХйХиькжЫ гіиякЧз ФаЧ лШФб кФ кжЫ (іе еФекФпХккяй зФгФЩмШЧбжЫ кЧйХШіб, 
лиЧсі мФ їЫ оіиьЧбЧвЧ лШжекФпХккя), язі бжЩмФбияюмьЩя кФ еХйХиькі мЧШвж ЧзШХйжйж 
иЧмФйж; 

а) ЩмФШмЧбФ оікФ иЧмФ; 
б) ЩмШЧз, ікрі ЪйЧбж зЧШжЩмЪбФккя еХйХиькЧю гіиякзЧю Ъ ШФеі кФаЪммя лШФбФ 

зЧШжЩмЪбФккя кХю кФ еХйХиькжЫ мЧШвФЫ, ЧайХдХккя Ъ бжзЧШжЩмФккі еХйХиькЧї гіиякзж; 
в) бігЧйЧЩмі лШЧ ЧЩЧаЪ, ЪлЧбкЧбФдХкЪ ЧШвФкіеФмЧШЧй еХйХиькжЫ мЧШвіб кФ ЪзиФгХккя 

(ліглжЩФккя) гЧвЧбЧШЪ зЪлібиі-лШЧгФдЪ, ЧШХкгж, ЩЪлХШніоію, ХйнімХбежЩЪ еХйХиькЧї гіиякзж, 
язФ ФаЧ лШФбЧ кФ язЪ бжЩмФбияємьЩя кФ еХйХиькі мЧШвж; 

ґ) лШЧХзм гЧвЧбЧШЪ зЪлібиі-лШЧгФдЪ, ЧШХкгж, ХйнімХбежЩЪ, ЩЪлХШніоію еХйХиькЧї 
гіиякзж. 

5. ЗХйХиькі гіиякзж, бзиюпХкі гЧ лХШХиізЪ еХйХиькжЫ гіиякЧз гХШдФбкЧї пж 
зЧйЪкФиькЧї биФЩкЧЩмі, ФаЧ лШФбФ кФ кжЫ, бжЩмФбиХкі кФ еХйХиькі мЧШвж, кХ йЧдЪмь 
бігпЪдЪбФмжЩя, лХШХгФбФмжЩя б еФЩмФбЪ, кФгФбФмжЩя б зЧШжЩмЪбФккя гЧ еФбХШрХккя мЧШвіб. 

6. ЗФзЪлібия лЧЩиЪв е бжзЧкФккя ШЧаім іе еХйиХЪЩмШЧю, Чоікзж еХйХиь Ъ лШЧоХЩі 
лігвЧмЧбзж иЧміб гЧ лШЧгФдЪ еХйХиькжЫ гіиякЧз гХШдФбкЧї пж зЧйЪкФиькЧї биФЩкЧЩмі ФаЧ 
лШФб кФ кжЫ (ЧШХкгж, ЩЪлХШніоію, ХйнімХбежЩЪ) кФ еХйХиькжЫ мЧШвФЫ егіЦЩкюємьЩя б 
лЧШягзЪ, бжекФпХкЧйЪ еФзЧкЧгФбЩмбЧй лШЧ егіЦЩкХккя гХШдФбкжЫ еФзЪлібХиь. 

ЛмОммя 137. ЙігвСмСбзО гС лТСбПгПккя мО лСТягСз лТСбПгПккя еПйПиькжХ мСТвіб 
1. ТХЫкіпкі бжйЧвж гЧ лігвЧмЧбзж гЧ лШЧбХгХккя мФ лШЧбХгХккя еХйХиькжЫ мЧШвіб, 

бЩмФкЧбиХккя мФ ЧлШжиюгкХккя їЫ ШХеЪиьмФміб, бжекФпХккя ШЧейіШЪ, лЧШягзЪ ЩлиФмж, 
лЧбХШкХккя ШХєЩмШФоіЦкжЫ, вФШФкміЦкжЫ бкХЩзіб ЪпФЩкжзіб мФ бжкФвЧШЧгж, сЧ ЩлиФпЪємьЩя 
лХШХйЧдоХй ФЪзоіЧкЪ ЧлХШФмЧШЪ ХиХзмШЧккЧвЧ йФЦгФкпжзФ, бЩмФкЧбиююмьЩя КФаікХмЧй 
МікіЩмШіб КзШФїкж. 

ОШвФкіеФмЧШ еХйХиькжЫ мЧШвіб пХШХе ЧЩЧажЩмжЦ зФаікХм лЪаиізЪє б ХиХзмШЧккіЦ 
мЧШвЧбіЦ ЩжЩмХйі ЧвЧиЧрХккя лШЧ лШЧбХгХккя еХйХиькжЫ мЧШвіб, гЧ язЧвЧ гЧгФюмьЩя 
гЧзЪйХкмж мФ йФмХШіФиж кФ иЧм (гЧзЪйХкмФоія), сЧ лігмбХШгдЪюмь бжзЧкФккя бжйЧв, 
бжекФпХкжЫ пФЩмжкЧю мШХмьЧю ЩмФммі 135 і пФЩмжкЧю лХШрЧю ЩмФммі 136 оьЧвЧ КЧгХзЩЪ. 

2. ДЧзЪйХкмФоія сЧгЧ зЧдкЧвЧ иЧмФ ШЧейісЪємьЩя ЧШвФкіеФмЧШЧй еХйХиькжЫ мЧШвіб б 
ХиХзмШЧккіЦ мЧШвЧбіЦ ЩжЩмХйі яз ЧзШХйжЦ ХиХзмШЧккжЦ гЧзЪйХкм, ліглжЩФкжЦ 
ЧШвФкіеФмЧШЧй ФаЧ ЦЧвЧ лШХгЩмФбкжзЧй мФ ЩзиФгХкжЦ еФ нЧШйЧю, бЩмФкЧбиХкЧю КФаікХмЧй 
МікіЩмШіб КзШФїкж. 

ДЧзЪйХкмФоія сЧгЧ зЧдкЧвЧ иЧмФ ліЩия бжекФккя мЧШвіб мФзжйж, сЧ бігаЪижЩя, 
лХШХгФємьЩя ЧШвФкіеФмЧШЧй еХйХиькжЫ мЧШвіб лХШХйЧдою мЧШвіб. 

3. ЗФ аФдФккяй ЧШвФкіеФмЧШФ еХйХиькжЫ мЧШвіб ЧвЧиЧрХккя лШЧ лШЧбХгХккя 
еХйХиькжЫ мЧШвіб е гЧзЪйХкмФйж мФ йФмХШіФиФйж кФ иЧм ЧлШжиюгкюємьЩя б ХиХзмШЧккжЫ мФ 
гШЪзЧбФкжЫ еФЩЧаФЫ йФЩЧбЧї ікнЧШйФоії. 

4. В ЧвЧиЧрХккі лШЧ лШЧбХгХккя еХйХиькжЫ мЧШвіб сЧгЧ зЧдкЧвЧ иЧмФ еФекФпФюмьЩя: 
Ф) кФЦйХкЪбФккя ЧШвФкіеФмЧШФ еХйХиькжЫ мЧШвіб; 
а) йіЩоХ ШЧемФрЪбФккя, лиЧсФ еХйХиькЧї гіиякзж мФ її зФгФЩмШЧбжЦ кЧйХШ; 
б) оіиьЧбХ лШжекФпХккя еХйХиькЧї гіиякзж; 
в) ЪйЧбж гЧвЧбЧШЪ зЪлібиі-лШЧгФдЪ еХйХиькЧї гіиякзж, лШФб ХйнімХбежЩЪ, ЩЪлХШніоію, 

гЧвЧбЧШЪ ЧШХкгж еХйиі, ЩЪлХШніоію, ХйнімХбежЩЪ, сЧ ЪзиФгФємьЩя кФ еХйХиькжЫ мЧШвФЫ; 
ґ) ЩмФШмЧбФ оікФ лШЧгФдЪ еХйХиькЧї гіиякзж ФаЧ ЩмФШмЧбжЦ ШЧейіШ оікж лШЧгФдЪ лШФб 

ХйнімХбежЩЪ, ЩЪлХШніоію, ФаЧ ЩмФШмЧбжЦ ШЧейіШ лиФмж еФ зЧШжЩмЪбФккя еХйХиькЧю 
гіиякзЧю; 
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г) йіЩмЧаЪгібкі ЪйЧбж мФ ЧайХдХккя еФаЪгЧбж еХйХиькЧї гіиякзж гия еХйХиькжЫ 
гіиякЧз, лШжекФпХкжЫ гия оіиХЦ, лЧб'яеФкжЫ іе еФаЪгЧбЧю; 

Х) пФЩ лШЧбХгХккя еХйХиькжЫ мЧШвіб е ЪШФЫЪбФккяй бжйЧв, бЩмФкЧбиХкжЫ КФаікХмЧй 
МікіЩмШіб КзШФїкж; 

є) ШЧейіШ ШХєЩмШФоіЦкЧвЧ мФ вФШФкміЦкЧвЧ бкХЩзіб, сЧ ЩлиФпЪюмь ЪпФЩкжзж, лЧШягЧз їЫ 
ЩлиФмж; 

д) кФЦйХкЪбФккя, бХа-ЩФЦмж мФ кЧйХШж ШФЫЪкзіб ЧлХШФмЧШіб ХиХзмШЧккжЫ 
йФЦгФкпжзіб, бігзШжмжЫ Ъ аФкзЪ гия ЩлиФмж ШХєЩмШФоіЦкЧвЧ мФ вФШФкміЦкЧвЧ бкХЩзіб, сЧ 
еФекФпФюмьЩя рияЫЧй лЧЩжиФккя кФ бХа-ЩФЦм ФгйікіЩмШФмЧШФ ХиХзмШЧккЧї мЧШвЧбЧї 
ЩжЩмХйж; 

е) лШіебжсХ, биФЩкХ ій'я мФ лЧ аФмьзЧбі, лЧЩФгФ, кЧйХШ мХиХнЧкЪ ЧЩЧаж, б язЧї йЧдкФ 
ЧекФЦЧйжмжЩя е гЧзЪйХкмФйж мФ йФмХШіФиФйж сЧгЧ иЧмФ; 

ж) лШЧХзм гЧвЧбЧШЪ, сЧ лШЧлЧкЪємьЩя ЪзиФЩмж кФ мЧШвФЫ, аХе бжекФпХккя оікж мФ 
еФекФпХккя ЧЩЧаж лЧзЪлоя (ЧШХкгФШя, ХйнімХбмФ, ЩЪлХШніоіФШія), Ф б ШФеі лШЧгФдЪ кФ 
еХйХиькжЫ мЧШвФЫ лШФб ХйнімХбежЩЪ, ЩЪлХШніоію еФ ШірХккяй ХйнімХбмФ, ЩЪлХШніоіФШія - 
мФзЧд зЧлія гЧвЧбЧШЪ ХйнімХбежЩЪ, ЩЪлХШніоію; 

і) ЩЪйФ бжмШФм (бжгФмзіб), егіЦЩкХкжЫ кФ лігвЧмЧбзЪ иЧмФ гЧ лШЧгФдЪ, сЧ лігиявФє 
бігрзЧгЪбФккю лХШХйЧдоХй еХйХиькжЫ мЧШвіб; 

ї) нЧмЧвШФніпкі еЧаШФдХккя еХйХиькЧї гіиякзж, зЧлії гЧзЪйХкміб мФ йФмХШіФиіб кФ иЧм; 
Ц) ЧЩЧаФ, язФ йФє лХШХбФдкХ лШФбЧ кФ зЪлібию еХйХиькЧї гіиякзж (Ъ ШФеі лШЧбХгХккя 

ФЪзоіЧкЪ е лШЧгФдЪ мФзЧї еХйХиькЧї гіиякзж); 
з) кЧйХШж аФкзібЩьзжЫ ШФЫЪкзіб гия бкХЩХккя лиФмж еФ лШжгаФкжЦ иЧм; 
и) ікрі бігЧйЧЩмі лШЧ иЧм, язі ЧШвФкіеФмЧШ мЧШвіб ббФдФє еФ лЧмШіакХ ШЧейіЩмжмж б 

ЧвЧиЧрХккі лШЧ лШЧбХгХккя еХйХиькжЫ мЧШвіб. 
ВкХЩХккя ЧШвФкіеФмЧШЧй ейік б ЧвЧиЧрХккя ЩмЧЩЧбкЧ ЧЩЧаж, язФ йФє лХШХбФдкХ 

лШФбЧ кФ зЪлібию еХйХиькЧї гіиякзж, йЧдижбХ кХ ліекірХ кід еФ л'ямь ШЧаЧпжЫ гкіб гЧ гкя 
лШЧбХгХккя еХйХиькжЫ мЧШвіб. 

5. ДиХзмШЧккФ мЧШвЧбФ ЩжЩмХйФ лЧбжккФ еФаХелХпЪбФмж аХеЧлиФмкЪ ФбмЧШжеФоію 
ЧШвФкіеФмЧШіб мФ ФбмЧШжеФоію ЪпФЩкжзіб еХйХиькжЫ мЧШвіб, сЧ егіЦЩкюємьЩя біглЧбігкЧ гЧ 
ЩмФммі 135 оьЧвЧ КЧгХзЩЪ, ШЧейісХккя кжйж йФмХШіФиіб мФ гЧзЪйХкміб, ЧлШжиюгкХккя 
ЧвЧиЧрХккя лШЧ лШЧбХгХккя еХйХиькжЫ мЧШвіб, ЪпФЩмь Ъ мЧШвФЫ, ЧекФЦЧйиХккя 
кХЧайХдХкЧвЧ зЧиФ ЧЩіа е їЫ лХШХаівЧй мФ ШХеЪиьмФмФйж б ШХджйі ШХФиькЧвЧ пФЩЪ мФ 
йЧдижбіЩмь аХеЧлиФмкЧвЧ ФкЧкійкЧвЧ лХШХвиягЪ, зЧліюбФккя мФ ШЧегШЪзЪбФккя ікнЧШйФоії 
іе еФЩмЧЩЪбФккяй лЧржШХкжЫ бХа-ЧвиягФпіб мФ ШХгФзмЧШіб аХе кХЧаЫігкЧЩмі еФЩмЧЩЪбФккя 
ЩлХоіФиькЧ ЩмбЧШХкжЫ мХЫкЧиЧвіпкжЫ пж лШЧвШФйкжЫ еФЩЧаіб оіиЧгЧаЧбЧ аХе ЧайХдХкь. 

6. ЗХйХиькі мЧШвж лШЧбЧгямьЩя кХ ШФкірХ 30 гкіб мФ кХ ліекірХ 45 гкіб е гкя 
ЧлШжиюгкХккя ЧвЧиЧрХккя лШЧ лШЧбХгХккя еХйХиькжЫ мЧШвіб. 

7. ОЩЧаФ, язФ аФдФє беямж ЪпФЩмь Ъ еХйХиькжЫ мЧШвФЫ, лЧгФє пХШХе ЧЩЧажЩмжЦ зФаікХм 
б ХиХзмШЧккіЦ мЧШвЧбіЦ ЩжЩмХйі: 

Ф) еФябЪ лШЧ ЪпФЩмь Ъ еХйХиькжЫ мЧШвФЫ, ліглжЩФкЪ збФиінізЧбФкжй ХиХзмШЧккжй 
ліглжЩЧй; 

а) гия юШжгжпкЧї ЧЩЧаж - зЧлію бжмявЪ е ЄгжкЧвЧ гХШдФбкЧвЧ ШХєЩмШЪ юШжгжпкжЫ 
ЧЩіа, ніежпкжЫ ЧЩіа - ліглШжєйоіб мФ вШЧйФгЩьзжЫ нЧШйЪбФкь ФаЧ зЧлію гЧзЪйХкмФ лШЧ 
ШХєЩмШФоію Ъ гХШдФбі її йіЩоХекФЫЧгдХккя (бжмяв іе мЧШвЧбХиькЧвЧ, аФкзібЩьзЧвЧ ФаЧ 
ЩЪгЧбЧвЧ ШХєЩмШЪ мЧсЧ), еФЩбігпХкЪ евігкЧ іе еФзЧкЧгФбЩмбЧй гХШдФбж ЦЧвЧ бжгФпі, 
лХШХзиФгХкЪ ЪзШФїкЩьзЧю йЧбЧю (гия юШжгжпкЧї ЧЩЧаж - кХШХежгХкмФ), ікнЧШйФоію лШЧ 
гХШдФбЪ, б язіЦ еФШХєЩмШЧбФкі ФаЧ йФюмь лЧЩміЦкХ йіЩоХ лШЧджбФккя еФЩкЧбкжзж 
(ЪпФЩкжзж) юШжгжпкЧї ЧЩЧаж, Ъ ЩмФмЪмкЧйЪ (ЩзиФгХкЧйЪ) зФлімФиі язЧї є пФЩмзФ ікЧеХйкЧвЧ 
зФлімФиЪ, ікнЧШйФоію лШЧ зікоХбЧвЧ аХкХніоіФШкЧвЧ биФЩкжзФ. ЯзсЧ ЧЩЧаФ кХ йФє зікоХбЧвЧ 
аХкХніоіФШкЧвЧ биФЩкжзФ, еФекФпФємьЩя ікнЧШйФоія лШЧ бігЩЪмкіЩмь зікоХбЧвЧ 
аХкХніоіФШкЧвЧ биФЩкжзФ і лШЧ лШжпжкЪ ЦЧвЧ бігЩЪмкЧЩмі; 
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гия вШЧйФгякжкФ КзШФїкж, ніежпкЧї ЧЩЧаж - ліглШжєйоя - зЧлію гЧбігзж лШЧ 
лШжЩбЧєккя ШХєЩмШФоіЦкЧвЧ кЧйХШФ ЧаиізЧбЧї зФШмзж лиФмкжзФ лЧгФмзіб ФаЧ зЧлію 
лФЩлЧШмФ (гия ніежпкжЫ ЧЩіа, язі пХШХе ЩбЧї ШХиівіЦкі лХШХзЧкФккя бігйЧбжижЩя біг 
лШжЦкяммя ШХєЩмШФоіЦкЧвЧ кЧйХШФ ЧаиізЧбЧї зФШмзж лиФмкжзФ лЧгФмзіб мФ лЧбігЧйжиж лШЧ 
оХ біглЧбігкжЦ зЧкмШЧиююпжЦ ЧШвФк і йФюмь бігйімзЪ б лФЩлЧШмі); 

гия ікЧеХйкжЫ вШЧйФгяк мФ ЧЩіа аХе вШЧйФгякЩмбФ - ікнЧШйФоію лШЧ лШіебжсХ, биФЩкХ 
ій'я мФ лЧ аФмьзЧбі (еФ кФябкЧЩмі), вШЧйФгякЩмбЧ (ліггФкЩмбЧ) ікрЧї гХШдФбж, лЧЩміЦкХ йіЩоХ 
лШЧджбФккя б гХШдФбі, вШЧйФгякжкЧй (ліггФкжй) язЧї є ЧЩЧаФ, зЧлію гЧзЪйХкмФ, сЧ 
лЧЩбігпЪє ЧЩЧаЪ. 

КЧлії еФекФпХкжЫ гЧзЪйХкміб еФЩбігпЪюмьЩя збФиінізЧбФкжй ХиХзмШЧккжй ліглжЩЧй 
ЧЩЧаж, язФ аФдФє беямж ЪпФЩмь Ъ мЧШвФЫ; 

б) гЧзЪйХкмж, сЧ лігмбХШгдЪюмь ЩлиФмЪ ШХєЩмШФоіЦкЧвЧ мФ вФШФкміЦкЧвЧ бкХЩзіб 
(зЧлії ШЧеШФЫЪкзЧбжЫ гЧзЪйХкміб, бжлжЩзж е ШФЫЪкзіб), Ф б ШФеі лШЧбХгХккя еХйХиькжЫ мЧШвіб 
е лШЧгФдЪ еХйХиькжЫ гіиякЧз ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ лШжекФпХккя - гЧзЪйХкмж, сЧ 
лігмбХШгдЪюмь ЩлиФмЪ мФзжЫ лиФмХдіб е ШФЫЪкзЪ ЧЩЧаж, язФ аФдФє беямж ЪпФЩмь Ъ мЧШвФЫ, 
бігзШжмЧвЧ б ЪзШФїкЩьзЧйЪ ФаЧ ікЧеХйкЧйЪ аФкзЪ (зШій аФкзіб гХШдФб, бкХЩХкжЫ FATF гЧ 
ЩлжЩзЪ гХШдФб, сЧ кХ ЩліблШФоююмь Ъ ЩнХШі лШЧмжгії бігйжбФккю гЧЫЧгіб, ЧгХШдФкжЫ 
еиЧпжккжй рияЫЧй). 

ПШХгЩмФбкжз ніежпкЧї пж юШжгжпкЧї ЧЩЧаж мФзЧд ШЧейісЪє гЧзЪйХкмж, сЧ 
лігмбХШгдЪюмь ЦЧвЧ лШФбЧ гіямж біг ійХкі ЪпФЩкжзФ мЧШвіб. 

ЯзсЧ еХйХиькі мЧШвж лШЧбЧгямьЩя сЧгЧ еХйХиькЧї гіиякзж ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ 
лШжекФпХккя, ЧЩЧаФ, язФ аФдФє беямж ЪпФЩмь Ъ мФзжЫ мЧШвФЫ, лЧгФє пХШХе ЧЩЧажЩмжЦ зФаікХм 
б ХиХзмШЧккіЦ мЧШвЧбіЦ ЩжЩмХйі мФзЧд гЧзЪйХкмж, сЧ лігмбХШгдЪюмь її біглЧбігкіЩмь 
бжйЧвФй ЩмФммі 130 оьЧвЧ КЧгХзЩЪ. ПХШХиіз мФзжЫ гЧзЪйХкміб бЩмФкЧбиює КФаікХм МікіЩмШіб 
КзШФїкж. 

ЗФябФ лШЧ ЪпФЩмь Ъ еХйХиькжЫ мЧШвФЫ мФ гЧгФкі гЧ кХї гЧзЪйХкмж ЪпФЩкжзФ йЧдЪмь 
аЪмж лЧгФкі гЧ еФзікпХккя зікоХбЧвЧ ЩмШЧзЪ лЧгФккя еФяб лШЧ ЪпФЩмь Ъ еХйХиькжЫ мЧШвФЫ, 
бЩмФкЧбиХкЧвЧ ХиХзмШЧккЧю мЧШвЧбЧю ЩжЩмХйЧю ФбмЧйФмжпкЧ ЪлШЧгЧбд гкя, сЧ лХШХгЪє 
гкю лШЧбХгХккя еХйХиькжЫ мЧШвіб, е ЪШФЫЪбФккяй бжйЧв, бжекФпХкжЫ КФаікХмЧй МікіЩмШіб 
КзШФїкж. 

8. ОлХШФмЧШ ХиХзмШЧккЧвЧ йФЦгФкпжзФ ікнЧШйЪє ЧЩЧаЪ, язФ аФдФє беямж ЪпФЩмь Ъ 
еХйХиькжЫ мЧШвФЫ, лШЧ еФШФЫЪбФккя кФ аФкзібЩьзі ШФЫЪкзж ЧлХШФмЧШФ ХиХзмШЧккЧвЧ 
йФЦгФкпжзФ вФШФкміЦкЧвЧ і ШХєЩмШФоіЦкЧвЧ бкХЩзіб мФ ЧмШжйФккя мФзЧю ЧЩЧаЧю ЩмФмЪЩЪ 
ЪпФЩкжзФ еХйХиькжЫ мЧШвіб б лЧШягзЪ і ЩмШЧзж, бЩмФкЧбиХкі КФаікХмЧй МікіЩмШіб КзШФїкж. 

9. ПЧШягЧз ШХєЩмШФоії ЪпФЩкжзіб гия ЪпФЩмі б еХйХиькжЫ мЧШвФЫ бЩмФкЧбиює КФаікХм 
МікіЩмШіб КзШФїкж. 

10. ЗХйХиькі мЧШвж лШЧбЧгямьЩя б ХиХзмШЧккіЦ мЧШвЧбіЦ ЩжЩмХйі б ШХджйі ШХФиькЧвЧ 
пФЩЪ б йХШХді ІкмХШкХм. 

11. БЪгь-язжЦ зЧШжЩмЪбФп йХШХді ІкмХШкХм йФє йЧдижбіЩмь ЩлЧЩмХШівФмж еФ ЫЧгЧй 
еХйХиькжЫ мЧШвіб Ъ ШХджйі ШХФиькЧвЧ пФЩЪ. 

12. ВігЧйЧЩмі лШЧ ЪпФЩкжзіб мЧШвіб кХ лігиявФюмь ШЧевЧиЧрХккю гЧ еФбХШрХккя 
мЧШвіб. 

13. ЗХйХиькі мЧШвж лШЧбЧгямьЩя еФ кФябкЧЩмі кХ йХкрХ гбЧЫ еФШХєЩмШЧбФкжЫ 
ЪпФЩкжзіб, зШій бжлФгзіб, бЩмФкЧбиХкжЫ ФаеФоЧй мШХмій пФЩмжкж л'ямЧї ЩмФммі 138 оьЧвЧ 
КЧгХзЩЪ. 

14. ЗХйХиькі мЧШвж лШЧбЧгямьЩя еФ лШЧоХгЪШЧю бжекФпХккя лХШХйЧдоя, ліг пФЩ язЧї 
ЪпФЩкжзж йФюмь йЧдижбіЩмь лЧХмФлкЧвЧ еаіиьрХккя ЩбЧїЫ оікЧбжЫ лШЧлЧежоіЦ лШЧмявЧй 
мШьЧЫ ШФЪкгіб мЧШвіб. 

КпФЩкжз лШЧмявЧй ЧгкЧвЧ ШФЪкгЪ мЧШвіб йЧдХ Чгжк ШФе лігбжсжмж ЩбЧю оікЧбЪ 
лШЧлЧежоію кХ йХкрХ, кід кФ ШЧейіШ йікійФиькЧвЧ зШЧзЪ мЧШвіб (еШЧажмж зШЧз мЧШвіб). 

РЧейіШ йікійФиькЧвЧ зШЧзЪ мЧШвіб ЩмФкЧбжмь 1 бігЩЧмЧз ЩмФШмЧбЧї оікж иЧмФ. РЧейіШ 
йФзЩжйФиькЧвЧ зШЧзЪ мЧШвіб кХ ЧайХдЪємьЩя. 
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К зЧдкЧйЪ ШФЪкгі мЧШвіб зЧдХк ЪпФЩкжз Ъ лЧШягзЪ біг йХкржЫ гЧ аіиьржЫ еФзШжмжЫ 
оікЧбжЫ лШЧлЧежоіЦ гия лХШрЧвЧ ШФЪкгЪ ФаЧ оікЧбжЫ лШЧлЧежоіЦ гия гШЪвЧвЧ мФ мШХмьЧвЧ 
ШФЪкгіб, Ф Ъ ШФеі їЫ ЩліблФгіккя біг мжЫ, сЧ лЧгФкі ліекірХ, гЧ мжЫ, сЧ лЧгФкі ШФкірХ, йФє 
лШФбЧ еШЧажмж зШЧз мЧШвіб. К ШФеі бігЩЪмкЧЩмі оікЧбЧї лШЧлЧежоії біг ЪпФЩкжзФ лШЧмявЧй пФЩЪ 
кФ ЧкЧбиХккя еФзШжмЧї оікЧбЧї лШЧлЧежоії/оікЧбЧї лШЧлЧежоії оікЧбФ лШЧлЧежоія мФзЧвЧ 
ЪпФЩкжзФ Ъ лЧмЧпкЧйЪ ШФЪкгі ббФдФємьЩя мФзЧю, сЧ егіЦЩкХкФ б ШЧейіШі ЦЧвЧ еФзШжмЧї 
оікЧбЧї лШЧлЧежоії гия лХШрЧвЧ ШФЪкгЪ ФаЧ ЦЧвЧ лЧлХШХгкьЧї оікЧбЧї лШЧлЧежоії гия гШЪвЧвЧ 
мФ мШХмьЧвЧ ШФЪкгіб. 

ЯзсЧ ліг пФЩ еХйХиькжЫ мЧШвіб лЧгФкФ ЪпФЩкжзЧй еФзШжмФ оікЧбФ лШЧлЧежоія/оікЧбФ 
лШЧлЧежоія є аіиьрЧю еФ ЩмФШмЧбЪ оікЪ кФ ШЧейіШ, кХ йХкрХ кід ШЧейіШ йікійФиькЧвЧ зШЧзЪ 
мЧШвіб, ббФдФємьЩя, сЧ мФзжЦ ЪпФЩкжз еШЧажб зШЧз мЧШвіб. 

15. ПШЧмЧзЧи лШЧ ШХеЪиьмФмж еХйХиькжЫ мЧШвіб нЧШйЪємьЩя мФ ЧлШжиюгкюємьЩя 
ХиХзмШЧккЧю мЧШвЧбЧю ЩжЩмХйЧю ФбмЧйФмжпкЧ б гХкь еФбХШрХккя мЧШвіб б ХиХзмШЧккіЦ 
нЧШйі. К лШЧмЧзЧиі лШЧ ШХеЪиьмФмж еХйХиькжЫ мЧШвіб ЧаЧб'яезЧбЧ еФекФпФюмьЩя: 

Ф) бігЧйЧЩмі лШЧ еХйХиькЪ гіиякзЪ; 
а) зіиьзіЩмь мФ бігЧйЧЩмі лШЧ ЪпФЩкжзіб еХйХиькжЫ мЧШвіб; 
б) ЩмФШмЧбФ оікФ лШЧгФдЪ еХйХиькЧї гіиякзж, лШФбФ ХйнімХбежЩЪ, ЩЪлХШніоію ФаЧ 

ЩмФШмЧбжЦ ШЧейіШ ЧШХкгкЧї лиФмж еФ зЧШжЩмЪбФккя еХйХиькЧю гіиякзЧю; 
в) оікФ еФ еХйХиькЪ гіиякзЪ, лШФб ХйнімХбежЩЪ, ЩЪлХШніоію ФаЧ ШЧейіШ ЧШХкгкЧї лиФмж 

еФ зЧШжЩмЪбФккя еХйХиькЧю гіиякзЧю, еФлШЧлЧкЧбФкі лХШХйЧдоХй еХйХиькжЫ мЧШвіб мФ 
ікржйж ЪпФЩкжзФйж, ФаЧ ікнЧШйФоія лШЧ мХ, сЧ еХйХиькі мЧШвж еФзікпжижЩя аХе бжекФпХккя 
лХШХйЧдоя; 

ґ) кФЦйХкЪбФккя (гия юШжгжпкЧї ЧЩЧаж), лШіебжсХ, биФЩкХ ій'я, лЧ аФмьзЧбі (гия 
ніежпкЧї ЧЩЧаж) лХШХйЧдоя еХйХиькжЫ мЧШвіб; 

г) ікнЧШйФоія лШЧ ФбмЧШжеЧбФкжЦ ХиХзмШЧккжЦ йФЦгФкпжз, пХШХе язжЦ лХШХйЧдоХй 
еХйХиькжЫ мЧШвіб лШжгаФкЧ еХйХиькЪ гіиякзЪ ФаЧ лШФбЧ кФ кХї. 

16. ПШЧмЧзЧи лШЧ ШХеЪиьмФмж еХйХиькжЫ мЧШвіб мФ гЧвЧбіШ еФ ШХеЪиьмФмФйж 
лШЧбХгХккя еХйХиькжЫ мЧШвіб (зШій гЧвЧбЧШЪ зЪлібиі-лШЧгФдЪ еХйХиькЧї гіиякзж) 
ліглжЩЪюмьЩя ЧШвФкіеФмЧШЧй мФ лХШХйЧдоХй мЧШвіб рияЫЧй кФзиФгХккя збФиінізЧбФкжЫ 
ХиХзмШЧккжЫ ліглжЩіб Ъ лЧШягзЪ, бжекФпХкЧйЪ КФаікХмЧй МікіЩмШіб КзШФїкж. 

ПХШХйЧдХоь еХйХиькжЫ мЧШвіб ліглжЩЪє лШЧмЧзЧи лШЧ ШХеЪиьмФмж еХйХиькжЫ мЧШвіб 
лШЧмявЧй мШьЧЫ ШЧаЧпжЫ гкіб е гкя, кФЩмЪлкЧвЧ еФ гкХй ЦЧвЧ нЧШйЪбФккя ХиХзмШЧккЧю 
мЧШвЧбЧю ЩжЩмХйЧю. ОШвФкіеФмЧШ еХйХиькжЫ мЧШвіб ліглжЩЪє лШЧмЧзЧи лШЧ ШХеЪиьмФмж 
еХйХиькжЫ мЧШвіб лШЧмявЧй рХЩмж ШЧаЧпжЫ гкіб е гкя, кФЩмЪлкЧвЧ еФ гкХй ЦЧвЧ нЧШйЪбФккя 
ХиХзмШЧккЧю мЧШвЧбЧю ЩжЩмХйЧю. 

НФ бжйЧвЪ лХШХйЧдоя мЧШвіб лШЧмЧзЧи лШЧ ШХеЪиьмФмж еХйХиькжЫ мЧШвіб мФ/ФаЧ 
гЧвЧбіШ еФ ШХеЪиьмФмФйж лШЧбХгХккя еХйХиькжЫ мЧШвіб, ЪзиФгХкі рияЫЧй кФзиФгХккя 
збФиінізЧбФкжЫ ХиХзмШЧккжЫ ліглжЩіб ЧШвФкіеФмЧШЧй мФ лХШХйЧдоХй мЧШвіб, йЧдЪмь аЪмж 
ліглжЩФкі мФзЧд Ъ лФлХШЧбіЦ нЧШйі. 

ПШЧмЧзЧи лШЧ ШХеЪиьмФмж еХйХиькжЫ мЧШвіб є лігЩмФбЧю гия ЪзиФгХккя гЧвЧбЧШЪ 
зЪлібиі-лШЧгФдЪ еХйХиькЧї гіиякзж, лШФб ХйнімХбежЩЪ, ЩЪлХШніоію, гЧвЧбЧШіб ЧШХкгж еХйиі, 
ХйнімХбежЩЪ, ЩЪлХШніоію. 

ДЧвЧбіШ зЪлібиі-лШЧгФдЪ еХйХиькЧї гіиякзж ЪзиФгФємьЩя б лФлХШЧбіЦ нЧШйі мФ 
лігиявФє кЧмФШіФиькЧйЪ лЧЩбігпХккю. 

ДЧвЧбіШ еФ ШХеЪиьмФмФйж лШЧбХгХккя еХйХиькжЫ мЧШвіб ЪзиФгФємьЩя йід 
ЧШвФкіеФмЧШЧй мФ лХШХйЧдоХй еХйХиькжЫ мЧШвіб лШЧмявЧй 20 ШЧаЧпжЫ гкіб е гкя, 
кФЩмЪлкЧвЧ еФ гкХй нЧШйЪбФккя лШЧмЧзЧиЪ лШЧ ШХеЪиьмФмж еХйХиькжЫ мЧШвіб. 

17. К ШФеі язсЧ лХШХйЧдХоь мЧШвіб бігйЧбжбЩя біг ліглжЩФккя лШЧмЧзЧиЪ лШЧ 
ШХеЪиьмФмж еХйХиькжЫ мЧШвіб, ЪзиФгХккя гЧвЧбЧШЪ еФ ШХеЪиьмФмФйж лШЧбХгХккя еХйХиькжЫ 
мЧШвіб ФаЧ ЧШвФкіеФмЧШ кХ ліглжЩФб мФзжЦ лШЧмЧзЧи, кХ ЪзиФб гЧвЧбіШ е лігЩмФб, бжекФпХкжЫ 
пФЩмжкЧю гХб'ямкФгоямЧю оієї ЩмФммі, Ф мФзЧд Ъ ШФеі кХЩлиФмж лХШХйЧдоХй мЧШвіб кФиХдкЧї 
ЩЪйж еФ лШжгаФкжЦ иЧм мФ ЩЪйж бжмШФм лігвЧмЧбзж иЧмФ гЧ лШЧгФдЪ, сЧ лігмбХШгдЪємьЩя 
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біглЧбігкжй ФзмЧй ЧШвФкіеФмЧШФ еХйХиькжЫ мЧШвіб, ХиХзмШЧккЧю мЧШвЧбЧю ЩжЩмХйЧю 
ФбмЧйФмжпкЧ нЧШйЪємьЩя мФ ЧлШжиюгкюємьЩя кЧбжЦ лШЧмЧзЧи лШЧ ШХеЪиьмФмж еХйХиькжЫ 
мЧШвіб. 

18. ПХШХйЧдХоь мЧШвіб, язжЦ бігйЧбжбЩя біг ліглжЩФккя лШЧмЧзЧиЪ лШЧ ШХеЪиьмФмж 
еХйХиькжЫ мЧШвіб ФаЧ гЧвЧбЧШЪ еФ ШХеЪиьмФмФйж лШЧбХгХккя еХйХиькжЫ мЧШвіб, 
лЧеаФбияємьЩя лШФбФ кФ ЪпФЩмь Ъ лЧгФиьржЫ мЧШвФЫ е лШЧгФдЪ мЧвЧ ЩФйЧвЧ иЧмФ. 

19. ОШвФкіеФмЧШ еХйХиькжЫ мЧШвіб кХ ліглжЩЪє лШЧмЧзЧи мЧШвіб, кХ ЪзиФгФє гЧвЧбіШ еФ 
ШХеЪиьмФмФйж лШЧбХгХккя еХйХиькжЫ мЧШвіб е лХШХйЧдоХй мЧШвіб, язжЦ: 

Ф) кХ біглЧбігФє бЩмФкЧбиХкжй ожй КЧгХзЩЧй бжйЧвФй гЧ ЧЩЧаж, язФ йЧдХ кФаЪбФмж 
еХйХиькЪ гіиякзЪ ФаЧ лШФбФ кФ кХї; 

а) кХ лЧгФб гЧзЪйХкмж ФаЧ бігЧйЧЩмі, ЧаЧб'яезЧбіЩмь лЧгФккя язжЫ бЩмФкЧбиХкФ 
пФЩмжкЧю ЩьЧйЧю оієї ЩмФммі, мФ/ФаЧ б еФекФпХкжЫ гЧзЪйХкмФЫ кФябкі кХлШФбгжбі бігЧйЧЩмі; 

б) кХ ЧмШжйФб лЧвЧгдХккя ВХШЫЧбкЧї РФгж КзШФїкж ФаЧ КФаікХмЪ МікіЩмШіб КзШФїкж, 
бЩмФкЧбиХкЧвЧ пФЩмжкЧю гбФгоямь мШХмьЧю оієї ЩмФммі. 

НХ йЧдЪмь аЪмж лігЩмФбЧю гия лШжЦкяммя ШірХккя лШЧ бігйЧбЪ б ліглжЩФккі 
лШЧмЧзЧиЪ лШЧ ШХеЪиьмФмж еХйХиькжЫ мЧШвіб мФ лЧгФиьрЧйЪ ЪзиФгХккі гЧвЧбЧШЪ еФ 
ШХеЪиьмФмФйж лШЧбХгХккя еХйХиькжЫ мЧШвіб мХЫкіпкі, ЧШнЧвШФніпкі мФ ікрі лЧйжизж Ъ еФябі 
лШЧ ЪпФЩмь Ъ еХйХиькжЫ мЧШвФЫ ФаЧ б гЧзЪйХкмФЫ мФ йФмХШіФиФЫ, сЧ лЧгФюмьЩя ШФеЧй іе 
мФзЧю еФябЧю, язі кХ ближбФюмь кФ ейіЩм біглЧбігкЧвЧ гЧзЪйХкмФ. 

20. ПШФбЧ кФ еХйХиькЪ гіиякзЪ, кФаЪмХ еФ ШХеЪиьмФмФйж лШЧбХгХккя еХйХиькжЫ 
мЧШвіб, бжкжзФє е гкя гХШдФбкЧї ШХєЩмШФоії мФзЧвЧ лШФбФ б лЧШягзЪ, бЩмФкЧбиХкЧйЪ 
еФзЧкЧй. 

21. ГФШФкміЦкжЦ бкХЩЧз, ЩлиФпХкжЦ лХШХйЧдоХй еХйХиькжЫ мЧШвіб гЧ лЧпФмзЪ мЧШвіб 
(еФ бжШФЫЪбФккяй бжкФвЧШЧгж ЧлХШФмЧШФ ХиХзмШЧккЧвЧ йФЦгФкпжзФ, пХШХе язжЦ ЪпФЩкжз 
ЩмФб лХШХйЧдоХй ХиХзмШЧккжЫ еХйХиькжЫ мЧШвіб), еФШФЫЧбЪємьЩя гЧ оікж лШЧгФдЪ иЧмФ. 

22. К ШФеі лШЧгФдЪ еХйХиькЧї гіиякзж гХШдФбкЧї пж зЧйЪкФиькЧї биФЩкЧЩмі, лШФб 
ЩЪлХШніоію, ХйнімХбежЩЪ кФ кХї, лШЧбХгХккя еХйХиькжЫ мЧШвіб е кФаЪммя лШФбФ ЧШХкгж 
мФзЧю еХйХиькЧю гіиякзЧю ЧлХШФмЧШ ХиХзмШЧккЧвЧ йФЦгФкпжзФ Ъ ЩмШЧз, бЩмФкЧбиХкжЦ 
КФаікХмЧй МікіЩмШіб КзШФїкж, лХШХШФЫЧбЪє ЩЪйЪ вФШФкміЦкЧвЧ бкХЩзЪ (еФ бжШФЫЪбФккяй 
бжкФвЧШЧгж ЧлХШФмЧШФ ХиХзмШЧккЧвЧ йФЦгФкпжзФ, пХШХе язжЦ ЪпФЩкжз ЩмФб лХШХйЧдоХй 
ХиХзмШЧккжЫ еХйХиькжЫ мЧШвіб), ЩлиФпХкЧвЧ кФ ЦЧвЧ ШФЫЪкЧз лХШХйЧдоХй, кФ біглЧбігкі 
аюгдХмкі ШФЫЪкзж. 

23. К ШФеі бжекФккя лХШХйЧдояйж мЧШвіб ЧЩіа, язі біглЧбігкЧ гЧ оьЧвЧ КЧгХзЩЪ 
йЧдЪмь зЪлЪбФмж еХйХиькі гіиякзж гХШдФбкЧї пж зЧйЪкФиькЧї биФЩкЧЩмі еФ лЧвЧгдХккяй е 
ВХШЫЧбкЧю РФгЧю КзШФїкж пж КФаікХмЧй МікіЩмШіб КзШФїкж, гЧвЧбЧШж зЪлібиі-лШЧгФдЪ 
еХйХиькжЫ гіиякЧз ЪзиФгФюмьЩя ліЩия ЧмШжйФккя лЧвЧгдХккя еФекФпХкжЫ ЧШвФкіб. К ШФеі 
бігйЧбж ВХШЫЧбкЧї РФгж КзШФїкж пж КФаікХмЪ МікіЩмШіб КзШФїкж б лЧвЧгдХккі мЧШвж еФ мФзжй 
иЧмЧй ббФдФюмьЩя мФзжйж, сЧ кХ бігаЪижЩя. 

24. МікФ лШЧгФдЪ еХйХиькЧї гіиякзж, лиФмФ еФ зЧШжЩмЪбФккя еХйХиькЧю гіиякзЧю, 
лШФбЧ зЧШжЩмЪбФккя язЧю кФаЪмЧ кФ еХйХиькжЫ мЧШвФЫ, Ф мФзЧд ЩЪйФ бжмШФм кФ лігвЧмЧбзЪ 
иЧмФ гЧ лШЧгФдЪ, лігиявФюмь ЩлиФмі лХШХйЧдоХй еХйХиькжЫ мЧШвіб Ъ лЧШягзЪ мФ ЩмШЧзж, 
бжекФпХкі КФаікХмЧй МікіЩмШіб КзШФїкж. 

ЛмОммя 138. ВУмОкСбиПккя ТПеФиьмОміб еПйПиькжХ мСТвіб 
1. ЗХйХиькі мЧШвж еФ иЧмЧй ббФдФюмьЩя мФзжйж, сЧ бігаЪижЩя, ліЩия ЩлиФмж 

лХШХйЧдоХй мЧШвіб оікж лШЧгФдЪ еХйХиькЧї гіиякзж ФаЧ біглЧбігкЧї лиФмж еФ зЧШжЩмЪбФккя 
еХйХиькЧю гіиякзЧю мФ ЩлиФмж бжмШФм кФ лігвЧмЧбзЪ иЧмФ гЧ лШЧгФдЪ. 

2. ЗХйХиькі мЧШвж йЧдЪмь аЪмж ЩзФЩЧбФкі ФаЧ бжекФкі мФзжйж, сЧ кХ бігаЪижЩя, пж їЫ 
ШХеЪиьмФмж йЧдЪмь аЪмж бжекФкі ЩЪгЧй кХгіЦЩкжйж. 

3. ЗХйХиькі мЧШвж гЧ їЫ лШЧбХгХккя йЧдЪмь аЪмж ЩзФЩЧбФкі ЧШвФкіеФмЧШЧй еХйХиькжЫ 
мЧШвіб Ъ ШФеі ЧмШжйФккя кжй гЧзЪйХкміб, сЧ лігмбХШгдЪюмь кХЧаЫігкіЩмь бкХЩХккя ейік гЧ 
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еХйиХблЧШягкЧї мФ еХйиХЧоікЧпкЧї гЧзЪйХкмФоії кФ еХйХиькЪ гіиякзЪ ФаЧ бЩмФкЧбиХккя 
еФаЧШЧкж кФ її бігпЪдХккя пж лХШХгФпЪ б зЧШжЩмЪбФккя. 

ПЧбігЧйиХккя лШЧ ЩзФЩЪбФккя мЧШвіб кХ ліекірХ кФЩмЪлкЧвЧ гкя ліЩия лШжЦкяммя 
біглЧбігкЧвЧ ШірХккя лігиявФє ЧлШжиюгкХккю б мЧйЪ ЩФйЧйЪ лЧШягзЪ, сЧ Ц ЧвЧиЧрХккя 
лШЧ лШЧбХгХккя еХйХиькжЫ мЧШвіб. 

4. ЗХйХиькі мЧШвж бжекФюмьЩя мФзжйж, сЧ кХ бігаЪижЩя, Ъ ШФеі: 
Ф) бігЩЪмкЧЩмі ЪпФЩкжзіб ФаЧ кФябкЧЩмі міиьзж ЧгкЧвЧ ЪпФЩкжзФ (зШій бжлФгзЪ, 

бЩмФкЧбиХкЧвЧ ФаеФоЧй мШХмій пФЩмжкж л'ямЧї оієї ЩмФммі, еФ ЪйЧбж, сЧ мФзжЦ ЪпФЩкжз Ъ 
бЩмФкЧбиХкжЦ ЩмШЧз ліглжЩФб лШЧмЧзЧи лШЧ лШЧбХгХккя еХйХиькжЫ мЧШвіб, гЧвЧбіШ еФ 
ШХеЪиьмФмФйж лШЧбХгХккя еХйХиькжЫ мЧШвіб, ЩлиФмжб кФиХдкЪ ЩЪйЪ еФ лШжгаФкжЦ иЧм мФ 
ЩЪйЪ бжмШФм кФ лігвЧмЧбзЪ иЧмФ гЧ лШЧгФдЪ); 

а) язсЧ дЧгХк е ЪпФЩкжзіб кХ еШЧажб зШЧзЪ ФЪзоіЧкЪ (мЧШвіб) кФ лігбжсХккя ЩмФШмЧбЧї 
оікж (лиФмж), зШій бжлФгзЪ, бжекФпХкЧвЧ ФаеФоЧй мШХмій пФЩмжкж л'ямЧї ЩмФммі 138 оьЧвЧ 
КЧгХзЩЪ; 

б) язсЧ ХиХзмШЧккЧю мЧШвЧбЧю ЩжЩмХйЧю ФбмЧйФмжпкЧ ЩнЧШйЧбФкЧ мФ 
ЧлШжиюгкХкЧ лШЧмЧзЧи лШЧ ШХеЪиьмФмж лШЧбХгХккя еХйХиькжЫ мЧШвіб е бжекФпХккяй 
лХШХйЧдоХй мЧШвіб ЪпФЩкжзФ е кФЩмЪлкЧю оікЧбЧю лШЧлЧежоією мФ мФзжй ЪпФЩкжзЧй ФаЧ 
ЧШвФкіеФмЧШЧй еХйХиькжЫ мЧШвіб Ъ бжлФгзФЫ, бЩмФкЧбиХкжЫ пФЩмжкЧю гХб'ямкФгоямЧю ЩмФммі 
137 оьЧвЧ КЧгХзЩЪ, Ъ бЩмФкЧбиХкжЦ ЩмШЧз кХ ліглжЩФкЧ лШЧмЧзЧи лШЧ ШХеЪиьмФмж еХйХиькжЫ 
мЧШвіб, гЧвЧбіШ еФ ШХеЪиьмФмФйж лШЧбХгХккя еХйХиькжЫ мЧШвіб, кХ ЩлиФпХкЧ кФиХдкЪ ЩЪйЪ еФ 
лШжгаФкжЦ иЧм мФ ЩЪйЪ бжмШФм кФ лігвЧмЧбзЪ иЧмФ гЧ лШЧгФдЪ. 

5. К ШФеі язсЧ еХйХиькі мЧШвж аЪиж бжекФкі мФзжйж, сЧ кХ бігаЪижЩя, лЧбмЧШкі 
еХйХиькі мЧШвж йЧдЪмь аЪмж лШЧбХгХкі кХ ШФкірХ кід пХШХе Чгжк йіЩяоь і кХ ліекірХ кід 
пХШХе ріЩмь йіЩяоіб е гкя лШЧбХгХккя лЧлХШХгкіЫ еХйХиькжЫ мЧШвіб. 

ПЧбмЧШкі еХйХиькі мЧШвж лШЧбЧгямьЩя б лЧШягзЪ, бЩмФкЧбиХкЧйЪ ожй КЧгХзЩЧй гия 
лШЧбХгХккя еХйХиькжЫ мЧШвіб е ЪШФЫЪбФккяй мХЫкіпкжЫ бжйЧв, бжекФпХкжЫ КФаікХмЧй 
МікіЩмШіб КзШФїкж. ДЧ ЪпФЩмі б лЧбмЧШкжЫ еХйХиькжЫ мЧШвФЫ кХ гЧлЪЩзФюмьЩя лХШХйЧдоі 
лЧлХШХгкіЫ мЧШвіб, язі б ЪЩмФкЧбиХкжЦ ЩмШЧз кХ ліглжЩФиж лШЧмЧзЧи лШЧ ШХеЪиьмФмж 
еХйХиькжЫ мЧШвіб, гЧвЧбіШ еФ ШХеЪиьмФмФйж лШЧбХгХккя еХйХиькжЫ мЧШвіб, кХ ЩлиФмжиж 
кФиХдкЪ ЩЪйЪ еФ лШжгаФкжЦ иЧм мФ ЩЪйЪ бжмШФм кФ лігвЧмЧбзЪ иЧмФ гЧ лШЧгФдЪ. 

ЯзсЧ мЧШвж бжекФкЧ мФзжйж, сЧ кХ бігаЪижЩя, е лігЩмФбж кФябкЧЩмі ижрХ ЧгкЧвЧ 
ЪпФЩкжзФ, Ф мФзЧд язсЧ гия ЪпФЩмі Ъ лЧбмЧШкжЫ мЧШвФЫ сЧгЧ оьЧвЧ ЩФйЧвЧ иЧмФ лЧгФб еФябЪ 
ижрХ оХЦ ЪпФЩкжз, бік йФє лШФбЧ лШжгаФмж еХйХиькЪ гіиякзЪ ФаЧ кФаЪмж лШФбЧ 
зЧШжЩмЪбФккя (ЧШХкгж, ЩЪлХШніоію, ХйнімХбежЩЪ) кХю еФ еФлШЧлЧкЧбФкЧю кжй оікЧю, ФиХ кХ 
йХкрХ ЩмФШмЧбЧї оікж, бжекФпХкЧї біглЧбігкЧ гЧ пФЩмжкж лХШрЧї ЩмФммі 136 оьЧвЧ КЧгХзЩЪ. 

К ШФеі язсЧ еХйХиькі мЧШвж ЩзФЩЧбФкі ЧШвФкіеФмЧШЧй еХйХиькжЫ мЧШвіб ФаЧ їЫ 
ШХеЪиьмФмж бжекФкі ЩЪгЧй кХгіЦЩкжйж, лШЧбЧгямьЩя кЧбі еХйХиькі мЧШвж. 

ЛмОммя 139. ИлТжиюгкПккя ТПеФиьмОміб еПйПиькжХ мСТвіб 
1. ОШвФкіеФмЧШ еХйХиькжЫ мЧШвіб ліЩия їЫ лШЧбХгХккя лЪаиізЪє б ХиХзмШЧккіЦ мЧШвЧбіЦ 

ЩжЩмХйі ліглжЩФкжЦ лШЧмЧзЧи лШЧ ШХеЪиьмФмж еХйХиькжЫ мЧШвіб, гЧвЧбіШ зЪлібиі-лШЧгФдЪ 
еХйХиькЧї гіиякзж ФаЧ лШФб кФ кХї мФ бігЧйЧЩмі лШЧ ЩлиФмЪ лХШХйЧдоХй мЧШвіб кФиХдкЧї 
ЩЪйж еФ лШжгаФкжЦ иЧм мФ ЩЪйж бжмШФм кФ лігвЧмЧбзЪ иЧмФ гЧ лШЧгФдЪ. 

2. ЗФ ШірХккяй ЧШвФкіеФмЧШФ еХйХиькжЫ мЧШвіб ШХеЪиьмФмж мФзжЫ мЧШвіб йЧдЪмь мФзЧд 
ЧлШжиюгкюбФмжЩя б ікржЫ ХиХзмШЧккжЫ мФ гШЪзЧбФкжЫ еФЩЧаФЫ йФЩЧбЧї ікнЧШйФоії іе 
еФекФпХккяй: 

Ф) йіЩоя ШЧемФрЪбФккя, лиЧсі еХйХиькЧї гіиякзж мФ її зФгФЩмШЧбЧвЧ кЧйХШФ; 
а) оікж лШЧгФдЪ еХйХиькЧї гіиякзж, оікж лШЧгФдЪ лШФбФ ХйнімХбежЩЪ, ЩЪлХШніоію, 

ШЧейіШЪ ШіпкЧї ЧШХкгкЧї лиФмж еФ зЧШжЩмЪбФккя еХйХиькЧю гіиякзЧю, бжекФпХкжЫ еФ 
ШХеЪиьмФмФйж еХйХиькжЫ мЧШвіб; 

б) ЩмШЧзЪ зЧШжЩмЪбФккя еХйХиькЧю гіиякзЧю (Ъ ШФеі кФаЪммя кФ еХйХиькжЫ мЧШвФЫ 
лШФбФ ЧШХкгж, ЩЪлХШніоію, ХйнімХбежЩЪ); 
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в) оіиьЧбЧвЧ лШжекФпХккя еХйХиькЧї гіиякзж. 

ГиОбО 22. ЙТжлжкПккя лТОб кО еПйию 

ЛмОммя 140. ЙігУмОбж лТжлжкПккя лТОбО биОУкСУмі кО еПйПиькФ гіиякзФ 
ПігЩмФбФйж лШжлжкХккя лШФбФ биФЩкЧЩмі кФ еХйХиькЪ гіиякзЪ є: 
Ф) гЧаШЧбіиькФ бігйЧбФ биФЩкжзФ біг лШФбФ кФ еХйХиькЪ гіиякзЪ; 
а) ЩйХШмь биФЩкжзФ еХйХиькЧї гіиякзж еФ бігЩЪмкЧЩмі ЩлФгзЧєйоя; 
б) бігпЪдХккя еХйХиькЧї гіиякзж еФ ШірХккяй биФЩкжзФ; 
в) ебХШкХккя ЩмявкХккя кФ еХйХиькЪ гіиякзЪ кФ бжйЧвЪ зШХгжмЧШФ; 
ґ) бігпЪдХккя еХйХиькЧї гіиякзж е йЧмжбіб ЩЪЩліиькЧї кХЧаЫігкЧЩмі мФ гия ЩЪЩліиькжЫ 

лЧмШХа; 
г) зЧкніЩзФоія еФ ШірХккяй ЩЪгЪ; 
Х) кХбігпЪдХккя еХйХиькЧї гіиякзж ікЧеХйкжйж ЧЩЧаФйж мФ ЧЩЧаФйж аХе 

вШЧйФгякЩмбФ Ъ бЩмФкЧбиХкжЦ ЩмШЧз Ъ бжлФгзФЫ, бжекФпХкжЫ ожй КЧгХзЩЧй; 
є) лШжйЪЩЧбХ бжиЪпХккя еХйХиькжЫ гіиякЧз е йЧмжбіб ЩЪЩліиькЧї кХЧаЫігкЧЩмі. 

ЛмОммя 141. ЙігУмОбж лТжлжкПккя лТОбО зСТжУмФбОккя еПйПиькСю гіиякзСю 
ПігЩмФбФйж лШжлжкХккя лШФбФ зЧШжЩмЪбФккя еХйХиькЧю гіиякзЧю є: 
Ф) гЧаШЧбіиькФ бігйЧбФ біг лШФбФ зЧШжЩмЪбФккя еХйХиькЧю гіиякзЧю; 
а) бжиЪпХккя еХйХиькЧї гіиякзж Ъ бжлФгзФЫ, лХШХгаФпХкжЫ ожй КЧгХзЩЧй; 
б) лШжлжкХккя гіяиькЧЩмі ШХиівіЦкжЫ ЧШвФкіеФоіЦ, гХШдФбкжЫ пж зЧйЪкФиькжЫ 

ліглШжєйЩмб, ЪЩмФкЧб мФ ЧШвФкіеФоіЦ; 
в) бжзЧШжЩмФккя еХйХиькЧї гіиякзж ЩлЧЩЧаФйж, язі ЩЪлХШХпФмь ХзЧиЧвіпкжй бжйЧвФй; 
ґ) бжзЧШжЩмФккя еХйХиькЧї гіиякзж кХ еФ оіиьЧбжй лШжекФпХккяй; 
г) ЩжЩмХйФмжпкФ кХЩлиФмФ еХйХиькЧвЧ лЧгФмзЪ ФаЧ ЧШХкгкЧї лиФмж; 
Х) кФаЪммя ікрЧю ЧЩЧаЧю лШФбФ биФЩкЧЩмі кФ джижЦ аЪгжкЧз, аЪгібию ФаЧ ЩлЧШЪгЪ, язі 

ШЧемФрЧбФкі кФ еХйХиькіЦ гіиякоі; 
є) бжзЧШжЩмФккя еХйХиькЧї гіиякзж Ъ ЩлЧЩіа, сЧ ЩЪлХШХпжмь бжйЧвФй ЧЫЧШЧкж 

зЪиьмЪШкЧї ЩлФгсжкж; 
д) лХШХгФпФ лШжбФмкЧйЪ лФШмкХШЪ, зЧкоХЩіЧкХШЪ кХШЪЫЧйЧвЧ йФЦкФ, ШЧейісХкЧвЧ кФ 

еХйХиькіЦ гіиякоі, сЧ лХШХаЪбФє б зЧШжЩмЪбФккі гХШдФбкЧвЧ ФаЧ зЧйЪкФиькЧвЧ 
ліглШжєйЩмбФ мФ є Ча'єзмЧй гХШдФбкЧ-лШжбФмкЧвЧ лФШмкХШЩмбФ ФаЧ Ча'єзмЧй зЧкоХЩії. 

ЛмОммя 142. ДСаТСбіиькО бігйСбО біг лТОбО биОУкСУмі ОаС лТОбО лСУміРкСвС 
зСТжУмФбОккя еПйПиькСю гіиякзСю 

1. ПШжлжкХккя лШФбФ биФЩкЧЩмі кФ еХйХиькЪ гіиякзЪ Ъ ШФеі гЧаШЧбіиькЧї бігйЧбж 
биФЩкжзФ еХйиі кФ зЧШжЩмь гХШдФбж ФаЧ мХШжмЧШіФиькЧї вШЧйФгж егіЦЩкюємьЩя еФ ЦЧвЧ 
еФябЧю гЧ біглЧбігкЧвЧ ЧШвФкЪ. 

2. ОШвФкж бжзЧкФбпЧї биФгж ФаЧ ЧШвФкж йіЩоХбЧвЧ ЩФйЧбШягЪбФккя Ъ ШФеі евЧгж кФ 
ЧгХШдФккя лШФбФ биФЩкЧЩмі кФ еХйХиькЪ гіиякзЪ ЪзиФгФюмь ЪвЧгЪ лШЧ лХШХгФпЪ лШФбФ 
биФЩкЧЩмі кФ еХйХиькЪ гіиякзЪ. КвЧгФ лШЧ лХШХгФпЪ лШФбФ биФЩкЧЩмі кФ еХйХиькЪ гіиякзЪ 
лігиявФє кЧмФШіФиькЧйЪ лЧЩбігпХккю. 

3. ПШжлжкХккя лШФбФ лЧЩміЦкЧвЧ зЧШжЩмЪбФккя еХйХиькЧю гіиякзЧю Ъ ШФеі 
гЧаШЧбіиькЧї бігйЧбж еХйиХзЧШжЩмЪбФпФ егіЦЩкюємьЩя еФ ЦЧвЧ еФябЧю гЧ биФЩкжзФ 
еХйХиькЧї гіиякзж. 

4. ВиФЩкжз еХйХиькЧї гіиякзж кФ лігЩмФбі еФябж еХйиХзЧШжЩмЪбФпФ лШжЦйФє ШірХккя 
лШЧ лШжлжкХккя лШФбФ зЧШжЩмЪбФккя еХйХиькЧю гіиякзЧю, лШЧ сЧ лЧбігЧйияє ЧШвФкж 
гХШдФбкЧї ШХєЩмШФоії. 

ЛмОммя 143. ЙігУмОбж гия лТжйФУСбСвС лТжлжкПккя лТОб кО еПйПиькФ гіиякзФ 
ПШжйЪЩЧбХ лШжлжкХккя лШФб кФ еХйХиькЪ гіиякзЪ егіЦЩкюємьЩя Ъ ЩЪгЧбЧйЪ лЧШягзЪ 

Ъ ШФеі: 
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Ф) бжзЧШжЩмФккя еХйХиькЧї гіиякзж кХ еФ оіиьЧбжй лШжекФпХккяй; 
а) кХЪЩЪкХккя гЧлЪсХкжЫ лЧШЪрХкь еФзЧкЧгФбЩмбФ (еФаШЪгкХккя еХйХиь 

ШФгіЧФзмжбкжйж і Ыійіпкжйж ШХпЧбжкФйж, бігЫЧгФйж, Щміпкжйж бЧгФйж, еФаШЪгкХккя еХйХиь 
аФзмХШіФиькЧ-лФШФежмжпкжйж і зФШФкмжккЧ-рзігижбжйж ЧШвФкіейФйж, еФЩйіпХккя еХйХиь 
еФаЧШЧкХкжйж ШЧЩижкФйж, лЧрзЧгдХккя і екжсХккя ШЧгюпЧвЧ рФШЪ ґШЪкмЪ, Ча'єзміб 
ікдХкХШкЧї ікнШФЩмШЪзмЪШж йХиіЧШФмжбкжЫ ЩжЩмХй, лЧШЪрХккя бЩмФкЧбиХкЧвЧ ШХджйЪ 
бжзЧШжЩмФккя еХйХиь, сЧ ЧЩЧаижбЧ ЧЫЧШЧкяюмьЩя, Ф мФзЧд бжзЧШжЩмФккя еХйХиь 
ЩлЧЩЧаФйж, язі еФбгФюмь рзЧгж егЧШЧб'ю кФЩХиХккя) б ЩмШЧзж, бЩмФкЧбиХкі лШжлжЩФйж 
ЧШвФкіб, сЧ егіЦЩкююмь гХШдФбкжЦ зЧкмШЧиь еФ бжзЧШжЩмФккяй мФ ЧЫЧШЧкЧю еХйХиь; 

б) зЧкніЩзФоії еХйХиькЧї гіиякзж; 
в) лШжйЪЩЧбЧвЧ бігпЪдХккя еХйХиькЧї гіиякзж е йЧмжбіб ЩЪЩліиькЧї кХЧаЫігкЧЩмі; 
ґ) лШжйЪЩЧбЧвЧ ебХШкХккя ЩмявкХкь кФ еХйХиькЪ гіиякзЪ лЧ еЧаЧб'яеФккяЫ биФЩкжзФ 

оієї еХйХиькЧї гіиякзж. 
ґ1) лШжйЪЩЧбЧвЧ ебХШкХккя ЩмявкХкь кФ лШФбЧ ХйнімХбежЩЪ, ЩЪлХШніоію еФ 

еЧаЧб'яеФккяйж ЧЩЧаж, язФ бжзЧШжЩмЧбЪє еХйХиькЪ гіиякзЪ кФ мФзЧйЪ лШФбі; 
г) бжзиюпХкЧ. 

ЛмОммя 144. ЙСТягСз лТжлжкПккя лТОбО зСТжУмФбОккя еПйПиькжйж гіиякзОйж, сС 
бжзСТжУмСбФюмьУя е лСТФрПккяй еПйПиькСвС еОзСкСгОбУмбО 

1. К ШФеі бжябиХккя лЧШЪрХккя еХйХиькЧвЧ еФзЧкЧгФбЩмбФ гХШдФбкжЦ ікЩлХзмЧШ е 
зЧкмШЧию еФ бжзЧШжЩмФккяй мФ ЧЫЧШЧкЧю еХйХиь пж гХШдФбкжЦ ікЩлХзмЧШ е ЧЫЧШЧкж 
кФбзЧижркьЧвЧ лШжШЧгкЧвЧ ЩХШХгЧбжсФ ЩзиФгФє лШЧмЧзЧи лШЧ ФгйікіЩмШФмжбкХ 
лШФбЧлЧШЪрХккя, кФзиФгФє кФ ЧЩЧаЪ, язФ гЧлЪЩмжиФ лШФбЧлЧШЪрХккя, ФгйікіЩмШФмжбкХ 
ЩмявкХккя мФ бжгФє оіЦ ЧЩЧаі лШжлжЩ лШЧ ЦЧвЧ ЪЩЪкХккя Ъ 30-гХккжЦ ЩмШЧз. 

К ШФеі язсЧ ЧЩЧаФ, язФ гЧлЪЩмжиФ лЧШЪрХккя еХйХиькЧвЧ еФзЧкЧгФбЩмбФ, кХ 
бжзЧкФиФ лШЧмявЧй еФекФпХкЧвЧ ЩмШЧзЪ лШжлжЩ гХШдФбкЧвЧ ікЩлХзмЧШФ сЧгЧ лШжлжкХккя 
лШФбЧлЧШЪрХккя, гХШдФбкжЦ ікЩлХзмЧШ е зЧкмШЧию еФ бжзЧШжЩмФккяй мФ ЧЫЧШЧкЧю еХйХиь 
пж гХШдФбкжЦ ікЩлХзмЧШ е ЧЫЧШЧкж кФбзЧижркьЧвЧ лШжШЧгкЧвЧ ЩХШХгЧбжсФ кФзиФгФє кФ 
мФзЪ ЧЩЧаЪ ФгйікіЩмШФмжбкХ ЩмявкХккя біглЧбігкЧ гЧ еФзЧкЪ мФ лЧбмЧШкЧ бжгФє лШжлжЩ лШЧ 
лШжлжкХккя лШФбЧлЧШЪрХккя мФ ЪЩЪкХккя ЦЧвЧ кФЩиігзіб Ъ 30-гХккжЦ ЩмШЧз. 

2. К ШФеі кХЪЩЪкХккя кФЩиігзіб лЧШЪрХккя еХйХиькЧвЧ еФзЧкЧгФбЩмбФ Ъ 30-гХккжЦ 
ЩмШЧз ЧШвФк гХШдФбкЧвЧ зЧкмШЧию еФ бжзЧШжЩмФккяй мФ ЧЫЧШЧкЧю еХйХиь ФаЧ ЧШвФк 
гХШдФбкЧвЧ зЧкмШЧию еФ ЧЫЧШЧкЧю кФбзЧижркьЧвЧ лШжШЧгкЧвЧ ЩХШХгЧбжсФ ебХШмФємьЩя 
гЧ ЩЪгЪ е лЧеЧбЧй лШЧ: 

ШЧеіШбФккя гЧвЧбЧШЪ ЧШХкгж, ХйнімХбежЩЪ, ЩЪлХШніоію еХйХиькЧї гіиякзж ФаЧ 
гЧвЧбЧШЪ лШЧ бЩмФкЧбиХккя еХйХиькЧвЧ ЩХШбімЪмЪ; 

лШжлжкХккя лШФбФ лЧЩміЦкЧвЧ зЧШжЩмЪбФккя еХйХиькЧю гіиякзЧю. 

ЛмОммя 145. ЙТжлжкПккя лТОбО биОУкСУмі кО еПйПиькФ гіиякзФ СУСаж, язсС 
еПйПиькО гіиякзО кП йСдП кОиПдОмж їР кО лТОбі биОУкСУмі мО/ОаС Ф еб'яезФ е 

лСТФрПккяй СаСб'яезФ сСгС її бігпФдПккя лТСмявСй ФУмОкСбиПкСвС еОзСкСй УмТСзФ 
1. ЯзсЧ гЧ ЧЩЧаж лХШХЫЧгжмь лШФбЧ биФЩкЧЩмі кФ еХйХиькЪ гіиякзЪ, язФ еФ ожй 

КЧгХзЩЧй кХ йЧдХ кФаЪбФмжЩя кХю Ъ биФЩкіЩмь, оя гіиякзФ лігиявФє бігпЪдХккю її 
биФЩкжзЧй лШЧмявЧй ШЧзЪ е йЧйХкмЪ лХШХЫЧгЪ мФзЧвЧ лШФбФ. 

2. К ШФеі язсЧ біглЧбігкЧ гЧ еФзЧкЪ биФЩкжз еХйХиькЧї гіиякзж еЧаЧб'яеФкжЦ 
бігпЪджмж її лШЧмявЧй лХбкЧвЧ ЩмШЧзЪ і еХйХиькФ гіиякзФ кХ аЪиФ бігпЪдХкФ кжй лШЧмявЧй 
мФзЧвЧ ЩмШЧзЪ, мФзФ гіиякзФ лігиявФє зЧкніЩзФоії еФ ШірХккяй ЩЪгЪ. 

3. К ШФеі лЧШЪрХккя бжйЧв ЩмФммі 130 оьЧвЧ КЧгХзЩЪ сЧгЧ вШФкжпкЧї лиЧсі еХйХиь 
ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ лШжекФпХккя, сЧ йЧдЪмь лХШХаЪбФмж Ъ биФЩкЧЩмі Чгкієї ЧЩЧаж, 
еХйХиькі гіиякзж, лиЧсФ язжЫ лХШХбжсЪє еФекФпХкі вШФкжпкі ШЧейіШж, зЧкніЩзЪюмьЩя еФ 
ШірХккяй ЩЪгЪ. 
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4. ПЧеЧб лШЧ зЧкніЩзФоію еХйХиькЧї гіиякзж лЧгФємьЩя гЧ ЩЪгЪ ЧШвФкЧй, сЧ 
егіЦЩкює гХШдФбкжЦ зЧкмШЧиь еФ бжзЧШжЩмФккяй мФ ЧЫЧШЧкЧю еХйХиь. КЧкніЩзЧбФкФ 
еХйХиькФ гіиякзФ еФ ШірХккяй ЩЪгЪ лігиявФє лШЧгФдЪ кФ еХйХиькжЫ мЧШвФЫ. МікФ лШЧгФкЧї 
кФ еХйХиькжЫ мЧШвФЫ еХйХиькЧї гіиякзж, еФ бжШФЫЪбФккяй бжмШФм, лЧб'яеФкжЫ е її лШЧгФдХй, 
бжлиФпЪємьЩя її зЧижркьЧйЪ биФЩкжзЪ. 

ЛмОммя 146. ВжзФл еПйПиькжХ гіиякСз гия УФУліиькжХ лСмТПа 
ВжзЪл еХйХиькжЫ гіиякЧз гия ЩЪЩліиькжЫ лЧмШХа, язі лХШХаЪбФюмь Ъ биФЩкЧЩмі 

ніежпкжЫ мФ юШжгжпкжЫ ЧЩіа, егіЦЩкюємьЩя Ъ бжлФгзФЫ мФ б лЧШягзЪ, бЩмФкЧбиХкжЫ еФзЧкЧй. 

ЛмОммя 147. ЙТжйФУСбП бігпФдПккя еПйПиькжХ гіиякСз е йСмжбіб УФУліиькСї 
кПСаХігкСУмі, лТжйФУСбП бжиФпПккя еПйПиькжХ гіиякСз е йСмжбіб УФУліиькСї 

кПСаХігкСУмі 
1. ПігЩмФбж мФ лЧШягЧз лШжйЪЩЧбЧвЧ бігпЪдХккя еХйХиькжЫ гіиякЧз е йЧмжбіб 

ЩЪЩліиькЧї кХЧаЫігкЧЩмі бжекФпФюмьЩя еФзЧкЧй. 
2. З йХмЧю еФаХелХпХккя ікмХШХЩіб гХШдФбж, мХШжмЧШіФиькжЫ вШЧйФг, Ф мФзЧд 

биФЩкжзіб кХШЪЫЧйЧвЧ йФЦкФ бігЧйЧЩмі лШЧ йХді мХШжмЧШіЦ, гЧ ЩзиФгЪ язжЫ бЫЧгямь 
еХйХиькі гіиякзж, кХЧаЫігкі гия ШЧейісХккя Ча'єзміб, сЧгЧ язжЫ біглЧбігкЧ гЧ еФзЧкЪ йЧдХ 
егіЦЩкюбФмжЩя лШжйЪЩЧбХ бігпЪдХккя еХйХиькжЫ гіиякЧз е йЧмжбіб ЩЪЩліиькЧї 
кХЧаЫігкЧЩмі, еФекФпФюмьЩя Ъ зЧйлиХзЩкжЫ лиФкФЫ лШЧЩмЧШЧбЧвЧ ШЧебжмзЪ мХШжмЧШії 
мХШжмЧШіФиькжЫ вШЧйФг, вХкХШФиькжЫ лиФкФЫ кФЩХиХкжЫ лЪкзміб, гХмФиькжЫ лиФкФЫ мХШжмЧШії. 
ВігЧйЧЩмі лШЧ мФзі йХді бкЧЩямьЩя гЧ ДХШдФбкЧвЧ еХйХиькЧвЧ зФгФЩмШЪ. 

К йХдФЫ мФзжЫ мХШжмЧШіЦ: 
Ф) еФаЧШЧкяємьЩя: 
лХШХгФпФ еХйХиькжЫ гіиякЧз гХШдФбкЧї мФ зЧйЪкФиькЧї биФЩкЧЩмі Ъ лШжбФмкЪ 

биФЩкіЩмь (зШій лХШХгФпі еХйХиькЧї гіиякзж биФЩкжзЪ ШЧемФрЧбФкЧї кФ еХйХиькіЦ гіиякоі 
аЪгібиі, ЩлЧШЪгж, лШжбФмжеФоії вШЧйФгякжкЧй еХйХиькЧї гіиякзж, кФгФкЧї ЦЧйЪ б 
зЧШжЩмЪбФккя біглЧбігкЧ гЧ еФзЧкЪ); 

нЧШйЪбФккя еХйХиькжЫ гіиякЧз іе еХйХиь гХШдФбкЧї мФ зЧйЪкФиькЧї биФЩкЧЩмі гия 
оіиХЦ, кХ лЧб'яеФкжЫ е ШЧейісХккяй Ча'єзміб, бжекФпХкжЫ Ъ ФаеФоі лХШрЧйЪ оієї пФЩмжкж 
(зШій нЧШйЪбФккя еХйХиькжЫ гіиякЧз рияЫЧй лЧгіиЪ мФ Ча'єгкФккя ШФкірХ ЩнЧШйЧбФкжЫ 
еХйХиькжЫ гіиякЧз, нЧШйЪбФккя еХйХиькжЫ гіиякЧз гия лХШХгФпі їЫ Ъ биФЩкіЩмь мФ 
зЧШжЩмЪбФккя биФЩкжзЪ ШЧемФрЧбФкЧї кФ еХйХиькіЦ гіиякоі аЪгібиі, ЩлЧШЪгж ФаЧ 
лШжбФмжеФоії вШЧйФгякжкЧй еХйХиькЧї гіиякзж, кФгФкЧї ЦЧйЪ б зЧШжЩмЪбФккя біглЧбігкЧ гЧ 
еФзЧкЪ); 

ейікФ оіиьЧбЧвЧ лШжекФпХккя еХйХиькжЫ гіиякЧз гХШдФбкЧї, зЧйЪкФиькЧї биФЩкЧЩмі 
гия оіиХЦ, кХ лЧб'яеФкжЫ е ШЧейісХккяй Ча'єзміб, бжекФпХкжЫ Ъ ФаеФоі лХШрЧйЪ оієї пФЩмжкж 
(зШій бжлФгзіб ейікж оіиьЧбЧвЧ лШжекФпХккя еХйХиькЧї гіиякзж, кФ язіЦ ШЧемФрЧбФкФ 
аЪгібия, ЩлЧШЪгФ, сЧ лХШХаЪбФє Ъ лШжбФмкіЦ биФЩкЧЩмі); 

а) ЪзиФгФккя гЧвЧбЧШіб ЧШХкгж еХйиі, ХйнімХбежЩЪ, ЩЪлХШніоію еХйХиькжЫ гіиякЧз 
гХШдФбкЧї мФ зЧйЪкФиькЧї биФЩкЧЩмі егіЦЩкюємьЩя е ЧаЧб'яезЧбжй бзиюпХккяй гЧ мФзжЫ 
гЧвЧбЧШіб ЪйЧбж сЧгЧ ЧаЧб'яезЧбЧЩмі їЫ ШЧеіШбФккя б ЧгкЧЩмЧШЧккьЧйЪ лЧШягзЪ еФ 
ШірХккяй ЧШХкгЧгФбоя (ЧЩЧаж, язФ лХШХгФє еХйХиькЪ гіиякзЪ б зЧШжЩмЪбФккя кФ лШФбФЫ 
ХйнімХбежЩЪ, ЩЪлХШніоію) Ъ ШФеі кХЧаЫігкЧЩмі бжзЧШжЩмФккя еХйХиькЧї гіиякзж гия 
ШЧейісХккя Ча'єзміб, бжекФпХкжЫ Ъ ФаеФоі лХШрЧйЪ оієї пФЩмжкж аХе бігрзЧгЪбФккя 
ЧШХкгФШю (еХйиХзЧШжЩмЪбФпЪ) еажмзіб, еФбгФкжЫ мФзжй ШЧеіШбФккяй, Ф мФзЧд аХе 
бігрзЧгЪбФккя ЦЧйЪ бФШмЧЩмі лЧиілрХкь еХйХиькЧї гіиякзж, егіЦЩкХкжЫ ЧШХкгФШХй 
(еХйиХзЧШжЩмЪбФпХй); 

б) лЧкЧбиХккя, лШЧгЧбдХккя гії гЧвЧбЧШіб ЧШХкгж еХйиі, ХйнімХбежЩЪ, ЩЪлХШніоію 
еХйХиькжЫ гіиякЧз гХШдФбкЧї мФ зЧйЪкФиькЧї биФЩкЧЩмі егіЦЩкююмьЩя е ЧаЧб'яезЧбжй 
бзиюпХккяй гЧ мФзжЫ гЧвЧбЧШіб ЪйЧбж, лХШХгаФпХкЧї лЪкзмЧй "а" оієї пФЩмжкж (зШій 
бжлФгзіб, язсЧ мФзі ЪйЧбж бдХ йіЩмямьЩя б гЧвЧбЧШі, Ф мФзЧд язсЧ кФ еХйХиькіЦ гіиякоі 
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ШЧемФрЧбФкФ аЪгібия, ЩлЧШЪгФ, сЧ лХШХаЪбФє Ъ биФЩкЧЩмі еХйиХзЧШжЩмЪбФпФ, ФаЧ ЧмШжйФкЧ 
гЧзЪйХкм, сЧ кФгФє лШФбЧ кФ бжзЧкФккя лігвЧмЧбпжЫ мФ аЪгібХиькжЫ ШЧаім). 

СмШЧз гії ЧайХдХкь Ъ бжзЧШжЩмФккі еХйХиь, ЧамядХкь ШХпЧбжЫ лШФб кФ еХйХиькі 
гіиякзж, еФекФпХкжЫ Ъ оіЦ пФЩмжкі, бжекФпФємьЩя біглЧбігкЧю йіЩмЧаЪгібкЧю гЧзЪйХкмФоією 
кФ йіЩоХбЧйЪ Шібкі, ФиХ кХ йЧдХ лХШХбжсЪбФмж 10 ШЧзіб. ОайХдХккя Ъ бжзЧШжЩмФккі еХйХиь, 
ЧамядХккя ШХпЧбжЫ лШФб кФ еХйХиькі гіиякзж лігиявФюмь гХШдФбкіЦ ШХєЩмШФоії б лЧШягзЪ, 
бжекФпХкЧйЪ еФзЧкФйж КзШФїкж "ПШЧ ДХШдФбкжЦ еХйХиькжЦ зФгФЩмШ", "ПШЧ гХШдФбкЪ 
ШХєЩмШФоію ШХпЧбжЫ лШФб кФ кХШЪЫЧйХ йФЦкЧ мФ їЫ ЧамядХкь" кФ лігЩмФбі ШірХккя ЩіиьЩьзЧї, 
ЩХижскЧї, йіЩьзЧї ШФгж лШЧ еФмбХШгдХккя зЧйлиХзЩкЧвЧ лиФкЪ лШЧЩмЧШЧбЧвЧ ШЧебжмзЪ 
мХШжмЧШії мХШжмЧШіФиькЧї вШЧйФгж, вХкХШФиькЧвЧ лиФкЪ кФЩХиХкЧвЧ лЪкзмЪ, гХмФиькЧвЧ лиФкЪ 
мХШжмЧШії. 

3. ПШжйЪЩЧбХ, бжиЪпХккя еХйХиькжЫ гіиякЧз е йЧмжбіб ЩЪЩліиькЧї кХЧаЫігкЧЩмі 
егіЦЩкюємьЩя біглЧбігкЧ гЧ ЗФзЧкЪ КзШФїкж "ПШЧ ЧЩкЧбкі еФЩФгж лШжйЪЩЧбЧвЧ бжиЪпХккя б 
КзШФїкі Ча'єзміб лШФбФ биФЩкЧЩмі РЧЩіЦЩьзЧї ЛХгХШФоії мФ її ШХежгХкміб". 

ЛмОммя 148. КСкніУзОоія еПйПиькСї гіиякзж 
ЗХйХиькФ гіиякзФ йЧдХ аЪмж зЧкніЩзЧбФкФ бжзиюпкЧ еФ ШірХккяй ЩЪгЪ Ъ бжлФгзФЫ, 

ЧаЩяеі мФ лЧШягзЪ, бЩмФкЧбиХкжЫ еФзЧкЧй. 

ЛмОммя 1481. ЙПТПХіг лТОбО биОУкСУмі кО еПйПиькі гіиякзж, сС лПТПаФбОюмь Ф 
зСТжУмФбОккі 

1. ДЧ ЧЩЧаж, язФ кФаЪиФ лШФбЧ биФЩкЧЩмі кФ еХйХиькЪ гіиякзЪ, сЧ лХШХаЪбФє Ъ 
зЧШжЩмЪбФккі ікрЧї ЧЩЧаж, е йЧйХкмЪ лХШХЫЧгЪ лШФбФ биФЩкЧЩмі кФ еХйХиькЪ гіиякзЪ 
лХШХЫЧгямь лШФбФ мФ ЧаЧб'яезж лЧлХШХгкьЧвЧ биФЩкжзФ еХйХиькЧї гіиякзж еФ пжккжйж 
гЧвЧбЧШФйж ЧШХкгж, ЩЪлХШніоію, ХйнімХбежЩЪ, еХйХиькЧвЧ ЩХШбімЪмЪ сЧгЧ мФзЧї еХйХиькЧї 
гіиякзж. 

2. К ШФеі лХШХЫЧгЪ лШФбФ биФЩкЧЩмі кФ еХйХиькЪ гіиякзЪ, сЧ лХШХаЪбФє Ъ лЧЩміЦкЧйЪ 
зЧШжЩмЪбФккі, біг гХШдФбж гЧ мХШжмЧШіФиькЧї вШЧйФгж ФаЧ біг мХШжмЧШіФиькЧї вШЧйФгж гЧ 
гХШдФбж гЧ кФаЪбФпФ еХйХиькЧї гіиякзж лХШХЫЧгямь лШФбФ мФ ЧаЧб'яезж биФЩкжзФ 
еХйХиькЧї гіиякзж еФ лШФбЧбігкЧЩжкФйж лЧЩміЦкЧвЧ зЧШжЩмЪбФккя кХю. 

3. ОЩЧаФ, язФ кФаЪиФ лШФбЧ биФЩкЧЩмі кФ еХйХиькЪ гіиякзЪ, лШЧмявЧй ЧгкЧвЧ йіЩяоя е 
гкя кФаЪммя лШФбФ биФЩкЧЩмі кФ кХї еЧаЧб'яеФкФ лЧбігЧйжмж лШЧ оХ її зЧШжЩмЪбФпіб іе 
еФекФпХккяй: 

 зФгФЩмШЧбЧвЧ кЧйХШФ (еФ кФябкЧЩмі), йіЩоя ШЧемФрЪбФккя мФ лиЧсі еХйХиькЧї 
гіиякзж; 

 кФЦйХкЪбФккя (гия юШжгжпкжЫ ЧЩіа), лШіебжсФ, ій'я, лЧ аФмьзЧбі (гия ніежпкжЫ 
ЧЩіа) кЧбЧвЧ биФЩкжзФ; 

 йіЩоя лШЧджбФккя (екФЫЧгдХккя) кЧбЧвЧ биФЩкжзФ, ЦЧвЧ лЧрмЧбЧї ФгШХЩж; 
 лиФмідкжЫ ШХзбіежміб (Ъ ШФеі, язсЧ еФзЧкЧй ФаЧ гЧвЧбЧШЧй лХШХгаФпХкФ лиФмФ 

еФ зЧШжЩмЪбФккя еХйХиькЧю гіиякзЧю Ъ вШЧрЧбіЦ нЧШйі). 
ПЧбігЧйиХккя кФгЩжиФємьЩя зЧШжЩмЪбФпЪ еХйХиькЧї гіиякзж ШХзЧйХкгЧбФкжй 

ижЩмЧй е лЧбігЧйиХккяй лШЧ бШЪпХккя ФаЧ бШЪпФємьЩя ЦЧйЪ ЧЩЧажЩмЧ ліг ШЧелжЩзЪ. 
ПЧбігЧйиХккя лШЧ лХШХЫіг лШФбФ биФЩкЧЩмі біг гХШдФбж гЧ мХШжмЧШіФиькЧї вШЧйФгж 

ФаЧ кФблФзж лігиявФє ЧлЪаиізЪбФккю Ъ гШЪзЧбФкжЫ еФЩЧаФЫ йФЩЧбЧї ікнЧШйФоії йіЩоХбЧї 
ЩнХШж ШЧелЧбЩюгдХккя іе еФекФпХккяй зФгФЩмШЧбЧвЧ кЧйХШФ, йіЩоя ШЧемФрЪбФккя мФ 
лиЧсі еХйХиькЧї гіиякзж. 

4. ВкХЩХккя ейік гЧ гЧвЧбЧШіб ЧШХкгж, ЩЪлХШніоію, ХйнімХбежЩЪ, еХйХиькЧвЧ ЩХШбімЪмЪ 
пж еФЩмФбж іе еФекФпХккяй кЧбЧвЧ биФЩкжзФ еХйХиькЧї гіиякзж кХ бжйФвФємьЩя і 
егіЦЩкюємьЩя ижрХ еФ евЧгЧю ЩмЧШік гЧвЧбЧШЪ. 

5. ВжйЧвж оієї ЩмФммі лЧржШююмьЩя кФ бжлФгзж лХШХЫЧгЪ лЧбкЧбФдХкь е 
ШЧелЧШягдХккя еХйХиькжйж гіиякзФйж гХШдФбкЧї биФЩкЧЩмі біг ЧгкЧвЧ ЧШвФкЪ гЧ ікрЧвЧ, Ф 
мФзЧд лШж лХШХЫЧгі лШФбФ биФЩкЧЩмі кФ еХйХиькі гіиякзж біг гХШдФбж гЧ мХШжмЧШіФиькЧї 
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вШЧйФгж і кФблФзж мФ лШж лХШХЫЧгі лШФбФ биФЩкЧЩмі кФ еХйХиькі гіиякзж біг Чгкієї 
мХШжмЧШіФиькЧї вШЧйФгж гЧ ікрЧї. 

ЛмОммя 149. ЙСТягСз бжиФпПккя еПйПиькжХ гіиякСз іе лСУміРкСвС зСТжУмФбОккя 
1. ЗХйХиькі гіиякзж, кФгФкі Ъ лЧЩміЦкХ зЧШжЩмЪбФккя іе еХйХиь гХШдФбкЧї мФ 

зЧйЪкФиькЧї биФЩкЧЩмі, йЧдЪмь бжиЪпФмжЩя гия ЩЪЩліиькжЫ мФ ікржЫ лЧмШХа еФ ШірХккяй 
ВХШЫЧбкЧї РФгж АбмЧкЧйкЧї РХЩлЪаиізж КШжй, РФгж йікіЩмШіб АбмЧкЧйкЧї РХЩлЪаиізж КШжй, 
ЧШвФкіб бжзЧкФбпЧї биФгж мФ ЧШвФкіб йіЩоХбЧвЧ ЩФйЧбШягЪбФккя, сЧ егіЦЩкююмь 
ШЧелЧШягдХккя еХйХиькжйж гіиякзФйж біглЧбігкЧ гЧ лЧбкЧбФдХкь, бжекФпХкжЫ ЩмФммХю 
122 оьЧвЧ КЧгХзЩЪ е ЪШФЫЪбФккяй бжйЧв ЩмФммі 150 оьЧвЧ КЧгХзЩЪ. 

2. ВжиЪпХккя еХйХиькжЫ гіиякЧз егіЦЩкюємьЩя еФ лжЩьйЧбЧю евЧгЧю 
еХйиХзЧШжЩмЪбФпіб, Ф б ШФеі кХевЧгж еХйиХзЧШжЩмЪбФпіб - Ъ ЩЪгЧбЧйЪ лЧШягзЪ. СлШФбдкіЩмь 
ліглжЩЪ кФ гЧзЪйХкмі, сЧ лігмбХШгдЪє евЧгЪ еХйиХзЧШжЩмЪбФпФ кФ бжиЪпХккя еХйХиькЧї 
гіиякзж, еФЩбігпЪємьЩя кЧмФШіФиькЧ. 

ЛмОммя 150. ИУСаижбС оіккі еПйиі мО лСТягСз лТжлжкПккя лТОб кО кжХ 
1. ДЧ ЧЩЧаижбЧ оіккжЫ еХйХиь бігкЧЩямьЩя: 
Ф) Ъ ЩзиФгі еХйХиь ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ лШжекФпХккя: пЧШкЧеХйж кХХШЧгЧбФкі 

кХЩЧиЧкоюбФмі кФ иХЩЧбжЫ лЧШЧгФЫ; иЪпкЧ-пЧШкЧеХйкі кХеФЩЧиХкі кХЩЧиЧкоюбФмі 
ЩЪвижкзЧбі ґШЪкмж; мХйкЧ-ЩіШі ЧлігеЧиХкі ґШЪкмж мФ пЧШкЧеХйж ЧлігеЧиХкі кФ иХЩФЫ і виХюбФмі; 
аЪШі віШЩьзЧ-иіЩЧбі мФ гХШкЧбЧ-аЪШЧеХйкі вижаЧзі і ЩХШХгкьЧ вижаЧзі ґШЪкмж; гХШкЧбЧ-
лігеЧижЩмі ЩЪвижкзЧбі ґШЪкмж; зЧШжпкХбі ґШЪкмж ПібгХккЧвЧ ЪеаХШХддя КШжйЪ, гХШкЧбі 
вижаЧзі ґШЪкмж ЗФзФШлФммя; 

а) мЧШнЧбжсФ е вижажкЧю еФиявФккя мЧШнЪ аіиьрХ ЧгкЧвЧ йХмШФ і ЧЩЪрХкі кХеФиХдкЧ 
біг вижажкж, мЧШнЧбжсФ Ъ ЩзиФгі бЧгкЧ-аЧиЧмкжЫ Ъвігь йідкФШЧгкЧвЧ екФпХккя; 

б) еХйиі, кФгФкі б лЧЩміЦкХ зЧШжЩмЪбФккя НВАО "МФЩФкгШФ" мФ ліглШжєйЩмбФй, сЧ 
бЫЧгямь гЧ ЦЧвЧ ЩзиФгЪ; еХйиі гЧЩиігкжЫ лЧиіб кФЪзЧбЧ-гЧЩиігкжЫ ЪЩмФкЧб і кФбпФиькжЫ 
еФзиФгіб; 

в) еХйиі лШжШЧгкЧ-еФлЧбігкЧвЧ мФ ікрЧвЧ лШжШЧгЧЧЫЧШЧккЧвЧ лШжекФпХккя, еХйиі 
іЩмЧШжзЧ-зЪиьмЪШкЧвЧ лШжекФпХккя. 

2. ПШжлжкХккя лШФбФ лЧЩміЦкЧвЧ зЧШжЩмЪбФккя еХйХиькжйж гіиякзФйж ЧЩЧаижбЧ 
оіккжЫ еХйХиь, бжекФпХкжЫ Ъ лЪкзмі "в" пФЩмжкж лХШрЧї оієї ЩмФммі, е лігЩмФбж гЧаШЧбіиькЧї 
бігйЧбж біг зЧШжЩмЪбФккя кжйж ФаЧ рияЫЧй їЫ бжиЪпХккя егіЦЩкюємьЩя еФ лЧвЧгдХккяй е 
ВХШЫЧбкЧю РФгЧю КзШФїкж. 

3. ОЩЧаижбЧЩмі лШФбЧбЧвЧ ШХджйЪ бжзЧШжЩмФккя еХйХиь ліг мЧШнЧбжсФйж мФ 
йЧдижбі бжгж їЫ оіиьЧбЧвЧ лШжекФпХккя бжекФпФюмьЩя КФаікХмЧй МікіЩмШіб КзШФїкж. 

ЛмОммя 151. ЙСТягСз лСвСгдПккя лжмОкь, лСб'яеОкжХ е бжзФлСй еПйПиькжХ гіиякСз 
гия УФУліиькжХ лСмТПа ОаС е йСмжбіб УФУліиькСї кПСаХігкСУмі 

1. ЮШжгжпкі ЧЩЧаж, еФоізФбиХкі Ъ бжзЪлі еХйХиькжЫ гіиякЧз, сЧ лХШХаЪбФюмь Ъ 
биФЩкЧЩмі вШЧйФгяк пж юШжгжпкжЫ ЧЩіа, гия ЩЪЩліиькжЫ лЧмШХа мФ е йЧмжбіб ЩЪЩліиькЧї 
кХЧаЫігкЧЩмі, еЧаЧб'яеФкі гЧ лЧпФмзЪ лШЧбХгХккя лШЧХзмкжЫ ШЧаім лЧвЧгжмж е биФЩкжзФйж 
еХйиі, зШій бжзЪлЪ еХйХиькжЫ гіиякЧз е лігЩмФб, сЧ гЧлЪЩзФюмь йЧдижбіЩмь їЫ лШжйЪЩЧбЧвЧ 
бігпЪдХккя е йЧмжбіб ЩЪЩліиькЧї кХЧаЫігкЧЩмі, і ЧШвФкФйж гХШдФбкЧї биФгж, ВХШЫЧбкЧю 
РФгЧю АбмЧкЧйкЧї РХЩлЪаиізж КШжй, РФгЧю йікіЩмШіб АбмЧкЧйкЧї РХЩлЪаиізж КШжй ФаЧ 
ЧШвФкФйж йіЩоХбЧвЧ ЩФйЧбШягЪбФккя, евігкЧ е їЫ лЧбкЧбФдХккяйж, йіЩоХ ШЧемФрЪбФккя 
Ча'єзмФ, ШЧейіШ еХйХиькЧї гіиякзж мФ ЪйЧбж її бжзЪлЪ е ЪШФЫЪбФккяй зЧйлиХзЩкЧвЧ ШЧебжмзЪ 
мХШжмЧШії, язжЦ аж еФаХелХпЪбФб кЧШйФиькХ нЪкзоіЧкЪбФккя кФ оіЦ гіиякоі і лШжиХвижЫ 
мХШжмЧШіяЫ ЪЩіЫ Ча'єзміб мФ ЪйЧбж лШЧджбФккя кФЩХиХккя і ЧЫЧШЧкЪ гЧбзіиия. 

2. ПЧвЧгдХккя йФмХШіФиіб йіЩоь ШЧемФрЪбФккя Ча'єзміб кФ ЧЩЧаижбЧ оіккжЫ еХйияЫ, Ф 
мФзЧд еХйХиькжЫ гіиякЧз гия ШЧейісХккя мФ ЧаЩиЪвЧбЪбФккя аЪгібХиь і ЩлЧШЪг 
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гжлиЧйФмжпкжЫ лШХгЩмФбкжомб мФ зЧкЩЪиьЩьзжЫ ЪЩмФкЧб ікЧеХйкжЫ гХШдФб, лШХгЩмФбкжомб 
йідкФШЧгкжЫ ЧШвФкіеФоіЦ лШЧбФгжмьЩя ВХШЫЧбкЧю РФгЧю КзШФїкж. 

3. ПЧвЧгдХккя лжмФкь, лЧб'яеФкжЫ е бжзЪлЧй еХйХиькжЫ гіиякЧз, зШій мжЫ, сЧ 
лХШХгаФпХкі пФЩмжкЧю гШЪвЧю оієї ЩмФммі, лШЧбФгжмьЩя біглЧбігкЧ КФаікХмЧй МікіЩмШіб 
КзШФїкж, РФгЧю йікіЩмШіб АбмЧкЧйкЧї РХЩлЪаиізж КШжй, йіЩоХбжйж гХШдФбкжйж 
ФгйікіЩмШФоіяйж, йіЩьзжйж, ЩХижскжйж, ЩіиьЩьзжйж ШФгФйж евігкЧ е їЫ лЧбкЧбФдХккяйж 
сЧгЧ бжзЪлЪ ожЫ гіиякЧз. 

4. К ШФеі бжзЪлЪ еХйХиькжЫ гіиякЧз ліг Ча'єзмж йіЩмЧаЪгЪбФккя, ШЧейісХккя язжЫ 
бжекФпХкЧ йіЩмЧаЪгібкЧю ФаЧ еХйиХблЧШягкЧю гЧзЪйХкмФоією (вХкХШФиькі лиФкж 
кФЩХиХкжЫ лЪкзміб, лШЧХзмж гХмФиькЧвЧ лиФкЪбФккя, ікрФ йіЩмЧаЪгібкФ гЧзЪйХкмФоія, 
мХЫкізЧ-ХзЧкЧйіпкі ЧаґШЪкмЪбФккя бжзЧШжЩмФккя мФ ЧЫЧШЧкж еХйХиь ФгйікіЩмШФмжбкЧ-
мХШжмЧШіФиькжЫ Чгжкжоь, лШЧХзмж еХйиХЪЩмШЧю сЧгЧ блЧШягзЪбФккя мХШжмЧШіЦ кФЩХиХкжЫ 
лЪкзміб мЧсЧ), лЧвЧгдХккя йіЩоя ШЧемФрЪбФккя Ча'єзмФ кХ лШЧбЧгжмьЩя. 

5. ЮШжгжпкі ЧЩЧаж, еФоізФбиХкі Ъ бжзЪлі еХйХиькжЫ гіиякЧз, ебХШмФюмьЩя е 
зиЧлЧмФккяй лШЧ лЧвЧгдХккя йіЩоя ШЧемФрЪбФккя Ча'єзмФ гЧ біглЧбігкЧї ЩіиьЩьзЧї, 
ЩХижскЧї, йіЩьзЧї, ШФЦЧккЧї, ЧаиФЩкЧї ШФгж, РФгж йікіЩмШіб АбмЧкЧйкЧї РХЩлЪаиізж КШжй, 
йіЩоХбЧї гХШдФбкЧї ФгйікіЩмШФоії. КиЧлЧмФккя сЧгЧ лЧвЧгдХккя йіЩоя ШЧемФрЪбФккя 
Ча'єзмФ еФ ШФЫЪкЧз еХйХиь, бжзЪл язжЫ лШЧбФгжмьЩя КФаікХмЧй МікіЩмШіб КзШФїкж мФ 
ВХШЫЧбкЧю РФгЧю АбмЧкЧйкЧї РХЩлЪаиізж КШжй, лЧгФємьЩя біглЧбігкЧ гЧ РФгж йікіЩмШіб 
АбмЧкЧйкЧї РХЩлЪаиізж КШжй, ЧаиФЩкжЫ, КжїбЩьзЧї мФ СХбФЩмЧлЧиьЩьзЧї йіЩьзжЫ гХШдФбкжЫ 
ФгйікіЩмШФоіЦ. 

6. ДЧ зиЧлЧмФккя гЧгФюмьЩя: 
Ф) ЧаґШЪкмЪбФккя кХЧаЫігкЧЩмі бжзЪлЪ мФ/ФаЧ бігбХгХккя еХйХиькЧї гіиякзж; 
а) еФекФпХкХ кФ біглЧбігкЧйЪ вШФніпкЧйЪ йФмХШіФиі аФдФкХ йіЩоХ ШЧемФрЪбФккя 

Ча'єзмФ е ЧШієкмЧбкжйж ШЧейіШФйж еХйХиькЧї гіиякзж; 
б) кЧмФШіФиькЧ еФЩбігпХкФ лжЩьйЧбФ евЧгФ еХйиХбиФЩкжзФ (еХйиХзЧШжЩмЪбФпФ) кФ 

бжзЪл еХйХиькЧї гіиякзж (її пФЩмжкж) (зШій бжзЪлЪ еХйХиькЧї гіиякзж (її пФЩмжкж) е лігЩмФб, 
сЧ гЧлЪЩзФюмь йЧдижбіЩмь її лШжйЪЩЧбЧвЧ бігпЪдХккя е йЧмжбіб ЩЪЩліиькЧї кХЧаЫігкЧЩмі) іе 
еФекФпХккяй ШЧейіШіб лХШХгаФпХкЧї гия бжзЪлЪ еХйХиькЧї гіиякзж мФ ЪйЧб її бжзЪлЪ; 

в) зЧлія ЪЩмФкЧбпжЫ гЧзЪйХкміб. 
7. ТжлЧбФ нЧШйФ зиЧлЧмФккя лШЧ лЧвЧгдХккя йіЩоя ШЧемФрЪбФккя Ча'єзмФ 

еФмбХШгдЪємьЩя КФаікХмЧй МікіЩмШіб КзШФїкж. 
8. ВіглЧбігкжЦ ЧШвФк бжзЧкФбпЧї биФгж, ВХШЫЧбкФ РФгФ АбмЧкЧйкЧї РХЩлЪаиізж КШжй, 

РФгФ йікіЩмШіб АбмЧкЧйкЧї РХЩлЪаиізж КШжй ФаЧ ЧШвФк йіЩоХбЧвЧ ЩФйЧбШягЪбФккя евігкЧ іе 
ЩбЧїйж лЧбкЧбФдХккяйж Ъ мждкХбжЦ ЩмШЧз е гкя ШХєЩмШФоії зиЧлЧмФккя кФлШФбияє: 

ЧШжвікФи зиЧлЧмФккя е гЧгФмзФйж гЧ оХкмШФиькЧвЧ ЧШвФкЪ бжзЧкФбпЧї биФгж, сЧ 
ШХФиіеЪє гХШдФбкЪ лЧиімжзЪ Ъ ЩнХШі еХйХиькжЫ бігкЧЩжк, еФ йіЩоХй ШЧемФрЪбФккя 
еХйХиькЧї гіиякзж; 

зЧлію зиЧлЧмФккя мФ гЧгФмзіб гЧ кьЧвЧ гЧ ЩмШЪзмЪШкЧвЧ лігШЧегіиЪ ШФЦЧккЧї 
гХШдФбкЧї ФгйікіЩмШФоії Ъ ЩнХШі йіЩмЧаЪгЪбФккя мФ ФШЫімХзмЪШж, Ф язсЧ йіЩмЧ кХ бЫЧгжмь гЧ 
мХШжмЧШії лХбкЧвЧ ШФЦЧкЪ, - гЧ бжзЧкФбпЧвЧ ЧШвФкЪ йіЩьзЧї ШФгж Ъ ЩнХШі йіЩмЧаЪгЪбФккя мФ 
ФШЫімХзмЪШж, Ф б ШФеі, язсЧ мФзжЦ ЧШвФк кХ ЪмбЧШХкжЦ, - гЧ ЧШвФкЪ бжзЧкФбпЧї биФгж 
АбмЧкЧйкЧї РХЩлЪаиізж КШжй е лжмФкь йіЩмЧаЪгЪбФккя мФ ФШЫімХзмЪШж пж ЩмШЪзмЪШкЧвЧ 
лігШЧегіиЪ ЧаиФЩкЧї гХШдФбкЧї ФгйікіЩмШФоії е лжмФкь йіЩмЧаЪгЪбФккя мФ ФШЫімХзмЪШж. 

ОШвФкж, еФекФпХкі б ФаеФоФЫ гШЪвЧйЪ і мШХмьЧйЪ оієї пФЩмжкж, лШЧмявЧй гХЩямж гкіб е 
гкя ЧгХШдФккя зиЧлЧмФккя кФгФюмь біглЧбігкЧйЪ ЧШвФкЪ бжзЧкФбпЧї биФгж, ВХШЫЧбкіЦ РФгі 
АбмЧкЧйкЧї РХЩлЪаиізж КШжй, РФгі йікіЩмШіб АбмЧкЧйкЧї РХЩлЪаиізж КШжй ФаЧ ЧШвФкЪ 
йіЩоХбЧвЧ ЩФйЧбШягЪбФккя бжЩкЧбЧз лШЧ лЧвЧгдХккя йіЩоя ШЧемФрЪбФккя Ча'єзмФ ФаЧ лШЧ 
бігйЧбЪ б мФзЧйЪ лЧвЧгдХккі. 

9. ЯзсЧ бжзЪл еХйХиькжЫ гіиякЧз лШЧбФгжмьЩя еФ лЧвЧгдХккяй е ВХШЫЧбкЧю РФгЧю 
КзШФїкж, біглЧбігкі ЧШвФкж гХШдФбкЧї биФгж, ВХШЫЧбкФ РФгФ АбмЧкЧйкЧї РХЩлЪаиізж КШжй, 
РФгФ йікіЩмШіб АбмЧкЧйкЧї РХЩлЪаиізж КШжй ФаЧ ЧШвФкж йіЩоХбЧвЧ ЩФйЧбШягЪбФккя вЧмЪюмь 
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ЩбЧї бжЩкЧбзж і лЧгФюмь йФмХШіФиж лЧвЧгдХккя йіЩоя ШЧемФрЪбФккя Ча'єзмФ гЧ КФаікХмЪ 
МікіЩмШіб КзШФїкж, язжЦ ШЧевиягФє оі йФмХШіФиж і лЧгФє їЫ гЧ ВХШЫЧбкЧї РФгж КзШФїкж гия 
лШжЦкяммя біглЧбігкЧвЧ ШірХккя. 

10. ЯзсЧ бжзЪл еХйХиькжЫ гіиякЧз егіЦЩкюємьЩя ВХШЫЧбкЧю РФгЧю АбмЧкЧйкЧї 
РХЩлЪаиізж КШжй, йФмХШіФиж лЧвЧгдХккя йіЩоя ШЧемФрЪбФккя Ча'єзмФ лЧгФюмьЩя гЧ РФгж 
йікіЩмШіб АбмЧкЧйкЧї РХЩлЪаиізж КШжй, язФ ШЧевиягФє оі йФмХШіФиж і б йіЩяпкжЦ ЩмШЧз лЧгФє 
ЩбЧї лШЧлЧежоії гЧ ВХШЫЧбкЧї РФгж АбмЧкЧйкЧї РХЩлЪаиізж КШжй. 

11. ПіЩия ЧмШжйФккя бжЩкЧбзіб, еФекФпХкжЫ Ъ пФЩмжкі бЧЩьйіЦ оієї ЩмФммі, лШЧ 
лЧвЧгдХккя йіЩоя ШЧемФрЪбФккя Ча'єзмФ мФ ШірХккя ВХШЫЧбкЧї РФгж КзШФїкж (Ъ ШФеі 
кХЧаЫігкЧЩмі) біглЧбігкжЦ ЧШвФк гХШдФбкЧї биФгж, ВХШЫЧбкФ РФгФ АбмЧкЧйкЧї РХЩлЪаиізж 
КШжй, РФгФ йікіЩмШіб АбмЧкЧйкЧї РХЩлЪаиізж КШжй ФаЧ ЧШвФк йіЩоХбЧвЧ ЩФйЧбШягЪбФккя 
евігкЧ іе ЩбЧїйж лЧбкЧбФдХккяйж Ъ гбЧмждкХбжЦ ЩмШЧз ШЧевиягФє йФмХШіФиж лЧвЧгдХккя 
йіЩоя ШЧемФрЪбФккя Ча'єзмФ мФ кФгФє гЧебіи кФ ШЧеШЧаиХккя лШЧХзмЪ еХйиХЪЩмШЧю сЧгЧ 
бігбХгХккя еХйХиькЧї гіиякзж ФаЧ йЧмжбЧбФкХ ШірХккя лШЧ бігйЧбЪ. 

12. СлЧШж, лЧб'яеФкі е лЧвЧгдХккяй йіЩоь ШЧемФрЪбФккя Ча'єзміб, бжШірЪюмьЩя б 
ЩЪгЧбЧйЪ лЧШягзЪ. 



ГФеХмФ "ВЩХ лШЧ аЪЫвФимХШЩьзжЦ Чаиіз" 102 gazeta.vobu.ua 
 

 

КСегіи V. ГАКАЗМІЇ ЙКАВ ЗА ЗДЖЙЮ 

ГиОбО 23. ЗОХжУм лТОб кО еПйию 

ЛмОммя 152. ЛлСУСаж еОХжУмФ лТОб кО еПйПиькі гіиякзж 
1. ДХШдФбФ еФаХелХпЪє вШЧйФгякФй мФ юШжгжпкжй ЧЩЧаФй Шібкі ЪйЧбж еФЫжЩмЪ лШФб 

биФЩкЧЩмі кФ еХйию. 
2. ВиФЩкжз еХйХиькЧї гіиякзж ФаЧ еХйиХзЧШжЩмЪбФп йЧдХ бжйФвФмж ЪЩЪкХккя аЪгь-

язжЫ лЧШЪрХкь ЦЧвЧ лШФб кФ еХйию, кФбімь язсЧ оі лЧШЪрХккя кХ лЧб'яеФкі е лЧеаФбиХккяй 
лШФбФ бЧиЧгіккя еХйХиькЧю гіиякзЧю, і бігрзЧгЪбФккя еФбгФкжЫ еажмзіб. 

3. ЗФЫжЩм лШФб вШЧйФгяк мФ юШжгжпкжЫ ЧЩіа кФ еХйХиькі гіиякзж егіЦЩкюємьЩя 
рияЫЧй: 

Ф) бжекФккя лШФб; 
а) бігкЧбиХккя ЩмФкЪ еХйХиькЧї гіиякзж, язжЦ іЩкЪбФб гЧ лЧШЪрХккя лШФб, і 

еФлЧаівФккя бпжкХккю гіЦ, сЧ лЧШЪрЪюмь лШФбФ ФаЧ ЩмбЧШююмь кХаХелХзЪ лЧШЪрХккя лШФб; 
б) бжекФккя ЪвЧгж кХгіЦЩкЧю; 
в) бжекФккя кХгіЦЩкжйж ШірХкь ЧШвФкіб бжзЧкФбпЧї биФгж ФаЧ ЧШвФкіб йіЩоХбЧвЧ 

ЩФйЧбШягЪбФккя; 
ґ) бігрзЧгЪбФккя еФлЧгіякжЫ еажмзіб; 
г) еФЩмЧЩЪбФккя ікржЫ, лХШХгаФпХкжЫ еФзЧкЧй, ЩлЧЩЧаіб. 

ЛмОммя 153. ГОТОкмії лТОбО биОУкСУмі кО еПйПиькФ гіиякзФ 
1. ВиФЩкжз кХ йЧдХ аЪмж лЧеаФбиХкжЦ лШФбФ биФЩкЧЩмі кФ еХйХиькЪ гіиякзЪ, зШій 

бжлФгзіб, лХШХгаФпХкжЫ ожй КЧгХзЩЧй мФ ікржйж еФзЧкФйж КзШФїкж. 
2. К бжлФгзФЫ, лХШХгаФпХкжЫ ожй КЧгХзЩЧй мФ ікржйж еФзЧкФйж КзШФїкж, 

гЧлЪЩзФємьЩя бжзЪл еХйХиькЧї гіиякзж. ПШж оьЧйЪ биФЩкжзЧбі еХйХиькЧї гіиякзж 
бігрзЧгЧбЪємьЩя її бФШміЩмь. 

3. КЧижркіЦ биФЩкжз еХйХиькЧї гіиякзж, язФ бжзЪлиХкФ гия ЩЪЩліиькжЫ лЧмШХа, йФє 
лШФбЧ ебХШкЪмжЩя гЧ ЩЪгЪ е лЧеЧбЧй лШЧ бжекФккя кХгіЦЩкжй пж ШЧеіШбФккя гЧвЧбЧШЪ 
бжзЪлЪ еХйХиькЧї гіиякзж мФ бігрзЧгЪбФккя еажмзіб, лЧб'яеФкжЫ е бжзЪлЧй, язсЧ ліЩия 
бжзЪлЪ еХйХиькЧї гіиякзж аЪгХ бЩмФкЧбиХкЧ, сЧ еХйХиькФ гіиякзФ бжзЧШжЩмЧбЪємьЩя кХ 
гия ЩЪЩліиькжЫ лЧмШХа. 

ЛмОммя 154. ВіглСбігОиькіУмь СТвОкіб бжзСкОбпСї биОгж мО СТвОкіб йіУоПбСвС 
УОйСбТягФбОккя еО лСТФрПккя лТОбО биОУкСУмі кО еПйию 

1. ОШвФкж бжзЧкФбпЧї биФгж мФ ЧШвФкж йіЩоХбЧвЧ ЩФйЧбШягЪбФккя аХе ШірХккя ЩЪгЪ 
кХ йФюмь лШФбФ бмШЪпФмжЩь Ъ егіЦЩкХккя биФЩкжзЧй лЧбкЧбФдХкь сЧгЧ бЧиЧгіккя, 
зЧШжЩмЪбФккя і ШЧелЧШягдХккя кФиХдкЧю ЦЧйЪ еХйХиькЧю гіиякзЧю ФаЧ бЩмФкЧбиюбФмж 
кХлХШХгаФпХкі еФзЧкЧгФбпжйж ФзмФйж гЧгФмзЧбі ЧаЧб'яезж пж ЧайХдХккя. 

2. ОШвФкж бжзЧкФбпЧї биФгж мФ ЧШвФкж йіЩоХбЧвЧ ЩФйЧбШягЪбФккя кХЩЪмь 
біглЧбігФиькіЩмь еФ рзЧгЪ, еФлЧгіякЪ їЫ кХлШФбЧйіШкжй бмШЪпФккяй Ъ егіЦЩкХккя 
биФЩкжзЧй лЧбкЧбФдХкь сЧгЧ бЧиЧгіккя, зЧШжЩмЪбФккя і ШЧелЧШягдХккя еХйХиькЧю 
гіиякзЧю. 

ЛмОммя 155. ВіглСбігОиькіУмь СТвОкіб бжзСкОбпСї биОгж мО СТвОкіб йіУоПбСвС 
УОйСбТягФбОккя еО бжгОккя Озміб, язі лСТФрФюмь лТОбО биОУкжзіб еПйПиькжХ 

гіиякСз 
1. К ШФеі бжгФккя ЧШвФкЧй бжзЧкФбпЧї биФгж ФаЧ ЧШвФкЧй йіЩоХбЧвЧ ЩФйЧбШягЪбФккя 

ФзмФ, язжй лЧШЪрЪюмьЩя лШФбФ ЧЩЧаж сЧгЧ бЧиЧгіккя, зЧШжЩмЪбФккя пж ШЧелЧШягдХккя 
кФиХдкЧю їЦ еХйХиькЧю гіиякзЧю, мФзжЦ Фзм бжекФємьЩя кХгіЦЩкжй. 

2. Зажмзж, еФбгФкі биФЩкжзФй еХйХиькжЫ гіиякЧз бкФЩиігЧз бжгФккя еФекФпХкжЫ 
Фзміб, лігиявФюмь бігрзЧгЪбФккю б лЧбкЧйЪ ЧаЩяеі ЧШвФкЧй, язжЦ бжгФб Фзм. 
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ГиОбО 24. ВігрзСгФбОккя еажмзіб биОУкжзОй еПйиі мО еПйиПзСТжУмФбОпОй 

ЛмОммя 156. ЙігУмОбж бігрзСгФбОккя еажмзіб биОУкжзОй еПйиі мО 
еПйиПзСТжУмФбОпОй 

ВиФЩкжзФй еХйиі мФ еХйиХзЧШжЩмЪбФпФй бігрзЧгЧбЪюмьЩя еажмзж, еФлЧгіякі 
бкФЩиігЧз: 

Ф) бжиЪпХккя (бжзЪлЪ) ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзжЫ Ъвігь, иіЩЧбжЫ еХйХиь мФ пФвФШкжзіб гия 
лЧмШХа, кХ лЧб'яеФкжЫ іе ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзжй і иіЩЧвЧЩлЧгФШЩьзжй бжШЧакжомбЧй; 

а) мжйпФЩЧбЧвЧ еФЦкяммя ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзжЫ Ъвігь, иіЩЧбжЫ еХйХиь мФ пФвФШкжзіб 
гия ікржЫ бжгіб бжзЧШжЩмФккя; 

б) бЩмФкЧбиХккя ЧайХдХкь сЧгЧ бжзЧШжЩмФккя еХйХиькжЫ гіиякЧз; 
в) лЧвіШрХккя язЧЩмі ґШЪкмЧбЧвЧ лЧзШжбЪ мФ ікржЫ зЧШжЩкжЫ биФЩмжбЧЩмХЦ 

ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзжЫ Ъвігь, иіЩЧбжЫ еХйХиь мФ пФвФШкжзіб; 
ґ) лШжбХгХккя ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзжЫ Ъвігь, иіЩЧбжЫ еХйХиь мФ пФвФШкжзіб Ъ 

кХлШжгФмкжЦ гия бжзЧШжЩмФккя ЩмФк; 
г) кХЧгХШдФккя гЧЫЧгіб еФ пФЩ мжйпФЩЧбЧвЧ кХбжзЧШжЩмФккя еХйХиькЧї гіиякзж; 
Х) бжзЧШжЩмФккя еХйХиькжЫ гіиякЧз гия лЧмШХа кФнмЧвФеЧбЧї вФиЪеі; 
є) бжзЧШжЩмФккя еХйХиькжЫ гіиякЧз гия лЧмШХа кФгШЧзЧШжЩмЪбФккя е йХмЧю 

гЧЩиігкЧ-лШЧйжЩиЧбЧї ШЧеШЧазж ШЧгЧбжс аЪШрмжкЪ, ікржЫ зЧШжЩкжЫ зЧлФижк 
еФвФиькЧгХШдФбкЧвЧ екФпХккя мФ/ФаЧ бжгЧаЪбФккя аЪШрмжкЪ, ікржЫ зЧШжЩкжЫ зЧлФижк 
еФвФиькЧгХШдФбкЧвЧ екФпХккя. 

ЛмОммя 157. ЙСТягСз бігрзСгФбОккя еажмзіб биОУкжзОй еПйиі мО 
еПйиПзСТжУмФбОпОй 

1. ВігрзЧгЪбФккя еажмзіб биФЩкжзФй еХйиі мФ еХйиХзЧШжЩмЪбФпФй егіЦЩкююмь 
ЧШвФкж бжзЧкФбпЧї биФгж, ЧШвФкж йіЩоХбЧвЧ ЩФйЧбШягЪбФккя, вШЧйФгякж мФ юШжгжпкі 
ЧЩЧаж, язі бжзЧШжЩмЧбЪюмь еХйХиькі гіиякзж, Ф мФзЧд ЧШвФкж бжзЧкФбпЧї биФгж, ЧШвФкж 
йіЩоХбЧвЧ ЩФйЧбШягЪбФккя, вШЧйФгякж мФ юШжгжпкі ЧЩЧаж, гіяиькіЩмь язжЫ ЧайХдЪє лШФбФ 
биФЩкжзіб і еХйиХзЧШжЩмЪбФпіб ФаЧ лЧвіШрЪє язіЩмь еХйХиь, ШЧемФрЧбФкжЫ Ъ еЧкі їЫ ближбЪ, б 
мЧйЪ пжЩиі бкФЩиігЧз ЫійіпкЧвЧ і ШФгіЧФзмжбкЧвЧ еФаШЪгкХккя мХШжмЧШії, еФЩйіпХккя 
лШЧйжЩиЧбжйж, лЧаЪмЧбжйж мФ ікржйж бігЫЧгФйж і Щміпкжйж бЧгФйж. 

2. ОЩЧаижбЧЩмі бігрзЧгЪбФккя еажмзіб, еФлЧгіякжЫ биФЩкжзФй еХйиі мФ 
еХйиХзЧШжЩмЪбФпФй бкФЩиігЧз ЩмбЧШХккя пж ейікж йХд лШжШЧгкжЫ еФлЧбігкжзіб, 
аіЧЩнХШкжЫ еФлЧбігкжзіб, кФоіЧкФиькжЫ лШжШЧгкжЫ лФШзіб, ШХвіЧкФиькжЫ иФкгрФнмкжЫ 
лФШзіб, аЧмФкіпкжЫ ЩФгіб, гХкгШЧиЧвіпкжЫ лФШзіб, еЧЧиЧвіпкжЫ лФШзіб, бжекФпФюмьЩя ЗФзЧкЧй 
КзШФїкж "ПШЧ лШжШЧгкЧ-еФлЧбігкжЦ нЧкг КзШФїкж". 

3. ПЧШягЧз бжекФпХккя мФ бігрзЧгЪбФккя еажмзіб биФЩкжзФй еХйиі і 
еХйиХзЧШжЩмЪбФпФй бЩмФкЧбиюємьЩя КФаікХмЧй МікіЩмШіб КзШФїкж. 

ГиОбО 25. ВжТірПккя еПйПиькжХ УлСТіб 

ЛмОммя 158. ИТвОкж, сС бжТірФюмь еПйПиькі УлСТж 
1. ЗХйХиькі ЩлЧШж бжШірЪюмьЩя ЩЪгФйж, ЧШвФкФйж йіЩоХбЧвЧ ЩФйЧбШягЪбФккя. 
2. ВжзиюпкЧ ЩЪгЧй бжШірЪюмьЩя еХйХиькі ЩлЧШж е лШжбЧгЪ бЧиЧгіккя, зЧШжЩмЪбФккя і 

ШЧелЧШягдХккя еХйХиькжйж гіиякзФйж, сЧ лХШХаЪбФюмь Ъ биФЩкЧЩмі вШЧйФгяк і юШжгжпкжЫ 
ЧЩіа, Ф мФзЧд ЩлЧШж сЧгЧ ШЧейХдЪбФккя мХШжмЧШіЦ Щіи, ЩХижс, йіЩм, ШФЦЧкіб мФ ЧаиФЩмХЦ. 

3. ОШвФкж йіЩоХбЧвЧ ЩФйЧбШягЪбФккя бжШірЪюмь еХйХиькі ЩлЧШж Ъ йХдФЫ мХШжмЧШії 
мХШжмЧШіФиькжЫ вШЧйФг сЧгЧ йХд еХйХиькжЫ гіиякЧз, сЧ лХШХаЪбФюмь Ъ биФЩкЧЩмі і 
зЧШжЩмЪбФккі вШЧйФгяк, ЧайХдХкь Ъ бжзЧШжЩмФккі еХйХиь мФ еХйХиькжЫ ЩХШбімЪміб, 
гЧгХШдФккя вШЧйФгякФйж лШФбжи гЧаШЧЩЪЩігЩмбФ, Ф мФзЧд ЩлЧШж сЧгЧ ШЧейХдЪбФккя йХд 
ШФЦЧкіб Ъ йіЩмФЫ. 

4. Часоимт чеоверот вийкючемо. 
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5. К ШФеі кХевЧгж биФЩкжзіб еХйиі ФаЧ еХйиХзЧШжЩмЪбФпіб е ШірХккяй ЧШвФкЪ 
йіЩоХбЧвЧ ЩФйЧбШягЪбФккя ЩліШ бжШірЪємьЩя Ъ ЩЪгЧбЧйЪ лЧШягзЪ. 

ЛмОммя 1581. ВТПвФиюбОккя еПйПиькжХ УлСТіб рияХСй йПгіОоії 
1. ЗХйХиькжЦ ЩліШ йЧдХ аЪмж бШХвЪиьЧбФкЧ рияЫЧй йХгіФоії біглЧбігкЧ гЧ ЗФзЧкЪ 

КзШФїкж "ПШЧ йХгіФоію" е ЪШФЫЪбФккяй ЧЩЧаижбЧЩмХЦ, лХШХгаФпХкжЫ ожй КЧгХзЩЧй. 
2. ОШвФкж, лХШХгаФпХкі ЩмФммХю 158 оьЧвЧ КЧгХзЩЪ, ЩлШжяюмь лШжйжШХккю ЩмЧШік 

еХйХиькЧвЧ ЩлЧШЪ. 
3. ДЧвЧбіШ лШЧ лШЧбХгХккя йХгіФоії мФ ЪвЧгФ еФ ШХеЪиьмФмФйж йХгіФоії Ъ еХйХиькжЫ 

ЩлЧШФЫ ЪзиФгФюмьЩя б лжЩьйЧбіЦ нЧШйі. 
4. К ШФеі кХбжзЧкФккя пж кХкФиХдкЧвЧ бжзЧкФккя ЪвЧгж еФ ШХеЪиьмФмФйж йХгіФоії 

ЩмЧШЧкж йХгіФоії йФюмь лШФбЧ ебХШкЪмжЩя гия ШЧевиягЪ еХйХиькЧвЧ ЩлЧШЪ гЧ ЧШвФкіб, сЧ 
бжШірЪюмь еХйХиькі ЩлЧШж. 

ЛмОммя 159. ЙСТягСз ТСевиягФ еПйПиькжХ УлСТіб СТвОкОйж йіУоПбСвС 
УОйСбТягФбОккя 

1. ЗХйХиькі ЩлЧШж ШЧевиягФюмьЩя ЧШвФкФйж йіЩоХбЧвЧ ЩФйЧбШягЪбФккя кФ лігЩмФбі 
еФябж Чгкієї іе ЩмЧШік Ъ мждкХбжЦ ЩмШЧз е гкя лЧгФккя еФябж. 

2. ЗХйХиькі ЩлЧШж ШЧевиягФюмьЩя еФ ЪпФЩмю еФоізФбиХкжЫ ЩмЧШік, язі лЧбжккі аЪмж 
еФбпФЩкЧ лЧбігЧйиХкі лШЧ пФЩ і йіЩоХ ШЧевиягЪ ЩлЧШЪ. К ШФеі бігЩЪмкЧЩмі Чгкієї іе ЩмЧШік лШж 
лХШрЧйЪ бжШірХккі лжмФккя і бігЩЪмкЧЩмі ЧніоіЦкЧї евЧгж кФ ШЧевияг лжмФккя ШЧевияг ЩлЧШЪ 
лХШХкЧЩжмьЩя. ПЧбмЧШкХ бігзиФгФккя ШЧевиягЪ ЩлЧШЪ йЧдХ йФмж йіЩоХ ижрХ е лЧбФдкжЫ 
лШжпжк. 

3. ВігЩЪмкіЩмь Чгкієї іе ЩмЧШік аХе лЧбФдкжЫ лШжпжк лШж лЧбмЧШкЧйЪ ШЧевиягі 
еХйХиькЧвЧ ЩлЧШЪ кХ еЪлжкяє ЦЧвЧ ШЧевияг і лШжЦкяммя ШірХккя. 

4. К ШірХккі ЧШвФкЪ йіЩоХбЧвЧ ЩФйЧбШягЪбФккя бжекФпФємьЩя лЧШягЧз ЦЧвЧ 
бжзЧкФккя. 

5. РірХккя лХШХгФємьЩя ЩмЧШЧкФй Ъ мШжгХккжЦ ЩмШЧз е гкя ЦЧвЧ лШжЦкяммя. 

ЛмОммя 160. ЙТОбО і СаСб'яезж УмСТік лТж ТСевиягі еПйПиькжХ УлСТіб 
СмЧШЧкж, язі аХШЪмь ЪпФЩмь Ъ еХйХиькЧйЪ ЩлЧШі, йФюмь лШФбЧ екФЦЧйжмжЩя е 

йФмХШіФиФйж сЧгЧ оьЧвЧ ЩлЧШЪ, ШЧажмж е кжЫ бжлжЩзж, аШФмж ЪпФЩмь Ъ ШЧевиягі еХйХиькЧвЧ 
ЩлЧШЪ, лЧгФбФмж гЧзЪйХкмж мФ ікрі гЧзФеж, лЧШЪрЪбФмж зиЧлЧмФккя, гФбФмж ЪЩкі і лжЩьйЧбі 
лЧяЩкХккя, еФлХШХпЪбФмж лШЧмж зиЧлЧмФкь мФ гЧзФеіб ікрЧї ЩмЧШЧкж, ЧгХШдЪбФмж зЧлію 
ШірХккя сЧгЧ еХйХиькЧвЧ ЩлЧШЪ, і, Ъ ШФеі кХевЧгж е ожй ШірХккяй, ЧЩзФШдЪбФмж ЦЧвЧ. 

ЛмОммя 161. ВжзСкОккя ТірПкь СТвОкіб йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя сСгС еПйПиькжХ 
УлСТіб 

1. РірХккя ЧШвФкіб йіЩоХбЧвЧ ЩФйЧбШягЪбФккя бЩмЪлФє б ЩжиЪ е йЧйХкмЪ ЦЧвЧ 
лШжЦкяммя. ОЩзФШдХккя еФекФпХкжЫ ШірХкь Ъ ЩЪгі лШжеЪлжкяє їЫ бжзЧкФккя. 

2. ВжзЧкФккя ШірХккя сЧгЧ еХйХиькжЫ ЩлЧШіб егіЦЩкюємьЩя ЧШвФкЧй, язжЦ лШжЦкяб 
оХ ШірХккя. 

3. ВжзЧкФккя ШірХккя кХ ебіиькяє лЧШЪркжзФ біг бігрзЧгЪбФккя еажмзіб ФаЧ бмШФм 
ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ мФ иіЩЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ бжШЧакжомбФ бкФЩиігЧз лЧШЪрХккя 
еХйХиькЧвЧ еФзЧкЧгФбЩмбФ. 

4. ВжзЧкФккя ШірХккя сЧгЧ еХйХиькжЫ ЩлЧШіб йЧдХ аЪмж лШжеЪлжкХкЧ ФаЧ ЦЧвЧ 
мХШйік йЧдХ аЪмж лШЧгЧбдХкжЦ ЩЪгЧй. 
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КСегіи VI. ИНИКИЗА ЗДЖДЙЬ 

ГиОбО 26. ЗОбгОккя, ейіУм і лСТягСз СХСТСкж еПйПиь 

ЛмОммя 162. ЙСкяммя СХСТСкж еПйПиь 
ОЫЧШЧкФ еХйХиь - оХ ЩжЩмХйФ лШФбЧбжЫ, ЧШвФкіеФоіЦкжЫ, ХзЧкЧйіпкжЫ мФ ікржЫ еФЫЧгіб, 

ЩлШяйЧбФкжЫ кФ ШФоіЧкФиькХ бжзЧШжЩмФккя еХйХиь, еФлЧаівФккя кХЧаґШЪкмЧбФкЧйЪ 
бжиЪпХккю еХйХиь ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ і иіЩЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ лШжекФпХккя, еФЫжЩм біг 
рзігижбЧвЧ ФкмШЧлЧвХккЧвЧ ближбЪ, бігмбЧШХккя і лігбжсХккя ШЧгюпЧЩмі ґШЪкміб, 
лігбжсХккя лШЧгЪзмжбкЧЩмі еХйХиь иіЩЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ лШжекФпХккя, еФаХелХпХккя 
ЧЩЧаижбЧвЧ ШХджйЪ бжзЧШжЩмФккя еХйХиь лШжШЧгЧЧЫЧШЧккЧвЧ, ЧегЧШЧбпЧвЧ, ШХзШХФоіЦкЧвЧ 
мФ іЩмЧШжзЧ-зЪиьмЪШкЧвЧ лШжекФпХккя. 

ЛмОммя 163. ЗОбгОккя СХСТСкж еПйПиь 
ЗФбгФккяйж ЧЫЧШЧкж еХйХиь є еФаХелХпХккя еаХШХдХккя мФ бігмбЧШХккя еХйХиькжЫ 

ШХЩЪШЩіб, ХзЧиЧвіпкЧї оіккЧЩмі лШжШЧгкжЫ і кФаЪмжЫ язЧЩмХЦ еХйХиь. 

ЛмОммя 164. ЗйіУм СХСТСкж еПйПиь 
1. ОЫЧШЧкФ еХйХиь бзиюпФє: 
Ф) ЧаґШЪкмЪбФккя і еФаХелХпХккя гЧЩявкХккя ШФоіЧкФиькЧвЧ еХйиХзЧШжЩмЪбФккя; 
а) еФЫжЩм ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзжЫ Ъвігь, иіЩЧбжЫ еХйХиь мФ пФвФШкжзіб біг 

кХЧаґШЪкмЧбФкЧвЧ їЫ бжиЪпХккя гия ікржЫ лЧмШХа; 
б) еФЫжЩм еХйХиь біг ХШЧеії, ЩХиіб, лігмЧлиХккя, еФаЧиЧпЪбФккя, бмЧШжккЧвЧ 

еФЩЧиХккя, лХШХЧЩЪрХккя, ЪсіиькХккя, еФаШЪгкХккя бігЫЧгФйж бжШЧакжомбФ, Ыійіпкжйж мФ 
ШФгіЧФзмжбкжйж ШХпЧбжкФйж мФ біг ікржЫ кХЩлШжямижбжЫ лШжШЧгкжЫ і мХЫкЧвХккжЫ лШЧоХЩіб; 

в) еаХШХдХккя лШжШЧгкжЫ бЧгкЧ-аЧиЧмкжЫ Ъвігь; 
ґ) лЧлХШХгдХккя лЧвіШрХккя ХЩмХмжпкЧвЧ ЩмФкЪ мФ ХзЧиЧвіпкЧї ШЧиі ФкмШЧлЧвХккжЫ 

иФкгрФнміб; 
г) зЧкЩХШбФоію гХвШФгЧбФкжЫ і йФиЧлШЧгЪзмжбкжЫ ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзжЫ Ъвігь. 
2. ПЧШягЧз ЧЫЧШЧкж еХйХиь бЩмФкЧбиюємьЩя еФзЧкЧй. 

ЛмОммя 165. ЗСТйФбОккя б вОиФеі СХСТСкж еПйПиь мО бігмбСТПккя ТСгюпСУмі ґТФкміб 
1. НЧШйЪбФккя б вФиЪеі ЧЫЧШЧкж еХйХиь мФ бігмбЧШХккя ШЧгюпЧЩмі ґШЪкміб 

егіЦЩкюємьЩя е йХмЧю еФаХелХпХккя ХзЧиЧвіпкЧї і ЩФкімФШкЧ-вівієкіпкЧї аХелХзж вШЧйФгяк 
рияЫЧй лШжЦкяммя біглЧбігкжЫ кЧШйФмжбіб, язі бжекФпФюмь бжйЧвж сЧгЧ язЧЩмі еХйХиь, 
гЧлЪЩмжйЧвЧ ФкмШЧлЧвХккЧвЧ кФбФкмФдХккя кФ ґШЪкмж мФ ЧзШХйі мХШжмЧШії, гЧлЪЩмжйЧвЧ 
ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ ЧЩбЧєккя еХйХиь мЧсЧ. 

2. К вФиЪеі ЧЫЧШЧкж еХйХиь мФ бігмбЧШХккя ШЧгюпЧЩмі ґШЪкміб бЩмФкЧбиююмьЩя мФзі 
кЧШйФмжбж: 

Ф) ЧлмжйФиькЧвЧ ЩліббігкЧрХккя еХйХиькжЫ Ъвігь; 
а) язіЩкЧвЧ ЩмФкЪ ґШЪкміб; 
б) вШФкжпкЧ гЧлЪЩмжйЧвЧ еФаШЪгкХккя ґШЪкміб; 
в) лЧзФекжзж гХвШФгФоії еХйХиь мФ ґШЪкміб. 
3. НЧШйФмжбж б вФиЪеі ЧЫЧШЧкж еХйХиь мФ бігмбЧШХккя ШЧгюпЧЩмі ґШЪкміб 

бЩмФкЧбиююмьЩя КФаікХмЧй МікіЩмШіб КзШФїкж. 

ЛмОммя 166. КПзФиьмжбОоія лСТФрПкжХ еПйПиь 
1. РХзЪиьмжбФоія лЧШЪрХкжЫ еХйХиь - оХ зЧйлиХзЩ ЧШвФкіеФоіЦкжЫ, мХЫкіпкжЫ і 

аіЧмХЫкЧиЧвіпкжЫ еФЫЧгіб, ЩлШяйЧбФкжЫ кФ бігкЧбиХккя ґШЪкмЧбЧвЧ лЧзШжбЪ, лЧиілрХккя 
ЩмФкЪ мФ лШЧгЪзмжбкЧЩмі лЧШЪрХкжЫ еХйХиь. 
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2. ЗХйиі, язі еФекФиж ейік Ъ ЩмШЪзмЪШі ШХиьєнЪ, ХзЧиЧвіпкЧйЪ ЩмФкі ґШЪкміб і 
йФмХШжкЩьзжЫ лЧШіг мФ Ъ вігШЧиЧвіпкЧйЪ ШХджйі бкФЩиігЧз лШЧбХгХккя віШкжпЧгЧаЪбкжЫ, 
вХЧиЧвЧШЧебігЪбФиькжЫ, аЪгібХиькжЫ мФ ікржЫ ШЧаім, лігиявФюмь ШХзЪиьмжбФоії. 

3. Дия ШХзЪиьмжбФоії лЧШЪрХкжЫ еХйХиь, бігкЧбиХккя гХвШФгЧбФкжЫ еХйХиькжЫ Ъвігь 
бжзЧШжЩмЧбЪємьЩя ґШЪкм, екямжЦ лШж лШЧбХгХккі віШкжпЧгЧаЪбкжЫ, вХЧиЧвЧШЧебігЪбФиькжЫ, 
аЪгібХиькжЫ мФ ікржЫ ШЧаім, рияЫЧй ЦЧвЧ кФкХЩХккя кФ йФиЧлШЧгЪзмжбкі гіиякзж ФаЧ кФ 
гіиякзж аХе ґШЪкмЧбЧвЧ лЧзШжбЪ. 

ЛмОммя 167. ИХСТСкО еПйПиь біг еОаТФгкПккя кПаПелПпкжйж ТПпСбжкОйж 
1. ГЧЩлЧгФШЩьзФ мФ ікрФ гіяиькіЩмь, язФ еЪйЧбиює еФаШЪгкХккя еХйХиь і ґШЪкміб 

лЧкФг бЩмФкЧбиХкі вШФкжпкЧ гЧлЪЩмжйі зЧкоХкмШФоії кХаХелХпкжЫ ШХпЧбжк, еФаЧШЧкяємьЩя. 
2. НЧШйФмжбж вШФкжпкЧ гЧлЪЩмжйжЫ зЧкоХкмШФоіЦ кХаХелХпкжЫ ШХпЧбжк Ъ ґШЪкмФЫ, Ф 

мФзЧд лХШХиіз ожЫ ШХпЧбжк еФмбХШгдЪюмьЩя КФаікХмЧй МікіЩмШіб КзШФїкж. 
3. ЗФаШЪгкХкі кХаХелХпкжйж ШХпЧбжкФйж еХйХиькі гіиякзж бжзЧШжЩмЧбЪюмьЩя е 

гЧмШжйФккяй бЩмФкЧбиХкжЫ ЧайХдХкь, бжйЧв сЧгЧ еФлЧаівФккя їЫ кХаХелХпкЧйЪ ближбЪ кФ 
егЧШЧб'я июгжкж мФ гЧбзіиия. 

4. РібХкь еФаШЪгкХккя ґШЪкміб бШФЫЧбЪємьЩя лШж кФгФккі еХйХиькжЫ гіиякЧз Ъ 
зЧШжЩмЪбФккя, бжиЪпХккі е вЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ ЧаівЪ мФ ейікі ЫФШФзмХШЪ і ШХджйЪ бжзЧШжЩмФккя. 

ЛмОммя 168. ИХСТСкО ґТФкміб 
1. ҐШЪкмж еХйХиькжЫ гіиякЧз є Ча'єзмЧй ЧЩЧаижбЧї ЧЫЧШЧкж. 
2. ВиФЩкжзж еХйХиькжЫ гіиякЧз мФ еХйиХзЧШжЩмЪбФпі йФюмь лШФбЧ егіЦЩкюбФмж 

екяммя мФ лХШХкХЩХккя ґШЪкмЧбЧвЧ лЧзШжбЪ еХйХиькжЫ гіиякЧз бжзиюпкЧ кФ лігЩмФбі 
ШЧеШЧаиХкЧвЧ Ъ бЩмФкЧбиХкЧйЪ еФзЧкЧй лЧШягзЪ ШЧаЧпЧвЧ лШЧХзмЪ еХйиХЪЩмШЧю. 
ПХШХйісХккя ґШЪкмЧбЧвЧ лЧзШжбЪ (ШЧгюпЧвЧ рФШЪ ґШЪкмЪ) б йХдФЫ Чгкієї і мієї ЩФйЧї 
еХйХиькЧї гіиякзж, лШжекФпХкЧї гия бХгХккя ЧЩЧажЩмЧвЧ ЩХиякЩьзЧвЧ вЧЩлЧгФШЩмбФ, 
бХгХккя ЩФгібкжомбФ, аЪгібкжомбФ і ЧаЩиЪвЧбЪбФккя джиЧвЧ аЪгжкзЪ, вЧЩлЧгФШЩьзжЫ 
аЪгібХиь і ЩлЧШЪг (лШжЩФгжакФ гіиякзФ), ікгжбігЪФиькЧвЧ гФпкЧвЧ аЪгібкжомбФ мФ 
аЪгібкжомбФ ікгжбігЪФиькжЫ вФШФдіб, егіЦЩкюємьЩя аХе ШЧеШЧаиХккя ШЧаЧпЧвЧ лШЧХзмЪ 
еХйиХЪЩмШЧю. 

3. ПШж егіЦЩкХккі гіяиькЧЩмі, лЧб'яеФкЧї е лЧШЪрХккяй лЧбХШЫкХбЧвЧ рФШЪ ґШЪкмЪ, 
биФЩкжзж еХйХиькжЫ гіиякЧз мФ еХйиХзЧШжЩмЪбФпі лЧбжккі егіЦЩкюбФмж екяммя, 
ЩзиФгЪбФккя, еаХШівФккя лЧбХШЫкХбЧвЧ рФШЪ ґШЪкмЪ мФ кФкХЩХккя ЦЧвЧ кФ гіиякзЪ, е язЧї бік 
аЪб екямжЦ (ШХзЪиьмжбФоія), ФаЧ кФ ікрЪ еХйХиькЪ гіиякзЪ гия лігбжсХккя її лШЧгЪзмжбкЧЩмі 
мФ ікржЫ язЧЩмХЦ. 

ГиОбО 27. ВжзСТжУмОккя мПХкСвПккС еОаТФгкПкжХ еПйПиь 

ЛмОммя 169. ЙСкяммя мПХкСвПккС еОаТФгкПкжХ еПйПиь 
1. ТХЫкЧвХккЧ еФаШЪгкХкі еХйиі - оХ еХйиі, еФаШЪгкХкі бкФЩиігЧз вЧЩлЧгФШЩьзЧї 

гіяиькЧЩмі июгжкж, сЧ лШжебХиФ гЧ гХвШФгФоії еХйХиь мФ її кХвФмжбкЧвЧ ближбЪ кФ гЧбзіиия 
і егЧШЧб'я июгХЦ. 

2. ДЧ мХЫкЧвХккЧ еФаШЪгкХкжЫ еХйХиь бігкЧЩямьЩя еХйиі ШФгіФоіЦкЧ кХаХелХпкі мФ 
ШФгіЧФзмжбкЧ еФаШЪгкХкі, еХйиі, еФаШЪгкХкі бФдзжйж йХмФиФйж, ікржйж Ыійіпкжйж 
ХиХйХкмФйж мЧсЧ. ПШж бжзЧШжЩмФккі мХЫкЧвХккЧ еФаШЪгкХкжЫ еХйХиь бШФЫЧбЪюмьЩя 
ЧЩЧаижбЧЩмі ШХджйЪ їЫ бжзЧШжЩмФккя. 

3. ОЩЧаижбЧЩмі ШХджйЪ і лЧШягзЪ бжзЧШжЩмФккя мХЫкЧвХккЧ еФаШЪгкХкжЫ еХйХиь 
бЩмФкЧбиююмьЩя еФзЧкЧгФбЩмбЧй КзШФїкж. 

ЛмОммя 170. ИУСаижбСУмі бжзСТжУмОккя мПХкСвПккС еОаТФгкПкжХ еПйПиь 
УіиьУьзСвСУлСгОТУьзСвС лТжекОпПккя 

1. ТХЫкЧвХккЧ еФаШЪгкХкі еХйиі ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ лШжекФпХккя, кФ язжЫ кХ 
еФаХелХпЪємьЩя ЧгХШдФккя лШЧгЪзоії, сЧ біглЧбігФє бЩмФкЧбиХкжй бжйЧвФй (кЧШйФй, 
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лШФбжиФй, кЧШйФмжбФй), лігиявФюмь бжиЪпХккю іе ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ ЧаівЪ мФ 
зЧкЩХШбФоії. 

2. ПЧШягЧз бжзЧШжЩмФккя мХЫкЧвХккЧ еФаШЪгкХкжЫ еХйХиькжЫ гіиякЧз 
бЩмФкЧбиюємьЩя еФзЧкЧгФбЩмбЧй КзШФїкж. 

ГиОбО 28. КСкУПТбОоія еПйПиь 

ЛмОммя 171. ДПвТОгСбОкі і йОиСлТСгФзмжбкі еПйиі 
1. ДЧ гХвШФгЧбФкжЫ еХйХиь бігкЧЩямьЩя: 
Ф) еХйХиькі гіиякзж, лЧбХШЫкя язжЫ лЧШЪрХкФ бкФЩиігЧз еХйиХмШЪЩЪ, еЩЪбіб, 

зФШЩмЧЪмбЧШХккя, лЧбХкХЦ, гЧаЪбФккя зЧШжЩкжЫ зЧлФижк мЧсЧ; 
а) еХйХиькі гіиякзж е ХШЧгЧбФкжйж, лХШХебЧиЧдХкжйж, е лігбжсХкЧю зжЩиЧмкіЩмю 

ФаЧ еФЩЧиХкіЩмю, еФаШЪгкХкжйж Ыійіпкжйж ШХпЧбжкФйж ґШЪкмФйж мФ ікрі. 
2. ДЧ йФиЧлШЧгЪзмжбкжЫ еХйХиь бігкЧЩямьЩя ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзі Ъвіггя, ґШЪкмж 

язжЫ ЫФШФзмХШжеЪюмьЩя кХвФмжбкжйж лШжШЧгкжйж биФЩмжбЧЩмяйж, кжеьзЧю ШЧгюпіЩмю, Ф їЫ 
вЧЩлЧгФШЩьзХ бжзЧШжЩмФккя еФ лШжекФпХккяй є ХзЧкЧйіпкЧ кХХнХзмжбкжй. 

ЛмОммя 172. ИУСаижбСУмі зСкУПТбОоії еПйПиь 
1. КЧкЩХШбФоії лігиявФюмь еХйХиькі гіиякзж, бжекФпХкі ЩмФммХю 51 ЗФзЧкЪ КзШФїкж 

"ПШЧ ЧЫЧШЧкЪ еХйХиь". 
2. КЧкЩХШбФоія еХйХиь егіЦЩкюємьЩя рияЫЧй лШжлжкХккя пж ЧайХдХккя їЫ 

вЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ бжзЧШжЩмФккя кФ бжекФпХкжЦ мХШйік мФ еФиЪдХккя, еФиіЩкХккя ФаЧ 
ШХкФмЪШФиіеФоії. ПХШХгФпФ Ъ биФЩкіЩмь і зЧШжЩмЪбФккя еХйХиь гХШдФбкЧї мФ зЧйЪкФиькЧї 
биФЩкЧЩмі, сЧгЧ язжЫ лШжЦкямЧ ШірХккя лШЧ їЫ зЧкЩХШбФоію, гия оіиХЦ, кХ лЧб'яеФкжЫ іе 
мФзЧю зЧкЩХШбФоією, еФаЧШЧкяємьЩя. 

3. КЧкЩХШбФоія еХйХиь егіЦЩкюємьЩя біглЧбігкЧ гЧ ШЧаЧпЧвЧ лШЧХзмЪ еХйиХЪЩмШЧю: 

 сЧгЧ еХйХиь гХШдФбкЧї мФ зЧйЪкФиькЧї биФЩкЧЩмі - еФ ШірХккяй ЧШвФкіб 
бжзЧкФбпЧї биФгж мФ ЧШвФкіб йіЩоХбЧвЧ ЩФйЧбШягЪбФккя, язі біглЧбігкЧ гЧ 
ЩмФммі 122 оьЧвЧ КЧгХзЩЪ лШжЦйФюмь ШірХккя лШЧ лХШХгФпЪ еХйХиькжЫ гіиякЧз 
Ъ биФЩкіЩмь пж зЧШжЩмЪбФккя; 

 сЧгЧ еХйХиь лШжбФмкЧї биФЩкЧЩмі - еФ еФябЧю биФЩкжзФ мФзЧї еХйХиькЧї 
гіиякзж. 

ВХШЫЧбкФ РФгФ АбмЧкЧйкЧї РХЩлЪаиізж КШжй, РФгФ йікіЩмШіб АбмЧкЧйкЧї РХЩлЪаиізж 
КШжй, ЧШвФк бжзЧкФбпЧї биФгж мФ ЧШвФк йіЩоХбЧвЧ ЩФйЧбШягЪбФккя, язі біглЧбігкЧ гЧ ЩмФммі 
122 оьЧвЧ КЧгХзЩЪ ШЧелЧШягдФюмьЩя еХйияйж гХШдФбкЧї ФаЧ зЧйЪкФиькЧї биФЩкЧЩмі, 
еЧаЧб'яеФкі бджбФмж еФЫЧгіб сЧгЧ егіЦЩкХккя зЧкЩХШбФоії еХйХиькжЫ гіиякЧз. 

ВХШЫЧбкФ РФгФ АбмЧкЧйкЧї РХЩлЪаиізж КШжй, РФгФ йікіЩмШіб АбмЧкЧйкЧї РХЩлЪаиізж 
КШжй, ЧШвФк бжзЧкФбпЧї биФгж мФ ЧШвФк йіЩоХбЧвЧ ЩФйЧбШягЪбФккя, язі біглЧбігкЧ гЧ ЩмФммі 
122 оьЧвЧ КЧгХзЩЪ ШЧелЧШягдФюмьЩя еХйияйж гХШдФбкЧї ФаЧ зЧйЪкФиькЧї биФЩкЧЩмі, 
йЧдЪмь кФгФбФмж б зЧШжЩмЪбФккя гХШдФбкжй мФ зЧйЪкФиькжй иіЩЧвЧЩлЧгФШЩьзжй 
ліглШжєйЩмбФй еХйХиькі гіиякзж, бжекФпХкі ЩмФммХю 51 ЗФзЧкЪ КзШФїкж "ПШЧ ЧЫЧШЧкЪ 
еХйХиь", гия лШЧбХгХккя еФЫЧгіб сЧгЧ зЧкЩХШбФоії мФзжЫ еХйХиькжЫ гіиякЧз. 

4. ПЧШягЧз зЧкЩХШбФоії еХйХиь бЩмФкЧбиюємьЩя КФаікХмЧй МікіЩмШіб КзШФїкж. 
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КСегіи VII. КЙКАВЙІЗЗЯ В ГАЙКЗІ ВИКИКИЛМАЗЗЯ І ИНИКИЗИ 
ЗДЖДЙЬ 

ГиОбО 29. ВУмОкСбиПккя мО ейікО йПд ОгйікіУмТОмжбкС-мПТжмСТіОиькжХ 
Сгжкжоь 

ЛмОммя 173. ЖПді ТОРСкіб, Уіи, УПижс, йіУм, ТОРСкіб Ф йіУмОХ 
1. МХдФ ШФЦЧкЪ, ЩХиФ, ЩХижсФ, йіЩмФ, ШФЦЧкЪ Ъ йіЩмі - оХ ЪйЧбкФ иікія кФ лЧбХШЫкі 

еХйиі, сЧ бігЧзШХйиює мХШжмЧШію ШФЦЧкЪ, ЩХиФ, ЩХижсФ, йіЩмФ, ШФЦЧкЪ Ъ йіЩмі біг ікржЫ 
мХШжмЧШіЦ. 

2. МХді ШФЦЧкЪ, ЩХиФ, ЩХижсФ, йіЩмФ, ШФЦЧкЪ Ъ йіЩмі бЩмФкЧбиююмьЩя і ейікююмьЩя еФ 
лШЧХзмФйж еХйиХЪЩмШЧю сЧгЧ бЩмФкЧбиХккя (ейікж) йХд ФгйікіЩмШФмжбкЧ-мХШжмЧШіФиькжЫ 
Чгжкжоь. 

ПШЧХзмж еХйиХЪЩмШЧю сЧгЧ ейікж йХд кФЩХиХкжЫ лЪкзміб ШЧеШЧаияюмьЩя е 
ЪШФЫЪбФккяй вХкХШФиькжЫ лиФкіб кФЩХиХкжЫ лЪкзміб. 

3. ВзиюпХккя еХйХиькжЫ гіиякЧз Ъ йХді ШФЦЧкЪ, ЩХиФ, ЩХижсФ, йіЩмФ, ШФЦЧкЪ Ъ йіЩмі кХ 
мявкХ еФ ЩЧаЧю лШжлжкХккя лШФбФ биФЩкЧЩмі і лШФбФ зЧШжЩмЪбФккя ожйж гіиякзФйж, зШій 
еХйХиькжЫ гіиякЧз, бжекФпХкжЫ пФЩмжкЧю пХмбХШмЧю оієї ЩмФммі. 

4. ЗХйиі мФ еХйХиькі гіиякзж гХШдФбкЧї биФЩкЧЩмі, бзиюпХкі б йХді кФЩХиХкЧвЧ 
лЪкзмЪ (зШій еХйХиь, язі кХ йЧдЪмь лХШХгФбФмжЩя Ъ зЧйЪкФиькЪ биФЩкіЩмь), лХШХЫЧгямь Ъ 
биФЩкіЩмь мХШжмЧШіФиькЧї вШЧйФгж. РірХккя лШЧ бЩмФкЧбиХккя йХд кФЩХиХкЧвЧ лЪкзмЪ мФ 
бжмявж е ДХШдФбкЧвЧ еХйХиькЧвЧ зФгФЩмШЪ лШЧ йХдЪ біглЧбігкЧї ФгйікіЩмШФмжбкЧ-
мХШжмЧШіФиькЧї Чгжкжоі мФ лШЧ біглЧбігкі еХйХиькі гіиякзж, лШФбЧ биФЩкЧЩмі кФ язі 
лХШХЫЧгжмь гЧ мХШжмЧШіФиькЧї вШЧйФгж, є лігЩмФбЧю гия гХШдФбкЧї ШХєЩмШФоії лШФбФ 
зЧйЪкФиькЧї биФЩкЧЩмі кФ мФзі еХйХиькі гіиякзж. 

ЛмОммя 174. ИТвОкж, язі лТжРйОюмь ТірПккя лТС бУмОкСбиПккя мО ейікФ йПд 
ОгйікіУмТОмжбкС-мПТжмСТіОиькжХ Сгжкжоь 

1. РірХккя лШЧ бЩмФкЧбиХккя і ейікЪ йХд ШФЦЧкіб і йіЩм лШжЦйФємьЩя ВХШЫЧбкЧю 
РФгЧю КзШФїкж еФ лЧгФккяй КФаікХмЪ МікіЩмШіб КзШФїкж. 

2. РірХккя лШЧ бЩмФкЧбиХккя і ейікЪ йХд Щіи, ЩХижс, язі бЫЧгямь гЧ ЩзиФгЪ 
біглЧбігкЧвЧ ШФЦЧкЪ, лШжЦйФюмьЩя ШФЦЧккЧю ШФгЧю еФ лЧгФккяй біглЧбігкжЫ ЩіиьЩьзжЫ, 
ЩХижскжЫ ШФг. 

РірХккя лШЧ бЩмФкЧбиХккя і ейікЪ йХд Щіи, ЩХижс, язі кХ бЫЧгямь гЧ ЩзиФгЪ 
біглЧбігкЧвЧ ШФЦЧкЪ, ФаЧ Ъ ШФеі, язсЧ ШФЦЧккФ ШФгФ кХ ЪмбЧШХкФ, лШжЦйФюмьЩя ВХШЫЧбкЧю 
РФгЧю АбмЧкЧйкЧї РХЩлЪаиізж КШжй, ЧаиФЩкжйж, КжїбЩьзЧю мФ СХбФЩмЧлЧиьЩьзЧю 
йіЩьзжйж ШФгФйж еФ лЧгФккяй біглЧбігкжЫ ЩіиьЩьзжЫ, ЩХижскжЫ ШФг. 

3. РірХккя лШЧ бЩмФкЧбиХккя і ейікЪ йХд ШФЦЧкіб Ъ йіЩмФЫ лШжЦйФємьЩя йіЩьзЧю 
ШФгЧю еФ лЧгФккяй біглЧбігкжЫ ШФЦЧккжЫ Ъ йіЩмФЫ ШФг. 

ЛмОммя 175. ЙСТягСз бУмОкСбиПккя і ейікж йПд ОгйікіУмТОмжбкС-мПТжмСТіОиькжХ 
Сгжкжоь 

МХді ФгйікіЩмШФмжбкЧ-мХШжмЧШіФиькжЫ Чгжкжоь бЩмФкЧбиююмьЩя б лЧШягзЪ мФ 
біглЧбігкЧ гЧ еФзЧкЪ. 

Соаооя 176. Вийкючема. 
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ГиОбО 30. ЙиОкФбОккя бжзСТжУмОккя еПйПиь 

ЛмОммя 177. ЗОвОиькСгПТдОбкі лТСвТОйж бжзСТжУмОккя мО СХСТСкж еПйПиь 
1. ЗФвФиькЧгХШдФбкі лШЧвШФйж бжзЧШжЩмФккя мФ ЧЫЧШЧкж еХйХиь ШЧеШЧаияюмьЩя е 

йХмЧю еФаХелХпХккя лЧмШХа кФЩХиХккя і вФиЪеХЦ ХзЧкЧйізж Ъ еХйиі мФ її ШФоіЧкФиькЧвЧ 
бжзЧШжЩмФккя і ЧЫЧШЧкж. 

2. ЗФвФиькЧгХШдФбкі лШЧвШФйж бжзЧШжЩмФккя мФ ЧЫЧШЧкж еХйХиь ШЧеШЧаияюмьЩя 
біглЧбігкЧ гЧ лШЧвШФй ХзЧкЧйіпкЧвЧ, кФЪзЧбЧ-мХЫкіпкЧвЧ і ЩЧоіФиькЧвЧ ШЧебжмзЪ КзШФїкж. 

3. ЗФвФиькЧгХШдФбкі лШЧвШФйж бжзЧШжЩмФккя мФ ЧЫЧШЧкж еХйХиь еФмбХШгдЪюмьЩя 
ВХШЫЧбкЧю РФгЧю КзШФїкж. 

ЛмОммя 178. КПвіСкОиькі лТСвТОйж бжзСТжУмОккя мО СХСТСкж еПйПиь 
1. РХвіЧкФиькі лШЧвШФйж бжзЧШжЩмФккя мФ ЧЫЧШЧкж еХйХиь ШЧеШЧаияюмьЩя РФгЧю 

йікіЩмШіб АбмЧкЧйкЧї РХЩлЪаиізж КШжй, ЧаиФЩкжйж гХШдФбкжйж ФгйікіЩмШФоіяйж і 
еФмбХШгдЪюмьЩя ВХШЫЧбкЧю РФгЧю АбмЧкЧйкЧї РХЩлЪаиізж КШжй мФ ЧаиФЩкжйж ШФгФйж. 

2. ПШЧвШФйж бжзЧШжЩмФккя мФ ЧЫЧШЧкж еХйХиь йіЩм КжєбФ і СХбФЩмЧлЧия 
ШЧеШЧаияюмьЩя КжїбЩьзЧю і СХбФЩмЧлЧиьЩьзЧю йіЩьзжйж гХШдФбкжйж ФгйікіЩмШФоіяйж мФ 
еФмбХШгдЪюмьЩя біглЧбігкжйж ШФгФйж. 

ЛмОммя 179. ЙТжТСгкС-УіиьУьзСвСУлСгОТУьзП ТОРСкФбОккя еПйПиь 
1. ПШжШЧгкЧ-ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзХ ШФЦЧкЪбФккя еХйХиь - оХ лЧгіи мХШжмЧШії е 

ЪШФЫЪбФккяй лШжШЧгкжЫ ЪйЧб мФ ФвШЧаіЧиЧвіпкжЫ бжйЧв ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзжЫ зЪиьмЪШ. 
2. ПШжШЧгкЧ-ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзХ ШФЦЧкЪбФккя еХйХиь є ЧЩкЧбЧю гия Чоікзж 

еХйХиь і ШЧеШЧаиХккя еХйиХблЧШягкЧї гЧзЪйХкмФоії сЧгЧ бжзЧШжЩмФккя мФ ЧЫЧШЧкж 
еХйХиь. 

3. ВжзЧШжЩмФккя мФ ЧЫЧШЧкФ ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзжЫ Ъвігь егіЦЩкююмьЩя біглЧбігкЧ 
гЧ лШжШЧгкЧ-ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ ШФЦЧкЪбФккя. 

4. ПЧШягЧз егіЦЩкХккя лШжШЧгкЧ-ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ ШФЦЧкЪбФккя бжекФпФємьЩя 
КФаікХмЧй МікіЩмШіб КзШФїкж. 

ЛмОммя 180. ЗСкФбОккя еПйПиь 
1. ЗЧкЪбФккя еХйХиь егіЦЩкюємьЩя б йХдФЫ мХШжмЧШіЦ мХШжмЧШіФиькжЫ вШЧйФг. 
2. ПШж еЧкЪбФккі еХйХиь бЩмФкЧбиююмьЩя бжйЧвж сЧгЧ гЧлЪЩмжйжЫ бжгіб еФаЪгЧбж 

мФ ікрЧвЧ бжзЧШжЩмФккя еХйХиькжЫ гіиякЧз Ъ йХдФЫ ЧзШХйжЫ еЧк. 
3. ЗЧкЪбФккя еХйХиь егіЦЩкюємьЩя біглЧбігкЧ гЧ еФзЧкЪ. 

ГиОбО 31. ЗПйиПФУмТіР 

ЛмОммя 181. ЙСкяммя еПйиПФУмТСю 
ЗХйиХЪЩмШіЦ - оХ ЩЪзЪлкіЩмь ЩЧоіФиькЧ-ХзЧкЧйіпкжЫ мФ ХзЧиЧвіпкжЫ еФЫЧгіб, 

ЩлШяйЧбФкжЫ кФ ШХвЪиюбФккя еХйХиькжЫ бігкЧЩжк мФ ШФоіЧкФиькЧї ЧШвФкіеФоії мХШжмЧШії 
ФгйікіЩмШФмжбкЧ-мХШжмЧШіФиькжЫ Чгжкжоь, ЩЪа'єзміб вЧЩлЧгФШюбФккя, сЧ егіЦЩкююмьЩя ліг 
ближбЧй ЩЪЩліиькЧ-бжШЧакжпжЫ бігкЧЩжк і ШЧебжмзЪ лШЧгЪзмжбкжЫ Щжи. 

ЛмОммя 182. ЖПмО еПйиПФУмТСю 
МХмФ еХйиХЪЩмШЧю лЧиявФє б еФаХелХпХккі ШФоіЧкФиькЧвЧ бжзЧШжЩмФккя мФ ЧЫЧШЧкж 

еХйХиь, ЩмбЧШХккі ЩлШжямижбЧвЧ ХзЧиЧвіпкЧвЧ ЩХШХгЧбжсФ мФ лЧиілрХккі лШжШЧгкжЫ 
иФкгрФнміб. 

ЛмОммя 183. ЗОбгОккя еПйиПФУмТСю 
ОЩкЧбкжйж еФбгФккяйж еХйиХЪЩмШЧю є: 
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Ф) ШХФиіеФоія лЧиімжзж гХШдФбж сЧгЧ кФЪзЧбЧ ЧаґШЪкмЧбФкЧвЧ лХШХШЧелЧгіиЪ еХйХиь, 
нЧШйЪбФккя ШФоіЧкФиькЧї ЩжЩмХйж еХйиХбЧиЧгікь і еХйиХзЧШжЩмЪбФкь е ЪЩЪкХккяй 
кХгЧиізіб Ъ ШЧемФрЪбФккі еХйХиь, ЩмбЧШХккя ХзЧиЧвіпкЧ ЩмФижЫ иФкгрФнміб і ФвШЧЩжЩмХй; 

а) ікнЧШйФоіЦкХ еФаХелХпХккя лШФбЧбЧвЧ, ХзЧкЧйіпкЧвЧ, ХзЧиЧвіпкЧвЧ і 
йіЩмЧаЪгібкЧвЧ йХЫФкіейЪ ШХвЪиюбФккя еХйХиькжЫ бігкЧЩжк кФ кФоіЧкФиькЧйЪ, 
ШХвіЧкФиькЧйЪ, иЧзФиькЧйЪ, вЧЩлЧгФШЩьзЧйЪ ШібкяЫ рияЫЧй ШЧеШЧазж лШЧлЧежоіЦ лЧ 
бЩмФкЧбиХккю ЧЩЧаижбЧвЧ ШХджйЪ і ЪйЧб бжзЧШжЩмФккя еХйХиь; 

б) бЩмФкЧбиХккя кФ йіЩоХбЧЩмі йХд ФгйікіЩмШФмжбкЧ-мХШжмЧШіФиькжЫ Чгжкжоь, 
мХШжмЧШіЦ е ЧЩЧаижбжй лШжШЧгЧЧЫЧШЧккжй, ШХзШХФоіЦкжй і еФлЧбігкжй ШХджйФйж, йХд 
еХйХиькжЫ гіиякЧз биФЩкжзіб і еХйиХзЧШжЩмЪбФпіб; 

в) егіЦЩкХккя еФЫЧгіб сЧгЧ лШЧвкЧеЪбФккя, лиФкЪбФккя, ЧШвФкіеФоії ШФоіЧкФиькЧвЧ 
бжзЧШжЩмФккя мФ ЧЫЧШЧкж еХйХиь кФ кФоіЧкФиькЧйЪ, ШХвіЧкФиькЧйЪ, иЧзФиькЧйЪ і 
вЧЩлЧгФШЩьзЧйЪ ШібкяЫ; 

ґ) ЧШвФкіеФоія мХШжмЧШіЦ ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзжЫ ліглШжєйЩмб іе ЩмбЧШХккяй 
лШЧЩмЧШЧбжЫ ЪйЧб, сЧ еФаХелХпЪюмь ХзЧиЧвЧ-ХзЧкЧйіпкЪ ЧлмжйіеФоію бжзЧШжЩмФккя мФ 
ЧЫЧШЧкж еХйХиь ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ лШжекФпХккя, блШЧбФгдХккя лШЧвШХЩжбкжЫ нЧШй 
ЧШвФкіеФоії ЪлШФбиіккя еХйиХзЧШжЩмЪбФккяй, ЪгЧЩзЧкФиХккя ЩліббігкЧрХккя і ШЧейісХккя 
еХйХиькжЫ Ъвігь, ЩжЩмХйж ЩібЧейік, ЩікЧзЧЩЧ- і лФЩЧбжсХейік; 

г) ШЧеШЧазФ ЩжЩмХйж еФЫЧгіб лЧ еаХШХдХккю і лЧиілрХккю лШжШЧгкжЫ иФкгрФнміб, 
бігкЧбиХккю і лігбжсХккю ШЧгюпЧЩмі ґШЪкміб, ШХзЪиьмжбФоії лЧШЪрХкжЫ еХйХиь і 
еХйиюбФккю йФиЧлШЧгЪзмжбкжЫ Ъвігь, еФЫжЩмЪ еХйХиь біг ХШЧеії, лігмЧлиХккя, бжЩЪрХккя, 
еЩЪбіб, бмЧШжккЧвЧ еФЩЧиХккя і еФаЧиЧпХккя, ЪсіиькХккя, еФаШЪгкХккя лШЧйжЩиЧбжйж 
бігЫЧгФйж і Ыійіпкжйж ШХпЧбжкФйж мФ ікржЫ бжгіб гХвШФгФоії, лЧ зЧкЩХШбФоії гХвШФгЧбФкжЫ і 
йФиЧлШЧгЪзмжбкжЫ еХйХиь, лЧлХШХгдХккю ікржЫ кХвФмжбкжЫ ябжс; 

Х) ЧШвФкіеФоія мХШжмЧШіЦ кХЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзжЫ ліглШжєйЩмб, ЧШвФкіеФоіЦ і ЪЩмФкЧб 
е йХмЧю ЩмбЧШХккя ЪйЧб ХнХзмжбкЧвЧ еХйиХзЧШжЩмЪбФккя мФ ЧайХдХкь і ЧамядХкь Ъ 
бжзЧШжЩмФккі еХйХиь. 

ЛмОммя 184. ЗйіУм еПйиПФУмТСю 
ЗХйиХЪЩмШіЦ лХШХгаФпФє: 
Ф) бЩмФкЧбиХккя (бігкЧбиХккя) кФ йіЩоХбЧЩмі йХд ФгйікіЩмШФмжбкЧ-мХШжмЧШіФиькжЫ 

Чгжкжоь, еХйиХбЧиЧгікь і еХйиХзЧШжЩмЪбФкь; 
а) ШЧеШЧазЪ еФвФиькЧгХШдФбкЧї і ШХвіЧкФиькжЫ лШЧвШФй бжзЧШжЩмФккя мФ ЧЫЧШЧкж 

еХйХиь; 
б) ЩзиФгФккя ЩЫХй еХйиХЪЩмШЧю, ШЧеШЧаиХккя мХЫкізЧ-ХзЧкЧйіпкжЫ ЧаґШЪкмЪбФкь 

бжзЧШжЩмФккя мФ ЧЫЧШЧкж еХйХиь біглЧбігкжЫ ФгйікіЩмШФмжбкЧ-мХШжмЧШіФиькжЫ Чгжкжоь; 
в) ЧаґШЪкмЪбФккя бЩмФкЧбиХккя йХд мХШжмЧШіЦ е ЧЩЧаижбжйж лШжШЧгЧЧЫЧШЧккжйж, 

ШХзШХФоіЦкжйж і еФлЧбігкжйж ШХджйФйж; 
ґ) бжзиюпХкЧ; 
г) ЩзиФгФккя лШЧХзміб бігбХгХккя еХйХиькжЫ гіиякЧз; 
Х) бЩмФкЧбиХккя б кФмЪШі (кФ йіЩоХбЧЩмі) йХд еХйХиькжЫ гіиякЧз; 
є) бжзиюпХкЧ; 
д) ЩзиФгФккя лШЧХзміб еХйиХЪЩмШЧю, сЧ еФаХелХпЪюмь ХзЧиЧвЧ-ХзЧкЧйіпкХ 

ЧаґШЪкмЪбФккя ЩібЧейік, ЪлЧШягзЪбФккя Ъвігь, Ф мФзЧд ШЧеШЧаиХккя еФЫЧгіб сЧгЧ ЧЫЧШЧкж 
еХйХиь; 

е) ШЧеШЧаиХккя ікрЧї еХйиХблЧШягкЧї гЧзЪйХкмФоії, лЧб'яеФкЧї е бжзЧШжЩмФккяй мФ 
ЧЫЧШЧкЧю еХйХиь; 

ж) бжзиюпХкЧ; 
і) лШЧбХгХккя мЧлЧвШФнЧ-вХЧгХежпкжЫ, зФШмЧвШФніпкжЫ, ґШЪкмЧбжЫ, вХЧаЧмФкіпкжЫ мФ 

ікржЫ ЧаЩмХдХкь і ШЧебігЪбФкь еХйХиь; 
ї) бжекФпХккя ЩФйЧеФиіЩХкжЫ гіиякЧз. 
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ЛмОммя 185. ИТвОкіеОоія мО лСТягСз егіРУкПккя еПйиПФУмТСю 
1. ЗХйиХЪЩмШіЦ егіЦЩкюємьЩя ЩЪа'єзмФйж вЧЩлЧгФШюбФккя, сЧ є бжзЧкФбояйж ШЧаім іе 

еХйиХЪЩмШЧю евігкЧ іе еФзЧкЧй, еФ ШФЫЪкЧз зЧрміб ДХШдФбкЧвЧ аюгдХмЪ КзШФїкж, аюгдХмЪ 
АбмЧкЧйкЧї РХЩлЪаиізж КШжй і йіЩоХбжЫ аюгдХміб, Ф мФзЧд зЧрміб вШЧйФгяк мФ юШжгжпкжЫ 
ЧЩіа. 

2. ЗХйиХЪЩмШіЦ егіЦЩкюємьЩя біглЧбігкЧ гЧ еФзЧкЪ. 

ЛмОммя 186. ЙСвСгдПккя і еОмбПТгдПккя гСзФйПкмОоії іе еПйиПФУмТСю 
1. СЫХйФ еХйиХЪЩмШЧю і мХЫкізЧ-ХзЧкЧйіпкХ ЧаґШЪкмЪбФккя бжзЧШжЩмФккя мФ ЧЫЧШЧкж 

еХйХиь ШФЦЧкЪ еФмбХШгдЪюмьЩя ШФЦЧккЧю ШФгЧю. 
СЫХйж еХйиХЪЩмШЧю і мХЫкізЧ-ХзЧкЧйіпкі ЧаґШЪкмЪбФккя бжзЧШжЩмФккя мФ ЧЫЧШЧкж 

еХйХиь ЩХиФ, ЩХижсФ, йіЩмФ, мХШжмЧШії мХШжмЧШіФиькЧї вШЧйФгж еФмбХШгдЪюмьЩя біглЧбігкЧю 
ЩіиьЩьзЧю, ЩХижскЧю, йіЩьзЧю ШФгЧю. 

СЫХйж еХйиХЪЩмШЧю і мХЫкізЧ-ХзЧкЧйіпкі ЧаґШЪкмЪбФккя бжзЧШжЩмФккя мФ ЧЫЧШЧкж 
еХйХиь ФгйікіЩмШФмжбкЧ-мХШжмЧШіФиькжЫ Чгжкжоь лігиявФюмь ЩмШФмХвіпкіЦ ХзЧиЧвіпкіЦ 
Чоікоі. 

СЫХйж еХйиХЪЩмШЧю і мХЫкізЧ-ХзЧкЧйіпкі ЧаґШЪкмЪбФккя бжзЧШжЩмФккя мФ ЧЫЧШЧкж 
еХйХиь еЧкж бігпЪдХккя мФ еЧкж аХеЪйЧбкЧвЧ (ЧаЧб'яезЧбЧвЧ) бігЩХиХккя мХШжмЧШії, сЧ 
еФекФиФ ШФгіЧФзмжбкЧвЧ еФаШЪгкХккя бкФЩиігЧз НЧШкЧажиьЩьзЧї зФмФЩмШЧнж, 
еФмбХШгдЪюмьЩя оХкмШФиькжй ЧШвФкЧй бжзЧкФбпЧї биФгж, сЧ ШХФиіеЪє гХШдФбкЪ лЧиімжзЪ Ъ 
ЩнХШі ЪлШФбиіккя еЧкЧю бігпЪдХккя мФ еЧкЧю аХеЪйЧбкЧвЧ (ЧаЧб'яезЧбЧвЧ) бігЩХиХккя. 

2. КЧйлиХзЩкі лиФкж лШЧЩмЧШЧбЧвЧ ШЧебжмзЪ мХШжмЧШіЦ мХШжмЧШіФиькжЫ вШЧйФг, 
вХкХШФиькі лиФкж кФЩХиХкжЫ лЪкзміб, гХмФиькі лиФкж мХШжмЧШії: 

 Ъ пФЩмжкі нЧШйЪбФккя еХйХиькжЫ гіиякЧз лЧвЧгдЪюмьЩя б лЧШягзЪ, 
бЩмФкЧбиХкЧйЪ ожй КЧгХзЩЧй гия лЧвЧгдХккя лШЧХзміб еХйиХЪЩмШЧю сЧгЧ 
бігбХгХккя еХйХиькжЫ гіиякЧз; 

 Ъ пФЩмжкі лЧиЧдХкь, сЧ лХШХгаФпФюмь бкХЩХккя гЧ ДХШдФбкЧвЧ еХйХиькЧвЧ 
зФгФЩмШЪ бігЧйЧЩмХЦ лШЧ еХйХиькі гіиякзж, ЩнЧШйЧбФкі гЧ 2004 ШЧзЪ, ФиХ 
бігЧйЧЩмі лШЧ язі кХ бкХЩХкі гЧ ДХШдФбкЧвЧ еХйХиькЧвЧ зФгФЩмШЪ, 
лЧвЧгдЪюмьЩя е їЫ биФЩкжзФйж, Ф язсЧ мФзі еХйХиькі гіиякзж лХШХаЪбФюмь Ъ 
зЧШжЩмЪбФккі ніежпкжЫ, юШжгжпкжЫ ЧЩіа, - мФзЧд лігиявФюмь лЧвЧгдХккю іе 
еХйиХзЧШжЩмЪбФпФйж; 

 еФмбХШгдЪюмьЩя біглЧбігкжйж ЩіиьЩьзжйж, ЩХижскжйж, йіЩьзжйж ШФгФйж. 
3. ПШЧХзмж еХйиХЪЩмШЧю лЧвЧгдЪюмьЩя мФ еФмбХШгдЪюмьЩя б мФзЧйЪ лЧШягзЪ: 
1) лШЧХзмж еХйиХЪЩмШЧю сЧгЧ бЩмФкЧбиХккя (ейікж) йХд ФгйікіЩмШФмжбкЧ-

мХШжмЧШіФиькжЫ Чгжкжоь лЧвЧгдЪюмьЩя ЩіиьЩьзжйж, ЩХижскжйж, йіЩьзжйж, ШФЦЧккжйж 
ШФгФйж, ШФЦЧккжйж гХШдФбкжйж ФгйікіЩмШФоіяйж, еФ ШФЫЪкЧз мХШжмЧШії язжЫ лиФкЪємьЩя 
егіЦЩкжмж ШЧержШХккя мФзжЫ йХд. К ШФеі ШЧержШХккя йХд ФгйікіЩмШФмжбкЧ-мХШжмЧШіФиькЧї 
Чгжкжоі еФ ШФЫЪкЧз мХШжмЧШії, сЧ кХ бЫЧгжмь гЧ ЩзиФгЪ біглЧбігкЧвЧ ШФЦЧкЪ, ФаЧ язсЧ 
ШФЦЧккФ ШФгФ кХ ЪмбЧШХкФ, лШЧХзм лЧвЧгдЪємьЩя РФгЧю йікіЩмШіб АбмЧкЧйкЧї РХЩлЪаиізж 
КШжй, ЧаиФЩкЧю гХШдФбкЧю ФгйікіЩмШФоією. 

К ШФеі бЩмФкЧбиХккя йХд йіЩм лШЧХзм мФзЧд лЧвЧгдЪємьЩя ВХШЫЧбкЧю РФгЧю 
АбмЧкЧйкЧї РХЩлЪаиізж КШжй, ЧаиФЩкЧю ШФгЧю. 

РірХккя ВХШЫЧбкЧї РФгж КзШФїкж, ВХШЫЧбкЧї РФгж АбмЧкЧйкЧї РХЩлЪаиізж КШжй, 
ЧШвФкЪ йіЩоХбЧвЧ ЩФйЧбШягЪбФккя лШЧ бЩмФкЧбиХккя (ейікЪ) йХд ФгйікіЩмШФмжбкЧ-
мХШжмЧШіФиькЧї Чгжкжоі ЧгкЧпФЩкЧ є ШірХккяй лШЧ еФмбХШгдХккя лШЧХзмЪ еХйиХЪЩмШЧю 
сЧгЧ бЩмФкЧбиХккя (ейікж) йХд ФгйікіЩмШФмжбкЧ-мХШжмЧШіФиькЧї Чгжкжоі. 

ПШЧХзмж еХйиХЪЩмШЧю сЧгЧ бЩмФкЧбиХккя (ейікж) йХд ШФЦЧкіб Ъ йіЩмФЫ 
лЧвЧгдЪюмьЩя е біглЧбігкЧю ШФЦЧккЧю Ъ йіЩмі ШФгЧю, ШФЦЧккЧю Ъ йіЩмі гХШдФбкЧю 
ФгйікіЩмШФоією (Ъ ШФеі їЫ ЪмбЧШХккя); 

2) лШЧХзмж еХйиХЪЩмШЧю сЧгЧ бЩмФкЧбиХккя йХд мХШжмЧШіЦ мХШжмЧШіФиькжЫ вШЧйФг 
лЧвЧгдЪюмьЩя ЩіиьЩьзжйж, ЩХижскжйж, йіЩьзжйж ШФгФйж ЩЪйідкжЫ мХШжмЧШіФиькжЫ вШЧйФг 
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і еФмбХШгдЪюмьЩя ЩіиьЩьзЧю, ЩХижскЧю, йіЩьзЧю ШФгЧю, сЧ лШХгЩмФбияє ікмХШХЩж 
мХШжмЧШіФиькЧї вШЧйФгж, йХді мХШжмЧШії язЧї бЩмФкЧбиююмьЩя. 

К ШФеі бігйЧбж ЩіиьЩьзЧї, ЩХижскЧї, йіЩьзЧї ШФгж Ъ лЧвЧгдХккі лШЧХзмЪ еХйиХЪЩмШЧю 
ЩліШ бжШірЪємьЩя Ъ ЩЪгЧбЧйЪ лЧШягзЪ; 

3) лШЧХзмж еХйиХЪЩмШЧю сЧгЧ ЧШвФкіеФоії і бЩмФкЧбиХккя йХд мХШжмЧШіЦ лШжШЧгкЧ-
еФлЧбігкЧвЧ нЧкгЪ мФ ікрЧвЧ лШжШЧгЧЧЫЧШЧккЧвЧ лШжекФпХккя, ЧегЧШЧбпЧвЧ, 
ШХзШХФоіЦкЧвЧ, іЩмЧШжзЧ-зЪиьмЪШкЧвЧ, иіЩЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ лШжекФпХккя, еХйХиь бЧгкЧвЧ 
нЧкгЪ мФ бЧгЧЧЫЧШЧккжЫ еЧк, ЧайХдХкь Ъ бжзЧШжЩмФккі еХйХиь мФ їЫ ШХджйЧЪмбЧШююпжЫ 
Ча'єзміб лЧвЧгдЪюмьЩя е биФЩкжзФйж, зЧШжЩмЪбФпФйж еХйХиькжЫ гіиякЧз, сЧ бзиюпФюмьЩя 
гЧ мХШжмЧШії лШжШЧгкЧ-еФлЧбігкЧвЧ нЧкгЪ, ікрЧвЧ лШжШЧгЧЧЫЧШЧккЧвЧ, ЧегЧШЧбпЧвЧ, 
ШХзШХФоіЦкЧвЧ мФ іЩмЧШжзЧ-зЪиьмЪШкЧвЧ лШжекФпХккя, иіЩЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ лШжекФпХккя, 
еХйХиь бЧгкЧвЧ нЧкгЪ мФ бЧгЧЧЫЧШЧккжЫ еЧк, ЧайХдХкь Ъ бжзЧШжЩмФккі еХйХиь мФ їЫ 
ШХджйЧЪмбЧШююпжЫ Ча'єзміб аХе їЫ бжиЪпХккя, зШій бжлФгзіб, зЧиж ЧайХдХккя 
аХелЧЩХШХгкьЧ бЩмФкЧбиХкі еФзЧкЧй ФаЧ лШжЦкямжйж біглЧбігкЧ гЧ кьЧвЧ кЧШйФмжбкЧ-
лШФбЧбжйж ФзмФйж. 

ПШЧХзмж еХйиХЪЩмШЧю сЧгЧ ЧШвФкіеФоії і бЩмФкЧбиХккя йХд мХШжмЧШіЦ лШжШЧгкЧ-
еФлЧбігкЧвЧ нЧкгЪ мФ ікрЧвЧ лШжШЧгЧЧЫЧШЧккЧвЧ лШжекФпХккя, ЧегЧШЧбпЧвЧ, 
ШХзШХФоіЦкЧвЧ, іЩмЧШжзЧ-зЪиьмЪШкЧвЧ, иіЩЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ лШжекФпХккя, еХйХиь бЧгкЧвЧ 
нЧкгЪ мФ бЧгЧЧЫЧШЧккжЫ еЧк, ЧайХдХкь Ъ бжзЧШжЩмФккі еХйХиь мФ їЫ ШХджйЧЪмбЧШююпжЫ 
Ча'єзміб лЧвЧгдЪюмьЩя оХкмШФиькжй ЧШвФкЧй бжзЧкФбпЧї биФгж, сЧ ШХФиіеЪє гХШдФбкЪ 
лЧиімжзЪ Ъ ЩнХШі ЧЫЧШЧкж кФбзЧижркьЧвЧ лШжШЧгкЧвЧ ЩХШХгЧбжсФ (Ъ ШФеі кФябкЧЩмі 
мХШжмЧШіЦ пж Ча'єзміб лШжШЧгкЧ-еФлЧбігкЧвЧ нЧкгЪ еФвФиькЧгХШдФбкЧвЧ екФпХккя, еХйХиь 
ЧегЧШЧбпЧвЧ, ШХзШХФоіЦкЧвЧ лШжекФпХккя, еХйХиь бЧгкЧвЧ нЧкгЪ мФ бЧгЧЧЫЧШЧккжЫ еЧк), 
ЧШвФкЧй бжзЧкФбпЧї биФгж АбмЧкЧйкЧї РХЩлЪаиізж КШжй Ъ ЩнХШі ЧЫЧШЧкж кФбзЧижркьЧвЧ 
лШжШЧгкЧвЧ ЩХШХгЧбжсФ, ЩмШЪзмЪШкжй лігШЧегіиЧй біглЧбігкЧї ЧаиФЩкЧї, КжїбЩьзЧї пж 
СХбФЩмЧлЧиьЩьзЧї йіЩьзЧї гХШдФбкЧї ФгйікіЩмШФоії Ъ ЩнХШі ЧЫЧШЧкж кФбзЧижркьЧвЧ 
лШжШЧгкЧвЧ ЩХШХгЧбжсФ (Ъ ШФеі кФябкЧЩмі мХШжмЧШіЦ пж Ча'єзміб лШжШЧгкЧ-еФлЧбігкЧвЧ 
нЧкгЪ йіЩоХбЧвЧ екФпХккя). 

ПШЧХзмж еХйиХЪЩмШЧю сЧгЧ ЧШвФкіеФоії і бЩмФкЧбиХккя йХд мХШжмЧШіЦ лШжШЧгкЧ-
еФлЧбігкЧвЧ нЧкгЪ мФ ікрЧвЧ лШжШЧгЧЧЫЧШЧккЧвЧ лШжекФпХккя, иіЩЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ 
лШжекФпХккя, еХйХиь бЧгкЧвЧ нЧкгЪ мФ бЧгЧЧЫЧШЧккжЫ еЧк, ЧайХдХкь Ъ бжзЧШжЩмФккі 
еХйХиь мФ їЫ ШХджйЧЪмбЧШююпжЫ Ча'єзміб Ъ еЧкі бігпЪдХккя мФ еЧкі аХеЪйЧбкЧвЧ 
(ЧаЧб'яезЧбЧвЧ) бігЩХиХккя мХШжмЧШії, сЧ еФекФиФ ШФгіЧФзмжбкЧвЧ еФаШЪгкХккя бкФЩиігЧз 
НЧШкЧажиьЩьзЧї зФмФЩмШЧнж, лЧвЧгдЪюмьЩя оХкмШФиькжй ЧШвФкЧй бжзЧкФбпЧї биФгж, сЧ 
ШХФиіеЪє гХШдФбкЪ лЧиімжзЪ Ъ ЩнХШі ЪлШФбиіккя еЧкЧю бігпЪдХккя мФ еЧкЧю аХеЪйЧбкЧвЧ 
(ЧаЧб'яезЧбЧвЧ) бігЩХиХккя. 

ПШЧХзмж еХйиХЪЩмШЧю сЧгЧ ЧШвФкіеФоії і бЩмФкЧбиХккя йХд мХШжмЧШіЦ лШжШЧгкЧ-
еФлЧбігкЧвЧ нЧкгЪ мФ ікрЧвЧ лШжШЧгЧЧЫЧШЧккЧвЧ лШжекФпХккя, ЧегЧШЧбпЧвЧ, 
ШХзШХФоіЦкЧвЧ, іЩмЧШжзЧ-зЪиьмЪШкЧвЧ, иіЩЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ лШжекФпХккя, еХйХиь бЧгкЧвЧ 
нЧкгЪ мФ бЧгЧЧЫЧШЧккжЫ еЧк, ЧайХдХкь Ъ бжзЧШжЩмФккі еХйХиь мФ їЫ ШХджйЧЪмбЧШююпжЫ 
Ча'єзміб еФмбХШгдЪюмьЩя їЫ еФйЧбкжзФйж. 

ПШЧХзмж еХйиХЪЩмШЧю сЧгЧ ЧШвФкіеФоії і бЩмФкЧбиХккя йХд мХШжмЧШіЦ лШжШЧгкЧ-
еФлЧбігкЧвЧ нЧкгЪ мФ ікрЧвЧ лШжШЧгЧЧЫЧШЧккЧвЧ лШжекФпХккя, ЧегЧШЧбпЧвЧ, 
ШХзШХФоіЦкЧвЧ, іЩмЧШжзЧ-зЪиьмЪШкЧвЧ, иіЩЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ лШжекФпХккя, еХйХиь бЧгкЧвЧ 
нЧкгЪ мФ бЧгЧЧЫЧШЧккжЫ еЧк, ЧайХдХкь Ъ бжзЧШжЩмФккі еХйХиь мФ їЫ ШХджйЧЪмбЧШююпжЫ 
Ча'єзміб, сЧ ШЧеШЧаияюмьЩя е йХмЧю бкХЩХккя гЧ ДХШдФбкЧвЧ еХйХиькЧвЧ зФгФЩмШЪ 
бігЧйЧЩмХЦ лШЧ йХді мФ ШХджйж бжзЧШжЩмФккя еХйХиь Ъ йХдФЫ мХШжмЧШіЦ лФй'ямЧз 
зЪиьмЪШкЧї ЩлФгсжкж, іЩмЧШжзЧ-зЪиьмЪШкжЫ еФлЧбігкжзіб, іЩмЧШжзЧ-зЪиьмЪШкжЫ еФлЧбігкжЫ 
мХШжмЧШіЦ, ЧЫЧШЧкюбФкжЫ ФШЫХЧиЧвіпкжЫ мХШжмЧШіЦ, еЧк ЧЫЧШЧкж, аЪнХШкжЫ еЧк, іЩмЧШжпкжЫ 
ФШХФиіб кФЩХиХкжЫ йіЩоь, мХШжмЧШіЦ Ча'єзміб зЪиьмЪШкЧї бЩХЩбімкьЧї ЩлФгсжкж, 
еФмбХШгдЪюмьЩя ЧШвФкФйж, сЧ біглЧбігкЧ гЧ ЗФзЧкЪ КзШФїкж "ПШЧ ЧЫЧШЧкЪ зЪиьмЪШкЧї 
ЩлФгсжкж" еФмбХШгдЪюмь кФЪзЧбЧ-лШЧХзмкЪ гЧзЪйХкмФоію Ъ ЩнХШі ЧЫЧШЧкж зЪиьмЪШкЧї 
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ЩлФгсжкж, сЧ бжекФпФє ЧайХдХккя Ъ бжзЧШжЩмФккі еХйХиь Ъ йХдФЫ мХШжмЧШіЦ лФй'ямЧз 
зЪиьмЪШкЧї ЩлФгсжкж, іЩмЧШжзЧ-зЪиьмЪШкжЫ еФлЧбігкжзіб, іЩмЧШжзЧ-зЪиьмЪШкжЫ еФлЧбігкжЫ 
мХШжмЧШіЦ, ЧЫЧШЧкюбФкжЫ ФШЫХЧиЧвіпкжЫ мХШжмЧШіЦ, еЧк ЧЫЧШЧкж, аЪнХШкжЫ еЧк, іЩмЧШжпкжЫ 
ФШХФиіб кФЩХиХкжЫ йіЩоь, мХШжмЧШіЦ Ча'єзміб зЪиьмЪШкЧї бЩХЩбімкьЧї ЩлФгсжкж. ПШЧХзмж 
еХйиХЪЩмШЧю сЧгЧ ЧШвФкіеФоії і бЩмФкЧбиХккя йХд мХШжмЧШіЦ лШжШЧгкЧ-еФлЧбігкЧвЧ нЧкгЪ 
мФ ікрЧвЧ лШжШЧгЧЧЫЧШЧккЧвЧ лШжекФпХккя, ЧегЧШЧбпЧвЧ, ШХзШХФоіЦкЧвЧ, іЩмЧШжзЧ-
зЪиьмЪШкЧвЧ, иіЩЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ лШжекФпХккя, еХйХиь бЧгкЧвЧ нЧкгЪ мФ бЧгЧЧЫЧШЧккжЫ 
еЧк, ЧайХдХкь Ъ бжзЧШжЩмФккі еХйХиь мФ їЫ ШХджйЧЪмбЧШююпжЫ Ча'єзміб, сЧ ШЧеШЧаияюмьЩя 
е йХмЧю бкХЩХккя гЧ ДХШдФбкЧвЧ еХйХиькЧвЧ зФгФЩмШЪ бігЧйЧЩмХЦ лШЧ йХді мФ ШХджйж 
бжзЧШжЩмФккя еХйХиь Ъ йХдФЫ мХШжмЧШіЦ лФй'ямЧз зЪиьмЪШкЧї ЩлФгсжкж, іЩмЧШжзЧ-
зЪиьмЪШкжЫ еФлЧбігкжзіб, іЩмЧШжзЧ-зЪиьмЪШкжЫ еФлЧбігкжЫ мХШжмЧШіЦ, ЧЫЧШЧкюбФкжЫ 
ФШЫХЧиЧвіпкжЫ мХШжмЧШіЦ, еЧк ЧЫЧШЧкж, аЪнХШкжЫ еЧк, іЩмЧШжпкжЫ ФШХФиіб кФЩХиХкжЫ йіЩоь, 
мХШжмЧШіЦ Ча'єзміб зЪиьмЪШкЧї бЩХЩбімкьЧї ЩлФгсжкж, кХ ліекірХ 30 зФиХкгФШкжЫ гкіб гЧ гкя 
їЫ еФмбХШгдХккя лЪаиізЪюмьЩя кФ ЧніоіЦкЧйЪ бХа-ЩФЦмі ЧШвФкЪ ЧЫЧШЧкж зЪиьмЪШкЧї 
ЩлФгсжкж, ЪлЧбкЧбФдХкЧвЧ егіЦЩкюбФмж їЫ еФмбХШгдХккя; 

4) лШЧХзмж еХйиХЪЩмШЧю сЧгЧ лШжбФмжеФоії еХйХиь гХШдФбкжЫ 
ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзжЫ ліглШжєйЩмб, ЪЩмФкЧб мФ ЧШвФкіеФоіЦ лЧвЧгдЪюмьЩя ШірХккяй 
еФвФиькжЫ еаЧШіб лШФоібкжзіб мФзжЫ ліглШжєйЩмб, ЪЩмФкЧб мФ ЧШвФкіеФоіЦ (ікржйж 
ЩЪа'єзмФйж, бжекФпХкжйж еФзЧкЧгФбЩмбЧй) і еФмбХШгдЪюмьЩя ЧШвФкФйж бжзЧкФбпЧї биФгж, 
сЧ егіЦЩкююмь ШЧелЧШягдХккя еХйХиькжйж гіиякзФйж гХШдФбкЧї биФЩкЧЩмі біглЧбігкЧ гЧ 
лЧбкЧбФдХкь, бжекФпХкжЫ ЩмФммХю 122 оьЧвЧ КЧгХзЩЪ. 

ПШЧХзмж еХйиХЪЩмШЧю сЧгЧ лШжбФмжеФоії еХйХиь зЧйЪкФиькжЫ 
ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзжЫ ліглШжєйЩмб, ЪЩмФкЧб мФ ЧШвФкіеФоіЦ лЧвЧгдЪюмьЩя ШірХккяй 
еФвФиькжЫ еаЧШіб лШФоібкжзіб мФзжЫ ліглШжєйЩмб, ЪЩмФкЧб мФ ЧШвФкіеФоіЦ (ікржйж 
ЩЪа'єзмФйж, бжекФпХкжйж еФзЧкЧгФбЩмбЧй) і еФмбХШгдЪюмьЩя біглЧбігкжйж ЩіиьЩьзжйж, 
ЩХижскжйж, йіЩьзжйж ШФгФйж; 

5) лШЧХзмж еХйиХЪЩмШЧю сЧгЧ ЧШвФкіеФоії мХШжмЧШії еХйХиькжЫ пФЩмЧз (лФїб) 
лЧвЧгдЪюмьЩя біглЧбігкЧю ЩіиьЩьзЧю, ЩХижскЧю, йіЩьзЧю ШФгЧю мФ еФмбХШгдЪюмьЩя кФ 
еаЧШФЫ аіиьріЩмю биФЩкжзіб еХйХиькжЫ пФЩмЧз (лФїб) Ъ йХдФЫ еХйХиь, сЧ лХШХаЪбФюмь Ъ 
биФЩкЧЩмі (зЧШжЩмЪбФккі) мФзЧвЧ ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ ліглШжєйЩмбФ, сЧ ЧнЧШйияємьЩя 
біглЧбігкжй лШЧмЧзЧиЧй; 

6) лШЧХзмж еХйиХЪЩмШЧю сЧгЧ бігбХгХккя еХйХиькжЫ гіиякЧз еФмбХШгдЪюмьЩя 
ВХШЫЧбкЧю РФгЧю АбмЧкЧйкЧї РХЩлЪаиізж КШжй, РФгЧю йікіЩмШіб АбмЧкЧйкЧї РХЩлЪаиізж 
КШжй, ЧШвФкФйж бжзЧкФбпЧї биФгж ФаЧ ЧШвФкФйж йіЩоХбЧвЧ ЩФйЧбШягЪбФккя біглЧбігкЧ гЧ 
лЧбкЧбФдХкь, бжекФпХкжЫ ЩмФммХю 122 оьЧвЧ КЧгХзЩЪ; 

7) Ъ ШФеі кФябкЧЩмі мХШжмЧШіЦ мФ Ча'єзміб лШжШЧгкЧ-еФлЧбігкЧвЧ нЧкгЪ, їЫ ЧЫЧШЧккжЫ 
еЧк, еХйХиь, еФШХеХШбЧбФкжЫ гия еФлЧбігФккя, лШжаХШХдкжЫ еФЫжЩкжЫ ЩйЪв, ікржЫ мХШжмЧШіЦ 
ХзЧиЧвіпкЧї йХШХді лШЧХзмж еХйиХЪЩмШЧю сЧгЧ блЧШягзЪбФккя мХШжмЧШії гия йіЩмЧаЪгібкжЫ 
лЧмШХа лЧвЧгдЪюмьЩя ЧШвФкЧй бжзЧкФбпЧї биФгж АбмЧкЧйкЧї РХЩлЪаиізж КШжй Ъ ЩнХШі 
ЧЫЧШЧкж кФбзЧижркьЧвЧ лШжШЧгкЧвЧ ЩХШХгЧбжсФ, ЩмШЪзмЪШкжй лігШЧегіиЧй біглЧбігкЧї 
ЧаиФЩкЧї, КжїбЩьзЧї пж СХбФЩмЧлЧиьЩьзЧї йіЩьзЧї гХШдФбкЧї ФгйікіЩмШФоії Ъ ЩнХШі ЧЫЧШЧкж 
кФбзЧижркьЧвЧ лШжШЧгкЧвЧ ЩХШХгЧбжсФ. 

ПШЧХзмж еХйиХЪЩмШЧю сЧгЧ блЧШягзЪбФккя мХШжмЧШії гия йіЩмЧаЪгібкжЫ лЧмШХа 
еФмбХШгдЪюмьЩя ЩіиьЩьзжйж, ЩХижскжйж, йіЩьзжйж ШФгФйж; 

8) лШЧХзмж еХйиХЪЩмШЧю, сЧ еФаХелХпЪюмь ХзЧиЧвЧ-ХзЧкЧйіпкХ ЧаґШЪкмЪбФккя 
ЩібЧейікж мФ блЧШягзЪбФккя Ъвігь, еФмбХШгдЪюмьЩя їЫ еФйЧбкжзФйж; 

9) Ъ ШФеі кФябкЧЩмі мХШжмЧШіЦ мФ Ча'єзміб лШжШЧгкЧ-еФлЧбігкЧвЧ нЧкгЪ, їЫ ЧЫЧШЧккжЫ 
еЧк, еХйХиь, еФШХеХШбЧбФкжЫ гия еФлЧбігФккя, ФаЧ лШжаХШХдкжЫ еФЫжЩкжЫ ЩйЪв, ікржЫ 
мХШжмЧШіЦ ХзЧиЧвіпкЧї йХШХді лШЧХзмж еХйиХЪЩмШЧю сЧгЧ блЧШягзЪбФккя мХШжмЧШії 
кФЩХиХкжЫ лЪкзміб лЧвЧгдЪюмьЩя ЧШвФкЧй бжзЧкФбпЧї биФгж АбмЧкЧйкЧї РХЩлЪаиізж КШжй Ъ 
ЩнХШі ЧЫЧШЧкж кФбзЧижркьЧвЧ лШжШЧгкЧвЧ ЩХШХгЧбжсФ, ЩмШЪзмЪШкжй лігШЧегіиЧй 
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біглЧбігкЧї ЧаиФЩкЧї, КжїбЩьзЧї пж СХбФЩмЧлЧиьЩьзЧї йіЩьзЧї гХШдФбкЧї ФгйікіЩмШФоії Ъ 
ЩнХШі ЧЫЧШЧкж кФбзЧижркьЧвЧ лШжШЧгкЧвЧ ЩХШХгЧбжсФ. 

ПШЧХзмж еХйиХЪЩмШЧю сЧгЧ блЧШягзЪбФккя мХШжмЧШії кФЩХиХкжЫ лЪкзміб 
еФмбХШгдЪюмьЩя біглЧбігкжйж ЩіиьЩьзжйж, ЩХижскжйж, йіЩьзжйж ШФгФйж. 

4. РЧаЧпі лШЧХзмж еХйиХЪЩмШЧю еФмбХШгдЪюмьЩя їЫ еФйЧбкжзФйж. 
РЧаЧпі лШЧХзмж еХйиХЪЩмШЧю, сЧ лХШХгаФпФюмь егіЦЩкХккя еФЫЧгіб кФ еХйХиькжЫ 

гіиякзФЫ гХШдФбкЧї мФ зЧйЪкФиькЧї биФЩкЧЩмі, ШЧемФрЧбФкжЫ кФ мХШжмЧШіяЫ пж Ча'єзмФЫ 
лШжШЧгкЧ-еФлЧбігкЧвЧ нЧкгЪ, їЫ ЧЫЧШЧккжЫ еЧкФЫ, еХйияЫ, еФШХеХШбЧбФкжЫ гия еФлЧбігФккя, 
лШжаХШХдкжЫ еФЫжЩкжЫ ЩйЪвФЫ, ікржЫ мХШжмЧШіяЫ ХзЧиЧвіпкЧї йХШХді, лЧвЧгдЪюмьЩя ЧШвФкЧй 
бжзЧкФбпЧї биФгж АбмЧкЧйкЧї РХЩлЪаиізж КШжй Ъ ЩнХШі ЧЫЧШЧкж кФбзЧижркьЧвЧ 
лШжШЧгкЧвЧ ЩХШХгЧбжсФ, ЩмШЪзмЪШкжй лігШЧегіиЧй біглЧбігкЧї ЧаиФЩкЧї, КжїбЩьзЧї пж 
СХбФЩмЧлЧиьЩьзЧї йіЩьзЧї гХШдФбкЧї ФгйікіЩмШФоії Ъ ЩнХШі ЧЫЧШЧкж кФбзЧижркьЧвЧ 
лШжШЧгкЧвЧ ЩХШХгЧбжсФ. 

5. ТХЫкіпкФ гЧзЪйХкмФоія іе еХйиХЪЩмШЧю лЧвЧгдЪємьЩя і еФмбХШгдЪємьЩя Ъ мФзЧйЪ 
лЧШягзЪ: 

1) мХЫкіпкФ гЧзЪйХкмФоія іе еХйиХЪЩмШЧю сЧгЧ бЩмФкЧбиХккя йХд пФЩмжкж еХйХиькЧї 
гіиякзж, кФ язЪ лЧржШюємьЩя лШФбЧ ЩЪаЧШХкгж, ЩХШбімЪмЪ, лЧвЧгдЪємьЩя еХйиХбиФЩкжзЧй (Ъ 
ШФеі бЩмФкЧбиХккя ЩХШбімЪмЪ сЧгЧ еХйХиькЧї гіиякзж, сЧ кХ лХШХаЪбФє Ъ зЧШжЩмЪбФккі, ФаЧ Ъ 
ШФеі бЩмФкЧбиХккя ЩХШбімЪмЪ сЧгЧ еХйХиькЧї гіиякзж, сЧ лХШХаЪбФє Ъ зЧШжЩмЪбФккі, - еФ 
гЧвЧбЧШЧй е її биФЩкжзЧй), еХйиХзЧШжЩмЪбФпХй (Ъ ШФеі язсЧ еХйХиькжЦ ЩХШбімЪм сЧгЧ 
еХйХиькЧї гіиякзж, язФ лХШХаЪбФє Ъ зЧШжЩмЪбФккі, бЩмФкЧбиюємьЩя еФ гЧвЧбЧШЧй е 
биФЩкжзЧй еХйХиькЧї гіиякзж, мФ Ъ ШФеі бЩмФкЧбиХккя ЩХШбімЪмЪ кФ лігЩмФбі гЧвЧбЧШЪ е 
еХйиХзЧШжЩмЪбФпХй) і еФмбХШгдЪємьЩя ЧЩЧаЧю, язФ кФаЪбФє лШФбЧ ЩЪаЧШХкгж, ЩХШбімЪмЪ. К 
ШФеі язсЧ кФ еХйХиькіЦ гіиякоі, кФ язіЦ бЩмФкЧбиюємьЩя ЩХШбімЪм, бЩмФкЧбиХкі ікрі 
ЩХШбімЪмж, мХЫкіпкФ гЧзЪйХкмФоія мФзЧд лЧвЧгдЪємьЩя іе ЩХШбімЪФШіяйж, лШФбЧ ЩХШбімЪмЪ 
язжЫ лЧржШюємьЩя кФ пФЩмжкж еХйХиькЧї гіиякзж, кФ язжЫ лХШХгаФпФємьЩя лЧржШжмж 
ЩХШбімЪм, сЧ бЩмФкЧбиюємьЩя еФ мХЫкіпкЧю гЧзЪйХкмФоією. ЗФмбХШгдХккя мФзЧї 
гЧзЪйХкмФоії егіЦЩкюємьЩя кФ лігЩмФбі ШірХккя ЧШвФкЪ бжзЧкФбпЧї биФгж, ЧШвФкЪ йіЩоХбЧвЧ 
ЩФйЧбШягЪбФккя лШЧ евЧгЪ кФ бЩмФкЧбиХккя еХйХиькЧвЧ ЩХШбімЪмЪ ФаЧ гЧвЧбЧШЪ лШЧ 
бЩмФкЧбиХккя еХйХиькЧвЧ ЩХШбімЪмЪ, ФаЧ ШірХккя ЩЪгЪ; 

2) мХЫкіпкФ гЧзЪйХкмФоія іе еХйиХЪЩмШЧю сЧгЧ лЧгіиЪ мФ Ча'єгкФккя еХйХиькжЫ 
гіиякЧз еФмбХШгдЪємьЩя биФЩкжзЧй (ШЧелЧШягкжзЧй) еХйХиькжЫ гіиякЧз, Ф сЧгЧ 
еХйХиькжЫ гіиякЧз гХШдФбкЧї ФаЧ зЧйЪкФиькЧї биФЩкЧЩмі - ВХШЫЧбкЧю РФгЧю АбмЧкЧйкЧї 
РХЩлЪаиізж КШжй, РФгЧю йікіЩмШіб АбмЧкЧйкЧї РХЩлЪаиізж КШжй, ЧШвФкЧй бжзЧкФбпЧї биФгж, 
ЧШвФкЧй йіЩоХбЧвЧ ЩФйЧбШягЪбФккя, ЪлЧбкЧбФдХкжйж ШЧелЧШягдФмжЩя еХйХиькжйж 
гіиякзФйж біглЧбігкЧ гЧ лЧбкЧбФдХкь, бжекФпХкжЫ ЩмФммХю 122 оьЧвЧ КЧгХзЩЪ; 

3) мХЫкіпкФ гЧзЪйХкмФоія іе еХйиХЪЩмШЧю сЧгЧ ікбХкмФШжеФоії еХйХиь Ъ пФЩмжкі 
лЧиЧдХкь, сЧ лХШХгаФпФюмь бкХЩХккя гЧ ДХШдФбкЧвЧ еХйХиькЧвЧ зФгФЩмШЪ бігЧйЧЩмХЦ 
лШЧ еХйХиькі гіиякзж, ЩнЧШйЧбФкі гЧ 2004 ШЧзЪ, ФиХ бігЧйЧЩмі лШЧ язі кХ бкХЩХкі гЧ 
ДХШдФбкЧвЧ еХйХиькЧвЧ зФгФЩмШЪ, лЧвЧгдЪємьЩя е биФЩкжзФйж мФзжЫ еХйХиькжЫ гіиякЧз, Ф 
язсЧ мФзі еХйХиькі гіиякзж лХШХаЪбФюмь Ъ зЧШжЩмЪбФккі ніежпкжЫ, юШжгжпкжЫ ЧЩіа - мФзЧд 
іе еХйиХзЧШжЩмЪбФпФйж. 

ТХЫкіпкФ гЧзЪйХкмФоія іе еХйиХЪЩмШЧю сЧгЧ ікбХкмФШжеФоії еХйХиь еФмбХШгдЪємьЩя: 
 сЧгЧ еХйХиькжЫ гіиякЧз лШжбФмкЧї биФЩкЧЩмі - биФЩкжзЧй еХйХиькжЫ гіиякЧз; 

 сЧгЧ еХйХиькжЫ гіиякЧз гХШдФбкЧї ФаЧ зЧйЪкФиькЧї биФЩкЧЩмі - ВХШЫЧбкЧю 
РФгЧю АбмЧкЧйкЧї РХЩлЪаиізж КШжй, РФгЧю йікіЩмШіб АбмЧкЧйкЧї РХЩлЪаиізж 
КШжй, ЧШвФкЧй бжзЧкФбпЧї биФгж, ЧШвФкЧй йіЩоХбЧвЧ ЩФйЧбШягЪбФккя, 
ЪлЧбкЧбФдХкжйж ШЧелЧШягдФмжЩя еХйХиькжйж гіиякзФйж біглЧбігкЧ гЧ 
лЧбкЧбФдХкь, бжекФпХкжЫ ЩмФммХю 122 оьЧвЧ КЧгХзЩЪ; 

 сЧгЧ еХйХиькжЫ гіиякЧз, ШЧемФрЧбФкжЫ Ъ йФЩжбі еХйХиь 
ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ лШжекФпХккя, мФ еХйХиь, сЧ еФижржижЩя Ъ 



ГФеХмФ "ВЩХ лШЧ аЪЫвФимХШЩьзжЦ Чаиіз" 115 gazeta.vobu.ua 
 

 

зЧиХзмжбкіЦ биФЩкЧЩмі ліЩия ШЧелЧгіиЪ еХйХиькжЫ гіиякЧз йід биФЩкжзФйж 
еХйХиькжЫ пФЩмЧз (лФїб), - ЩіиьЩьзЧю, ЩХижскЧю, йіЩьзЧю ШФгЧю; 

4) мХЫкіпкФ гЧзЪйХкмФоія іе еХйиХЪЩмШЧю сЧгЧ бЩмФкЧбиХккя йХд 
ШХджйЧЪмбЧШююпжЫ Ча'єзміб зЪиьмЪШкЧї ЩлФгсжкж еФмбХШгдЪємьЩя оХкмШФиькжй ЧШвФкЧй 
бжзЧкФбпЧї биФгж, сЧ ШХФиіеЪє гХШдФбкЪ лЧиімжзЪ Ъ ЩнХШі ЧЫЧШЧкж зЪиьмЪШкЧї ЩлФгсжкж, 
зШій мХЫкіпкЧї гЧзЪйХкмФоії іе еХйиХЪЩмШЧю сЧгЧ бЩмФкЧбиХккя йХд мХШжмЧШії лФй'ямзж 
йіЩоХбЧвЧ екФпХккя, її еЧкж ЧЫЧШЧкж, йХд іЩмЧШжзЧ-зЪиьмЪШкЧвЧ еФлЧбігкжзФ йіЩоХбЧвЧ 
екФпХккя, сЧ еФмбХШгдЪємьЩя ЧШвФкЧй ЧЫЧШЧкж зЪиьмЪШкЧї ЩлФгсжкж АбмЧкЧйкЧї 
РХЩлЪаиізж КШжй, ЧаиФЩкЧї, КжїбЩьзЧї мФ СХбФЩмЧлЧиьЩьзЧї йіЩьзжЫ гХШдФбкжЫ 
ФгйікіЩмШФоіЦ. ТХЫкіпкФ гЧзЪйХкмФоія іе еХйиХЪЩмШЧю сЧгЧ бЩмФкЧбиХккя йХд 
ШХджйЧЪмбЧШююпжЫ Ча'єзміб зЪиьмЪШкЧї ЩлФгсжкж кХ ліекірХ 30 зФиХкгФШкжЫ гкіб гЧ її 
еФмбХШгдХккя лЪаиізЪємьЩя кФ ЧніоіЦкЧйЪ бХа-ЩФЦмі ЧШвФкЪ ЧЫЧШЧкж зЪиьмЪШкЧї ЩлФгсжкж, 
ЪлЧбкЧбФдХкЧвЧ егіЦЩкюбФмж її еФмбХШгдХккя; 

5) мХЫкіпкФ гЧзЪйХкмФоія іе еХйиХЪЩмШЧю сЧгЧ бЩмФкЧбиХккя (бігкЧбиХккя) йХд 
еХйХиькЧї гіиякзж б кФмЪШі (кФ йіЩоХбЧЩмі) еФмбХШгдЪємьЩя: 

Ъ ШФеі лХШХгФпі кФ лігЩмФбі мФзЧї гЧзЪйХкмФоії еХйХиькЧї гіиякзж Ъ биФЩкіЩмь мФ 
зЧШжЩмЪбФккя ВХШЫЧбкЧю РФгЧю АбмЧкЧйкЧї РХЩлЪаиізж КШжй, РФгЧю йікіЩмШіб АбмЧкЧйкЧї 
РХЩлЪаиізж КШжй, ЧШвФкФйж бжзЧкФбпЧї биФгж, ЧШвФкФйж йіЩоХбЧвЧ ЩФйЧбШягЪбФккя - 
ШірХккяй мФзжЫ ЧШвФкіб; 

б ікржЫ бжлФгзФЫ - биФЩкжзЧй (ШЧелЧШягкжзЧй) еХйХиькЧї гіиякзж, Ф сЧгЧ еХйХиькЧї 
гіиякзж гХШдФбкЧї ФаЧ зЧйЪкФиькЧї биФЩкЧЩмі, сЧ лХШХаЪбФє Ъ зЧШжЩмЪбФккі, - 
еХйиХзЧШжЩмЪбФпХй; 

6) мХЫкіпкФ гЧзЪйХкмФоія іе еХйиХЪЩмШЧю сЧгЧ ШХеХШбЪбФккя оіккжЫ гия еФлЧбігФккя 
мХШжмЧШіЦ мФ Ча'єзміб лЧвЧгдЪємьЩя зЧШжЩмЪбФпФйж еХйХиькжЫ гіиякЧз гХШдФбкЧї, 
зЧйЪкФиькЧї биФЩкЧЩмі, зШій бжлФгзіб, бжекФпХкжЫ еФзЧкЧй, ЧШвФкЧй бжзЧкФбпЧї биФгж 
АбмЧкЧйкЧї РХЩлЪаиізж КШжй Ъ ЩнХШі ЧЫЧШЧкж кФбзЧижркьЧвЧ лШжШЧгкЧвЧ ЩХШХгЧбжсФ, 
ЩмШЪзмЪШкжй лігШЧегіиЧй біглЧбігкЧї ЧаиФЩкЧї, КжїбЩьзЧї пж СХбФЩмЧлЧиьЩьзЧї йіЩьзЧї 
гХШдФбкЧї ФгйікіЩмШФоії Ъ ЩнХШі ЧЫЧШЧкж кФбзЧижркьЧвЧ лШжШЧгкЧвЧ ЩХШХгЧбжсФ мФ 
еФмбХШгдЪємьЩя ЧШвФкЧй бжзЧкФбпЧї биФгж, ЧШвФкЧй йіЩоХбЧвЧ ЩФйЧбШягЪбФккя, сЧ 
егіЦЩкює ШЧелЧШягдХккя еХйХиькжйж гіиякзФйж біглЧбігкЧ гЧ лЧбкЧбФдХкь, бжекФпХкжЫ 
ЩмФммХю 122 оьЧвЧ КЧгХзЩЪ. 

6. ЗФмбХШгдХкФ гЧзЪйХкмФоія іе еХйиХЪЩмШЧю б ХиХзмШЧккіЦ нЧШйі лЧгФємьЩя 
ШЧеШЧакжзЧй гЧ ДХШдФбкЧвЧ нЧкгЪ гЧзЪйХкмФоії іе еХйиХЪЩмШЧю мФ Чоікзж еХйХиь. 

7. ВХШЫЧбкФ РФгФ АбмЧкЧйкЧї РХЩлЪаиізж КШжй, РФгФ йікіЩмШіб АбмЧкЧйкЧї РХЩлЪаиізж 
КШжй, ЧШвФкж бжзЧкФбпЧї биФгж ФаЧ ЧШвФкж йіЩоХбЧвЧ ЩФйЧбШягЪбФккя, ікрі ЩЪа'єзмж, 
бжекФпХкі оією ЩмФммХю, еЧаЧб'яеФкі лШЧмявЧй гХЩямж ШЧаЧпжЫ гкіб е гкя ЧгХШдФккя 
гЧзЪйХкмФоії іе еХйиХЪЩмШЧю аХеЧлиФмкЧ кФгФмж ФаЧ кФгіЩиФмж ШХзЧйХкгЧбФкжй ижЩмЧй е 
лЧбігЧйиХккяй ШЧеШЧакжзЪ ЩбЧї бжЩкЧбзж лШЧ її лЧвЧгдХккя ФаЧ лШЧ бігйЧбЪ б лЧвЧгдХккі 
е ЧаЧб'яезЧбжй лЧЩжиФккяй кФ еФзЧкж мФ лШжЦкямі біглЧбігкЧ гЧ кжЫ кЧШйФмжбкЧ-лШФбЧбі 
Фзмж, сЧ ШХвЪиююмь бігкЧЩжкж Ъ біглЧбігкіЦ ЩнХШі. СмШЧз гії мФзжЫ бжЩкЧбзіб є 
кХЧайХдХкжй. 

8. ПігЩмФбЧю гия бігйЧбж Ъ лЧвЧгдХккі мФ еФмбХШгдХккі гЧзЪйХкмФоії іе еХйиХЪЩмШЧю 
йЧдХ аЪмж ижрХ кХбіглЧбігкіЩмь її лЧиЧдХкь бжйЧвФй еФзЧкіб мФ лШжЦкямжЫ біглЧбігкЧ гЧ 
кжЫ кЧШйФмжбкЧ-лШФбЧбжЫ Фзміб, гЧзЪйХкмФоії іе еХйиХЪЩмШЧю ФаЧ йіЩмЧаЪгібкЧї 
гЧзЪйХкмФоії. 

9. ВХШЫЧбкіЦ РФгі АбмЧкЧйкЧї РХЩлЪаиізж КШжй, РФгі йікіЩмШіб АбмЧкЧйкЧї РХЩлЪаиізж 
КШжй, ЧШвФкФй бжзЧкФбпЧї биФгж, ЧШвФкФй йіЩоХбЧвЧ ЩФйЧбШягЪбФккя, ікржй ЩЪа'єзмФй, 
бжекФпХкжй оією ЩмФммХю, лШж лЧвЧгдХккі мФ еФмбХШгдХккі гЧзЪйХкмФоії іе еХйиХЪЩмШЧю 
еФаЧШЧкяємьЩя бжйФвФмж: 

 гЧгФмзЧбі йФмХШіФиж мФ гЧзЪйХкмж, кХ бзиюпХкі гЧ ЩзиФгЪ гЧзЪйХкмФоії іе 
еХйиХЪЩмШЧю, бжекФпХкЧвЧ ЗФзЧкЧй КзШФїкж "ПШЧ еХйиХЪЩмШіЦ"; 
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 кФгФккя лЧвЧгдХккя гЧзЪйХкмФоії іе еХйиХЪЩмШЧю аЪгь-язжйж ікржйж 
ЧШвФкФйж бжзЧкФбпЧї биФгж, ЧШвФкФйж йіЩоХбЧвЧ ЩФйЧбШягЪбФккя, 
ліглШжєйЩмбФйж, ЪЩмФкЧбФйж пж ЧШвФкіеФоіяйж, лЧвЧгдХккя язжЫ кХ 
лХШХгаФпХкЧ оією ЩмФммХю; 

 лШЧбХгХккя аЪгь-язжЫ ЧаЩмХдХкь, ХзЩлХШмже пж ШЧаім. 
КЧдХк ЧШвФк бжзЧкФбпЧї биФгж, ЧШвФк йіЩоХбЧвЧ ЩФйЧбШягЪбФккя, ВХШЫЧбкФ РФгФ 

АбмЧкЧйкЧї РХЩлЪаиізж КШжй, РФгФ йікіЩмШіб АбмЧкЧйкЧї РХЩлЪаиізж КШжй, ікржЦ ЩЪа'єзм, 
бжекФпХкжЦ оією ЩмФммХю, ШЧевиягФє мФ лЧвЧгдЪє гЧзЪйХкмФоію іе еХйиХЪЩмШЧю ЩФйЧЩміЦкЧ 
мФ кХеФиХдкЧ біг лЧвЧгдХккя мФзЧї гЧзЪйХкмФоії ікржйж ЧШвФкФйж. 

10. ВжЩкЧбЧз (ШірХккя) ЧШвФкЪ бжзЧкФбпЧї биФгж, ЧШвФкЪ йіЩоХбЧвЧ ЩФйЧбШягЪбФккя, 
ВХШЫЧбкЧї РФгж АбмЧкЧйкЧї РХЩлЪаиізж КШжй, РФгж йікіЩмШіб АбмЧкЧйкЧї РХЩлЪаиізж КШжй, 
ікрЧвЧ ЩЪа'єзмФ, бжекФпХкЧвЧ оією ЩмФммХю, сЧгЧ бігйЧбж Ъ лЧвЧгдХккі ФаЧ еФмбХШгдХккі 
гЧзЪйХкмФоії іе еХйиХЪЩмШЧю йФє йіЩмжмж бжпХШлкжЦ лХШХиіз кХгЧиізіб гЧзЪйХкмФоії іе 
еХйиХЪЩмШЧю е ЧлжЩЧй ейіЩмЪ кХгЧиізЪ мФ лЧЩжиФккяй кФ біглЧбігкі кЧШйж еФзЧкіб мФ 
лШжЦкямжЫ біглЧбігкЧ гЧ кжЫ кЧШйФмжбкЧ-лШФбЧбжЫ Фзміб, еФмбХШгдХкЪ гЧзЪйХкмФоію іе 
еХйиХЪЩмШЧю ФаЧ йіЩмЧаЪгібкЪ гЧзЪйХкмФоію. ПЧбмЧШкФ бігйЧбФ Ъ лЧвЧгдХккі ФаЧ 
еФмбХШгдХккі гЧзЪйХкмФоії іе еХйиХЪЩмШЧю гЧлЪЩзФємьЩя ижрХ Ъ ШФеі, язсЧ ШЧеШЧакжз кХ 
ЪЩЪкЪб кХгЧиізж, еФекФпХкі Ъ лЧлХШХгкьЧйЪ бжЩкЧбзЪ (ШірХккі), Ф мФзЧд язсЧ лігЩмФбФ гия 
бігйЧбж бжкжзиФ ліЩия кФгФккя лЧлХШХгкьЧвЧ бжЩкЧбзЪ (ШірХккя). ПЧбмЧШкФ бігйЧбФ Ъ 
лЧвЧгдХккі ФаЧ еФмбХШгдХккі кХ лЧеаФбияє ШЧеШЧакжзФ гЧзЪйХкмФоії іе еХйиХЪЩмШЧю лШФбФ 
ЪЩЪкЪмж кХгЧиізж мФзЧї гЧзЪйХкмФоії мФ лЧгФмж її кФ лЧвЧгдХккя ФаЧ еФмбХШгдХккя. 

Соаооя 1861. Вийкючема. 

ГиОбО 32. КСкмТСиь еО бжзСТжУмОккяй мО СХСТСкСю еПйПиь 

ЛмОммя 187. ЗОбгОккя зСкмТСию еО бжзСТжУмОккяй мО СХСТСкСю еПйПиь 
КЧкмШЧиь еФ бжзЧШжЩмФккяй мФ ЧЫЧШЧкЧю еХйХиь лЧиявФє б еФаХелХпХккі 

гЧгХШдФккя ЧШвФкФйж гХШдФбкЧї биФгж, ЧШвФкФйж йіЩоХбЧвЧ ЩФйЧбШягЪбФккя, 
ліглШжєйЩмбФйж, ЪЩмФкЧбФйж, ЧШвФкіеФоіяйж і вШЧйФгякФйж еХйХиькЧвЧ еФзЧкЧгФбЩмбФ 
КзШФїкж. 

ЛмОммя 188. ДПТдОбкжР зСкмТСиь еО бжзСТжУмОккяй мО СХСТСкСю еПйПиь 
1. ДХШдФбкжЦ зЧкмШЧиь еФ бжзЧШжЩмФккяй мФ ЧЫЧШЧкЧю еХйХиь егіЦЩкюємьЩя 

оХкмШФиькжй ЧШвФкЧй бжзЧкФбпЧї биФгж, сЧ ШХФиіеЪє гХШдФбкЪ лЧиімжзЪ Ъ ЩнХШі еХйХиькжЫ 
бігкЧЩжк, Ф еФ гЧгХШдФккяй бжйЧв еФзЧкЧгФбЩмбФ лШЧ ЧЫЧШЧкЪ еХйХиь - оХкмШФиькжй 
ЧШвФкЧй бжзЧкФбпЧї биФгж, сЧ ШХФиіеЪє гХШдФбкЪ лЧиімжзЪ іе егіЦЩкХккя гХШдФбкЧвЧ 
кФвиягЪ (зЧкмШЧию) Ъ ЩнХШі ЧЫЧШЧкж кФбзЧижркьЧвЧ лШжШЧгкЧвЧ ЩХШХгЧбжсФ, 
ШФоіЧкФиькЧвЧ бжзЧШжЩмФккя, бігмбЧШХккя і ЧЫЧШЧкж лШжШЧгкжЫ ШХЩЪШЩіб. 

ДХШдФбкжЦ зЧкмШЧиь еФ бжзЧШжЩмФккяй мФ ЧЫЧШЧкЧю еХйХиь б ЧаЩяеі, бжекФпХкЧйЪ 
еФзЧкЧй, мФзЧд егіЦЩкюємьЩя бжзЧкФбпжйж ЧШвФкФйж ЩіиьЩьзжЫ, ЩХижскжЫ, йіЩьзжЫ ШФг. 
ВжзЧкФбпі ЧШвФкж ЩіиьЩьзжЫ, ЩХижскжЫ, йіЩьзжЫ ШФг кФаЪбФюмь ЪЩмФкЧбиХкжЫ еФзЧкЧй 
лЧбкЧбФдХкь іе егіЦЩкХккя гХШдФбкЧвЧ зЧкмШЧию еФ бжзЧШжЩмФккяй мФ ЧЫЧШЧкЧю еХйХиь Ъ 
ШФеі лШжЦкяммя біглЧбігкЧю ШФгЧю ШірХккя лШЧ егіЦЩкХккя мФзЧвЧ зЧкмШЧию. 

2. ПЧШягЧз егіЦЩкХккя гХШдФбкЧвЧ зЧкмШЧию еФ бжзЧШжЩмФккяй мФ ЧЫЧШЧкЧю еХйХиь 
бЩмФкЧбиюємьЩя еФзЧкЧй. 

Соаооя 189. Вийкючема 

ЛмОммя 190. ГТСйОгУьзжР зСкмТСиь еО бжзСТжУмОккяй мО СХСТСкСю еПйПиь 
ГШЧйФгЩьзжЦ зЧкмШЧиь еФ бжзЧШжЩмФккяй мФ ЧЫЧШЧкЧю еХйХиь егіЦЩкюємьЩя 

вШЧйФгЩьзжйж ікЩлХзмЧШФйж, язі лШжекФпФюмьЩя оХкмШФиькжй ЧШвФкЧй бжзЧкФбпЧї биФгж, 
сЧ ШХФиіеЪє гХШдФбкЪ лЧиімжзЪ Ъ ЩнХШі еХйХиькжЫ бігкЧЩжк, оХкмШФиькжй ЧШвФкЧй 
бжзЧкФбпЧї биФгж, сЧ ШХФиіеЪє гХШдФбкЪ лЧиімжзЪ іе егіЦЩкХккя гХШдФбкЧвЧ кФвиягЪ 
(зЧкмШЧию) Ъ ЩнХШі ЧЫЧШЧкж кФбзЧижркьЧвЧ лШжШЧгкЧвЧ ЩХШХгЧбжсФ, біглЧбігкжйж 
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ЧШвФкФйж йіЩоХбЧвЧ ЩФйЧбШягЪбФккя і гіюмь кФ лігЩмФбі лЧиЧдХкь, еФмбХШгдХкжЫ 
біглЧбігкЧ оХкмШФиькжй ЧШвФкЧй бжзЧкФбпЧї биФгж, сЧ еФаХелХпЪє нЧШйЪбФккя гХШдФбкЧї 
лЧиімжзж Ъ ЩнХШі еХйХиькжЫ бігкЧЩжк, оХкмШФиькжй ЧШвФкЧй бжзЧкФбпЧї биФгж, сЧ 
еФаХелХпЪє нЧШйЪбФккя гХШдФбкЧї лЧиімжзж Ъ ЩнХШі ЧЫЧШЧкж кФбзЧижркьЧвЧ лШжШЧгкЧвЧ 
ЩХШХгЧбжсФ, біглЧбігкЧю ШФгЧю. 

ГиОбО 33. ЖСкімСТжкв еПйПиь 

ЛмОммя 191. ЙТжекОпПккя йСкімСТжквФ еПйПиь 
1. МЧкімЧШжкв еХйХиь - оХ ЩжЩмХйФ ЩлЧЩмХШХдХккя еФ ЩмФкЧй еХйХиь е йХмЧю 

ЩбЧєпФЩкЧвЧ бжябиХккя ейік, їЫ Чоікзж, бігбХШкХккя мФ иізбігФоії кФЩиігзіб кХвФмжбкжЫ 
лШЧоХЩіб. 

2. К ЩжЩмХйі йЧкімЧШжквЪ еХйХиь лШЧбЧгжмьЩя еажШФккя, ЧаШЧаиХккя, лХШХгФбФккя, 
еаХШХдХккя мФ ФкФиіе ікнЧШйФоії лШЧ ЩмФк еХйХиь, лШЧвкЧеЪбФккя їЫ ейік і ШЧеШЧаиХккя 
кФЪзЧбЧ ЧаґШЪкмЧбФкжЫ ШХзЧйХкгФоіЦ гия лШжЦкяммя ШірХкь сЧгЧ еФлЧаівФккя кХвФмжбкжй 
ейікФй ЩмФкЪ еХйХиь мФ гЧмШжйФккя бжйЧв ХзЧиЧвіпкЧї аХелХзж. 

3. МЧкімЧШжкв еХйХиь є ЩзиФгЧбЧю пФЩмжкЧю гХШдФбкЧї ЩжЩмХйж йЧкімЧШжквЪ 
гЧбзіиия. 

4. ЗФиХдкЧ біг оіиХЦ, ЩлЧЩмХШХдХкь і ЧЫЧлиХккя мХШжмЧШіЦ йЧкімЧШжкв еХйХиь йЧдХ 
аЪмж кФоіЧкФиькжй, ШХвіЧкФиькжй і иЧзФиькжй. 

5. ВХгХккя йЧкімЧШжквЪ еХйХиь егіЦЩкюємьЩя оХкмШФиькжй ЧШвФкЧй бжзЧкФбпЧї 
биФгж, сЧ ШХФиіеЪє гХШдФбкЪ лЧиімжзЪ Ъ ЩнХШі еХйХиькжЫ бігкЧЩжк, оХкмШФиькжй ЧШвФкЧй 
бжзЧкФбпЧї биФгж, сЧ ШХФиіеЪє гХШдФбкЪ лЧиімжзЪ Ъ ЩнХШі ЧЫЧШЧкж кФбзЧижркьЧвЧ 
лШжШЧгкЧвЧ ЩХШХгЧбжсФ. 

6. ПЧШягЧз лШЧбХгХккя йЧкімЧШжквЪ еХйХиь бЩмФкЧбиюємьЩя КФаікХмЧй МікіЩмШіб 
КзШФїкж. 

ЛмОммя 192. ЗОбгОккя йСкімСТжквФ еПйПиь 
ОЩкЧбкжйж еФбгФккяйж йЧкімЧШжквЪ еХйХиь є лШЧвкЧе ХзЧиЧвЧ-ХзЧкЧйіпкжЫ 

кФЩиігзіб гХвШФгФоії еХйХиькжЫ гіиякЧз е йХмЧю еФлЧаівФккя ФаЧ ЪЩЪкХккя гії кХвФмжбкжЫ 
лШЧоХЩіб. 

ГиОбО 34. ДПТдОбкжР еПйПиькжР зОгОУмТ 

ЛмОммя 193. ВжекОпПккя гПТдОбкСвС еПйПиькСвС зОгОУмТФ 
1. ДХШдФбкжЦ еХйХиькжЦ зФгФЩмШ - єгжкФ гХШдФбкФ вХЧікнЧШйФоіЦкФ ЩжЩмХйФ 

бігЧйЧЩмХЦ лШЧ еХйиі, ШЧемФрЧбФкі б йХдФЫ зЧШгЧкіб КзШФїкж, їЫ оіиьЧбХ лШжекФпХккя, 
ЧайХдХккя Ъ їЫ бжзЧШжЩмФккі, Ф мФзЧд гФкі лШЧ зіиьзіЩкЪ і язіЩкЪ ЫФШФзмХШжЩмжзЪ еХйХиь, їЫ 
ЧоікзЪ, лШЧ ШЧелЧгіи еХйХиь йід биФЩкжзФйж і зЧШжЩмЪбФпФйж, йХиіЧШФмжбкі йХШХді мФ 
ЩзиФгЧбі пФЩмжкж йХиіЧШФмжбкжЫ йХШХд. 

2. ДХШдФбкжЦ еХйХиькжЦ зФгФЩмШ є ЧЩкЧбЧю гия бХгХккя зФгФЩмШіб ікржЫ лШжШЧгкжЫ 
ШХЩЪШЩіб. 

ЛмОммя 194. ЙТжекОпПккя гПТдОбкСвС еПйПиькСвС зОгОУмТФ 
ПШжекФпХккяй гХШдФбкЧвЧ еХйХиькЧвЧ зФгФЩмШЪ є еФаХелХпХккя кХЧаЫігкЧю 

ікнЧШйФоією ЧШвФкіб гХШдФбкЧї биФгж мФ ЧШвФкіб йіЩоХбЧвЧ ЩФйЧбШягЪбФккя, 
еФікмХШХЩЧбФкжЫ ліглШжєйЩмб, ЪЩмФкЧб і ЧШвФкіеФоіЦ, Ф мФзЧд вШЧйФгяк е йХмЧю 
ШХвЪиюбФккя еХйХиькжЫ бігкЧЩжк, ШФоіЧкФиькЧвЧ бжзЧШжЩмФккя мФ ЧЫЧШЧкж еХйХиь, 
бжекФпХккя ШЧейіШЪ лиФмж еФ еХйию і оіккЧЩмі еХйХиь Ъ ЩзиФгі лШжШЧгкжЫ ШХЩЪШЩіб, 
зЧкмШЧию еФ бжзЧШжЩмФккяй і ЧЫЧШЧкЧю еХйХиь, ХзЧкЧйіпкЧвЧ мФ ХзЧиЧвіпкЧвЧ 
ЧаґШЪкмЪбФккя аіекХЩ-лиФкіб мФ лШЧХзміб еХйиХЪЩмШЧю. 
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ЛмОммя 195. ЗОбгОккя бПгПккя гПТдОбкСвС еПйПиькСвС зОгОУмТФ 
ОЩкЧбкжйж еФбгФккяйж бХгХккя гХШдФбкЧвЧ еХйХиькЧвЧ зФгФЩмШЪ є: 
Ф) еФаХелХпХккя лЧбкЧмж бігЧйЧЩмХЦ лШЧ бЩі еХйХиькі гіиякзж; 
а) еФЩмЧЩЪбФккя єгжкЧї ЩжЩмХйж лШЧЩмЧШЧбжЫ зЧЧШгжкФм мФ ЩжЩмХйж ігХкмжнізФоії 

еХйХиькжЫ гіиякЧз; 
б) еФлШЧбФгдХккя єгжкЧї ЩжЩмХйж еХйХиькЧ-зФгФЩмШЧбЧї ікнЧШйФоії мФ її 

гЧЩмЧбіШкЧЩмі. 

ЛмОммя 196. ЛзиОг бігСйСУмПР ДПТдОбкСвС еПйПиькСвС зОгОУмТФ 
СзиФг бігЧйЧЩмХЦ ДХШдФбкЧвЧ еХйХиькЧвЧ зФгФЩмШЪ бжекФпФємьЩя еФзЧкЧй. 

ЛмОммя 197. КОгОУмТСбП еСкФбОккя 
КФгФЩмШЧбжй еЧкЪбФккяй є бЩмФкЧбиХккя йХд зФгФЩмШЧбжЫ еЧк і збФШмФиіб. 

ЛмОммя 198. КОгОУмТСбі еРСйзж 
1. КФгФЩмШЧбі еЦЧйзж - оХ зЧйлиХзЩ ШЧаім, бжзЧкЪбФкжЫ гия бжекФпХккя мФ 

бігкЧбиХккя йХд еХйХиькжЫ гіиякЧз. 
2. КФгФЩмШЧбФ еЦЧйзФ бзиюпФє: 
Ф) вХЧгХежпкХ бЩмФкЧбиХккя йХд еХйХиькЧї гіиякзж; 
а) лЧвЧгдХккя йХд еХйХиькЧї гіиякзж е ЩЪйідкжйж биФЩкжзФйж мФ 

еХйиХзЧШжЩмЪбФпФйж; 
б) бігкЧбиХккя йХд еХйХиькЧї гіиякзж кФ йіЩоХбЧЩмі; 
в) бЩмФкЧбиХккя йХд пФЩмжк еХйХиькЧї гіиякзж, язі йіЩмямь ЧамядХккя мФ ЧайХдХккя 

сЧгЧ бжзЧШжЩмФккя еХйиі; 
ґ) бжвЧмЧбиХккя зФгФЩмШЧбЧвЧ лиФкЪ. 

ЛмОммя 199. БСкімФбОккя ґТФкміб 
1. БЧкімЪбФккя ґШЪкміб - оХ лЧШібкяиькФ ЧоікзФ язЧЩмі ґШЪкміб еФ їЫ ЧЩкЧбкжйж 

лШжШЧгкжйж биФЩмжбЧЩмяйж, язі йФюмь ЩмФижЦ ЫФШФзмХШ мФ ЩЪммєбЧ ближбФюмь кФ 
бШЧдФЦкіЩмь ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзжЫ зЪиьмЪШ, бжШЧсЪбФкжЫ Ъ зЧкзШХмкжЫ лШжШЧгкЧ-
зиійФмжпкжЫ ЪйЧбФЫ. 

2. БЧкімЪбФккя ґШЪкміб лШЧбЧгжмьЩя еФ 100-аФиькЧю рзФиЧю. Вжсжй аФиЧй 
ЧоікююмьЩя ґШЪкмж е зШФсжйж биФЩмжбЧЩмяйж, язі йФюмь кФЦаіиьрЪ лШжШЧгкЪ 
лШЧгЪзмжбкіЩмь. 

Соаооя 200. Вийкючема. 

ЛмОммя 201. ГТСрСбО СоікзО еПйПиькжХ гіиякСз 
1. ГШЧрЧбФ ЧоікзФ еХйХиькжЫ гіиякЧз бжекФпФємьЩя кФ ШХкмкіЦ ЧЩкЧбі. 
2. ЗФиХдкЧ біг лШжекФпХккя мФ лЧШягзЪ лШЧбХгХккя вШЧрЧбФ ЧоікзФ еХйХиькжЫ 

гіиякЧз йЧдХ аЪмж кЧШйФмжбкЧю і ХзЩлХШмкЧю. 
3. НЧШйФмжбкФ вШЧрЧбФ ЧоікзФ еХйХиькжЫ гіиякЧз бжзЧШжЩмЧбЪємьЩя гия бжекФпХккя 

ШЧейіШЪ еХйХиькЧвЧ лЧгФмзЪ, бмШФм ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ і иіЩЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ 
бжШЧакжомбФ, ХзЧкЧйіпкЧвЧ ЩмжйЪиюбФккя ШФоіЧкФиькЧвЧ бжзЧШжЩмФккя мФ ЧЫЧШЧкж еХйХиь 
мЧсЧ. 

4. ДзЩлХШмкФ вШЧрЧбФ ЧоікзФ бжзЧШжЩмЧбЪємьЩя лШж егіЦЩкХккі ожбіиькЧ-лШФбЧбжЫ 
ЪвЧг сЧгЧ еХйХиькжЫ гіиякЧз. 

5. ГШЧрЧбФ ЧоікзФ еХйХиькжЫ гіиякЧз лШЧбЧгжмьЩя еФ йХмЧгжзЧю, язФ 
еФмбХШгдЪємьЩя КФаікХмЧй МікіЩмШіб КзШФїкж. 

ЛмОммя 202. ДПТдОбкО ТПєУмТОоія еПйПиькжХ гіиякСз 
1. ДХШдФбкФ ШХєЩмШФоія еХйХиькжЫ гіиякЧз егіЦЩкюємьЩя Ъ ДХШдФбкЧйЪ еХйХиькЧйЪ 

зФгФЩмШі б лЧШягзЪ, бЩмФкЧбиХкЧйЪ ЗФзЧкЧй. 
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ЛмОммя 203. Иаиіз зіиьзСУмі мО язСУмі еПйПиь 
1. Оаиіз зіиьзЧЩмі еХйХиь - бігЧаШФдХккя Ъ бігЧйЧЩмяЫ і гЧзЪйХкмФЫ гФкжЫ, язі 

ЫФШФзмХШжеЪюмь зЧдкЪ еХйХиькЪ гіиякзЪ, Ф мФзЧд еХйиі еФ лиЧсХю мФ ЩзиФгЧй еХйХиькжЫ 
Ъвігь, ШЧелЧгіи еХйХиь еФ биФЩкжзФйж, еХйиХзЧШжЩмЪбФпФйж. 

2. Оаиіз язЧЩмі еХйХиь - бігЧаШФдХккя Ъ бігЧйЧЩмяЫ і гЧзЪйХкмФЫ гФкжЫ, язі 
ЫФШФзмХШжеЪюмь еХйХиькі Ъвіггя еФ лШжШЧгкжйж і кФаЪмжйж биФЩмжбЧЩмяйж, сЧ ближбФюмь 
кФ їЫ лШЧгЪзмжбкіЩмь мФ ХзЧкЧйіпкЪ оіккіЩмь, Ф мФзЧд еФ ЩмЪлХкХй мХЫкЧвХккЧвЧ еФаШЪгкХккя 
ґШЪкміб. 

ЛмОммя 204. ВПгПккя ДПТдОбкСвС еПйПиькСвС зОгОУмТФ 
ВХгХккя ДХШдФбкЧвЧ еХйХиькЧвЧ зФгФЩмШЪ егіЦЩкюємьЩя біглЧбігкЧ гЧ еФзЧкЪ. 

ГиОбО 35. ДзСкСйіпкП УмжйФиюбОккя ТОоіСкОиькСвС бжзСТжУмОккя мО СХСТСкж 
еПйПиь 

ЛмОммя 205. ЗйіУм ПзСкСйіпкСвС УмжйФиюбОккя ТОоіСкОиькСвС бжзСТжУмОккя мО 
СХСТСкж еПйПиь 

1. ДзЧкЧйіпкХ ЩмжйЪиюбФккя ШФоіЧкФиькЧвЧ бжзЧШжЩмФккя мФ ЧЫЧШЧкж еХйХиь 
бзиюпФє: 

Ф) кФгФккя лЧгФмзЧбжЫ і зШХгжмкжЫ ліиьв вШЧйФгякФй мФ юШжгжпкжй ЧЩЧаФй, язі 
егіЦЩкююмь еФ биФЩкі зЧрмж еФЫЧгж, лХШХгаФпХкі еФвФиькЧгХШдФбкжйж мФ ШХвіЧкФиькжйж 
лШЧвШФйФйж бжзЧШжЩмФккя і ЧЫЧШЧкж еХйХиь; 

а) бжгіиХккя зЧрміб гХШдФбкЧвЧ ФаЧ йіЩоХбЧвЧ аюгдХмЪ вШЧйФгякФй мФ юШжгжпкжй 
ЧЩЧаФй гия бігкЧбиХккя лЧлХШХгкьЧвЧ ЩмФкЪ еХйХиь, лЧШЪрХкжЫ кХ е їЫ бжкж; 

б) ебіиькХккя біг лиФмж еФ еХйХиькі гіиякзж, сЧ лХШХаЪбФюмь Ъ ЩмФгії 
ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ ЧЩбЧєккя ФаЧ лЧиілрХккя їЫ ЩмФкЪ евігкЧ е гХШдФбкжйж мФ 
ШХвіЧкФиькжйж лШЧвШФйФйж; 

в) зЧйлХкЩФоію е аюгдХмкжЫ зЧрміб екждХккя гЧЫЧгЪ биФЩкжзіб еХйиі мФ 
еХйиХзЧШжЩмЪбФпіб бкФЩиігЧз мжйпФЩЧбЧї зЧкЩХШбФоії гХвШФгЧбФкжЫ мФ йФиЧлШЧгЪзмжбкжЫ 
еХйХиь, сЧ ЩмФиж мФзжйж кХ е їЫ бжкж. 

ЛмОммя 206. ЙиОмО еО еПйию 
1. ВжзЧШжЩмФккя еХйиі б КзШФїкі є лиФмкжй. Оа'єзмЧй лиФмж еФ еХйию є еХйХиькФ 

гіиякзФ. 
2. ПиФмФ еФ еХйию ЩлШФбияємьЩя біглЧбігкЧ гЧ еФзЧкЪ. 

ГиОбО 36. ВігрзСгФбОккя бмТОм УіиьУьзСвСУлСгОТУьзСвС мО 
иіУСвСУлСгОТУьзСвС бжТСакжомбО 

ЛмОммя 207. КйСбж бігрзСгФбОккя бмТОм УіиьУьзСвСУлСгОТУьзСвС мО 
иіУСвСУлСгОТУьзСвС бжТСакжомбО 

1. ВмШФмж ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ і иіЩЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ бжШЧакжомбФ бзиюпФюмь 
бмШФмж ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзжЫ Ъвігь, иіЩЧбжЫ еХйХиь мФ пФвФШкжзіб, Ф мФзЧд бмШФмж, еФбгФкі 
ЧайХдХккяй Ъ еХйиХзЧШжЩмЪбФккі мФ лЧвіШрХккяй язЧЩмі еХйХиь. 

2. ВігрзЧгЪбФккю лігиявФюмь бмШФмж ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзжЫ Ъвігь (Шіииі, 
аФвФмЧШіпкжЫ кФЩФгдХкь, лХШХиЧвіб, ЩікЧзЧЩіб, лФЩЧбжс), иіЩЧбжЫ еХйХиь мФ пФвФШкжзіб яз 
ЧЩкЧбкЧвЧ еФЩЧаЪ бжШЧакжомбФ б ЩіиьЩьзЧйЪ і иіЩЧбЧйЪ вЧЩлЧгФШЩмбі бкФЩиігЧз бжиЪпХккя 
(бжзЪлЪ) їЫ гия лЧмШХа, кХ лЧб'яеФкжЫ іе ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзжй і иіЩЧвЧЩлЧгФШЩьзжй 
бжШЧакжомбЧй, Ф мФзЧд бкФЩиігЧз бжзЧШжЩмФккя гия аЪгібкжомбФ, ШЧейісХккя і 
ХзЩлиЪФмФоії Ча'єзміб кФнмЧвФеЧбжгЧаЪбФккя, ЧаиФрмЪбФккя ШЧгЧбжсФ мФ 
кФгШЧзЧШжЩмЪбФккя е йХмЧю гЧЩиігкЧ-лШЧйжЩиЧбЧї ШЧеШЧазж ШЧгЧбжс аЪШрмжкЪ, ікржЫ 
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зЧШжЩкжЫ зЧлФижк еФвФиькЧгХШдФбкЧвЧ екФпХккя мФ/ФаЧ бжгЧаЪбФккя аЪШрмжкЪ, ікржЫ 
зЧШжЩкжЫ зЧлФижк еФвФиькЧгХШдФбкЧвЧ екФпХккя. 

3. ВігрзЧгЪбФккю лігиявФюмь мФзЧд бмШФмж, еФбгФкі ЧайХдХккяй лШФб биФЩкжзіб 
еХйиі і еХйиХзЧШжЩмЪбФпіб, Ъ мЧйЪ пжЩиі ЧШХкгФШіб, ФаЧ лЧвіШрХккяй язЧЩмі Ъвігь бкФЩиігЧз 
кХвФмжбкЧвЧ ближбЪ, ЩлШжпжкХкЧвЧ гіяиькіЩмю вШЧйФгяк, юШжгжпкжЫ ЧЩіа, ЧШвФкіб йіЩоХбЧвЧ 
ЩФйЧбШягЪбФккя ФаЧ гХШдФбж, Ф мФзЧд Ъ еб'яезЪ е бжзиюпХккяй ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзжЫ 
Ъвігь, иіЩЧбжЫ еХйХиь і пФвФШкжзіб іе вЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ ЧаівЪ бкФЩиігЧз бЩмФкЧбиХккя 
ЧЫЧШЧккжЫ, ЩФкімФШкжЫ мФ ікржЫ еФЫжЩкжЫ еЧк. 

4. ВмШФмж ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ і иіЩЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ бжШЧакжомбФ зЧйлХкЩЪюмьЩя 
кХеФиХдкЧ біг бігрзЧгЪбФккя еажмзіб биФЩкжзФй еХйиі мФ еХйиХзЧШжЩмЪбФпФй. 

5. ВмШФмж ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ мФ иіЩЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ бжШЧакжомбФ (зШій бмШФм 
ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ бжШЧакжомбФ, язі бжекФпФюмьЩя біглЧбігкЧ гЧ пФЩмжкж рЧЩмЧї оієї 
ЩмФммі) бжекФпФюмьЩя Ъ лЧШягзЪ, бжекФпХкЧйЪ КФаікХмЧй МікіЩмШіб КзШФїкж. 

6. ВмШФмж ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ бжШЧакжомбФ, сЧ бігрзЧгЧбЪюмьЩя лШж ейікі 
оіиьЧбЧвЧ лШжекФпХккя еХйХиькжЫ гіиякЧз ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ лШжекФпХккя, 
бкФЩиігЧз язЧї еХйХиькі гіиякзж лХШХбЧгямьЩя гЧ еХйХиь ікржЫ зФмХвЧШіЦ, ЩмФкЧбиямь 30 
бігЩЧмзіб Шіекжоі йід кЧШйФмжбкЧю вШЧрЧбЧю ЧоікзЧю біглЧбігкЧї еХйХиькЧї гіиякзж ліЩия 
мФ гЧ ейікж її оіиьЧбЧвЧ лШжекФпХккя. 

ЛмОммя 208. ЗбіиькПккя біг бігрзСгФбОккя бмТОм УіиьУьзСвСУлСгОТУьзСвС мО 
иіУСвСУлСгОТУьзСвС бжТСакжомбО 

1. Віг бігрзЧгЪбФккя бмШФм ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ і иіЩЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ 
бжШЧакжомбФ ебіиькяюмьЩя вШЧйФгякж мФ юШжгжпкі ЧЩЧаж Ъ ШФеі бжзЧШжЩмФккя еХйХиькжЫ 
гіиякЧз гия аЪгібкжомбФ рзіи, гЧрзіиькжЫ еФзиФгіб, гХШдФбкжЫ Ча'єзміб ЧЫЧШЧкж егЧШЧб'я, 
зЪиьмЪШж, ніезЪиьмЪШж мФ ЩлЧШмЪ, ЩЧоіФиькЧвЧ еФаХелХпХккя, гХШдФбкжЫ Ча'єзміб гЧШЧдкьЧвЧ 
аЪгібкжомбФ, зЪиьмЧбжЫ ЩлЧШЪг ШХиівіЦкжЫ ЧШвФкіеФоіЦ, зиФгЧбжс, йХиіЧШФмжбкжЫ ЩжЩмХй, 
лШЧмжХШЧеіЦкжЫ, лШЧмжеЩЪбкжЫ і лШЧмжЩХиХбжЫ ЩлЧШЪг, гия аЪгібкжомбФ мФ ЧаЩиЪвЧбЪбФккя 
джижЫ аЪгжкзіб і вЧЩлЧгФШЩьзжЫ аЪгібХиь, гия ШЧейісХккя бкЪмШівЧЩлЧгФШЩьзжЫ Ча'єзміб 
ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзжЫ, ШжаЧвЧЩлЧгФШЩьзжЫ і иіЩЧвЧЩлЧгФШЩьзжЫ ліглШжєйЩмб, ЧШвФкіеФоіЦ 
мФ ЪЩмФкЧб, гия ШЧейісХккя ікнШФЩмШЪзмЪШж ЧлмЧбжЫ Шжкзіб ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзЧї 
лШЧгЪзоії, бжгЧаЪбФккя мЧШнЪ еФ ЪйЧбж лЧбХШкХккя еХйХиькжЫ гіиякЧз Ъ ЩмФкі, лШжгФмкЧйЪ 
гия лЧлХШХгкьЧвЧ бжзЧШжЩмФккя, гия ЩмбЧШХккя мХШжмЧШіЦ мФ Ча'єзміб лШжШЧгкЧ-
еФлЧбігкЧвЧ нЧкгЪ, гия аЪгібкжомбФ мФ ЧаЩиЪвЧбЪбФккя Ча'єзміб ХкХШвХмжзж, язі бжШЧаияюмь 
ХиХзмШжпкЪ ХкХШвію е ФиьмХШкФмжбкжЫ гдХШХи ХкХШвії, гия иіЩЧШЧебХгХккя, Ъ ШФеі 
бжзЧШжЩмФккя еХйХиькжЫ гіиякЧз гия аЪгібкжомбФ, ЧаиФрмЪбФккя мФ ЪмШжйФккя ікдХкХШкЧ-
мХЫкіпкжЫ і нЧШмжнізФоіЦкжЫ ЩлЧШЪг, ЧвЧШЧд, лШжзЧШгЧккжЫ екФзіб, лШжзЧШгЧккжЫ лШЧЩіз, 
зЧйЪкізФоіЦ, Ф мФзЧд бЩХЪзШФїкЩьзі вШЧйФгЩьзі ЧШвФкіеФоії ЧЩіа е ікбФиігкіЩмю КзШФїкж, їЫ 
ліглШжєйЩмбФ (Ча'єгкФккя), ЪЩмФкЧбж мФ ЧШвФкіеФоії, сЧ нікФкЩЪюмьЩя е ДХШдФбкЧвЧ 
аюгдХмЪ КзШФїкж, Ъ ШФеі бжзЧШжЩмФккя еХйХиькжЫ гіиякЧз гия аЪгібкжомбФ ШХФаіиімФоіЦкжЫ 
ЪЩмФкЧб гия ЧЩіа е ікбФиігкіЩмю і гімХЦ е ікбФиігкіЩмю, Ча'єзміб ніезЪиьмЪШж, ЩлЧШмЪ мФ 
ЩЧоіФиькЧвЧ еФаХелХпХккя гия ЧЩіа е ікбФиігкіЩмю і гімХЦ е ікбФиігкіЩмю. 

Віг бігрзЧгЪбФккя бмШФм ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ бжШЧакжомбФ ебіиькяюмьЩя мФзЧд 
ніежпкі мФ юШжгжпкі ЧЩЧаж Ъ ШФеі ейікж оіиьЧбЧвЧ лШжекФпХккя еХйХиькжЫ гіиякЧз 
ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ лШжекФпХккя е бігкХЩХккяй їЫ гЧ еХйХиь иіЩЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ 
лШжекФпХккя, лШжШЧгкЧ-еФлЧбігкЧвЧ мФ ікрЧвЧ лШжШЧгЧЧЫЧШЧккЧвЧ лШжекФпХккя, іЩмЧШжзЧ-
зЪиьмЪШкЧвЧ лШжекФпХккя, егіЦЩкХккя еФЫЧгіб е зЧкЩХШбФоії еХйХиь. 

2. ЗгіЦЩкХккя бкЪмШівЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ аЪгібкжомбФ ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзжйж ФаЧ 
иіЩЧвЧЩлЧгФШЩьзжйж ліглШжєйЩмбФйж, ЧШвФкіеФоіяйж, ЪЩмФкЧбФйж, Ф мФзЧд вШЧйФгякФйж 
аХе ейікж оіиьЧбЧвЧ лШжекФпХккя еХйХиькжЫ гіиякЧз лШЧбФгжмьЩя аХе бігрзЧгЪбФккя бмШФм 
ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ мФ иіЩЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ бжШЧакжомбФ. 



ГФеХмФ "ВЩХ лШЧ аЪЫвФимХШЩьзжЦ Чаиіз" 121 gazeta.vobu.ua 
 

 

ЛмОммя 209. ВжзСТжУмОккя зСрміб, язі кОгХСгямь Ф лСТягзФ бігрзСгФбОккя бмТОм 
УіиьУьзСвСУлСгОТУьзСвС і иіУСвСУлСгОТУьзСвС бжТСакжомбО 

1. ВмШФмж ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ і иіЩЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ бжШЧакжомбФ, еЪйЧбиХкі 
бжиЪпХккяй ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзжЫ Ъвігь, иіЩЧбжЫ еХйХиь мФ пФвФШкжзіб, лігиявФюмь 
бігрзЧгЪбФккю і еФШФЫЧбЪюмьЩя гЧ біглЧбігкжЫ аюгдХміб Ъ лЧШягзЪ, бжекФпХкЧйЪ 
БюгдХмкжй зЧгХзЩЧй КзШФїкж. 

2. КЧрмж, сЧ кФгЫЧгямь Ъ лЧШягзЪ бігрзЧгЪбФккя бмШФм ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ і 
иіЩЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ бжШЧакжомбФ, бжзЧШжЩмЧбЪюмьЩя кФ ЧЩбЧєккя еХйХиь гия 
ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзжЫ лЧмШХа, иіЩЧШЧебХгХккя, Ъ мЧйЪ пжЩиі кФ егіЦЩкХккя 
иіЩЧблЧШягзЪбФккя, лЧиілрХккя біглЧбігкжЫ Ъвігь, ЧЫЧШЧкЪ еХйХиь біглЧбігкЧ гЧ 
ШЧеШЧаиХкжЫ лШЧвШФй мФ лШЧХзміб еХйиХЪЩмШЧю, Ф мФзЧд кФ бжзЪл ЩФйЧеФиіЩХкжЫ гіиякЧз 
лШжбФмкЧї нЧШйж биФЩкЧЩмі е йХмЧю бХгХккя иіЩЧбЧвЧ вЧЩлЧгФШЩмбФ, лШЧбХгХккя 
ікбХкмФШжеФоії еХйХиь, лШЧбХгХккя кЧШйФмжбкЧї вШЧрЧбЧї Чоікзж еХйХиь. ВжзЧШжЩмФккя 
еФекФпХкжЫ зЧрміб кФ ікрі оіиі еФаЧШЧкяємьЩя. 
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КСегіи VIII. ВІДЙИВІДАЙЬЗІЛМЬ ЗА ЙИККШДЗЗЯ ЗДЖДЙЬЗИГИ 
ЗАКИЗИДАВЛМВА 

ГиОбО 37. ВіглСбігОиькіУмь еО лСТФрПккя еПйПиькСвС еОзСкСгОбУмбО 

ЛмОммя 210. ЗПгіРУкіУмь ФвСг сСгС еПйПиькжХ гіиякСз 
КвЧгж, ЪзиФгХкі іе лЧШЪрХккяй бЩмФкЧбиХкЧвЧ еФзЧкЧй лЧШягзЪ зЪлібиі-лШЧгФдЪ, 

ШХкмж, гФШЪбФккя, еФЩмФбж, ЧайікЪ еХйХиькжЫ гіиякЧз, бжекФюмьЩя кХгіЦЩкжйж еФ ШірХккяй 
ЩЪгЪ. 

ЛмОммя 211. ВіглСбігОиькіУмь еО лСТФрПккя еПйПиькСвС еОзСкСгОбУмбО 
1. ГШЧйФгякж мФ юШжгжпкі ЧЩЧаж кХЩЪмь ожбіиькЪ, ФгйікіЩмШФмжбкЪ ФаЧ зШжйікФиькЪ 

біглЧбігФиькіЩмь біглЧбігкЧ гЧ еФзЧкЧгФбЩмбФ еФ мФзі лЧШЪрХккя: 
Ф) ЪзиФгХккя ЪвЧг е лЧШЪрХккяй еХйХиькЧвЧ еФзЧкЧгФбЩмбФ; 
а) ЩФйЧбіиькХ еФЦкяммя еХйХиькжЫ гіиякЧз; 
б) лЩЪбФккя ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзжЫ Ъвігь мФ ікржЫ еХйХиь, їЫ еФаШЪгкХккя Ыійіпкжйж 

мФ ШФгіЧФзмжбкжйж ШХпЧбжкФйж і Щміпкжйж бЧгФйж, еФЩйіпХккя лШЧйжЩиЧбжйж, лЧаЪмЧбжйж 
мФ ікржйж бігЫЧгФйж; 

в) ШЧейісХккя, лШЧХзмЪбФккя, аЪгібкжомбЧ, ббХгХккя б гію Ча'єзміб, сЧ кХвФмжбкЧ 
ближбФюмь кФ ЩмФк еХйХиь; 

ґ) кХбжзЧкФккя бжйЧв сЧгЧ бжзЧШжЩмФккя еХйХиь еФ оіиьЧбжй лШжекФпХккяй; 
г) лЧШЪрХккя ЩмШЧзіб лЧбХШкХккя мжйпФЩЧбЧ еФЦйФкжЫ еХйХиь ФаЧ кХбжзЧкФккя 

ЧаЧб'яезіб сЧгЧ лШжбХгХккя їЫ Ъ ЩмФк, лШжгФмкжЦ гия бжзЧШжЩмФккя еФ лШжекФпХккяй; 
Х) екжсХккя йХдЧбжЫ екФзіб, лЧрзЧгдХккя ФаЧ екжсХккя вХЧгХежпкжЫ лЪкзміб 

ДХШдФбкЧї йХШХді мФ вХЧгХежпкжЫ йХШХд ЩлХоіФиькЧвЧ лШжекФпХккя; 
є) лШжЫЧбЪбФккя біг ЧаиізЪ і ШХєЩмШФоії мФ лХШХзШЪпХккя гФкжЫ лШЧ ЩмФк еХйХиь, 

ШЧейіШж мФ зіиьзіЩмь еХйХиькжЫ гіиякЧз; 
д) кХлШЧбХгХккя ШХзЪиьмжбФоії лЧШЪрХкжЫ еХйХиь; 
е) екжсХккя ФаЧ лЧрзЧгдХккя лШЧмжХШЧеіЦкжЫ і вігШЧмХЫкіпкжЫ ЩлЧШЪг, еФЫжЩкжЫ 

кФЩФгдХкь; 
ж) лЧШЪрХккя ЪйЧб екяммя, еаХШХдХккя і бжзЧШжЩмФккя ШЧгюпЧвЧ рФШЪ ґШЪкмЪ; 
і) бігЫжиХккя біг еФмбХШгдХкжЫ Ъ бЩмФкЧбиХкЧйЪ лЧШягзЪ лШЧХзміб еХйиХЪЩмШЧю; 
ї) ЪЫжиХккя біг гХШдФбкЧї ШХєЩмШФоії еХйХиькжЫ гіиякЧз мФ лЧгФккя кХгЧЩмЧбіШкЧї 

ікнЧШйФоії сЧгЧ кжЫ; 
Ц) лЧШЪрХккя ЩмШЧзіб ШЧевиягЪ еФяб сЧгЧ бігбХгХккя еХйХиькжЫ гіиякЧз. 
з) бжзиюпХкЧ. 
2. ЗФзЧкЧй йЧдХ аЪмж бЩмФкЧбиХкЧ біглЧбігФиькіЩмь і еФ ікрі лЧШЪрХккя еХйХиькЧвЧ 

еФзЧкЧгФбЩмбФ. 
3. МХмЧгжзФ бжекФпХккя ШЧейіШЪ рзЧгж, еФлЧгіякЧї бкФЩиігЧз ЩФйЧбіиькЧвЧ еФЦкяммя 

еХйХиькжЫ гіиякЧз, бжзЧШжЩмФккя еХйХиькжЫ гіиякЧз кХ еФ оіиьЧбжй лШжекФпХккяй, 
лЩЪбФккя еХйХиь, лЧШЪрХккя ШХджйЪ, кЧШйФмжбіб і лШФбжи їЫ бжзЧШжЩмФккя, 
еФмбХШгдЪємьЩя КФаікХмЧй МікіЩмШіб КзШФїкж. 

ЛмОммя 212. ЙСбПТкПккя УОйСбіиькС еОРкямжХ еПйПиькжХ гіиякСз 
1. СФйЧбіиькЧ еФЦкямі еХйХиькі гіиякзж лігиявФюмь лЧбХШкХккю биФЩкжзФй еХйиі 

ФаЧ еХйиХзЧШжЩмЪбФпФй аХе бігрзЧгЪбФккя еФмШФм, лЧкХЩХкжЫ еФ пФЩ кХеФзЧккЧвЧ 
зЧШжЩмЪбФккя кжйж. 

2. ПШжбХгХккя еХйХиькжЫ гіиякЧз Ъ лШжгФмкжЦ гия бжзЧШжЩмФккя ЩмФк, бзиюпФюпж 
екХЩХккя аЪгжкзіб, аЪгібХиь і ЩлЧШЪг, егіЦЩкюємьЩя еФ ШФЫЪкЧз вШЧйФгяк ФаЧ юШжгжпкжЫ 
ЧЩіа, язі ЩФйЧбіиькЧ еФЦкяиж еХйХиькі гіиякзж. 
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3. ПЧбХШкХккя ЩФйЧбіиькЧ еФЦкямжЫ еХйХиькжЫ гіиякЧз лШЧбФгжмьЩя еФ ШірХккяй 
ЩЪгЪ. 
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КСегіи IX. ЙКИКІЗЦДВІ ЙИЙИЖДЗЗЯ 
1. МХЦ КЧгХзЩ кФажШФє пжккЧЩмі е 1 Щіпкя 2002 ШЧзЪ. 
2. ВжекФмж мФзжй, сЧ бмШФмжб пжккіЩмь, ЗХйХиькжЦ зЧгХзЩ КзШФїкж (ВігЧйЧЩмі 

ВХШЫЧбкЧї РФгж КРСР, 1991 Ш., N 10, Щм. 98; ВігЧйЧЩмі ВХШЫЧбкЧї РФгж КзШФїкж, 1992 Ш., N 25, 
Щм. 354; 1993 Ш., N 10, Щм. 79, N 26, Щм. 276; 1999 Ш., N 18, Щм. 138; 2000 Ш., N 39, Щм. 333). 

3. ЗФзЧкж мФ ікрі кЧШйФмжбкЧ-лШФбЧбі Фзмж, лШжЦкямі гЧ кФаШФккя пжккЧЩмі ожй 
КЧгХзЩЧй, гіюмь Ъ пФЩмжкі, сЧ кХ ЩЪлХШХпжмь оьЧйЪ КЧгХзЩЪ. 

4. КФаікХмЪ МікіЩмШіб КзШФїкж Ъ рХЩмжйіЩяпкжЦ ЩмШЧз ліЩия ЧлЪаиізЪбФккя оьЧвЧ 
КЧгХзЩЪ: 

Ф) лігвЧмЪбФмж мФ лЧгФмж кФ ШЧевияг ВХШЫЧбкЧї РФгж КзШФїкж мФ ПШХежгХкмЪ КзШФїкж 
лШЧлЧежоії лШЧ бкХЩХккя ейік гЧ еФзЧкЧгФбпжЫ Фзміб, сЧ бжлижбФюмь іе оьЧвЧ КЧгХзЩЪ; 

а) лШжбХЩмж ЩбЧї кЧШйФмжбкЧ-лШФбЧбі Фзмж Ъ біглЧбігкіЩмь іе ожй КЧгХзЩЧй; 
б) ШЧеШЧажмж кЧШйФмжбкЧ-лШФбЧбі Фзмж, лХШХгаФпХкі ожй КЧгХзЩЧй, Ъ мЧйЪ пжЩиі 

лШЧХзмж еФзЧкіб лШЧ еХйиХЪЩмШіЦ, лШЧ гХШдФбкжЦ еХйХиькжЦ зФгФЩмШ, лШЧ ЧоікзЪ еХйХиь, 
лШЧ ЧЫЧШЧкЪ еХйХиь, лШЧ ШЧейХдЪбФккя еХйХиь лШФбФ гХШдФбкЧї мФ зЧйЪкФиькЧї биФЩкЧЩмі, 
лШЧ бжекФпХккя лШФбЧбжЫ еФЩФг бжиЪпХккя еХйХиь лШФбФ лШжбФмкЧї биФЩкЧЩмі мЧсЧ; 

в) еФаХелХпжмж лШжЦкяммя оХкмШФиькжйж ЧШвФкФйж бжзЧкФбпЧї биФгж КзШФїкж 
кЧШйФмжбкЧ-лШФбЧбжЫ Фзміб, лХШХгаФпХкжЫ ожй КЧгХзЩЧй, Ф мФзЧд лХШХвияг і ЩзФЩЪбФккя 
кЧШйФмжбкЧ-лШФбЧбжЫ Фзміб, сЧ ЩЪлХШХпФмь оьЧйЪ КЧгХзЩЪ; 

ґ) бджмж еФЫЧгіб сЧгЧ еФаХелХпХккя лЧмШХа бпжмХиіб, иізФШіб, ікржЫ лШФоібкжзіб 
ЩЧоіФиькЧї ЩнХШж, сЧ лШЧджбФюмь Ъ ЩіиьЩьзіЦ йіЩоХбЧЩмі, Ф мФзЧд вШЧйФгяк, язі 
лЧЩмШФдгФиж бкФЩиігЧз НЧШкЧажиьЩьзЧї зФмФЩмШЧнж мФ ХбФзЪЦЧбФкі іе еЧкж бігпЪдХккя, 
лХШХЩХиХкі іе еЧкж аХеЪйЧбкЧвЧ (ЧаЧб'яезЧбЧвЧ) ФаЧ еЧкж вФШФкмЧбФкЧвЧ гЧаШЧбіиькЧвЧ 
бігЩХиХккя, язі лШЧджбФюмь Ъ ЩіиьЩьзіЦ йіЩоХбЧЩмі, Ъ еХйХиькжЫ гіиякзФЫ гия бХгХккя 
ЧЩЧажЩмЧвЧ ЩХиякЩьзЧвЧ вЧЩлЧгФШЩмбФ і ЩФгібкжомбФ Ъ йХдФЫ кЧШй аХелиФмкЧї лШжбФмжеФоії, 
Ф мФзЧд гия вЧШЧгкжомбФ і ЩікЧзЧЩіккя еФ ШФЫЪкЧз еХйХиь еФлФЩЪ мФ ШХеХШбкЧвЧ нЧкгЪ; 

г) бжШіржмж лжмФккя б ЪЩмФкЧбиХкЧйЪ лЧШягзЪ лШЧ ббХгХккя лЧЩФг ікдХкХШіб-
еХйиХблЧШягкжзіб Ъ рмФмж ЩіиьЩьзжЫ, ЩХижскжЫ ШФг мФ ЧШвФкіеФоію гХШдФбкжЫ біггіиіб 
(ЪлШФбиікь) еХйХиькжЫ ШХЩЪШЩіб Ъ йіЩьзжЫ ШФгФЫ; 

Х) бжекФпжмж лЧмШХаж кФЪзЧбжЫ ЪЩмФкЧб мФ кФбпФиькжЫ еФзиФгіб Ъ еХйХиькжЫ гіиякзФЫ 
гия лШЧбХгХккя кФЪзЧбжЫ гЧЩиігдХкь, бжШЧсЪбФккя ХиімкЧвЧ кФЩіккєбЧвЧ йФмХШіФиЪ, 
лЧмШХа лиХйіккЧвЧ лЧвЧиіб'я ЫЪгЧаж Ъ зЧШйФЫ, егіЦЩкХккя кФбпФиькЧвЧ лШЧоХЩЪ і бжШіржмж 
лжмФккя сЧгЧ еХйХиь кФЪзЧбжЫ ЪЩмФкЧб мФ кФбпФиькжЫ еФзиФгіб, язі йЧдЪмь аЪмж лХШХгФкі 
гия ікрЧвЧ бжзЧШжЩмФккя; 

є) ШЧеШЧажмж мФ еФмбХШгжмж йХмЧгжзЪ ХзЩлХШмкЧї вШЧрЧбЧї Чоікзж еХйХиь 
ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ лШжекФпХккя. 

5. ВХШЫЧбкіЦ РФгі АбмЧкЧйкЧї РХЩлЪаиізж КШжй, РФгі йікіЩмШіб АбмЧкЧйкЧї РХЩлЪаиізж 
КШжй лШжбХЩмж ЩбЧї кЧШйФмжбкЧ-лШФбЧбі Фзмж Ъ біглЧбігкіЩмь е ожй КЧгХзЩЧй. 

6. ВжзиюпХкЧ. 
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КСегіи X. ЙДКДНІДЗІ ЙИЙИЖДЗЗЯ 
1. РірХккя лШЧ кФгФккя б зЧШжЩмЪбФккя еХйХиькжЫ гіиякЧз, Ф мФзЧд лШЧ бжиЪпХккя 

(бжзЪл) еХйХиь, лШжЦкямі біглЧбігкжйж ЧШвФкФйж, ФиХ кХ бжзЧкФкі кФ йЧйХкм ббХгХккя Ъ 
гію оьЧвЧ КЧгХзЩЪ, лігиявФюмь бжзЧкФккю біглЧбігкЧ гЧ бжйЧв оьЧвЧ КЧгХзЩЪ. 

КЩмФкЧбжмж, сЧ ШірХккя лШЧ лХШХгФпЪ вШЧйФгякФй КзШФїкж аХеЧлиФмкЧ Ъ лШжбФмкЪ 
биФЩкіЩмь еХйХиькжЫ гіиякЧз, лШжЦкямі ЧШвФкФйж йіЩоХбЧвЧ ЩФйЧбШягЪбФккя біглЧбігкЧ гЧ 
ДХзШХмЪ КФаікХмЪ МікіЩмШіб КзШФїкж біг 26 вШЪгкя 1992 ШЧзЪ "ПШЧ лШжбФмжеФоію еХйХиькжЫ 
гіиякЧз", є лігЩмФбЧю гия ШХєЩмШФоії лШФбФ биФЩкЧЩмі кФ еХйХиькі гіиякзж ожЫ вШЧйФгяк ФаЧ 
їЫ ЩлФгзЧєйоіб біглЧбігкЧ гЧ ЗФзЧкЪ КзШФїкж "ПШЧ гХШдФбкЪ ШХєЩмШФоію ШХпЧбжЫ лШФб кФ 
кХШЪЫЧйХ йФЦкЧ мФ їЫ ЧамядХкь". ДХШдФбкФ ШХєЩмШФоія мФзжЫ еХйХиькжЫ гіиякЧз 
егіЦЩкюємьЩя кФ лігЩмФбі мХЫкіпкЧї гЧзЪйХкмФоії іе еХйиХЪЩмШЧю сЧгЧ бЩмФкЧбиХккя 
(бігкЧбиХккя) йХд еХйХиькЧї гіиякзж б кФмЪШі (кФ йіЩоХбЧЩмі). 

К ШФеі лШжЦкяммя біглЧбігкжйж ЧШвФкФйж ШірХккя лШЧ лЧвЧгдХккя йіЩоя 
ШЧемФрЪбФккя Ча'єзмФ ФаЧ лШЧ кФгФккя гЧебЧиЪ кФ ШЧеШЧаиХккя лШЧХзмЪ бігбХгХккя 
еХйХиькЧї гіиякзж гЧ 1 Щіпкя 2008 ШЧзЪ лХШХгФпФ б ЧШХкгЪ мФзжЫ еХйХиькжЫ гіиякЧз іе 
еХйХиь гХШдФбкЧї мФ зЧйЪкФиькЧї биФЩкЧЩмі егіЦЩкюємьЩя аХе лШЧбХгХккя еХйХиькжЫ 
мЧШвіб (ФЪзоіЧкіб). 

НФгФккя б ЧШХкгЪ еХйХиькжЫ гіиякЧз ікбХЩмЧШФй кФ бжзЧкФккя ікбХЩмжоіЦкжЫ 
гЧвЧбЧШіб, ЪзиФгХкжЫ гЧ 1 Щіпкя 2008 ШЧзЪ, евігкЧ е ШірХккяйж ЧШвФкіб бжзЧкФбпЧї биФгж 
ФаЧ ЧШвФкіб йіЩоХбЧвЧ ЩФйЧбШягЪбФккя, ЪйЧбЧю язжЫ аЪиЧ кФгФккя ожйж ЧШвФкФйж 
ікбХЩмЧШФй мФзжЫ еХйХиькжЫ гіиякЧз, егіЦЩкюємьЩя аХе лШЧбХгХккя ФЪзоіЧкіб. 

ВкХЩХккя гЧ ДХШдФбкЧвЧ еХйХиькЧвЧ зФгФЩмШЪ бігЧйЧЩмХЦ лШЧ еХйХиькі гіиякзж, 
йіЩоХ ШЧемФрЪбФккя язжЫ бжекФпХкЧ еФ лШЧХзмФйж еХйиХЪЩмШЧю сЧгЧ ЧШвФкіеФоії мХШжмЧШії 
еХйХиькжЫ пФЩмЧз (лФїб), язі ШЧеШЧаиХкі гЧ кФаШФккя пжккЧЩмі ЗФзЧкЧй КзШФїкж "ПШЧ 
бкХЩХккя ейік гЧ гХязжЫ еФзЧкЧгФбпжЫ Фзміб КзШФїкж сЧгЧ бжекФпХккя ЩзиФгЪ, ейіЩмЪ мФ 
лЧШягзЪ лЧвЧгдХккя гЧзЪйХкмФоії іе еХйиХЪЩмШЧю", бігЧйЧЩмі лШЧ язі кХ бкХЩХкі гЧ 
ДХШдФбкЧвЧ еХйХиькЧвЧ зФгФЩмШЪ, егіЦЩкюємьЩя еФ мХЫкіпкЧю гЧзЪйХкмФоією іе 
еХйиХЪЩмШЧю сЧгЧ бЩмФкЧбиХккя (бігкЧбиХккя) йХд еХйХиькЧї гіиякзж б кФмЪШі (кФ 
йіЩоХбЧЩмі). 

2. КиЧлЧмФккя і еФябж сЧгЧ бігбХгХккя еХйХиькжЫ гіиякЧз, кХ бжШірХкі кФ йЧйХкм 
ббХгХккя б гію оьЧвЧ КЧгХзЩЪ, ШХФиіеЪюмьЩя ЧШвФкФйж бжзЧкФбпЧї биФгж мФ ЧШвФкФйж 
йіЩоХбЧвЧ ЩФйЧбШягЪбФккя біглЧбігкЧ гЧ їЫ зЧйлХмХкоії Ъ лЧШягзЪ мФ е гЧгХШдФккяй бжйЧв 
оьЧвЧ КЧгХзЩЪ. 

3. К бжлФгзФЫ, зЧиж еХйХиькі гіиякзж кФгФкі б ЧШХкгЪ гЧ ббХгХккя б гію оьЧвЧ 
КЧгХзЩЪ ЧШвФкФйж, лЧбкЧбФдХккя язжЫ е кФгФккя еХйХиькжЫ гіиякЧз е лШжЦкяммяй оьЧвЧ 
КЧгХзЩЪ ейікХкі, лШЧгЧбдХккя ЩмШЧзЪ ЧШХкгж еФекФпХкжЫ еХйХиькжЫ гіиякЧз егіЦЩкюємьЩя 
ЧШвФкФйж, сЧ йФюмь лШФбЧ кФгФккя бзФеФкжЫ еХйХиь еФ ожй КЧгХзЩЧй. 

4. МФмХШіФиж лЧвЧгдХккя лжмФкь, лЧб'яеФкжЫ е бжиЪпХккяй (бжзЪлЧй) еХйХиь, сЧгЧ 
язжЫ кФ йЧйХкм ббХгХккя б гію оьЧвЧ КЧгХзЩЪ кХ лШжЦкямЧ біглЧбігкжЫ ШірХкь, лігиявФюмь 
ШЧевиягЪ біглЧбігкЧ гЧ оьЧвЧ КЧгХзЩЪ. 

5. ПШФбЧ кФ лШЧбХгХккя ШЧебігЪбФиькжЫ ШЧаім кФ еХйХиькжЫ гіиякзФЫ еФ гЧебЧиФйж, 
ЧгХШдФкжйж гЧ ббХгХккя б гію оьЧвЧ КЧгХзЩЪ, еаХШівФємьЩя гЧ еФзікпХккя ЩмШЧзЪ, 
ЧаЪйЧбиХкЧвЧ гЧебЧиФйж. 

6. ГШЧйФгякж мФ юШжгжпкі ЧЩЧаж, язі йФюмь Ъ лЧЩміЦкЧйЪ зЧШжЩмЪбФккі еХйХиькі 
гіиякзж, ФиХ еФ ожй КЧгХзЩЧй кХ йЧдЪмь йФмж їЫ кФ мФзЧйЪ лШФбі, лЧбжккі гЧ 1 Щіпкя 2008 
ШЧзЪ лХШХЧнЧШйжмж Ъ бЩмФкЧбиХкЧйЪ лЧШягзЪ лШФбЧ биФЩкЧЩмі ФаЧ лШФбЧ ЧШХкгж кФ кжЫ. 

ПШж лХШХЧнЧШйиХккі лШФбФ лЧЩміЦкЧвЧ зЧШжЩмЪбФккя еХйХиькжйж гіиякзФйж, 
кФгФкжйж гия бХгХккя ЩХиякЩьзжЫ (нХШйХШЩьзжЫ) вЧЩлЧгФШЩмб, Ъ гЧбвЧЩмШЧзЧбЪ ЧШХкгЪ 
ЩмШЧз ЧШХкгж бжекФпФємьЩя ЩХиякЩьзжй (нХШйХШЩьзжй) вЧЩлЧгФШЩмбЧй біглЧбігкЧ гЧ 
еФзЧкЪ. ПШж оьЧйЪ ШЧейіШ ЧШХкгкЧї лиФмж еФ еХйХиькі гіиякзж кХ лЧбжкХк лХШХбжсЪбФмж 
ШЧейіШЪ еХйХиькЧвЧ лЧгФмзЪ. 
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61. ГШЧйФгякж КзШФїкж, язжй кФиХджмь лШФбЧ лЧЩміЦкЧвЧ зЧШжЩмЪбФккя, лШФбЧ 
гЧбіпкЧвЧ ЪЩлФгзЧбФкЧвЧ бЧиЧгіккя еХйХиькжйж гіиякзФйж гХШдФбкЧї і зЧйЪкФиькЧї 
биФЩкЧЩмі, лШжекФпХкжйж гия бХгХккя ЩХиякЩьзЧвЧ (нХШйХШЩьзЧвЧ) вЧЩлЧгФШЩмбФ, Ф мФзЧд 
ЧШХкгФШі еХйХиькжЫ гіиякЧз, язі кФаЪиж лШФбЧ ЧШХкгж еХйиі рияЫЧй лХШХЧнЧШйиХккя 
лШФбФ лЧЩміЦкЧвЧ зЧШжЩмЪбФккя сЧгЧ еФекФпХкжЫ еХйХиькжЫ гіиякЧз гЧ кФаШФккя пжккЧЩмі 
ЗФзЧкЧй КзШФїкж "ПШЧ бкХЩХккя ейік гЧ ЗХйХиькЧвЧ зЧгХзЩЪ КзШФїкж сЧгЧ лШЧбХгХккя 
еХйХиькжЫ мЧШвіб", йФюмь лШФбЧ кФ бжзЪл мФзжЫ еХйХиькжЫ гіиякЧз Ъ биФЩкіЩмь е 
ШЧеЩмШЧпзЧю лиФмХдЪ гЧ гХЩямж ШЧзіб е Шібкжй Шіпкжй лиФмХдХй еФ оікЧю, язФ гЧШібкює 
кЧШйФмжбкіЦ вШЧрЧбіЦ Чоікоі мФзжЫ еХйХиькжЫ гіиякЧз, аХе лШЧбХгХккя еХйХиькжЫ мЧШвіб. К 
ШФеі зЪлібиі еХйХиькЧї гіиякзж е ШЧеЩмШЧпХккяй лиФмХдЪ лШФбЧ биФЩкЧЩмі лХШХЫЧгжмь гЧ 
лЧзЪлоя ліЩия ЩлиФмж лХШрЧвЧ лиФмХдЪ. ВжйЧвж пФЩмжкж ЩьЧйЧї ЩмФммі 130 оьЧвЧ КЧгХзЩЪ кХ 
лЧржШююмьЩя кФ еХйХиькі гіиякзж, язі лШжгаФбФюмьЩя біглЧбігкЧ гЧ оьЧвЧ лЪкзмЪ. 

ПШФбЧ бжзЪлЪ кФ ЪйЧбФЫ, еФекФпХкжЫ б ФаеФоі лХШрЧйЪ оьЧвЧ лЪкзмЪ, мФзЧд кФиХджмь 
вШЧйФгякФй КзШФїкж - ЩлФгзЧєйояй вШЧйФгяк, язжй кФиХдФиЧ лШФбЧ лЧЩміЦкЧвЧ 
зЧШжЩмЪбФккя, лШФбЧ гЧбіпкЧвЧ ЪЩлФгзЧбФкЧвЧ бЧиЧгіккя еХйХиькжйж гіиякзФйж 
гХШдФбкЧї і зЧйЪкФиькЧї биФЩкЧЩмі, лШжекФпХкжйж гия бХгХккя ЩХиякЩьзЧвЧ 
(нХШйХШЩьзЧвЧ) вЧЩлЧгФШЩмбФ (зШій бжлФгзіб, зЧиж мФзі еХйХиькі гіиякзж аЪиж лХШХгФкі Ъ 
биФЩкіЩмь пж зЧШжЩмЪбФккя ніежпкжй ФаЧ юШжгжпкжй ЧЩЧаФй). ЯзсЧ мФзжЫ ЩлФгзЧєйоіб 
гХзіиьзФ, еХйХиькФ гіиякзФ лШжгаФбФємьЩя кжйж Ъ ЩліиькЪ пФЩмзЧбЪ биФЩкіЩмь, гХ пФЩмзж 
зЧдкЧвЧ іе ЩлФгзЧєйоіб Ъ лШФбі биФЩкЧЩмі є Шібкжйж. 

ПШФбФ лЧЩміЦкЧвЧ зЧШжЩмЪбФккя мФ гЧбіпкЧвЧ ЪЩлФгзЧбЪбФкЧвЧ бЧиЧгіккя 
еХйХиькжйж гіиякзФйж гХШдФбкЧї мФ зЧйЪкФиькЧї биФЩкЧЩмі еаХШівФюмьЩя еФ ЩЪа'єзмФйж 
біглЧбігкЧвЧ лШФбФ, язі кХ егіЦЩкжиж бжзЪл мФзжЫ гіиякЧз біглЧбігкЧ гЧ ФаеФоЪ лХШрЧвЧ 
оьЧвЧ лЪкзмЪ. 

7. ГШЧйФгякж мФ юШжгжпкі ЧЩЧаж, сЧ ЧгХШдФиж Ъ биФЩкіЩмь, Ъ мжйпФЩЧбХ 
зЧШжЩмЪбФккя, б мЧйЪ пжЩиі кФ ЪйЧбФЫ ЧШХкгж, еХйХиькі гіиякзж Ъ ШЧейіШФЫ, сЧ аЪиж 
лХШХгаФпХкі ШФкірХ гіюпжй еФзЧкЧгФбЩмбЧй, еаХШівФюмь лШФбФ кФ оі гіиякзж. 

8. СіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзі ліглШжєйЩмбФ, язі гЧ ббХгХккя Ъ гію оьЧвЧ КЧгХзЩЪ ЪзиФиж е 
биФЩкжзФйж еХйХиькжЫ пФЩмЧз (лФїб) гЧвЧбЧШж ЧШХкгж, йЧдЪмь, еФ аФдФккяй биФЩкжзіб ожЫ 
пФЩмЧз (лФїб), еФйЧбжмж еХйиХблЧШягкіЦ ЧШвФкіеФоії бжзЧкФккя еХйиХблЧШягкжЫ ШЧаім, 
кХЧаЫігкжЫ гия бжгіиХккя еХйХиькжЫ пФЩмЧз (лФїб) Ъ кФмЪШі (кФ йіЩоХбЧЩмі), бжгФпі їЫ 
биФЩкжзФй гХШдФбкжЫ Фзміб кФ лШФбЧ биФЩкЧЩмі кФ еХйию мФ ЧлиФмжмж бжзЧкФккя мФзжЫ 
ШЧаім. СіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзХ ліглШжєйЩмбЧ йФє лХШХбФдкХ лШФбЧ кФ ЧШХкгЪ еХйХиькжЫ 
гіиякЧз Ъ мФзжЫ вШЧйФгяк кФ ЩмШЧз, сЧ аЪб ЧаЪйЧбиХкжЦ Ъ гЧвЧбЧШі ЧШХкгж еХйХиькЧї 
пФЩмзж (лФю), ФаЧ, еФ лЧвЧгдХккяй ЩмЧШік, кФ ікржЦ ЩмШЧз. 

НиХкж зЧиХзмжбкжЫ ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзжЫ ліглШжєйЩмб, ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзжЫ 
зЧЧлХШФмжбіб, ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзжЫ ФзоіЧкХШкжЫ мЧбФШжЩмб мФ лШФоібкжзж гХШдФбкжЫ і 
зЧйЪкФиькжЫ еФзиФгіб ЧЩбімж, зЪиьмЪШж мФ ЧЫЧШЧкж егЧШЧб'я, ШЧемФрЧбФкжЫ кФ мХШжмЧШії 
біглЧбігкЧї ШФгж, Ф мФзЧд лХкЩіЧкХШж е їЫ пжЩиФ, язі кФ пФЩ кФаШФккя пжккЧЩмі ожй КЧгХзЩЧй 
кХ лШжбФмжеЪбФиж еХйХиькі гіиякзж рияЫЧй ЧнЧШйиХккя лШФбФ кФ еХйХиькЪ пФЩмзЪ (лФЦ), 
йФюмь лШФбЧ кФ їЫ лШжбФмжеФоію б лЧШягзЪ, бЩмФкЧбиХкЧйЪ ЩмФммяйж 25 мФ 118 оьЧвЧ 
КЧгХзЩЪ. В ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзжЫ ФзоіЧкХШкжЫ мЧбФШжЩмбФЫ лШФбЧ кФ еХйХиькЪ пФЩмзЪ 
(лФЦ) йФюмь ижрХ їЫ пиХкж, язі лШФоююмь Ъ мЧбФШжЩмбі, Ф мФзЧд лХкЩіЧкХШж е їЫ пжЩиФ. 

ПШж ЧапжЩиХккі ШЧейіШЪ еХйХиькЧї пФЩмзж (лФю) бШФЫЧбЪюмьЩя ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзі 
Ъвіггя, язі аЪиж лХШХгФкі б ЧШХкгЪ іе еХйХиь гХШдФбкЧї пж зЧйЪкФиькЧї биФЩкЧЩмі ФаЧ язі кФ 
пФЩ кФаШФккя пжккЧЩмі ЗХйХиькжй зЧгХзЩЧй КзШФїкж кФиХдФиж ожй ліглШжєйЩмбФй кФ 
лШФбі зЧиХзмжбкЧї биФЩкЧЩмі пж лХШХаЪбФиж Ъ лЧЩміЦкЧйЪ зЧШжЩмЪбФккі, еФ бжкямзЧй еХйХиь, 
сЧ кХ лігиявФюмь лШжбФмжеФоії ФаЧ еФижрФюмьЩя Ъ гХШдФбкіЦ пж зЧйЪкФиькіЦ биФЩкЧЩмі 
біглЧбігкЧ гЧ оьЧвЧ КЧгХзЩЪ. 

9. ГШЧйФгякж - биФЩкжзж еХйХиькжЫ пФЩмЧз (лФїб) йЧдЪмь бжгіиямж еХйХиькі гіиякзж 
б кФмЪШі (кФ йіЩоХбЧЩмі) єгжкжй йФЩжбЧй. 

10. Птмйо 10 вийкючемо  
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11. Птмйо 11 вийкючемо 
12. Птмйо 12 вийкючемо  
13. НФ лХШіЧг гЧ 1 Щіпкя 2015 ШЧзЪ вШЧйФгякж і юШжгжпкі ЧЩЧаж йЧдЪмь кФаЪбФмж 

лШФбЧ биФЩкЧЩмі кФ еХйиі ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ лШжекФпХккя еФвФиькЧю лиЧсХю гЧ 100 
вХзмФШіб. Мя лиЧсФ йЧдХ аЪмж еаіиьрХкФ Ъ ШФеі ЪЩлФгзЪбФккя еХйХиькжЫ гіиякЧз еФ 
еФзЧкЧй. 

14. Птмйо 14 вийкючемо 
141. ЗФаЧШЧкяюмьЩя бігпЪдХккя еХйХиькжЫ пФЩмЧз (лФїб), еХйХиькжЫ гіиякЧз 

ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ лШжекФпХккя гХШдФбкЧї і зЧйЪкФиькЧї биФЩкЧЩмі, бігпЪдХккя мФ 
ейікФ оіиьЧбЧвЧ лШжекФпХккя еХйХиькжЫ гіиякЧз ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ лШжекФпХккя 
лШжбФмкЧї биФЩкЧЩмі, бжгіиХкжЫ б кФмЪШі (кФ йіЩоХбЧЩмі) биФЩкжзФй еХйХиькжЫ пФЩмЧз (лФїб), 
ШЧемФрЧбФкжЫ кФ мжйпФЩЧбЧ ЧзЪлЧбФкжЫ мХШжмЧШіяЫ Ъ ДЧкХоьзіЦ мФ ЙЪвФкЩьзіЦ ЧаиФЩмяЫ, 
АбмЧкЧйкЧї РХЩлЪаиізж КШжй мФ йіЩмФ СХбФЩмЧлЧия, зШій лХШХгФпі їЫ Ъ ЩлФгсжкЪ. КвЧгж (Ъ 
мЧйЪ пжЩиі гЧбіШХкЧЩмі), ЪзиФгХкі ліг пФЩ гії еФаЧШЧкж кФ зЪлібию-лШЧгФд ФаЧ бігпЪдХккя б 
ікржЦ ЩлЧЩіа еХйХиькжЫ гіиякЧз мФ еХйХиькжЫ пФЩмЧз (лФїб), бжекФпХкжЫ ожй лЪкзмЧй, Ъ 
пФЩмжкі їЫ зЪлібиі-лШЧгФдЪ мФ бігпЪдХккя б ікржЦ ЩлЧЩіа, Ф мФз ЩФйЧ б пФЩмжкі лХШХгФпі лШФб 
кФ бігпЪдХккя ожЫ еХйХиькжЫ гіиякЧз мФ еХйХиькжЫ пФЩмЧз (лФїб) кФ йФЦаЪмкє, є 
кХгіЦЩкжйж е йЧйХкмЪ їЫ ЪзиФгХккя (лЧЩбігпХккя). 

15. ДЧ 1 Щіпкя 2024 ШЧзЪ: 
Ф) еФвФиькФ лиЧсФ еХйХиькжЫ гіиякЧз ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ лШжекФпХккя Ъ 

биФЩкЧЩмі вШЧйФгякжкФ КзШФїкж кХ йЧдХ лХШХбжсЪбФмж ЩмФ вХзмФШіб. ЗФекФпХкХ ЧайХдХккя 
кХ лЧржШюємьЩя кФ еХйХиькі гіиякзж, кФаЪмі Ъ биФЩкіЩмь вШЧйФгякжкЧй гЧ кФаШФккя 
пжккЧЩмі ожй ліглЪкзмЧй; 

а) еФаЧШЧкяємьЩя зЪлібия-лШЧгФд ФаЧ бігпЪдХккя б ікржЦ ЩлЧЩіа кФ зЧШжЩмь 
юШжгжпкжЫ ЧЩіа еХйХиькжЫ гіиякЧз, язі лХШХаЪбФюмь Ъ лШжбФмкіЦ биФЩкЧЩмі і бігкХЩХкі гЧ 
еХйХиь гия бХгХккя мЧбФШкЧвЧ ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ бжШЧакжомбФ, еХйХиькжЫ гіиякЧз, 
бжгіиХкжЫ б кФмЪШі (кФ йіЩоХбЧЩмі) биФЩкжзФй еХйХиькжЫ пФЩмЧз (лФїб) гия бХгХккя 
ЧЩЧажЩмЧвЧ ЩХиякЩьзЧвЧ вЧЩлЧгФШЩмбФ, Ф мФзЧд еХйХиькжЫ пФЩмЧз (лФїб), зШій лХШХЫЧгЪ гЧ 
аФкзіб лШФбФ биФЩкЧЩмі кФ еХйХиькі гіиякзж яз лШХгйХм еФЩмФбж, лХШХгФпі еХйХиькжЫ 
гіиякЧз Ъ ЩлФгсжкЪ, ЧайікЪ (йікж) біглЧбігкЧ гЧ пФЩмжкж гШЪвЧї ЩмФммі 371 оьЧвЧ КЧгХзЩЪ 
еХйХиькЧї гіиякзж кФ ікрЪ еХйХиькЪ гіиякзЪ е ЧгкФзЧбЧю кЧШйФмжбкЧю вШЧрЧбЧю ЧоікзЧю 
ФаЧ Шіекжоя йід кЧШйФмжбкжйж вШЧрЧбжйж ЧоікзФйж язжЫ ЩмФкЧбжмь кХ аіиьрХ 10 бігЩЧмзіб 
мФ бігпЪдХккя еХйХиькжЫ гіиякЧз гия ЩЪЩліиькжЫ лЧмШХа. КвЧгж (Ъ мЧйЪ пжЩиі гЧбіШХкЧЩмі), 
ЪзиФгХкі ліг пФЩ гії еФаЧШЧкж кФ зЪлібию-лШЧгФд ФаЧ ікржй ЩлЧЩЧаЧй бігпЪдХккя 
еХйХиькжЫ гіиякЧз мФ еХйХиькжЫ пФЩмЧз (лФїб), бЩмФкЧбиХкЧї ожй ліглЪкзмЧй, Ъ пФЩмжкі їЫ 
зЪлібиі-лШЧгФдЪ мФ бігпЪдХккя б ікржЦ ЩлЧЩіа кФ зЧШжЩмь юШжгжпкжЫ ЧЩіа, Ф мФз ЩФйЧ б 
пФЩмжкі лХШХгФпі лШФб кФ бігпЪдХккя ожЫ еХйХиькжЫ гіиякЧз мФ еХйХиькжЫ пФЩмЧз (лФїб) кФ 
зЧШжЩмь юШжгжпкжЫ ЧЩіа кФ йФЦаЪмкє (Ъ мЧйЪ пжЩиі ЪзиФгХккя лЧлХШХгкіЫ гЧвЧбЧШіб), є 
кХгіЦЩкжйж е йЧйХкмЪ їЫ ЪзиФгХккя (лЧЩбігпХккя). 

16. ГШЧйФгякФй - биФЩкжзФй еХйХиькжЫ пФЩмЧз (лФїб) еФ їЫ аФдФккяй бжгіияюмьЩя б 
кФмЪШі (кФ йіЩоХбЧЩмі) еХйХиькі гіиякзж е бжгФпХю гХШдФбкжЫ Фзміб кФ лШФбЧ биФЩкЧЩмі кФ 
еХйию. 

17. СХШмжнізФмж кФ лШФбЧ кФ еХйХиькЪ пФЩмзЪ (лФЦ), ЧмШжйФкі вШЧйФгякФйж, 
ббФдФюмьЩя лШФбЧбЩмФкЧбиююпжйж гЧзЪйХкмФйж лШж ШХФиіеФоії кжйж лШФбФ бжйЧвж кФ 
бігбХгХккя еХйХиькЧї пФЩмзж (лФю) б кФмЪШі (кФ йіЩоХбЧЩмі) біглЧбігкЧ гЧ еФзЧкЧгФбЩмбФ. 

СХШмжнізФмж кФ лШФбЧ кФ еХйХиькЪ пФЩмзЪ (лФЦ) є гіЦЩкжйж гЧ бжгіиХккя биФЩкжзФй 
еХйХиькжЫ пФЩмЧз (лФїб) Ъ кФмЪШі (кФ йіЩоХбЧЩмі) еХйХиькжЫ гіиякЧз мФ бжгФпі їй гХШдФбкжЫ 
Фзміб кФ лШФбЧ биФЩкЧЩмі кФ еХйию. 

18. НФ лХШіЧг гЧ 1 Щіпкя 2015 ШЧзЪ бжйЧвж пФЩмжкж пХмбХШмЧї ЩмФммі 22 оьЧвЧ КЧгХзЩЪ 
лЧржШююмьЩя ижрХ кФ мжЫ биФЩкжзіб мФ зЧШжЩмЪбФпіб, язі бжзЧШжЩмЧбЪюмь еХйХиькі 
гіиякзж ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ лШжекФпХккя гия бХгХккя мЧбФШкЧвЧ 
ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ бжШЧакжомбФ еФвФиькЧю лиЧсХю аіиьр яз 100 вХзмФШіб. 
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19. АбФкЩЧбі бкХЩзж, язі ЩлиФпЪюмь лЧзЪлоі еХйХиькжЫ гіиякЧз, еФШФЫЧбЪюмьЩя 
ЧШвФкФйж, сЧ егіЦЩкююмь зФекФпХЦЩьзХ ЧаЩиЪвЧбЪбФккя аюгдХмкжЫ зЧрміб, кФ біглЧбігкі 
аюгдХмкі ШФЫЪкзж, кФ язжЫ ЧаиізЧбЪюмьЩя зЧрмж, мжйпФЩЧбЧ бігкХЩХкі кФ гЧЫЧгж 
біглЧбігкжЫ аюгдХміб. ПЧШягЧз еФШФЫЪбФккя мФ бжзЧШжЩмФккя зЧрміб ФбФкЩЧбЧвЧ бкХЩзЪ 
бЩмФкЧбиюємьЩя КФаікХмЧй МікіЩмШіб КзШФїкж. 

20. КЩмФкЧбжмж, сЧ Ъ ШФеі, язсЧ гЧ 1 Щіпкя 2013 ШЧзЪ аЪиФ ШЧеШЧаиХкФ мХЫкіпкФ 
гЧзЪйХкмФоія іе еХйиХЪЩмШЧю сЧгЧ ЩзиФгФккя гЧзЪйХкміб, сЧ лЧЩбігпЪюмь лШФбЧ кФ 
еХйХиькЪ гіиякзЪ, кФ лігЩмФбі ШірХккя біглЧбігкЧвЧ ЧШвФкЪ бжзЧкФбпЧї биФгж пж ЧШвФкЪ 
йіЩоХбЧвЧ ЩФйЧбШягЪбФккя лШЧ кФгФккя ФаЧ лХШХгФпЪ еХйХиькЧї гіиякзж Ъ биФЩкіЩмь ФаЧ 
кФгФккя б зЧШжЩмЪбФккя, Ъ мЧйЪ пжЩиі кФ ЪйЧбФЫ ЧШХкгж, нЧШйЪбФккя еХйХиькЧї гіиякзж яз 
Ча'єзмФ ожбіиькжЫ лШФб, зШій бжлФгзіб, бжекФпХкжЫ ЩмФммХю 791 оьЧвЧ КЧгХзЩЪ, 
егіЦЩкюємьЩя еФ мФзЧю мХЫкіпкЧю гЧзЪйХкмФоією. 

21. КЩмФкЧбжмж, сЧ е гкя кФаШФккя пжккЧЩмі ЗФзЧкЧй КзШФїкж "ПШЧ бкХЩХккя ейік гЧ 
гХязжЫ еФзЧкЧгФбпжЫ Фзміб КзШФїкж сЧгЧ бжШірХккя лжмФккя зЧиХзмжбкЧї биФЩкЧЩмі кФ 
еХйию, ЪгЧЩзЧкФиХккя лШФбжи еХйиХзЧШжЩмЪбФккя Ъ йФЩжбФЫ еХйХиь 
ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ лШжекФпХккя, еФлЧаівФккя ШХЦгХШЩмбЪ мФ ЩмжйЪиюбФккя еШЧрХккя 
б КзШФїкі" еХйиі зЧиХзмжбкжЫ ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзжЫ ліглШжєйЩмб, сЧ лШжлжкХкі (зШій 
еХйХиькжЫ гіиякЧз, язі кФ гХкь кФаШФккя пжккЧЩмі еФекФпХкжй ЗФзЧкЧй лХШХаЪбФиж Ъ 
лШжбФмкіЦ биФЩкЧЩмі), ббФдФюмьЩя биФЩкіЩмю мХШжмЧШіФиькжЫ вШЧйФг, кФ мХШжмЧШії язжЫ 
бЧкж ШЧемФрЧбФкі. ЗФекФпХкжЦ ЗФзЧк є лігЩмФбЧю гия гХШдФбкЧї ШХєЩмШФоії лШФбФ 
зЧйЪкФиькЧї биФЩкЧЩмі кФ еХйХиькі гіиякзж, ЩнЧШйЧбФкі еФ ШФЫЪкЧз еХйХиь, язі б ЩжиЪ 
еФекФпХкЧвЧ ЗФзЧкЪ лХШХЫЧгямь гЧ зЧйЪкФиькЧї биФЩкЧЩмі. 

22. ДЧ 1 Щіпкя 2030 ШЧзЪ оікФ лШЧгФдЪ еХйХиькжЫ гіиякЧз ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ 
лШжекФпХккя, бжгіиХкжЫ б кФмЪШі (кФ йіЩоХбЧЩмі) биФЩкжзФй еХйХиькжЫ пФЩмЧз (лФїб), кХ 
йЧдХ аЪмж йХкрЧю еФ їЫ кЧШйФмжбкЪ вШЧрЧбЪ ЧоікзЪ. 

23. ДЧ бкХЩХккя гЧ ДХШдФбкЧвЧ еХйХиькЧвЧ зФгФЩмШЪ бігЧйЧЩмХЦ лШЧ нЪкзоіЧкФиькі 
еЧкж ейікФ оіиьЧбЧвЧ лШжекФпХккя еХйХиькжЫ гіиякЧз егіЦЩкюємьЩя еФ лШЧХзмФйж 
еХйиХЪЩмШЧю сЧгЧ їЫ бігбХгХккя. РірХккя лШЧ ейікЪ оіиьЧбЧвЧ лШжекФпХккя еХйХиькжЫ 
гіиякЧз Ъ мФзжЫ бжлФгзФЫ лШжЦйФємьЩя сЧгЧ: 

 еХйХиькжЫ гіиякЧз, ШЧелЧШягдХккя язжйж егіЦЩкююмь ВХШЫЧбкФ РФгФ 
АбмЧкЧйкЧї РХЩлЪаиізж КШжй, РФгФ йікіЩмШіб АбмЧкЧйкЧї РХЩлЪаиізж КШжй, 
ЧШвФкж бжзЧкФбпЧї биФгж, ЧШвФкж йіЩоХбЧвЧ ЩФйЧбШягЪбФккя, - еФ ШірХккяй 
біглЧбігкЧвЧ ЧШвФкЪ; 

 еХйХиькжЫ гіиякЧз лШжбФмкЧї биФЩкЧЩмі - ЩіиьЩьзжйж, ЩХижскжйж, йіЩьзжйж 
ШФгФйж, кФ мХШжмЧШії язжЫ ШЧемФрЧбФкФ біглЧбігкФ еХйХиькФ гіиякзФ. 

ПШЧХзм еХйиХЪЩмШЧю сЧгЧ бігбХгХккя еХйХиькжЫ гіиякЧз, сЧ лХШХгаФпФє ейікЪ 
оіиьЧбЧвЧ лШжекФпХккя еХйХиькЧї гіиякзж лШжбФмкЧї биФЩкЧЩмі, ШЧеШЧаияємьЩя аХе кФгФккя 
гЧебЧиЪ кФ ЦЧвЧ ШЧеШЧаиХккя. 

ПШЧХзм еХйиХЪЩмШЧю сЧгЧ бігбХгХккя еХйХиькжЫ гіиякЧз, сЧ лХШХгаФпФє ейікЪ 
оіиьЧбЧвЧ лШжекФпХккя еХйХиькЧї гіиякзж, еФмбХШгдЪємьЩя ЧШвФкЧй, сЧ лШжЦйФє ШірХккя 
лШЧ ейікЪ оіиьЧбЧвЧ лШжекФпХккя еХйХиькЧї гіиякзж. 

ЗйікФ оіиьЧбЧвЧ лШжекФпХккя еХйХиькжЫ гіиякЧз, ШЧемФрЧбФкжЫ Ъ йХдФЫ 
нЪкзоіЧкФиькжЫ еЧк, бжекФпХкжЫ вХкХШФиькжйж лиФкФйж кФЩХиХкжЫ лЪкзміб, лиФкФйж 
еЧкЪбФккя (сЧгЧ еХйХиькжЫ гіиякЧз Ъ йХдФЫ кФЩХиХкжЫ лЪкзміб), гХмФиькжйж лиФкФйж 
мХШжмЧШіЦ (сЧгЧ еХйХиькжЫ гіиякЧз еФ йХдФйж кФЩХиХкжЫ лЪкзміб), еФмбХШгдХкжйж гЧ 
кФаШФккя пжккЧЩмі ЗФзЧкЧй КзШФїкж "ПШЧ бкХЩХккя ейік гЧ гХязжЫ еФзЧкЧгФбпжЫ Фзміб 
КзШФїкж сЧгЧ лиФкЪбФккя бжзЧШжЩмФккя еХйХиь" ФаЧ лШЧмявЧй гбЧЫ ШЧзіб е гкя ЦЧвЧ 
ЧлЪаиізЪбФккя (язсЧ ШЧеШЧаиХккя біглЧбігкЧвЧ вХкХШФиькЧвЧ лиФкЪ кФЩХиХкЧвЧ лЪкзмЪ, 
лиФкЪ еЧкЪбФккя, гХмФиькЧвЧ лиФкЪ мХШжмЧШіЦ ШЧелЧпФиЧЩя гЧ кФаШФккя пжккЧЩмі ЗФзЧкЧй 
КзШФїкж "ПШЧ бкХЩХккя ейік гЧ гХязжЫ еФзЧкЧгФбпжЫ Фзміб КзШФїкж сЧгЧ лиФкЪбФккя 
бжзЧШжЩмФккя еХйХиь"), йЧдХ егіЦЩкюбФмжЩя їЫ биФЩкжзФйж (Ъ бжекФпХкжЫ еФзЧкЧй 
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бжлФгзФЫ - зЧШжЩмЪбФпФйж) аХе ШЧеШЧаиХккя лШЧХзмЪ еХйиХЪЩмШЧю сЧгЧ бігбХгХккя 
еХйХиькЧї гіиякзж е гЧмШжйФккяй бжйЧв пФЩмжкж л'ямЧї ЩмФммі 20 оьЧвЧ КЧгХзЩЪ: 

 Ъ ШФеі язсЧ бігЧйЧЩмі лШЧ нЪкзоіЧкФиькЪ еЧкЪ, б йХдФЫ язЧї ШЧемФрЧбФкФ 
еХйХиькФ гіиякзФ, бкХЩХкі гЧ ДХШдФбкЧвЧ еХйХиькЧвЧ зФгФЩмШЪ; 

 гЧ бкХЩХккя гЧ ДХШдФбкЧвЧ еХйХиькЧвЧ зФгФЩмШЪ бігЧйЧЩмХЦ лШЧ 
нЪкзоіЧкФиькі еЧкж - кФ лігЩмФбі бжмявЪ е йіЩмЧаЪгібкЧї гЧзЪйХкмФоії. ЛЧШйФ 
бжмявЪ лЧбжккФ йіЩмжмж бігЧйЧЩмі лШЧ нЪкзоіЧкФиькЪ еЧкЪ мФ бЩі ЧайХдХккя Ъ 
бжзЧШжЩмФккі еХйХиь (Ъ мЧйЪ пжЩиі Ъ ЩнХШі еФаЪгЧбж), еФекФпХкі Ъ йіЩмЧаЪгібкіЦ 
гЧзЪйХкмФоії, мФ еФмбХШгдЪємьЩя КФаікХмЧй МікіЩмШіб КзШФїкж Ъ ПЧШягзЪ 
ШЧеШЧаиХккя, ЧкЧбиХккя, бкХЩХккя ейік мФ еФмбХШгдХккя йіЩмЧаЪгібкЧї 
гЧзЪйХкмФоії. К мФзЧйЪ ШФеі гХШдФбкжЦ зФгФЩмШЧбжЦ ШХєЩмШФмЧШ, гЧ язЧвЧ 
кФгіЦриФ еФябФ биФЩкжзФ (ШЧелЧШягкжзФ, Ъ бжекФпХкжЫ еФзЧкЧй бжлФгзФЫ - 
зЧШжЩмЪбФпФ) еХйХиькЧї гіиякзж лШЧ ейікЪ її оіиьЧбЧвЧ лШжекФпХккя, кХ ліекірХ 
кФЩмЪлкЧвЧ ШЧаЧпЧвЧ гкя ліЩия кФгЫЧгдХккя еФябж кФлШФбияє гЧ біглЧбігкЧвЧ 
ЧШвФкЪ бжзЧкФбпЧї биФгж, ЧШвФкЪ йіЩоХбЧвЧ ЩФйЧбШягЪбФккя, гЧ лЧбкЧбФдХкь 
язЧвЧ кФиХджмь еФмбХШгдХккя біглЧбігкЧї йіЩмЧаЪгібкЧї гЧзЪйХкмФоії, еФлжм 
сЧгЧ кФгФккя бжмявЪ е йіЩмЧаЪгібкЧї гЧзЪйХкмФоії іе еФекФпХккяй 
нЪкзоіЧкФиькЧї еЧкж, б йХдФЫ язЧї ШЧемФрЧбФкФ еХйХиькФ гіиякзФ. ОШвФк 
йіЩоХбЧвЧ ЩФйЧбШягЪбФккя лШЧмявЧй гбЧЫ ШЧаЧпжЫ гкіб е гкя кФгЫЧгдХккя 
еФлжмЪ еЧаЧб'яеФкжЦ кФгФмж гХШдФбкЧйЪ зФгФЩмШЧбЧйЪ ШХєЩмШФмЧШЪ 
біглЧбігкжЦ бжмяв е йіЩмЧаЪгібкЧї гЧзЪйХкмФоії. Вжмяв е йіЩмЧаЪгібкЧї 
гЧзЪйХкмФоії йЧдХ аЪмж ЧмШжйФкжЦ еФябкжзЧй ЩФйЧЩміЦкЧ біглЧбігкЧ гЧ 
ЗФзЧкЪ КзШФїкж "ПШЧ гЧЩмЪл гЧ лЪаиіпкЧї ікнЧШйФоії". К мФзЧйЪ ШФеі бжмяв е 
йіЩмЧаЪгібкЧї гЧзЪйХкмФоії гЧгФємьЩя гЧ еФябж лШЧ бкХЩХккя гЧ ДХШдФбкЧвЧ 
еХйХиькЧвЧ зФгФЩмШЪ бігЧйЧЩмХЦ лШЧ ейікЪ оіиьЧбЧвЧ лШжекФпХккя еХйХиькЧї 
гіиякзж. 

ДЧ бкХЩХккя гЧ ДХШдФбкЧвЧ еХйХиькЧвЧ зФгФЩмШЪ бігЧйЧЩмХЦ лШЧ нЪкзоіЧкФиькі 
еЧкж кФиХдкіЩмь еХйХиькЧї гіиякзж гЧ нЪкзоіЧкФиькЧї еЧкж, бЩмФкЧбиХкЧї гЧ 1 Щіпкя 2025 
ШЧзЪ, бжекФпФємьЩя біглЧбігкЧ гЧ: 

 лиФкЪ еЧкЪбФккя (сЧгЧ еХйХиькжЫ гіиякЧз Ъ йХдФЫ кФЩХиХкжЫ лЪкзміб, кФ язі 
кХ еФмбХШгдХкжЦ гХмФиькжЦ лиФк мХШжмЧШії); 

 вХкХШФиькЧвЧ лиФкЪ кФЩХиХкЧвЧ лЪкзмЪ (Ъ ШФеі бігЩЪмкЧЩмі лиФкЪ еЧкЪбФккя мФ 
сЧгЧ еХйХиькжЫ гіиякЧз Ъ йХдФЫ кФЩХиХкЧвЧ лЪкзмЪ, кФ язі кХ еФмбХШгдХкжЦ 
гХмФиькжЦ лиФк мХШжмЧШії); 

 гХмФиькЧвЧ лиФкЪ мХШжмЧШії; 
 йіЩмЧаЪгібкЧї гЧзЪйХкмФоії ШХвіЧкФиькЧвЧ Шібкя (сЧгЧ еХйХиькжЫ гіиякЧз еФ 

йХдФйж кФЩХиХкжЫ лЪкзміб, кФ язі кХ ШЧеШЧаиХкЧ гХмФиькжЦ лиФк мХШжмЧШії). 
24. З гкя кФаШФккя пжккЧЩмі ожй лЪкзмЧй еХйияйж зЧйЪкФиькЧї биФЩкЧЩмі 

мХШжмЧШіФиькжЫ вШЧйФг ббФдФюмьЩя бЩі еХйиі гХШдФбкЧї биФЩкЧЩмі, ШЧемФрЧбФкі еФ йХдФйж 
кФЩХиХкжЫ лЪкзміб Ъ йХдФЫ мФзжЫ мХШжмЧШіФиькжЫ вШЧйФг, зШій еХйХиь: 

Ф) сЧ бжзЧШжЩмЧбЪюмьЩя ЧШвФкФйж гХШдФбкЧї биФгж, гХШдФбкжйж ліглШжєйЩмбФйж, 
ЪЩмФкЧбФйж, ЧШвФкіеФоіяйж кФ лШФбі лЧЩміЦкЧвЧ зЧШжЩмЪбФккя (Ъ мЧйЪ пжЩиі еХйХиькжЫ 
гіиякЧз, сЧ лХШХаЪбФюмь Ъ лЧЩміЦкЧйЪ зЧШжЩмЪбФккі гХШдФбкжЫ иіЩЧвЧЩлЧгФШЩьзжЫ 
ліглШжєйЩмб, мФ еХйХиь бЧгкЧвЧ нЧкгЪ, сЧ лХШХаЪбФюмь Ъ лЧЩміЦкЧйЪ зЧШжЩмЪбФккі 
гХШдФбкжЫ бЧгЧвЧЩлЧгФШЩьзжЫ ліглШжєйЩмб, ЪЩмФкЧб, ЧШвФкіеФоіЦ, НФоіЧкФиькЧї ФзФгХйії 
кФЪз КзШФїкж, кФоіЧкФиькжЫ вФиЪеХбжЫ ФзФгХйіЦ кФЪз); 

а) ЧаЧШЧкж; 
б) лШжШЧгкЧ-еФлЧбігкЧвЧ мФ ікрЧвЧ лШжШЧгЧЧЫЧШЧккЧвЧ лШжекФпХккя б йХдФЫ 

Ча'єзміб і мХШжмЧШіЦ лШжШЧгкЧ-еФлЧбігкЧвЧ нЧкгЪ еФвФиькЧгХШдФбкЧвЧ екФпХккя, 
иіЩЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ лШжекФпХккя; 

в) еЧкж бігпЪдХккя мФ еЧкж аХеЪйЧбкЧвЧ (ЧаЧб'яезЧбЧвЧ) бігЩХиХккя мХШжмЧШії, сЧ 
еФекФиФ ШФгіЧФзмжбкЧвЧ еФаШЪгкХккя бкФЩиігЧз НЧШкЧажиьЩьзЧї зФмФЩмШЧнж; 
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ґ) ліг аЪгібияйж, ЩлЧШЪгФйж, ікржйж Ча'єзмФйж кХШЪЫЧйЧвЧ йФЦкФ гХШдФбкЧї 
биФЩкЧЩмі; 

г) ліг Ча'єзмФйж ікдХкХШкЧї ікнШФЩмШЪзмЪШж еФвФиькЧгХШдФбкжЫ мФ йідвЧЩлЧгФШЩьзжЫ 
йХиіЧШФмжбкжЫ ЩжЩмХй гХШдФбкЧї биФЩкЧЩмі; 

Х) бжекФпХкжЫ Ъ кФгФкжЫ гЧ кФаШФккя пжккЧЩмі ожй лЪкзмЧй гЧебЧиФЫ кФ 
ШЧеШЧаиХккя лШЧХзміб еХйиХЪЩмШЧю сЧгЧ бігбХгХккя еХйХиькжЫ гіиякЧз, кФгФкжЫ 
ЧШвФкФйж бжзЧкФбпЧї биФгж е йХмЧю лХШХгФпі еХйХиькжЫ гіиякЧз Ъ лЧЩміЦкХ зЧШжЩмЪбФккя 
гХШдФбкжй ЪЩмФкЧбФй лШжШЧгкЧ-еФлЧбігкЧвЧ нЧкгЪ, гХШдФбкжй иіЩЧвЧЩлЧгФШЩьзжй мФ 
бЧгЧвЧЩлЧгФШЩьзжй ліглШжєйЩмбФй, ЪЩмФкЧбФй мФ ЧШвФкіеФоіяй, язсЧ ШірХккя еФекФпХкжЫ 
ЧШвФкіб кХ лШжЦкямі. 

ЗХйХиькі гіиякзж, сЧ ббФдФюмьЩя зЧйЪкФиькЧю биФЩкіЩмю мХШжмЧШіФиькжЫ вШЧйФг 
Щіи, ЩХижс, йіЩм біглЧбігкЧ гЧ оьЧвЧ лЪкзмЪ і лШФбЧ гХШдФбкЧї биФЩкЧЩмі кФ язі 
еФШХєЩмШЧбФкХ Ъ ДХШдФбкЧйЪ ШХєЩмШі ШХпЧбжЫ лШФб кФ кХШЪЫЧйХ йФЦкЧ, лХШХЫЧгямь Ъ 
зЧйЪкФиькЪ биФЩкіЩмь е йЧйХкмЪ гХШдФбкЧї ШХєЩмШФоії лШФбФ зЧйЪкФиькЧї биФЩкЧЩмі кФ мФзі 
еХйХиькі гіиякзж. 

Ікрі еХйХиькі гіиякзж мФ еХйиі, кХ ЩнЧШйЧбФкі Ъ еХйХиькі гіиякзж, лХШХЫЧгямь Ъ 
зЧйЪкФиькЪ биФЩкіЩмь е гкя кФаШФккя пжккЧЩмі ожй лЪкзмЧй. 

ПХШХЫіг еХйХиькжЫ гіиякЧз іе гХШдФбкЧї биФЩкЧЩмі Ъ зЧйЪкФиькЪ биФЩкіЩмь евігкЧ е 
бжйЧвФйж оьЧвЧ лЪкзмЪ кХ є лігЩмФбЧю гия лШжлжкХккя лШФбФ ЧШХкгж мФ ікржЫ ШХпЧбжЫ 
лШФб, лЧЫігкжЫ біг лШФбФ биФЩкЧЩмі, кФ мФзі еХйХиькі гіиякзж. ВкХЩХккя ейік гЧ гЧвЧбЧШЪ 
ЧШХкгж, ЩЪлХШніоію, ХйнімХбежЩЪ, еХйХиькЧвЧ ЩХШбімЪмЪ іе еФекФпХккяй кЧбЧвЧ ЧШвФкЪ, сЧ 
егіЦЩкює ШЧелЧШягдХккя мФзЧю еХйХиькЧю гіиякзЧю, кХ бжйФвФємьЩя і егіЦЩкюємьЩя ижрХ 
еФ евЧгЧю ЩмЧШік гЧвЧбЧШЪ. 

З гкя кФаШФккя пжккЧЩмі ожй лЪкзмЧй гЧ гХШдФбкЧї ШХєЩмШФоії лШФбФ зЧйЪкФиькЧї 
биФЩкЧЩмі кФ еХйХиькі гіиякзж гХШдФбкЧї биФЩкЧЩмі, сЧ лХШХгФюмьЩя Ъ зЧйЪкФиькЪ 
биФЩкіЩмь мХШжмЧШіФиькжЫ вШЧйФг, ЧШвФкж бжзЧкФбпЧї биФгж, сЧ егіЦЩкюбФиж 
ШЧелЧШягдХккя мФзжйж еХйХиькжйж гіиякзФйж, кХ йФюмь лШФбФ егіЦЩкюбФмж 
ШЧелЧШягдХккя кжйж. 

НФгФкі гЧ гкя кФаШФккя пжккЧЩмі ожй лЪкзмЧй ШірХккяйж РФгж йікіЩмШіб АбмЧкЧйкЧї 
РХЩлЪаиізж КШжй, ЧШвФкіб бжзЧкФбпЧї биФгж гЧебЧиж кФ ШЧеШЧаиХккя гЧзЪйХкмФоії іе 
еХйиХЪЩмШЧю сЧгЧ еХйХиькжЫ гіиякЧз гХШдФбкЧї биФЩкЧЩмі, язі біглЧбігкЧ гЧ оьЧвЧ лЪкзмЪ 
лХШХЫЧгямь Ъ зЧйЪкФиькЪ биФЩкіЩмь, є пжккжйж. ОЩЧаж, язі ЧмШжйФиж мФзі гЧебЧиж, Ф мФзЧд 
ЧШвФкж, сЧ їЫ кФгФиж, еЧаЧб'яеФкі лЧбігЧйжмж лШЧ оХ лШЧмявЧй йіЩяоя біглЧбігкі ЩіиьЩьзі, 
ЩХижскі, йіЩьзі ШФгж е гкя кФаШФккя пжккЧЩмі ожй лЪкзмЧй. РірХккя лШЧ еФмбХШгдХккя 
мФзЧї гЧзЪйХкмФоії, сЧ кХ аЪиФ еФмбХШгдХкФ кФ гХкь кФаШФккя пжккЧЩмі ожй лЪкзмЧй, 
лШжЦйФюмь ЩіиьЩьзі, ЩХижскі, йіЩьзі ШФгж. 

РірХккя РФгж йікіЩмШіб АбмЧкЧйкЧї РХЩлЪаиізж КШжй, ЧШвФкіб бжзЧкФбпЧї биФгж лШЧ 
бжзЪл гия ЩЪЩліиькжЫ лЧмШХа еХйХиькжЫ гіиякЧз лШжбФмкЧї биФЩкЧЩмі, лШжЦкямі гЧ гкя 
кФаШФккя пжккЧЩмі ожй лЪкзмЧй, є пжккжйж, Ф еФЫЧгж сЧгЧ бігпЪдХккя мФзжЫ еХйХиькжЫ 
гіиякЧз егіЦЩкююмьЩя ЧШвФкФйж, бжекФпХкжйж ЩмФммяйж 8 і 9 ЗФзЧкЪ КзШФїкж "ПШЧ 
бігпЪдХккя еХйХиькжЫ гіиякЧз, ікржЫ Ча'єзміб кХШЪЫЧйЧвЧ йФЦкФ, сЧ кФ кжЫ ШЧейісХкі, язі 
лХШХаЪбФюмь Ъ лШжбФмкіЦ биФЩкЧЩмі, гия ЩЪЩліиькжЫ лЧмШХа пж е йЧмжбіб ЩЪЩліиькЧї 
кХЧаЫігкЧЩмі". 

ОЩЧаж, язі ЧмШжйФиж гЧебЧиж кФ ШЧеШЧаиХккя лШЧХзміб еХйиХЪЩмШЧю сЧгЧ 
бігбХгХккя еХйХиькжЫ гіиякЧз, еФекФпХкі Ъ ліглЪкзмі "Х" оьЧвЧ лЪкзмЪ, Ф мФзЧд ЧШвФкж, сЧ їЫ 
кФгФиж, еЧаЧб'яеФкі лЧбігЧйжмж лШЧ оХ лШЧмявЧй йіЩяоя біглЧбігкі ЩіиьЩьзі, ЩХижскі, йіЩьзі 
ШФгж е гкя кФаШФккя пжккЧЩмі ожй лЪкзмЧй. ДЧ 1 Щіпкя 2023 ШЧзЪ еФекФпХкі еХйиі мФ 
еХйХиькі гіиякзж кХ йЧдЪмь аЪмж лХШХгФкі Ъ биФЩкіЩмь мФ зЧШжЩмЪбФккя аЪгь-язжй ікржй 
ЧЩЧаФй, зШій мжЫ, язжй кФгФкЧ гЧебіи кФ ШЧеШЧаиХккя гЧзЪйХкмФоії іе еХйиХЪЩмШЧю (зШій 
лХШХгФпі їЫ гия ШЧейісХккя Ча'єзміб, лХШХгаФпХкжЫ ЩмФммХю 15 ЗФзЧкЪ КзШФїкж "ПШЧ 
бігпЪдХккя еХйХиькжЫ гіиякЧз, ікржЫ Ча'єзміб кХШЪЫЧйЧвЧ йФЦкФ, сЧ кФ кжЫ ШЧейісХкі, язі 
лХШХаЪбФюмь Ъ лШжбФмкіЦ биФЩкЧЩмі, гия ЩЪЩліиькжЫ лЧмШХа пж е йЧмжбіб ЩЪЩліиькЧї 
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кХЧаЫігкЧЩмі"). К ШФеі язсЧ гЧ 1 Щіпкя 2023 ШЧзЪ мФзі еХйХиькі гіиякзж кХ лХШХгФкі Ъ 
лЧЩміЦкХ зЧШжЩмЪбФккя гХШдФбкжй ЪЩмФкЧбФй лШжШЧгкЧ-еФлЧбігкЧвЧ нЧкгЪ, гХШдФбкжй 
иіЩЧвЧЩлЧгФШЩьзжй мФ бЧгЧвЧЩлЧгФШЩьзжй ліглШжєйЩмбФй, ЪЩмФкЧбФй мФ ЧШвФкіеФоіяй, мФзі 
еХйХиькі гіиякзж лХШХЫЧгямь Ъ зЧйЪкФиькЪ биФЩкіЩмь мХШжмЧШіФиькЧї вШЧйФгж ЩХиФ, ЩХижсФ, 
йіЩмФ, кФ мХШжмЧШії язЧї бЧкж ШЧемФрЧбФкі. 

ДЧ бЩмФкЧбиХккя йХд мХШжмЧШіЦ мФ Ча'єзміб лШжШЧгкЧ-еФлЧбігкЧвЧ нЧкгЪ їЫ йХді 
бжекФпФюмьЩя біглЧбігкЧ гЧ лШЧХзміб ЩмбЧШХккя мХШжмЧШіЦ мФ Ча'єзміб лШжШЧгкЧ-
еФлЧбігкЧвЧ нЧкгЪ. 

25. КФаікХм МікіЩмШіб КзШФїкж гЧ 1 Щіпкя 2025 ШЧзЪ бжиЪпФє е лЧЩміЦкЧвЧ зЧШжЩмЪбФккя 
еХйХиькі гіиякзж гХШдФбкЧї биФЩкЧЩмі, кФ язжЫ ШЧемФрЧбФкі Ча'єзмж вФеЧмШФкЩлЧШмкЧї 
ЩжЩмХйж, сЧ лХШХгФкі ФаЧ лігиявФюмь лХШХгФпі ЩЪа'єзмЪ вЧЩлЧгФШюбФккя Ъ еб'яезЪ е 
бігЧзШХйиХккяй гіяиькЧЩмі е мШФкЩлЧШмЪбФккя лШжШЧгкЧвЧ вФеЪ, мФ кФгФє мФзі еХйХиькі 
гіиякзж ЧлХШФмЧШЪ вФеЧмШФкЩлЧШмкЧї ЩжЩмХйж кФ лШФбі лЧЩміЦкЧвЧ зЧШжЩмЪбФккя аХе ейікж 
оіиьЧбЧвЧ лШжекФпХккя. 

26. КЩмФкЧбжмж, сЧ вЧЩлЧгФШЩьзХ мЧбФШжЩмбЧ, гЧ ЩмФмЪмкЧвЧ зФлімФиЪ язЧвЧ Ъ лШЧоХЩі 
лШжбФмжеФоії гХШдФбкЧвЧ йФЦкФ б ФвШЧлШЧйжЩиЧбЧйЪ зЧйлиХзЩі аЪиж бкХЩХкі аФвФмЧШіпкі 
кФЩФгдХккя (лиЧгЧбі, явігкі, вЧШіЫЧлиігкі, бжкЧвШФг), Ф мФзЧд ЦЧвЧ лШФбЧкФЩмЪлкжзж йФюмь 
лШФбЧ кФ бігрзЧгЪбФккя бФШмЧЩмі мФзжЫ аФвФмЧШіпкжЫ кФЩФгдХкь биФЩкжзФйж еХйХиькжЫ 
гіиякЧз ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ лШжекФпХккя, кФ язжЫ мФзі кФЩФгдХккя ШЧемФрЧбФкі, зШій 
бжлФгзіб, язсЧ: 

 еХйХиькФ гіиякзФ лХШХаЪбФє Ъ зЧШжЩмЪбФккі мФзЧвЧ мЧбФШжЩмбФ ФаЧ ЦЧвЧ 
лШФбЧкФЩмЪлкжзіб; 

 ЩмШЧз лиЧгЧкЧрХккя еФекФпХкжЫ аФвФмЧШіпкжЫ кФЩФгдХкь (лиЧгЧбжЫ, явігкжЫ, 
вЧШіЫЧлиігкжЫ, бжкЧвШФгЪ) еФзікпжбЩя; 

 гЧвЧбЧШж, сЧ кФгФбФиж лШФбЧ зЧШжЩмЪбФккя еХйХиькЧю гіиякзЧю мФзЧйЪ 
мЧбФШжЩмбЪ ФаЧ ЦЧвЧ лШФбЧкФЩмЪлкжзФй гия бжШЧсЪбФккя аФвФмЧШіпкжЫ 
кФЩФгдХкь (лиЧгЧбжЫ, явігкжЫ, вЧШіЫЧлиігкжЫ, бжкЧвШФгЪ), лШжлжкХкі е 
ікіоіФмжбж еХйиХзЧШжЩмЪбФпФ ФаЧ Ъ еб'яезЪ е кХкФиХдкжй бжзЧкФккяй кжй 
ЩбЧїЫ ЧаЧб'яезіб. 

27. Піг пФЩ гії бЧєккЧвЧ ЩмФкЪ еХйХиькі бігкЧЩжкж ШХвЪиююмьЩя е ЪШФЫЪбФккяй мФзжЫ 
ЧЩЧаижбЧЩмХЦ: 

1) ббФдФюмьЩя лЧкЧбиХкжйж кФ Чгжк Шіз аХе бЧиХбжябиХккя ЩмЧШік біглЧбігкжЫ 
гЧвЧбЧШіб і аХе бкХЩХккя бігЧйЧЩмХЦ лШЧ лЧкЧбиХккя гЧвЧбЧШЪ гЧ ДХШдФбкЧвЧ ШХєЩмШЪ 
ШХпЧбжЫ лШФб кФ кХШЪЫЧйХ йФЦкЧ гЧвЧбЧШж ЧШХкгж, ЩЪаЧШХкгж, ХйнімХбежЩЪ, ЩЪлХШніоію, 
еХйХиькЧвЧ ЩХШбімЪмЪ, ЩмШЧз зЧШжЩмЪбФккя еХйХиькжйж гіиякзФйж сЧгЧ язжЫ еФзікпжбЩя 
ліЩия ббХгХккя бЧєккЧвЧ ЩмФкЪ, сЧгЧ еХйХиькжЫ гіиякЧз ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ 
лШжекФпХккя: 

Ф) гХШдФбкЧї, зЧйЪкФиькЧї биФЩкЧЩмі, кХбжмШХаЪбФкжЫ, кХШЧелЧгіиХкжЫ еХйХиькжЫ 
гіиякЧз, Ф мФзЧд еХйХиькжЫ гіиякЧз, сЧ еФижржижЩя Ъ зЧиХзмжбкіЦ биФЩкЧЩмі і аЪиж 
лХШХгФкі б ЧШХкгЪ ЧШвФкФйж йіЩоХбЧвЧ ЩФйЧбШягЪбФккя; 

а) лШжбФмкЧї биФЩкЧЩмі; 
2) лХШХгФпФ б ЧШХкгЪ гия бХгХккя мЧбФШкЧвЧ ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ бжШЧакжомбФ 

кФ ЩмШЧз гЧ ЧгкЧвЧ ШЧзЪ еХйХиькжЫ гіиякЧз ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ лШжекФпХккя 
гХШдФбкЧї мФ зЧйЪкФиькЧї биФЩкЧЩмі (зШій мжЫ, сЧ лХШХаЪбФюмь Ъ лЧЩміЦкЧйЪ зЧШжЩмЪбФккі 
ЧЩіа, язі кХ кФиХдФмь гЧ гХШдФбкжЫ, зЧйЪкФиькжЫ ліглШжєйЩмб, ЪЩмФкЧб, ЧШвФкіеФоіЦ), Ф 
мФзЧд еХйХиькжЫ гіиякЧз, сЧ еФижржижЩя Ъ зЧиХзмжбкіЦ биФЩкЧЩмі зЧиХзмжбкЧвЧ 
ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ ліглШжєйЩмбФ, ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ зЧЧлХШФмжбЪ, 
ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ ФзоіЧкХШкЧвЧ мЧбФШжЩмбФ, кХШЧелЧгіиХкжЫ мФ кХбжмШХаЪбФкжЫ 
еХйХиькжЫ гіиякЧз і еХйХиькжЫ пФЩмЧз (лФїб) егіЦЩкюємьЩя кФ мФзжЫ ЪйЧбФЫ: 

Ф) ШЧейіШ ЧШХкгкЧї лиФмж кХ йЧдХ лХШХбжсЪбФмж 8 бігЩЧмзіб кЧШйФмжбкЧї вШЧрЧбЧї 
Чоікзж еХйХиькЧї гіиякзж, сЧ бжекФпФємьЩя біг ЩХШХгкьЧї кЧШйФмжбкЧї вШЧрЧбЧї Чоікзж 
Чгжкжоі лиЧсі Шіииі лЧ ЧаиФЩмі; 



ГФеХмФ "ВЩХ лШЧ аЪЫвФимХШЩьзжЦ Чаиіз" 132 gazeta.vobu.ua 
 

 

а) ЧШХкгФШ еХйХиькЧї гіиякзж кХ йФє лШФбФ кФ: 
 зЧйлХкЩФоію биФЩкжЫ бжмШФм кФ лЧиілрХккя еХйХиькЧї гіиякзж; 

 лЧкЧбиХккя гЧвЧбЧШЪ ЧШХкгж еХйиі, ЪзиФгХккя гЧвЧбЧШЪ ЧШХкгж еХйиі кФ 
кЧбжЦ ЩмШЧз е бжзЧШжЩмФккяй лХШХбФдкЧвЧ лШФбФ ЧШХкгФШя; 

 лХШХгФпЪ еХйХиькЧї гіиякзж б ЩЪаЧШХкгЪ; 

 бЩмФкЧбиХккя еХйХиькЧвЧ ЩХШбімЪмЪ; 
 ейікЪ Ъвігь еХйХиькЧї гіиякзж; 

 аЪгібкжомбЧ кФ еХйХиькіЦ гіиякоі Ча'єзміб кХШЪЫЧйЧвЧ йФЦкФ (аЪгібХиь, 
ЩлЧШЪг); 

 еФзиФгХккя кФ еХйХиькіЦ гіиякоі аФвФмЧШіпкжЫ кФЩФгдХкь; 

 лХШХбФдкХ лШФбЧ кФ зЪлібию ЧШХкгЧбФкЧї еХйХиькЧї гіиякзж Ъ ШФеі її лШЧгФдЪ; 

 бігпЪдХккя, лХШХгФпЪ б еФЩмФбЪ (ілЧмХзЪ) лШФбФ зЧШжЩмЪбФккя еХйХиькЧю 
гіиякзЧю; 

 лЧгіи еХйХиькЧї гіиякзж, Ча'єгкФккя її е ікрЧю еХйХиькЧю гіиякзЧю; 

 бжзЧШжЩмФккя гия биФЩкжЫ лЧмШХа кФябкжЫ кФ еХйХиькіЦ гіиякоі 
еФвФиькЧлЧржШХкжЫ зЧШжЩкжЫ зЧлФижк, мЧШнЪ, иіЩЪ, бЧгкжЫ Ча'єзміб, Ф мФзЧд 
ікржЫ зЧШжЩкжЫ биФЩмжбЧЩмХЦ еХйиі; 

 ейікЪ оіиьЧбЧвЧ лШжекФпХккя еХйХиькЧї гіиякзж; 
б) гЧвЧбіШ ЧШХкгж еХйХиькЧї гіиякзж ЪзиФгФємьЩя ижрХ б ХиХзмШЧккіЦ нЧШйі, мФ 

еФЩбігпЪємьЩя збФиінізЧбФкжйж ХиХзмШЧккжйж ліглжЩФйж ЧШХкгФШя і ЧШХкгЧгФбоя; 
в) лХШХгФпФ б ЧШХкгЪ еХйХиькЧї гіиякзж егіЦЩкюємьЩя аХе лШЧбХгХккя еХйХиькжЫ 

мЧШвіб; 
ґ) нЧШйЪбФккя еХйХиькЧї гіиякзж е йХмЧю лХШХгФпі її б ЧШХкгЪ егіЦЩкюємьЩя аХе 

бкХЩХккя бігЧйЧЩмХЦ лШЧ мФзЪ еХйХиькЪ гіиякзЪ гЧ ДХШдФбкЧвЧ еХйХиькЧвЧ зФгФЩмШЪ 
(гХШдФбкЧї ШХєЩмШФоії) мФ лШжЩбЧєккя їЦ зФгФЩмШЧбЧвЧ кЧйХШФ, кФ лігЩмФбі мХЫкіпкЧї 
гЧзЪйХкмФоії іе еХйиХЪЩмШЧю сЧгЧ ікбХкмФШжеФоії еХйХиь, язФ ШЧеШЧаияємьЩя еФ ШірХккяй 
ЧШвФкЪ, ЪлЧбкЧбФдХкЧвЧ лХШХгФбФмж еХйХиькЪ гіиякзЪ б ЧШХкгЪ, мФ еФмбХШгдЪємьЩя мФзжй 
ЧШвФкЧй. ТФзФ мХЫкіпкФ гЧзЪйХкмФоія бзиюпФє ижрХ: 

 лЧяЩкюбФиькЪ еФлжЩзЪ; 
 йФмХШіФиж мЧлЧвШФнЧ-вХЧгХежпкжЫ бжрЪзЪбФкь; 

 бігЧйЧЩмі лШЧ ЧапжЩиХккя лиЧсі еХйХиькЧї гіиякзж; 

 зФгФЩмШЧбжЦ лиФк еХйХиькЧї гіиякзж; 
 лХШХиіз ЧайХдХкь Ъ бжзЧШжЩмФккі еХйХиькЧї гіиякзж; 

 бігЧйЧЩмі лШЧ бЩмФкЧбиХкі йХдЧбі екФзж. 
ТХЫкіпкФ гЧзЪйХкмФоія іе еХйиХЪЩмШЧю сЧгЧ ікбХкмФШжеФоії еХйХиь, язФ 

ШЧеШЧаияємьЩя біглЧбігкЧ гЧ оьЧвЧ ліглЪкзмЪ, кХ йЧдХ лХШХгаФпФмж лЧгіи, Ча'єгкФккя 
еХйХиькжЫ гіиякЧз. 

ВіглЧбігкіЩмь мХЫкіпкЧї гЧзЪйХкмФоії іе еХйиХЪЩмШЧю сЧгЧ ікбХкмФШжеФоії еХйХиь, 
ЩзиФгХкЧї б ХиХзмШЧккіЦ нЧШйі, лЧиЧдХккяй кЧШйФмжбкЧ-мХЫкіпкжЫ гЧзЪйХкміб, кЧШй і 
лШФбжи Ъ ЩнХШі еХйиХЪЩмШЧю еФЩбігпЪємьЩя збФиінізЧбФкжй ХиХзмШЧккжй ліглжЩЧй, сЧ 
аФеЪємьЩя кФ збФиінізЧбФкЧйЪ ЩХШмжнізФмі ХиХзмШЧккЧвЧ ліглжЩЪ, ЩХШмжнізЧбФкЧвЧ 
ікдХкХШФ-еХйиХблЧШягкжзФ, язжЦ біглЧбігФє еФ язіЩмь ШЧаім іе еХйиХЪЩмШЧю, е 
бжзЧШжЩмФккяй збФиінізЧбФкЧї ХиХзмШЧккЧї лЧекФпзж пФЩЪ, Ф ЩзиФгХкЧї Ъ лФлХШЧбіЦ нЧШйі - 
ліглжЩЧй мФ ЧЩЧажЩмЧю лХпФмзЧю ЩХШмжнізЧбФкЧвЧ ікдХкХШФ-еХйиХблЧШягкжзФ, язжЦ 
біглЧбігФє еФ язіЩмь ШЧаім іе еХйиХЪЩмШЧю. 

ТжйпФЩЧбХ еаХШівФккя мХЫкіпкЧї гЧзЪйХкмФоії іе еХйиХЪЩмШЧю сЧгЧ ікбХкмФШжеФоії 
еХйХиь, ЩзиФгХкЧї Ъ лФлХШЧбіЦ мФ ХиХзмШЧккіЦ нЧШйФЫ, ШФеЧй іе ШірХккяй лШЧ її 
еФмбХШгдХккя Ъ лХШіЧг бЧєккЧвЧ ЩмФкЪ еФаХелХпЪє ЧШвФк бжзЧкФбпЧї биФгж, ЧШвФк йіЩоХбЧвЧ 
ЩФйЧбШягЪбФккя, язжЦ її еФмбХШгжб, е кФЩмЪлкЧю лХШХгФпХю гЧ ДХШдФбкЧвЧ нЧкгЪ 
гЧзЪйХкмФоії іе еХйиХЪЩмШЧю мФ Чоікзж еХйХиь. ТХЫкіпкФ гЧзЪйХкмФоія іе еХйиХЪЩмШЧю 
сЧгЧ ікбХкмФШжеФоії еХйХиь, ЩзиФгХкФ б ХиХзмШЧккіЦ нЧШйі, лШЧмявЧй л'ямж гкіб ліЩия її 
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еФмбХШгдХккя кФлШФбияємьЩя ЧШвФкЧй, язжЦ її еФмбХШгжб, ХиХзмШЧккЧю лЧрмЧю гЧ 
оХкмШФиькЧвЧ ЧШвФкЪ бжзЧкФбпЧї биФгж, сЧ ШХФиіеЪє гХШдФбкЪ лЧиімжзЪ Ъ ЩнХШі еХйХиькжЫ 
бігкЧЩжк (ФаЧ гЧ бжекФпХкЧвЧ кжй мХШжмЧШіФиькЧвЧ ЧШвФкЪ, гХШдФбкЧвЧ ліглШжєйЩмбФ, сЧ 
кФиХджмь гЧ ЩнХШж ЦЧвЧ ЪлШФбиіккя). 

ТХЫкіпкФ гЧзЪйХкмФоія іе еХйиХЪЩмШЧю сЧгЧ ікбХкмФШжеФоії еХйХиь, ШЧеШЧаиХкФ 
біглЧбігкЧ гЧ ліглЪкзмЪ 2 оьЧвЧ лЪкзмЪ, є гЧгФмзЧй гЧ гЧвЧбЧШЪ ЧШХкгж еХйиі. 

ЗХйХиькФ гіиякзФ, нЧШйЪбФккя язЧї егіЦЩкюбФиЧЩя е йХмЧю лХШХгФпі б ЧШХкгЪ 
біглЧбігкЧ гЧ ліглЪкзмЪ 2 оьЧвЧ лЪкзмЪ, ббФдФємьЩя ЩнЧШйЧбФкЧю е йЧйХкмЪ ЪзиФгХккя 
гЧвЧбЧШЪ її ЧШХкгж і лШжлжкяє аЪмж Ча'єзмЧй ожбіиькжЫ лШФб е йЧйХкмЪ лШжлжкХккя 
гЧвЧбЧШЪ її ЧШХкгж, гия ЪзиФгХккя язЧвЧ мФзФ еХйХиькФ гіиякзФ аЪиФ ЩнЧШйЧбФкФ. 

К ШірХккі лШЧ лХШХгФпЪ б ЧШХкгЪ еХйХиькЧї гіиякзж, ЩнЧШйЧбФкЧї біглЧбігкЧ гЧ 
ліглЪкзмЪ 2 оьЧвЧ лЪкзмЪ, мФ гЧвЧбЧШі її ЧШХкгж кХ еФекФпФюмьЩя бігЧйЧЩмі лШЧ зФгФЩмШЧбжЦ 
кЧйХШ еХйХиькЧї гіиякзж; 

г) бжйЧвж оьЧвЧ КЧгХзЩЪ мФ ЗФзЧкЪ КзШФїкж "ПШЧ ЧШХкгЪ еХйиі" сЧгЧ йікійФиькЧвЧ 
ЩмШЧзЪ гЧвЧбЧШЪ ЧШХкгж еХйиі кХ еФЩмЧЩЧбЪюмьЩя гЧ гЧвЧбЧШіб, ЪзиФгХкжЫ біглЧбігкЧ гЧ 
ліглЪкзмЪ 2 оьЧвЧ лЪкзмЪ; 

Х) лШФбЧ ЧШХкгж еХйХиькЧї гіиякзж, лХШХгФкЧї б ЧШХкгЪ біглЧбігкЧ гЧ ліглЪкзмЪ 2 
оьЧвЧ лЪкзмЪ, кХ лігиявФє гХШдФбкіЦ ШХєЩмШФоії. ДЧвЧбіШ ЧШХкгж еХйиі, Ф мФзЧд ейікж гЧ 
кьЧвЧ, гЧвЧбіШ лШЧ ШЧеіШбФккя мФзЧвЧ гЧвЧбЧШЪ ЧШХкгж лігиявФє гХШдФбкіЦ ШХєЩмШФоії. 
ДХШдФбкФ ШХєЩмШФоія гЧвЧбЧШЪ ЧШХкгж еХйиі егіЦЩкюємьЩя ШФЦЧккЧю біЦЩьзЧбЧю 
ФгйікіЩмШФоією б лЧШягзЪ, бжекФпХкЧйЪ ліглЪкзмЧй 10 оьЧвЧ лЪкзмЪ. ПШФбЧ ЧШХкгж 
еХйХиькЧї гіиякзж бжкжзФє е гкя гХШдФбкЧї ШХєЩмШФоії гЧвЧбЧШЪ ЧШХкгж еХйХиькЧї гіиякзж; 

є) лШжйіШкжз еФШХєЩмШЧбФкЧвЧ гЧвЧбЧШЪ ЧШХкгж еХйиі лШЧмявЧй мШьЧЫ ШЧаЧпжЫ гкіб е 
йЧйХкмЪ ЦЧвЧ ШХєЩмШФоії кФгЩжиФємьЩя ЧШХкгЧгФбоХй ХиХзмШЧккЧю лЧрмЧю гЧ 
оХкмШФиькЧвЧ ЧШвФкЪ бжзЧкФбпЧї биФгж, сЧ ШХФиіеЪє гХШдФбкЪ лЧиімжзЪ Ъ ЩнХШі еХйХиькжЫ 
бігкЧЩжк (ФаЧ гЧ бжекФпХкЧвЧ кжй мХШжмЧШіФиькЧвЧ ЧШвФкЪ, гХШдФбкЧвЧ ліглШжєйЩмбФ, сЧ 
кФиХджмь гЧ ЩнХШж ЦЧвЧ ЪлШФбиіккя); 

д) гЧвЧбіШ ЧШХкгж еХйиі кХ йЧдХ аЪмж лЧкЧбиХкжЦ, ЪзиФгХкжЦ кФ кЧбжЦ ЩмШЧз і 
лШжлжкяємьЩя еі ЩлижбЧй ЩмШЧзЪ, кФ язжЦ ЦЧвЧ ЪзиФгХкЧ; 

е) язсЧ гЧвЧбіШ ЧШХкгж еХйиі, ЪзиФгХкжЦ біглЧбігкЧ гЧ ліглЪкзмЪ 2 оьЧвЧ лЪкзмЪ, 
еФзікпжбЩя гЧ еажШФккя бШЧдФю, лЧЩіякЧвЧ ЧШХкгФШХй кФ еХйХиькіЦ гіиякоі, ЧШХкгФШ йФє 
лШФбЧ кФ еажШФккя мФзЧвЧ бШЧдФю е зЧйлХкЩФоією кжй ЧШХкгЧгФбою еажмзіб, ЩлШжпжкХкжЫ 
мжйпФЩЧбжй еФЦкяммяй еХйХиькЧї гіиякзж, Ъ ШЧейіШі ЧШХкгкЧї лиФмж еФ лХШіЧг е гкя 
еФзікпХккя ЩмШЧзЪ гії гЧвЧбЧШЪ ЧШХкгж гЧ гкя еФзікпХккя еажШФккя бШЧдФю; 

ж) гЧвЧбіШ ЧШХкгж еХйиі, ЪзиФгХкжЦ біглЧбігкЧ гЧ ліглЪкзмЪ 2 оьЧвЧ лЪкзмЪ, йЧдХ 
лХШХгаФпФмж лХШХгФпЪ б ЧШХкгЪ гХзіиьзЧЫ еХйХиькжЫ гіиякЧз Чгкжй ЧШХкгЧгФбоХй; 

і) еХйХиькі гіиякзж, еФекФпХкі б ФаеФоі гХб'ямЧйЪ лЪкзмЪ 24 оьЧвЧ ШЧегіиЪ, язі 
лХШХЫЧгямь Ъ зЧйЪкФиькЪ биФЩкіЩмь мХШжмЧШіФиькжЫ вШЧйФг Щіи, ЩХижс, йіЩм біглЧбігкЧ гЧ 
еФекФпХкЧвЧ лЪкзмЪ, йЧдЪмь аЪмж лХШХгФкі б ЧШХкгЪ Ъ лЧШягзЪ, бжекФпХкЧйЪ ліглЪкзмЧй 2 
оьЧвЧ лЪкзмЪ, аХе гХШдФбкЧї ШХєЩмШФоії лШФбФ зЧйЪкФиькЧї биФЩкЧЩмі кФ мФзі еХйХиькі 
гіиякзж; 

ї) лХШХгФпФ б ЧШХкгЪ гия бХгХккя мЧбФШкЧвЧ ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ бжШЧакжомбФ 
еХйХиькЧї гіиякзж ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ лШжекФпХккя гХШдФбкЧї, зЧйЪкФиькЧї 
биФЩкЧЩмі, язФ кХ бігкХЩХкФ гЧ еХйХиь гия бХгХккя мЧбФШкЧвЧ ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ 
бжШЧакжомбФ, егіЦЩкюємьЩя аХе ейікж її оіиьЧбЧвЧ лШжекФпХккя; 

3) биФЩкжзж, зЧШжЩмЪбФпі еХйХиькжЫ гіиякЧз кХ кХЩЪмь біглЧбігФиькЧЩмі еФ 
кХбжзЧкФккя бжйЧв сЧгЧ бжзЧШжЩмФккя еХйХиь еФ оіиьЧбжй лШжекФпХккяй, сЧ лЧиявФє Ъ 
кХбжзЧШжЩмФккі еХйХиькЧї гіиякзж, лШФбЧ биФЩкЧЩмі, зЧШжЩмЪбФккя язЧю бжкжзиЧ гЧ 
ббХгХккя бЧєккЧвЧ ЩмФкЪ; 

4) лХШХгФпФ еХйХиькжЫ гіиякЧз гХШдФбкЧї, зЧйЪкФиькЧї биФЩкЧЩмі б ЧШХкгЪ аХе 
лШЧбХгХккя еХйХиькжЫ мЧШвіб, зШій бжлФгзіб, бжекФпХкжЫ пФЩмжкЧю гШЪвЧю ЩмФммі 134 оьЧвЧ 
КЧгХзЩЪ, гЧлЪЩзФємьЩя мФзЧд гия: 
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Ф) ШЧейісХккя бжШЧакжпжЫ лЧмЪдкЧЩмХЦ ліглШжєйЩмб, лХШХйісХкжЫ (ХбФзЪЦЧбФкжЫ) іе 
еЧкж аЧЦЧбжЫ гіЦ (Ъ мЧйЪ пжЩиі мжЫ, сЧ йФюмь ЩмШФмХвіпкХ екФпХккя гия ХзЧкЧйізж мФ 
аХелХзж гХШдФбж); 

а) ШЧейісХккя ШіпзЧбжЫ лЧШміб (мХШйікФиіб) кФ Шіпоі ДЪкФЦ, гЧоіиькіЩмь аЪгібкжомбФ 
(ШЧержШХккя) язжЫ бжекФпХкФ ШірХккяй оХкмШФиькЧвЧ ЧШвФкЪ бжзЧкФбпЧї биФгж, сЧ 
еФаХелХпЪє нЧШйЪбФккя гХШдФбкЧї лЧиімжзж Ъ ЩнХШі бкЪмШіркьЧвЧ бЧгкЧвЧ мШФкЩлЧШмЪ, 
біглЧбігкЧ гЧ лЪкзмЪ 111 ШЧегіиЪ XII "ПШжзікоХбі мФ лХШХЫігкі лЧиЧдХккя" ЗФзЧкЪ КзШФїкж 
"ПШЧ бкЪмШіркіЦ бЧгкжЦ мШФкЩлЧШм"; ШЧейісХккя йЪиьмжйЧгФиькжЫ мХШйікФиіб мФ 
бжШЧакжпЧ-лХШХбФкмФдЪбФиькжЫ зЧйлиХзЩіб, гЧоіиькіЩмь аЪгібкжомбФ (ШЧержШХккя) язжЫ 
бжекФпХкФ оХкмШФиькжй ЧШвФкЧй бжзЧкФбпЧї биФгж, сЧ еФаХелХпЪє нЧШйЪбФккя мФ ШХФиіеЪє 
гХШдФбкЪ лЧиімжзЪ Ъ ЩнХШі мШФкЩлЧШмЪ, біглЧбігкЧ гЧ ЩмФммі 43 ЗФзЧкЪ КзШФїкж "ПШЧ 
мШФкЩлЧШм"; 

б) аЪгібкжомбФ йХШХд ХиХзмШЧлЧЩмФпФккя, вФеЧШЧелЧгіиькжЫ, бЧгЧлШЧбігкжЫ, 
мХлиЧлШЧбігкжЫ, зФкФиіеФоіЦкжЫ йХШХд, ХиХзмШЧккжЫ зЧйЪкізФоіЦкжЫ йХШХд, Ча'єзміб 
йФвіЩмШФиькжЫ вФеЧлШЧбЧгіб; 

в) мЧбФШкЧвЧ ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ бжШЧакжомбФ; 
ґ) ШЧейісХккя йЧШЩьзжЫ лЧШміб. 
ПЧШягЧз бжекФпХккя ліглШжєйЩмб, бжШЧакжпі лЧмЪдкЧЩмі язжЫ лігиявФюмь 

лХШХйісХккю (ХбФзЪФоії) іе еЧкж аЧЦЧбжЫ гіЦ, мФ ЧЩіа, язжй кФгФємьЩя лШФбЧ кФ ЧгХШдФккя б 
ЧШХкгЪ аХе лШЧбХгХккя еХйХиькжЫ мЧШвіб еХйХиькЧї гіиякзж гХШдФбкЧї, зЧйЪкФиькЧї 
биФЩкЧЩмі гия ШЧейісХккя бжШЧакжпжЫ лЧмЪдкЧЩмХЦ ліглШжєйЩмб, лХШХйісХкжЫ 
(ХбФзЪЦЧбФкжЫ) іе еЧкж аЧЦЧбжЫ гіЦ, еФмбХШгдЪємьЩя КФаікХмЧй МікіЩмШіб КзШФїкж. ТФзжЦ 
лЧШягЧз лЧбжкХк лХШХгаФпФмж, Ъ мЧйЪ пжЩиі, еажШФккя бігЧйЧЩмХЦ, кХЧаЫігкжЫ гия ШЧевиягЪ 
лжмФккя лШЧ бЩмФкЧбиХккя мФ ейікЪ оіиьЧбЧвЧ лШжекФпХккя еХйХиькЧї гіиякзж біглЧбігкЧ 
гЧ ліглЪкзмЪ 11 оьЧвЧ лЪкзмЪ. 

ПХШХиіз ЧЩіа, язжй кФгФємьЩя лШФбЧ кФ ЧгХШдФккя б ЧШХкгЪ аХе лШЧбХгХккя 
еХйХиькжЫ мЧШвіб еХйХиькЧї гіиякзж гХШдФбкЧї, зЧйЪкФиькЧї биФЩкЧЩмі гия ШЧейісХккя 
бжШЧакжпжЫ лЧмЪдкЧЩмХЦ ліглШжєйЩмб, лХШХйісХкжЫ (ХбФзЪЦЧбФкжЫ) іе еЧкж аЧЦЧбжЫ гіЦ, Ф 
мФзЧд лХШХиіз ліглШжєйЩмб, бжШЧакжпі лЧмЪдкЧЩмі язжЫ лігиявФюмь лХШХйісХккю 
(ХбФзЪФоії) іе еЧкж аЧЦЧбжЫ гіЦ, бжекФпФюмьЩя Щліиькжй ШірХккяй ЧаиФЩкЧї, КжїбЩьзЧї 
йіЩьзЧї біЦЩьзЧбЧї ФгйікіЩмШФоії, е мХШжмЧШії язЧї лХШХйісЪюмьЩя (ХбФзЪююмьЩя) бжШЧакжпі 
лЧмЪдкЧЩмі, мФ ЧаиФЩкЧї, КжїбЩьзЧї йіЩьзЧї біЦЩьзЧбЧї ФгйікіЩмШФоії (Ф Ъ ШФеі лШжлжкХккя ФаЧ 
ЩзФЩЪбФккя бЧєккЧвЧ ЩмФкЪ кФ біглЧбігкіЦ мХШжмЧШії - ЧаиФЩкЧї, КжїбЩьзЧї йіЩьзЧї гХШдФбкЧї 
ФгйікіЩмШФоії), кФ мХШжмЧШію язЧї мФзі лЧмЪдкЧЩмі лХШХйісЪюмьЩя (ХбФзЪююмьЩя). 

Дия ШЧейісХккя Ча'єзміб гия мжйпФЩЧбЧвЧ лШЧджбФккя бкЪмШіркьЧ лХШХйісХкжЫ ЧЩіа 
еХйХиькі гіиякзж зЧйЪкФиькЧї биФЩкЧЩмі кФгФюмьЩя Ъ лЧЩміЦкХ зЧШжЩмЪбФккя бжзЧкФбпжй 
ЧШвФкФй ЩіиьЩьзжЫ, ЩХижскжЫ, йіЩьзжЫ ШФг. ПХШХгФпФ еХйХиькжЫ гіиякЧз гХШдФбкЧї, 
зЧйЪкФиькЧї биФЩкЧЩмі гия мФзжЫ оіиХЦ ніежпкжй, юШжгжпкжй ЧЩЧаФй кФ ікржЫ ШХпЧбжЫ 
лШФбФЫ еФаЧШЧкяємьЩя. 

РЧейісХккя мжйпФЩЧбжЫ ЩлЧШЪг, їЫ зЧйлиХзЩіб, лШжекФпХкжЫ гия джммєеФаХелХпХккя 
(мжйпФЩЧбЧвЧ лШЧджбФккя мФ ЧаЩиЪвЧбЪбФккя) бкЪмШіркьЧ лХШХйісХкжЫ ЧЩіа, Ф мФзЧд 
ікдХкХШкжЫ йХШХд, кХЧаЫігкжЫ гия нЪкзоіЧкЪбФккя мФзжЫ ЩлЧШЪг, йЧдХ егіЦЩкюбФмжЩя кФ 
еХйХиькжЫ гіиякзФЫ ЪЩіЫ зФмХвЧШіЦ еХйХиь (зШій еХйХиь лШжШЧгкЧ-еФлЧбігкЧвЧ нЧкгЪ мФ 
ікрЧвЧ лШжШЧгЧЧЫЧШЧккЧвЧ лШжекФпХккя, еХйХиь іЩмЧШжзЧ-зЪиьмЪШкЧвЧ лШжекФпХккя, 
еХйХиь иіЩЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ лШжекФпХккя) аХе ейікж оіиьЧбЧвЧ лШжекФпХккя еХйХиькЧї 
гіиякзж. РЧейісХккя кФ еФекФпХкжЫ еХйХиькжЫ гіиякзФЫ ікржЫ Ча'єзміб егіЦЩкюємьЩя 
біглЧбігкЧ гЧ оіиьЧбЧвЧ лШжекФпХккя еХйХиькжЫ гіиякЧз. 

КйЧбж гЧвЧбЧШЪ ЧШХкгж еХйХиькжЫ гіиякЧз Ъ бжлФгзФЫ, бжекФпХкжЫ ліглЪкзмФйж "Ф" - 
"б" оьЧвЧ ліглЪкзмЪ, бжекФпФюмьЩя е ЪШФЫЪбФккяй мФзжЫ ЧЩЧаижбЧЩмХЦ: 

 ЧШХкгФШ кХ йФє лШФбФ ейікюбФмж оіиьЧбХ лШжекФпХккя еХйХиькЧї гіиякзж; 

 бігпЪдХккя, еФЩмФбФ (ілЧмХзФ) лШФбФ зЧШжЩмЪбФккя еХйХиькЧю гіиякзЧю 
еФаЧШЧкяємьЩя; 
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 лХШХгФпФ еХйХиькЧї гіиякзж б ЩЪаЧШХкгЪ еФаЧШЧкяємьЩя; 

 ЧШХкгФШ еЧаЧб'яеФкжЦ егіЦЩкжмж ШЧейісХккя Ча'єзміб, гия язжЫ еХйХиькФ 
гіиякзФ лХШХгФкФ б ЧШХкгЪ, лШЧмявЧй ЩмШЧзЪ, бжекФпХкЧвЧ гЧвЧбЧШЧй ЧШХкгж 
еХйХиькЧї гіиякзж (е лШжлжкХккяй ЧШХкгЧгФбоХй гії мФзЧвЧ гЧвЧбЧШЪ, язсЧ 
ЧШХкгФШ кХ бжзЧкФб оХ еЧаЧб'яеФккя, б ЧгкЧЩмЧШЧккьЧйЪ лЧШягзЪ, аХе 
ЪШФЫЪбФккя бЧиХбжябиХккя ЧШХкгФШя); 

 лХШХгФпФ б ЧШХкгЪ еХйХиькжЫ гіиякЧз гХШдФбкЧї, зЧйЪкФиькЧї биФЩкЧЩмі кХ 
гЧлЪЩзФємьЩя, язсЧ еХйХиькФ гіиякзФ бігкХЩХкФ гЧ зФмХвЧШії еХйХиь лШжШЧгкЧ-
еФлЧбігкЧвЧ мФ ікрЧвЧ лШжШЧгЧЧЫЧШЧккЧвЧ лШжекФпХккя, еХйХиь іЩмЧШжзЧ-
зЪиьмЪШкЧвЧ лШжекФпХккя; 

5) аХеЧлиФмкФ лХШХгФпФ еХйХиь гХШдФбкЧї, зЧйЪкФиькЧї биФЩкЧЩмі Ъ лШжбФмкЪ 
биФЩкіЩмь, кФгФккя гЧебЧиіб кФ ШЧеШЧаиХккя гЧзЪйХкмФоії іе еХйиХЪЩмШЧю е йХмЧю мФзЧї 
аХеЧлиФмкЧї лХШХгФпі, ШЧеШЧаиХккя мФзЧї гЧзЪйХкмФоії еФаЧШЧкяємьЩя; 

6) нЧШйЪбФккя еХйХиькжЫ гіиякЧз ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ лШжекФпХккя, еФекФпХкжЫ 
Ъ ліглЪкзмі "Ф" ліглЪкзмЪ 1 оьЧвЧ лЪкзмЪ, зШій мжЫ, сЧ лХШХгФюмьЩя б ЧШХкгЪ біглЧбігкЧ гЧ 
ліглЪкзмЪ 2 оьЧвЧ лЪкзмЪ, еФаЧШЧкяємьЩя; 

7) еХйХиькі мЧШвж сЧгЧ лШФб ЧШХкгж, ХйнімХбежЩЪ, ЩЪлХШніоію сЧгЧ еХйХиькжЫ 
гіиякЧз ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ лШжекФпХккя гХШдФбкЧї, зЧйЪкФиькЧї биФЩкЧЩмі кХ 
лШЧбЧгямьЩя. 

ЗХйХиькі гіиякзж ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ лШжекФпХккя гХШдФбкЧї, зЧйЪкФиькЧї 
биФЩкЧЩмі, лШФбФ ЧШХкгж, ХйнімХбежЩЪ сЧгЧ язжЫ бжЩмФбиХкі кФ еХйХиькі мЧШвж, 
лХШХйЧдХоь Ъ язжЫ кХ бжекФпХкжЦ, лігиявФюмь лХШХгФпі б ЧШХкгЪ кФ ЪйЧбФЫ, бжекФпХкжЫ 
ліглЪкзмЧй 2 оьЧвЧ лЪкзмЪ. ВжйЧвж пФЩмжкж л'ямЧї ЩмФммі 136 оьЧвЧ КЧгХзЩЪ Ъ ШФеі лХШХгФпі 
мФзжЫ еХйХиькжЫ гіиякЧз б ЧШХкгЪ кХ еФЩмЧЩЧбЪюмьЩя. 

ЗХйХиькі мЧШвж сЧгЧ кФаЪммя лШФбФ ЧШХкгж, ХйнімХбежЩЪ, ЩЪлХШніоію сЧгЧ 
еХйХиькжЫ гіиякЧз ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ лШжекФпХккя гХШдФбкЧї, зЧйЪкФиькЧї 
биФЩкЧЩмі, язі ЧвЧиЧрХкі і кХ еФбХШрХкі гЧ кФаШФккя пжккЧЩмі ожй ліглЪкзмЧй, ббФдФюмьЩя 
ЩзФЩЧбФкжйж. 

ОвЧиЧрХккя кЧбжЫ еХйХиькжЫ мЧШвіб сЧгЧ кФаЪммя лШФбФ ЧШХкгж, ХйнімХбежЩЪ, 
ЩЪлХШніоію сЧгЧ еХйХиькжЫ гіиякЧз ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ лШжекФпХккя гХШдФбкЧї, 
зЧйЪкФиькЧї биФЩкЧЩмі еФаЧШЧкяємьЩя; 

8) еХйиХзЧШжЩмЪбФпі, язі бжзЧШжЩмЧбЪюмь еХйХиькі гіиякзж ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ 
лШжекФпХккя гХШдФбкЧї, зЧйЪкФиькЧї биФЩкЧЩмі кФ лШФбі лЧЩміЦкЧвЧ зЧШжЩмЪбФккя (зШій 
гХШдФбкжЫ, зЧйЪкФиькжЫ ліглШжєйЩмб, ЪЩмФкЧб, ЧШвФкіеФоіЦ), ХйнімХбежЩЪ, йЧдЪмь 
лХШХгФбФмж мФзі еХйХиькі гіиякзж б ЧШХкгЪ ЩмШЧзЧй гЧ ЧгкЧвЧ ШЧзЪ гия бХгХккя мЧбФШкЧвЧ 
ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ бжШЧакжомбФ. К ШФеі лХШХгФпі лЧЩміЦкжй зЧШжЩмЪбФпХй еХйХиькЧї 
гіиякзж б ЧШХкгЪ біглЧбігкЧ гЧ оьЧвЧ ліглЪкзмЪ лШФбЧ лЧЩміЦкЧвЧ зЧШжЩмЪбФккя 
еаХШівФємьЩя, Ф бжйЧвж пФЩмжкж л'ямЧї ЩмФммі 116 оьЧвЧ КЧгХзЩЪ, ФаеФоЪ мШХмьЧвЧ пФЩмжкж 
пХмбХШмЧї ЩмФммі 1021 оьЧвЧ КЧгХзЩЪ сЧгЧ лХШХгФпі мФзЧї еХйХиькЧї гіиякзж б ЧШХкгЪ кХ 
еФЩмЧЩЧбЪюмьЩя. К ШФеі лХШХгФпі б ЧШХкгЪ еХйХиькЧї гіиякзж біглЧбігкЧ гЧ оьЧвЧ ліглЪкзмЪ 
еФЩмЧЩЧбЪюмьЩя лЧиЧдХккя ліглЪкзмЪ "ї" ліглЪкзмЪ 2 оьЧвЧ лЪкзмЪ. 

ДЧвЧбіШ ЧШХкгж еХйХиькЧї гіиякзж, сЧ лХШХгФємьЩя б ЧШХкгЪ лЧЩміЦкжй 
зЧШжЩмЪбФпХй, ХйнімХбмЧй біглЧбігкЧ гЧ оьЧвЧ ліглЪкзмЪ, ЪзиФгФємьЩя б ХиХзмШЧккіЦ 
нЧШйі. ТФзжЦ гЧвЧбіШ, Ф мФзЧд ейікж гЧ кьЧвЧ, гЧвЧбіШ лШЧ ШЧеіШбФккя мФзЧвЧ гЧвЧбЧШЪ 
ЧШХкгж лігиявФюмь гХШдФбкіЦ ШХєЩмШФоії, сЧ егіЦЩкюємьЩя ШФЦЧккЧю біЦЩьзЧбЧю 
ФгйікіЩмШФоією б лЧШягзЪ, бжекФпХкЧйЪ ліглЪкзмЧй 10 оьЧвЧ лЪкзмЪ. 

ПШФбЧ ЧШХкгж еХйХиькЧї гіиякзж, язХ бжкжзФє біглЧбігкЧ гЧ оьЧвЧ ліглЪкзмЪ, кХ 
лігиявФє гХШдФбкіЦ ШХєЩмШФоії. ПШФбЧ ЧШХкгж еХйХиькЧї гіиякзж бжкжзФє е гкя гХШдФбкЧї 
ШХєЩмШФоії гЧвЧбЧШЪ ЧШХкгж еХйиі. 

ОШХкгФШ еХйХиькЧї гіиякзж, лХШХгФкЧї б ЧШХкгЪ біглЧбігкЧ гЧ оьЧвЧ ліглЪкзмЪ, 
кФаЪбФє лШФб мФ ЧаЧб'яезіб ЧШХкгФШя е ЪШФЫЪбФккяй ЧЩЧаижбЧЩмХЦ, лХШХгаФпХкжЫ 
ліглЪкзмЧй "а" ліглЪкзмЪ 2 оьЧвЧ лЪкзмЪ. 
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ДЧвЧбіШ ЧШХкгж, ЪзиФгХкжЦ біглЧбігкЧ гЧ оьЧвЧ ліглЪкзмЪ, йЧдХ лХШХгаФпФмж 
лХШХгФпЪ б ЧШХкгЪ гХзіиьзЧЫ еХйХиькжЫ гіиякЧз Чгкжй ЧШХкгЧгФбоХй. 

ДЧвЧбіШ ЧШХкгж еХйиі, ЪзиФгХкжЦ біглЧбігкЧ гЧ оьЧвЧ ліглЪкзмЪ, кХ йЧдХ аЪмж 
лЧкЧбиХкжЦ, ЪзиФгХкжЦ кФ кЧбжЦ ЩмШЧз і лШжлжкяємьЩя еі ЩлижбЧй ЩмШЧзЪ, кФ язжЦ ЦЧвЧ 
ЪзиФгХкЧ. 

ВжйЧвж оьЧвЧ КЧгХзЩЪ мФ ЗФзЧкЪ КзШФїкж "ПШЧ ЧШХкгЪ еХйиі" сЧгЧ йікійФиькЧвЧ 
ЩмШЧзЪ гЧвЧбЧШЪ ЧШХкгж еХйиі кХ еФЩмЧЩЧбЪюмьЩя гЧ гЧвЧбЧШіб, ЪзиФгХкжЫ біглЧбігкЧ гЧ 
оьЧвЧ ліглЪкзмЪ. 

К ШФеі лХШХгФпі еХйХиькЧї гіиякзж б ЧШХкгЪ б лЧШягзЪ, бжекФпХкЧйЪ ожй ліглЪкзмЧй, 
зФгФЩмШЧбжЦ кЧйХШ язіЦ кХ лШжЩбЧєкЧ, Ъ гЧвЧбЧШі ЧШХкгж мФзЧї еХйХиькЧї гіиякзж 
зФгФЩмШЧбжЦ кЧйХШ кХ еФекФпФємьЩя; 

9) ЧШХкгФШі, ЩЪаЧШХкгФШі еХйХиькжЫ гіиякЧз ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ лШжекФпХккя 
ЪЩіЫ нЧШй биФЩкЧЩмі йЧдЪмь лХШХгФбФмж кФ ЩмШЧз гЧ ЧгкЧвЧ ШЧзЪ кФиХдкХ їй лШФбЧ ЧШХкгж, 
ЩЪаЧШХкгж ікріЦ ЧЩЧаі гия бжзЧШжЩмФккя еХйХиькЧї гіиякзж еФ оіиьЧбжй лШжекФпХккяй. 
ТФзФ лХШХгФпФ егіЦЩкюємьЩя аХе евЧгж биФЩкжзФ еХйХиькЧї гіиякзж кФ лігЩмФбі лжЩьйЧбЧвЧ 
гЧвЧбЧШЪ лШЧ лХШХгФпЪ лШФбФ еХйиХзЧШжЩмЪбФккя йід еХйиХзЧШжЩмЪбФпХй мФ ЧЩЧаЧю, язіЦ 
лХШХгФємьЩя лШФбЧ зЧШжЩмЪбФккя еХйХиькЧю гіиякзЧю, сЧ ЪзиФгФємьЩя б ХиХзмШЧккіЦ 
нЧШйі і йФє йіЩмжмж бігЧйЧЩмі лШЧ: 

 ЩмЧШЧкж гЧвЧбЧШЪ; 
 лШФбЧ еХйиХзЧШжЩмЪбФккя, язХ лХШХгФємьЩя (іе еФекФпХккяй лиЧсі, 

зФгФЩмШЧбЧвЧ кЧйХШФ еХйХиькЧї гіиякзж (еФ кФябкЧЩмі), її оіиьЧбЧвЧ 
лШжекФпХккя, йіЩоя ШЧемФрЪбФккя, гЧзЪйХкмФ, сЧ лЧЩбігпЪє лШФбЧ 
еХйиХзЧШжЩмЪбФккя); 

 ЩмШЧз, кФ язжЦ лХШХгФємьЩя лШФбЧ (іе еФекФпХккяй гФмж еФзікпХккя гії 
гЧвЧбЧШЪ). 

ПШЧ лХШХгФпЪ лШФбФ ЧШХкгж, ЩЪаЧШХкгж ЧЩЧаФ, язФ ЦЧвЧ лХШХгФиФ, лжЩьйЧбЧ 
лЧбігЧйияє ЧШХкгЧгФбоя (Ъ ШФеі лХШХгФпі лШФбФ ЩЪаЧШХкгж - ЧШХкгФШя) лШЧмявЧй л'ямж гкіб 
е гкя гХШдФбкЧї ШХєЩмШФоії гЧвЧбЧШЪ лШЧ лХШХгФпЪ лШФбФ еХйиХзЧШжЩмЪбФккя. ТФзХ 
лЧбігЧйиХккя йЧдХ мФзЧд аЪмж кФлШФбиХкЧ б мЧЦ ЩФйжЦ ЩмШЧз ЧЩЧаЧю, язФ лХШХгФиФ 
біглЧбігкХ лШФбЧ еХйиХзЧШжЩмЪбФккя, гЧ ЩіиьЩьзЧї, ЩХижскЧї, йіЩьзЧї ШФгж, кФ мХШжмЧШії 
мХШжмЧШіФиькЧї вШЧйФгж язЧї ШЧемФрЧбФкФ еХйХиькФ гіиякзФ. ЗФекФпХкжЦ ЧШвФк йіЩоХбЧвЧ 
ЩФйЧбШягЪбФккя, язжЦ ЧмШжйФб мФзХ лЧбігЧйиХккя, еЧаЧб'яеФкжЦ лЧбігЧйжмж лШЧ лХШХгФпЪ 
лШФбФ еХйиХзЧШжЩмЪбФккя биФЩкжзіб еХйХиькжЫ гіиякЧз, Ъ мЧйЪ пжЩиі рияЫЧй ШЧейісХккя 
біглЧбігкЧвЧ ЧвЧиЧрХккя Ъ еФвФиькЧгЧЩмЪлкжЫ йіЩояЫ кФЩХиХкжЫ лЪкзміб еФ йіЩоХй 
ШЧемФрЪбФккя еХйХиькжЫ гіиякЧз. 

ДЧвЧбіШ лШЧ лХШХгФпЪ лШФбФ еХйиХзЧШжЩмЪбФккя, сЧ ЪзиФгФємьЩя біглЧбігкЧ гЧ 
оьЧвЧ ліглЪкзмЪ, Ф мФзЧд ейікж гЧ кьЧвЧ, гЧвЧбіШ лШЧ ШЧеіШбФккя мФзЧвЧ гЧвЧбЧШЪ лігиявФє 
гХШдФбкіЦ ШХєЩмШФоії, сЧ егіЦЩкюємьЩя ШФЦЧккЧю біЦЩьзЧбЧю ФгйікіЩмШФоією Ъ Ккжеі 
ШХєЩмШФоії еХйиХбЧиЧгікь і еХйиХзЧШжЩмЪбФкь б ЪйЧбФЫ бЧєккЧвЧ ЩмФкЪ б лЧШягзЪ, 
бжекФпХкЧйЪ ліглЪкзмЧй 10 оьЧвЧ лЪкзмЪ. 

ПХШХЫіг лШФбФ ЧШХкгж, ЩЪаЧШХкгж еХйХиькЧї гіиякзж еФ гЧвЧбЧШЧй лШЧ лХШХгФпЪ 
лШФбФ еХйиХзЧШжЩмЪбФккя кХ лігиявФє гХШдФбкіЦ ШХєЩмШФоії. ПШФбЧ ЧШХкгж, ЩЪаЧШХкгж 
ббФдФємьЩя лХШХгФкжй е гкя гХШдФбкЧї ШХєЩмШФоії гЧвЧбЧШЪ лШЧ лХШХгФпЪ лШФбФ 
еХйиХзЧШжЩмЪбФккя і лШжлжкяємьЩя еі ЩлижбЧй ЩмШЧзЪ гії гЧвЧбЧШЪ лШЧ лХШХгФпЪ лШФбФ 
еХйиХзЧШжЩмЪбФккя. 

ДЧвЧбіШ лШЧ лХШХгФпЪ лШФбФ еХйиХзЧШжЩмЪбФккя йЧдХ лХШХгаФпФмж лХШХгФпЪ лШФбФ 
ЧШХкгж, ЩЪаЧШХкгж гХзіиьзЧЫ еХйХиькжЫ гіиякЧз Чгкжй ЧШХкгФШХй, ЩЪаЧШХкгФШХй. 

ОЩЧаФ, язіЦ лХШХгФкЧ лШФбЧ ЧШХкгж, ЩЪаЧШХкгж еХйХиькЧї гіиякзж, кФаЪбФє лШФб мФ 
ЧаЧб'яезіб, лХШХгаФпХкжЫ еФзЧкЧй гия ЩЪа'єзмФ біглЧбігкЧвЧ лШФбФ, е ЪШФЫЪбФккяй 
ЧЩЧаижбЧЩмХЦ, лХШХгаФпХкжЫ ліглЪкзмЧй "а" ліглЪкзмЪ 2 оьЧвЧ лЪкзмЪ. 

ДЧвЧбіШ лШЧ лХШХгФпЪ лШФбФ еХйиХзЧШжЩмЪбФккя кХ йЧдХ аЪмж лЧкЧбиХкжЦ, 
ЪзиФгХкжЦ кФ кЧбжЦ ЩмШЧз і лШжлжкяємьЩя еі ЩлижбЧй ЩмШЧзЪ, кФ язжЦ ЦЧвЧ ЪзиФгХкЧ; 
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10) зкжвФ ШХєЩмШФоії еХйиХбЧиЧгікь і еХйиХзЧШжЩмЪбФкь б ЪйЧбФЫ бЧєккЧвЧ ЩмФкЪ 
бХгХмьЩя ШФЦЧккЧю біЦЩьзЧбЧю ФгйікіЩмШФоією Ъ лФлХШЧбіЦ мФ ХиХзмШЧккіЦ нЧШйФЫ. К Ккжеі 
ШХєЩмШФоії еХйиХбЧиЧгікь і еХйиХзЧШжЩмЪбФкь б ЪйЧбФЫ бЧєккЧвЧ ЩмФкЪ егіЦЩкюємьЩя 
гХШдФбкФ ШХєЩмШФоія: 

 гЧвЧбЧШіб ЧШХкгж еХйХиькжЫ гіиякЧз ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ лШжекФпХккя, 
лХШХгФкжЫ б ЧШХкгЪ ЧШвФкФйж бжзЧкФбпЧї биФгж, ЧШвФкФйж йіЩоХбЧвЧ 
ЩФйЧбШягЪбФккя; 

 гЧвЧбЧШіб ЧШХкгж еХйХиькжЫ гіиякЧз ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ лШжекФпХккя, 
лХШХгФкжЫ б ЧШХкгЪ лЧЩміЦкжйж зЧШжЩмЪбФпФйж, ХйнімХбмФйж; 

 гЧвЧбЧШіб лШЧ лХШХгФпЪ лШФбФ еХйиХзЧШжЩмЪбФккя; 

 гЧвЧбЧШіб лШЧ бкХЩХккя ейік гЧ еФекФпХкжЫ Ъ оьЧйЪ ліглЪкзмі гЧвЧбЧШіб, 
гЧвЧбЧШіб лШЧ ШЧеіШбФккя еФекФпХкжЫ гЧвЧбЧШіб; 

 ейікж оіиьЧбЧвЧ лШжекФпХккя еХйХиькЧї гіиякзж Ъ лХШіЧг, зЧиж нЪкзоіЧкЪбФккя 
ДХШдФбкЧвЧ еХйХиькЧвЧ зФгФЩмШЪ лШжеЪлжкХкЧ. 

К Ккжеі ШХєЩмШФоії еХйиХбЧиЧгікь і еХйиХзЧШжЩмЪбФкь б ЪйЧбФЫ бЧєккЧвЧ ЩмФкЪ 
еФекФпФюмьЩя: 

Ф) Ъ бжлФгзЪ гХШдФбкЧї ШХєЩмШФоії гЧвЧбЧШіб ЧШХкгж еХйХиькжЫ гіиякЧз: 
 лиЧсФ, йіЩоХ ШЧемФрЪбФккя, оіиьЧбХ лШжекФпХккя еХйХиькЧї гіиякзж, сЧ 

лХШХгФємьЩя б ЧШХкгЪ; 

 ЩмШЧз гЧвЧбЧШЪ ЧШХкгж (іе еФекФпХккяй гФмж лЧпФмзЪ мФ гФмж еФзікпХккя гії 
гЧвЧбЧШЪ); 

 бігЧйЧЩмі лШЧ ЩмЧШЧкж гЧвЧбЧШЪ: гия вШЧйФгякжкФ КзШФїкж - ніежпкЧї ЧЩЧаж - 
ліглШжєйоя - зЧлія гЧбігзж лШЧ лШжЩбЧєккя ШХєЩмШФоіЦкЧвЧ кЧйХШФ ЧаиізЧбЧї 
зФШмзж лиФмкжзФ лЧгФмзіб ФаЧ зЧлія лФЩлЧШмФ (гия ніежпкжЫ ЧЩіа, язі пХШХе ЩбЧї 
ШХиівіЦкі лХШХзЧкФккя бігйЧбжижЩя біг лШжЦкяммя ШХєЩмШФоіЦкЧвЧ кЧйХШФ 
ЧаиізЧбЧї зФШмзж лиФмкжзФ лЧгФмзіб мФ лЧбігЧйжиж лШЧ оХ біглЧбігкжЦ 
зЧкмШЧиююпжЦ ЧШвФк і йФюмь бігйімзЪ б лФЩлЧШмі); гия юШжгжпкЧї ЧЩЧаж - 
кФЦйХкЪбФккя, ігХкмжнізФоіЦкжЦ зЧг Ъ ЄгжкЧйЪ гХШдФбкЧйЪ ШХєЩмШі 
юШжгжпкжЫ ЧЩіа, ніежпкжЫ ЧЩіа - ліглШжєйоіб мФ вШЧйФгЩьзжЫ нЧШйЪбФкь, 
йіЩоХекФЫЧгдХккя юШжгжпкЧї ЧЩЧаж, лЧЩФгФ мФ лШіебжсХ, ій'я, лЧ аФмьзЧбі 
ЧЩЧаж, язФ ліглжЩЪє гЧвЧбіШ біг ійХкі юШжгжпкЧї ЧЩЧаж; 

 ШХєЩмШФоіЦкжЦ кЧйХШ гЧвЧбЧШЪ ЧШХкгж; 
 бігЧйЧЩмі лШЧ ейікЪ, ШЧеіШбФккя гЧвЧбЧШЪ ЧШХкгж (іе еФекФпХккяй лігЩмФбж 

ШЧеіШбФккя); 
а) Ъ бжлФгзЪ гХШдФбкЧї ШХєЩмШФоії гЧвЧбЧШіб лШЧ лХШХгФпЪ лШФбФ еХйиХзЧШжЩмЪбФккя: 

 бігЧйЧЩмі лШЧ ЩмЧШЧкж гЧвЧбЧШЪ: гия вШЧйФгякжкФ КзШФїкж - ніежпкЧї ЧЩЧаж - 
ліглШжєйоя - зЧлія гЧбігзж лШЧ лШжЩбЧєккя ШХєЩмШФоіЦкЧвЧ кЧйХШФ ЧаиізЧбЧї 
зФШмзж лиФмкжзФ лЧгФмзіб ФаЧ зЧлія лФЩлЧШмФ (гия ніежпкжЫ ЧЩіа, язі пХШХе ЩбЧї 
ШХиівіЦкі лХШХзЧкФккя бігйЧбжижЩя біг лШжЦкяммя ШХєЩмШФоіЦкЧвЧ кЧйХШФ 
ЧаиізЧбЧї зФШмзж лиФмкжзФ лЧгФмзіб мФ лЧбігЧйжиж лШЧ оХ біглЧбігкжЦ 
зЧкмШЧиююпжЦ ЧШвФк і йФюмь бігйімзЪ б лФЩлЧШмі); гия юШжгжпкЧї ЧЩЧаж - 
кФЦйХкЪбФккя, ігХкмжнізФоіЦкжЦ зЧг Ъ ЄгжкЧйЪ гХШдФбкЧйЪ ШХєЩмШі 
юШжгжпкжЫ ЧЩіа, ніежпкжЫ ЧЩіа - ліглШжєйоіб мФ вШЧйФгЩьзжЫ нЧШйЪбФкь, 
йіЩоХекФЫЧгдХккя юШжгжпкЧї ЧЩЧаж, лЧЩФгФ мФ лШіебжсХ, ій'я, лЧ аФмьзЧбі 
ЧЩЧаж, язФ ліглжЩЪє гЧвЧбіШ біг ійХкі юШжгжпкЧї ЧЩЧаж; 

 бігЧйЧЩмі лШЧ лШФбЧ еХйиХзЧШжЩмЪбФккя, язХ лХШХгФємьЩя (іе еФекФпХккяй 
бжгЪ лШФбФ, гЧзЪйХкмФ, сЧ лЧЩбігпЪє лШФбЧ еХйиХзЧШжЩмЪбФккя); 

 бігЧйЧЩмі лШЧ еХйХиькЪ гіиякзЪ (іе еФекФпХккяй лиЧсі, зФгФЩмШЧбЧвЧ кЧйХШФ 
еХйХиькЧї гіиякзж (еФ кФябкЧЩмі), її оіиьЧбЧвЧ лШжекФпХккя, йіЩоя 
ШЧемФрЪбФккя); 
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 ЩмШЧз, кФ язжЦ лХШХгФємьЩя лШФбЧ (іе еФекФпХккяй гФмж лЧпФмзЪ мФ гФмж 
еФзікпХккя гії гЧвЧбЧШЪ); 

 бігЧйЧЩмі лШЧ ейікж, ШЧеіШбФккя гЧвЧбЧШЪ лШЧ лХШХгФпЪ лШФбФ 
еХйиХзЧШжЩмЪбФккя; 

б) Ъ бжлФгзЪ гХШдФбкЧї ШХєЩмШФоії ейікж оіиьЧбЧвЧ лШжекФпХккя еХйХиькЧї гіиякзж: 
 бігЧйЧЩмі лШЧ еХйХиькЪ гіиякзЪ (іе еФекФпХккяй лиЧсі, зФгФЩмШЧбЧвЧ кЧйХШФ 

(еФ кФябкЧЩмі), йіЩоя ШЧемФрЪбФккя); 
 бігЧйЧЩмі лШЧ оіиьЧбХ лШжекФпХккя еХйХиькЧї гіиякзж гЧ мФ ліЩия ЦЧвЧ ейікж; 
 бігЧйЧЩмі лШЧ гЧзЪйХкмж, кФ лігЩмФбі язжЫ ейікХкЧ оіиьЧбХ лШжекФпХккя 

еХйХиькЧї гіиякзж. 
КкжвФ ШХєЩмШФоії еХйиХбЧиЧгікь і еХйиХзЧШжЩмЪбФкь б ЪйЧбФЫ бЧєккЧвЧ ЩмФкЪ йЧдХ 

йіЩмжмж Ц ікрі бігЧйЧЩмі, бжекФпХкі оХкмШФиькжй ЧШвФкЧй бжзЧкФбпЧї биФгж, сЧ еФаХелХпЪє 
нЧШйЪбФккя гХШдФбкЧї лЧиімжзж Ъ ЩнХШі еХйХиькжЫ бігкЧЩжк. 

ЛЧШйФ зкжвж ШХєЩмШФоії еХйиХбЧиЧгікь і еХйиХзЧШжЩмЪбФкь б ЪйЧбФЫ бЧєккЧвЧ ЩмФкЪ 
бжекФпФємьЩя оХкмШФиькжй ЧШвФкЧй бжзЧкФбпЧї биФгж, сЧ еФаХелХпЪє нЧШйЪбФккя 
гХШдФбкЧї лЧиімжзж Ъ ЩнХШі еХйХиькжЫ бігкЧЩжк. 

ДХШдФбкФ ШХєЩмШФоія гЧвЧбЧШЪ ЧШХкгж еХйХиькЧї гіиякзж егіЦЩкюємьЩя еФ еФябЧю 
ЧШХкгЧгФбоя, язФ ЩзиФгФємьЩя б ХиХзмШЧккіЦ нЧШйі, гЧ язЧї гЧгФюмьЩя лШжйіШкжз 
еФекФпХкЧвЧ гЧвЧбЧШЪ, Ф мФзЧд еФЩбігпХкі ЧШХкгЧгФбоХй зЧлії гЧзЪйХкміб, сЧ лЧЩбігпЪюмь 
лШФбЧ лЧЩміЦкЧвЧ зЧШжЩмЪбФккя, ХйнімХбежЩЪ. ЗФябФ е гЧгФкжйж гЧзЪйХкмФйж 
кФгЩжиФємьЩя ХиХзмШЧккЧю лЧрмЧю. ДХШдФбкФ ШХєЩмШФоія гЧвЧбЧШЪ ЧШХкгж ФаЧ кФгФккя 
бйЧмжбЧбФкЧї бігйЧбж Ъ гХШдФбкіЦ ШХєЩмШФоії егіЦЩкюємьЩя лШЧмявЧй л'ямж ШЧаЧпжЫ гкіб е 
гкя лЧгФккя еФябж. ПігЩмФбЧю гия бігйЧбж Ъ гХШдФбкіЦ ШХєЩмШФоії йЧдХ аЪмж ижрХ 
кХбіглЧбігкіЩмь лЧгФкжЫ гЧзЪйХкміб еФзЧкЪ. 

ДХШдФбкФ ШХєЩмШФоія гЧвЧбЧШЪ лШЧ лХШХгФпЪ лШФбФ еХйиХзЧШжЩмЪбФккя 
егіЦЩкюємьЩя еФ еФябЧю еХйиХзЧШжЩмЪбФпФ, язжЦ лХШХгФб лШФбЧ еХйиХзЧШжЩмЪбФккя, сЧ 
ЩзиФгФємьЩя б ХиХзмШЧккіЦ нЧШйі, гЧ язЧї гЧгФюмьЩя лШжйіШкжз еФекФпХкЧвЧ гЧвЧбЧШЪ, Ф 
мФзЧд еФЩбігпХкі еХйиХзЧШжЩмЪбФпХй зЧлії гЧзЪйХкміб, сЧ лЧЩбігпЪюмь лШФбЧ 
еХйиХзЧШжЩмЪбФккя. ЗФябФ е гЧгФкжйж гЧзЪйХкмФйж кФгЩжиФємьЩя ХиХзмШЧккЧю лЧрмЧю. 
ДХШдФбкФ ШХєЩмШФоія гЧвЧбЧШЪ лШЧ лХШХгФпЪ лШФбФ еХйиХзЧШжЩмЪбФккя ФаЧ кФгФккя 
бйЧмжбЧбФкЧї бігйЧбж Ъ гХШдФбкіЦ ШХєЩмШФоії егіЦЩкюємьЩя лШЧмявЧй л'ямж ШЧаЧпжЫ гкіб е 
гкя лЧгФккя еФябж. ПігЩмФбЧю гия бігйЧбж Ъ гХШдФбкіЦ ШХєЩмШФоії йЧдХ аЪмж ижрХ 
кХбіглЧбігкіЩмь лЧгФкжЫ гЧзЪйХкміб еФзЧкЪ. 

ДХШдФбкФ ШХєЩмШФоія ейікж оіиьЧбЧвЧ лШжекФпХккя еХйХиькЧї гіиякзж аХе бкХЩХккя 
бігЧйЧЩмХЦ лШЧ оХ гЧ ДХШдФбкЧвЧ еХйХиькЧвЧ зФгФЩмШЪ егіЦЩкюємьЩя еФ еФябЧю ЧШвФкЪ 
бжзЧкФбпЧї биФгж, ЧШвФкЪ йіЩоХбЧвЧ ЩФйЧбШягЪбФккя, сЧ лШжЦкяб ШірХккя лШЧ ейікЪ 
оіиьЧбЧвЧ лШжекФпХккя еХйХиькЧї гіиякзж, язФ ЩзиФгФємьЩя б ХиХзмШЧккіЦ нЧШйі, гЧ язЧї 
гЧгФємьЩя зЧлія ШірХккя лШЧ ейікЪ оіиьЧбЧвЧ лШжекФпХккя еХйХиькЧї гіиякзж. ЗФябФ е 
гЧгФкжйж гЧзЪйХкмФйж кФгЩжиФємьЩя гЧ ШФЦЧккЧї біЦЩьзЧбЧї ФгйікіЩмШФоії ХиХзмШЧккЧю 
лЧрмЧю. ДХШдФбкФ ШХєЩмШФоія ейікж оіиьЧбЧвЧ лШжекФпХккя еХйХиькЧї гіиякзж ФаЧ 
кФгФккя бйЧмжбЧбФкЧї бігйЧбж Ъ гХШдФбкіЦ ШХєЩмШФоії егіЦЩкюємьЩя лШЧмявЧй л'ямж 
ШЧаЧпжЫ гкіб е гкя лЧгФккя еФябж. ПігЩмФбЧю гия бігйЧбж Ъ гХШдФбкіЦ ШХєЩмШФоії йЧдХ 
аЪмж ижрХ кХбіглЧбігкіЩмь лЧгФкжЫ гЧзЪйХкміб еФзЧкЪ. 

ОніоіЦкі ШЧе'яЩкХккя сЧгЧ лЧШягзЪ бХгХккя зкжвж ШХєЩмШФоії еХйиХбЧиЧгікь і 
еХйиХзЧШжЩмЪбФкь б ЪйЧбФЫ бЧєккЧвЧ ЩмФкЪ кФгФюмьЩя оХкмШФиькжй ЧШвФкЧй бжзЧкФбпЧї 
биФгж, сЧ еФаХелХпЪє нЧШйЪбФккя гХШдФбкЧї лЧиімжзж Ъ ЩнХШі еХйХиькжЫ бігкЧЩжк; 

11) бЩмФкЧбиХккя мФ ейікФ оіиьЧбЧвЧ лШжекФпХккя еХйХиькЧї гіиякзж егіЦЩкююмьЩя е 
ЪШФЫЪбФккяй мФзжЫ ЧЩЧаижбЧЩмХЦ: 

Ф) ейікФ оіиьЧбЧвЧ лШжекФпХккя еХйХиькЧї гіиякзж гия оіиХЦ, еФекФпХкжЫ Ъ 
ліглЪкзмФЫ "Ф" - "б" ліглЪкзмЪ 4 оьЧвЧ лЪкзмЪ, егіЦЩкюємьЩя: 

 аХе ЩлиФмж бмШФм иіЩЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ бжШЧакжомбФ (зШій ейікж оіиьЧбЧвЧ 
лШжекФпХккя еХйХиькжЫ гіиякЧз гия ШЧейісХккя йіЩоь мжйпФЩЧбЧвЧ 
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еаХШівФккя бігЫЧгіб біг ШЪЦкЪбФкь, еЪйЧбиХкжЫ аЧЦЧбжйж гіяйж, 
мХШЧШжЩмжпкжйж ФзмФйж, гжбХШЩіяйж ФаЧ лШЧбХгХккяй ШЧаім е иізбігФоії їЫ 
кФЩиігзіб), бмШФм ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ бжШЧакжомбФ; 

 аХе гЧмШжйФккя бжйЧв пФЩмжкж гХб'ямЧї ЩмФммі 20 оьЧвЧ КЧгХзЩЪ; 

 аХе ШЧеШЧаиХккя гЧзЪйХкмФоії іе еХйиХЪЩмШЧю. 
ВЩмФкЧбиХккя, ейікФ оіиьЧбЧвЧ лШжекФпХккя еХйХиькЧї гіиякзж гия оіиХЦ, еФекФпХкжЫ 

Ъ ліглЪкзмФЫ "Ф" - "б" ліглЪкзмЪ 4 оьЧвЧ лЪкзмЪ, Ф мФзЧд гия кЧбЧвЧ аЪгібкжомбФ, 
ШХзЧкЩмШЪзоії аЪгібХиь гия мжйпФЩЧбЧвЧ лШЧджбФккя бкЪмШіркьЧ лХШХйісХкжЫ ЧЩіа, Ча'єзміб 
гЧШЧдкьЧ-мШФкЩлЧШмкЧї ікнШФЩмШЪзмЪШж (зШій Ча'єзміб гЧШЧдкьЧвЧ ЩХШбіЩЪ), йіЩоь 
мжйпФЩЧбЧвЧ еаХШівФккя бігЫЧгіб біг ШЪЦкЪбФкь, еЪйЧбиХкжЫ аЧЦЧбжйж гіяйж, 
мХШЧШжЩмжпкжйж ФзмФйж, гжбХШЩіяйж ФаЧ лШЧбХгХккяй ШЧаім е иізбігФоії їЫ кФЩиігзіб, 
гЧлЪЩзФємьЩя аХе гЧмШжйФккя лШФбжи ЩліббігкЧрХккя йід бжгЧй оіиьЧбЧвЧ лШжекФпХккя 
еХйХиькЧї гіиякзж мФ бжгЧй нЪкзоіЧкФиькЧвЧ лШжекФпХккя мХШжмЧШії, бжекФпХкжй 
біглЧбігкЧю йіЩмЧаЪгібкЧю гЧзЪйХкмФоією, еФ ЪйЧбж сЧ ШЧейісХккя кФ еХйХиькіЦ гіиякоі 
біглЧбігкжЫ Ча'єзміб кХ лШжебХгХ гЧ лЧШЪрХккя ЧайХдХкь Ъ бжзЧШжЩмФккі еХйХиь (Ъ мЧйЪ 
пжЩиі Ъ ЩнХШі еФаЪгЧбж), бжйЧв кЧШйФмжбкЧ-лШФбЧбжЫ Фзміб, аЪгібХиькжЫ кЧШй мФ ікржЫ 
кЧШйФмжбкжЫ гЧзЪйХкміб, ЧаЧб'яезЧбіЩмь еФЩмЧЩЪбФккя язжЫ бЩмФкЧбиХкФ еФзЧкЧгФбЩмбЧй. 
НХ гЧлЪЩзФємьЩя бЩмФкЧбиХккя, ейікФ оіиьЧбЧвЧ лШжекФпХккя еХйХиькЧї гіиякзж аХе 
гЧмШжйФккя ЩліббігкЧрХккя йід бжгЧй оіиьЧбЧвЧ лШжекФпХккя еХйХиькЧї гіиякзж мФ 
бжгЧй нЪкзоіЧкФиькЧвЧ лШжекФпХккя мХШжмЧШії Ъ бжлФгзЪ, язсЧ еХйХиькФ гіиякзФ 
ШЧемФрЧбФкФ кФ иФкгрФнмкЧ-ШХзШХФоіЦкіЦ мХШжмЧШії, бжекФпХкіЦ йіЩмЧаЪгібкЧю 
гЧзЪйХкмФоією кФ йіЩоХбЧйЪ Шібкі (зШій ШіпзЧбжЫ лЧШміб (мХШйікФиіб), ШірХккя лШЧ 
гЧоіиькіЩмь ШЧейісХккя язжЫ лШжЦкямЧ оХкмШФиькжй ЧШвФкЧй бжзЧкФбпЧї биФгж, сЧ 
еФаХелХпЪє нЧШйЪбФккя гХШдФбкЧї лЧиімжзж Ъ ЩнХШі бкЪмШіркьЧвЧ бЧгкЧвЧ мШФкЩлЧШмЪ), 
лШжШЧгЧЧЫЧШЧккіЦ мХШжмЧШії, бжекФпХкіЦ мФзЧю гЧзЪйХкмФоією, ФаЧ бігкХЩХкФ гЧ зФмХвЧШії 
еХйХиь лШжШЧгкЧ-еФлЧбігкЧвЧ нЧкгЪ мФ ікрЧвЧ лШжШЧгЧЧЫЧШЧккЧвЧ лШжекФпХккя, еХйХиь 
іЩмЧШжзЧ-зЪиьмЪШкЧвЧ лШжекФпХккя, еХйХиь бЧгкЧвЧ нЧкгЪ (зШій ШЧейісХккя ШіпзЧбжЫ 
лЧШміб (мХШйікФиіб), Ф мФзЧд Ъ бжлФгзЪ, язсЧ евігкЧ е йіЩмЧаЪгібкЧю гЧзЪйХкмФоією кФ 
йіЩоХбЧйЪ Шібкі кФ мХШжмЧШії, кФ язіЦ ШЧемФрЧбФкФ еХйХиькФ гіиякзФ, лХШХгаФпХкЧ 
ШЧейісХккя Ча'єзміб ЧЩбімж, ЧЫЧШЧкж егЧШЧб'я, зЪиьмЪШж, ЩЧоіФиькЧвЧ еФаХелХпХккя, 
джмиЧбЧ-зЧйЪкФиькЧвЧ вЧЩлЧгФШЩмбФ, ожбіиькЧвЧ еФЫжЩмЪ, біЦЩьзЧбжЫ мФ ікржЫ ЧаЧШЧккжЫ 
Ча'єзміб, иікіЦкжЫ Ча'єзміб ікдХкХШкЧ-мШФкЩлЧШмкЧї мФ ХкХШвХмжпкЧї ікнШФЩмШЪзмЪШж, 
ікдХкХШкЧї ікнШФЩмШЪзмЪШж йХиіЧШФмжбкжЫ ЩжЩмХй. 

К мФзЧйЪ ШФеі, Ф мФзЧд Ъ бжлФгзЪ, язсЧ кФ мХШжмЧШії, Ъ йХдФЫ язЧї ШЧемФрЧбФкФ 
біглЧбігкФ еХйХиькФ гіиякзФ, бігЩЪмкя еФмбХШгдХкФ йіЩмЧаЪгібкФ гЧзЪйХкмФоія кФ 
йіЩоХбЧйЪ Шібкі, бжекФпХкФ пФЩмжкЧю мШХмьЧю ЩмФммі 24 ЗФзЧкЪ КзШФїкж "ПШЧ ШХвЪиюбФккя 
йіЩмЧаЪгібкЧї гіяиькЧЩмі", ШірХккя лШЧ бЩмФкЧбиХккя ФаЧ ейікЪ оіиьЧбЧвЧ лШжекФпХккя 
еХйХиькЧї гіиякзж лШжЦйФємьЩя кФ лігЩмФбі йЧмжбЧбФкЧвЧ бжЩкЧбзЪ ЪлЧбкЧбФдХкЧвЧ 
ЧШвФкЪ йіЩмЧаЪгЪбФккя мФ ФШЫімХзмЪШж ЩіиьЩьзЧї, ЩХижскЧї, йіЩьзЧї ШФгж (Ъ бжлФгзФЫ, 
бжекФпХкжЫ пФЩмжкЧю гШЪвЧю ЩмФммі 13 ЗФзЧкЪ КзШФїкж "ПШЧ ФШЫімХзмЪШкЪ гіяиькіЩмь", - 
ЪлЧбкЧбФдХкЧвЧ ЧШвФкЪ йіЩмЧаЪгЪбФккя мФ ФШЫімХзмЪШж йіЩоХбЧї гХШдФбкЧї ФгйікіЩмШФоії) 
сЧгЧ йЧдижбЧЩмі ШЧейісХккя кФ еХйХиькіЦ гіиякоі біглЧбігкЧвЧ Ча'єзмФ евігкЧ е бжйЧвФйж 
кЧШйФмжбкЧ-лШФбЧбжЫ Фзміб, аЪгібХиькжЫ кЧШй, ікржЫ кЧШйФмжбкжЫ гЧзЪйХкміб, 
ЧаЧб'яезЧбіЩмь еФЩмЧЩЪбФккя язжЫ бЩмФкЧбиХкФ еФзЧкЧгФбЩмбЧй (гФиі - бжЩкЧбЧз). 

ВжЩкЧбЧз кФгФємьЩя ЪлЧбкЧбФдХкжй ЧШвФкЧй йіЩмЧаЪгЪбФккя мФ ФШЫімХзмЪШж кФ 
аХеЧлиФмкіЦ ЧЩкЧбі лШЧмявЧй 10 ШЧаЧпжЫ гкіб е гкя ЧмШжйФккя еФлжмЪ лШЧ ЦЧвЧ кФгФккя. 

ЗФлжм лШЧ кФгФккя бжЩкЧбзЪ кФлШФбияємьЩя е бжзЧШжЩмФккяй ЄгжкЧї гХШдФбкЧї 
ХиХзмШЧккЧї ЩжЩмХйж Ъ ЩнХШі аЪгібкжомбФ: 

 сЧгЧ еХйХиькжЫ гіиякЧз гХШдФбкЧї биФЩкЧЩмі - ЧШвФкЧй бжзЧкФбпЧї биФгж, 
язжЦ ЪлЧбкЧбФдХкжЦ ШЧелЧШягдФмжЩя мФзЧю еХйХиькЧю гіиякзЧю (еХйияйж); 

 сЧгЧ еХйХиькжЫ гіиякЧз зЧйЪкФиькЧї биФЩкЧЩмі - бжзЧкФбпжй ЧШвФкЧй 
ЩіиьЩьзЧї, ЩХижскЧї, йіЩьзЧї ШФгж, лЧбкЧбФдХккя язЧвЧ егіЦЩкююмьЩя кФ 
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мХШжмЧШії мХШжмЧШіФиькЧї вШЧйФгж, Ъ йХдФЫ язЧї ШЧемФрЧбФкФ біглЧбігкФ 
еХйХиькФ гіиякзФ; 

 сЧгЧ еХйХиькЧї гіиякзж лШжбФмкЧї биФЩкЧЩмі - биФЩкжзЧй еХйХиькЧї гіиякзж. 
ПХШХиіз мФ ЧаЩяв бігЧйЧЩмХЦ, язі еФекФпФюмьЩя б еФлжмі лШЧ кФгФккя бжЩкЧбзЪ, 

бжекФпФюмьЩя ПЧШягзЧй бХгХккя ЄгжкЧї гХШдФбкЧї ХиХзмШЧккЧї ЩжЩмХйж Ъ ЩнХШі 
аЪгібкжомбФ, сЧ еФмбХШгдЪємьЩя КФаікХмЧй МікіЩмШіб КзШФїкж. ТФзжЦ еФлжм лЧбжкХк 
йіЩмжмж, Ъ мЧйЪ пжЩиі, мФзЪ ікнЧШйФоію: 

 ШХзбіежмж ЩліиькЧвЧ ШірХккя ЧаиФЩкжЫ, КжїбЩьзЧї йіЩьзЧї біЦЩьзЧбжЫ 
ФгйікіЩмШФоіЦ (ЧаиФЩкжЫ, КжїбЩьзЧї йіЩьзЧї гХШдФбкжЫ ФгйікіЩмШФоіЦ) лШЧ 
лХШХйісХккя (ХбФзЪФоію) бжШЧакжпжЫ лЧмЪдкЧЩмХЦ іе еЧкж аЧЦЧбжЫ гіЦ (Ъ ШФеі 
язсЧ еФлжм лЧгФкЧ гия бжекФпХккя йЧдижбЧЩмі ШЧейісХккя ліглШжєйЩмбФ, язХ 
лХШХйісЪємьЩя (ХбФзЪюємьЩя) іе еЧкж аЧЦЧбжЫ гіЦ); 

 ШХзбіежмж ШірХккя КжїбЩьзЧї йіЩьзЧї, ЧаиФЩкЧї біЦЩьзЧбЧї ФгйікіЩмШФоії лШЧ 
ШЧейісХккя йіЩоь мжйпФЩЧбЧвЧ еаХШівФккя бігЫЧгіб біг ШЪЦкЪбФкь, еЪйЧбиХкжЫ 
аЧЦЧбжйж гіяйж, мХШЧШжЩмжпкжйж ФзмФйж, гжбХШЩіяйж ФаЧ лШЧбХгХккяй ШЧаім е 
иізбігФоії їЫ кФЩиігзіб (Ъ ШФеі язсЧ еФлжм лЧгФкЧ гия бжекФпХккя йЧдижбЧЩмі 
ШЧейісХккя мФзжЫ йіЩоь); 

 зЧг аЪгібиі/ЩлЧШЪгж, кХЧаЫігкЧї гия ШЧейісХккя бжШЧакжпжЫ лЧмЪдкЧЩмХЦ 
ліглШжєйЩмбФ, язХ лХШХйісЪємьЩя (ХбФзЪюємьЩя) іе еЧкж аЧЦЧбжЫ гіЦ, ФаЧ гия 
мжйпФЩЧбЧвЧ лШЧджбФккя бкЪмШіркьЧ лХШХйісХкжЫ ЧЩіа, ФаЧ гия ШЧейісХккя 
ШіпзЧбЧвЧ лЧШмЪ (мХШйікФиФ), ФаЧ ШЧейісХккя йЪиьмжйЧгФиькЧвЧ мХШйікФиФ, 
бжШЧакжпЧ-лХШХбФкмФдЪбФиькЧвЧ зЧйлиХзЩЪ, Ча'єзмФ гЧШЧдкьЧ-мШФкЩлЧШмкЧї 
ікнШФЩмШЪзмЪШж, ФаЧ йХШХд ХиХзмШЧлЧЩмФпФккя, вФеЧШЧелЧгіиькжЫ, 
бЧгЧлШЧбігкжЫ, мХлиЧлШЧбігкжЫ, зФкФиіеФоіЦкжЫ йХШХд, ХиХзмШЧккжЫ 
зЧйЪкізФоіЦкжЫ йХШХд, евігкЧ е зиФЩжнізФмЧШЧй; 

 бжг (бжгж) ХзЧкЧйіпкЧї гіяиькЧЩмі, гия лШЧбФгдХккя язЧвЧ (язжЫ) лиФкЪємьЩя 
бжзЧШжЩмЧбЪбФмж еХйХиькЪ гіиякзЪ ліЩия ШЧейісХккя кФ кіЦ бжШЧакжпжЫ 
лЧмЪдкЧЩмХЦ ліглШжєйЩмбФ, лХШХйісХкЧвЧ (ХбФзЪЦЧбФкЧвЧ) іе еЧкж аЧЦЧбжЫ гіЦ, 
ФаЧ ШіпзЧбЧвЧ лЧШмЪ (мХШйікФиФ), ФаЧ йЪиьмжйЧгФиькЧвЧ мХШйікФиФ, бжШЧакжпЧ-
лХШХбФкмФдЪбФиькЧвЧ зЧйлиХзЩЪ, ФаЧ йіЩоь мжйпФЩЧбЧвЧ еаХШівФккя бігЫЧгіб 
біг ШЪЦкЪбФкь, еЪйЧбиХкжЫ аЧЦЧбжйж гіяйж, мХШЧШжЩмжпкжйж ФзмФйж, 
гжбХШЩіяйж ФаЧ лШЧбХгХккяй ШЧаім е иізбігФоії їЫ кФЩиігзіб, евігкЧ е 
зиФЩжнізФмЧШЧй; 

 ЧШієкмЧбкФ бжЩЧмФ аЪгібиі/ЩлЧШЪгж, кХЧаЫігкЧї гия ШЧейісХккя бжШЧакжпжЫ 
лЧмЪдкЧЩмХЦ ліглШжєйЩмбФ, язХ лХШХйісЪємьЩя (ХбФзЪюємьЩя) іе еЧкж аЧЦЧбжЫ 
гіЦ, ФаЧ гия мжйпФЩЧбЧвЧ лШЧджбФккя бкЪмШіркьЧ лХШХйісХкжЫ ЧЩіа, ФаЧ гия 
ШЧейісХккя ШіпзЧбЧвЧ лЧШмЪ (мХШйікФиФ), йЪиьмжйЧгФиькЧвЧ мХШйікФиФ, 
бжШЧакжпЧ-лХШХбФкмФдЪбФиькЧвЧ зЧйлиХзЩЪ; 

 ЧШієкмЧбкжЦ бігЩЧмЧз еФаЪгЧбж еХйХиькЧї гіиякзж; 

 зиФЩ кХаХелХзж ліглШжєйЩмбФ, бжШЧакжпі лЧмЪдкЧЩмі язЧвЧ лиФкЪємьЩя 
ШЧейіЩмжмж кФ еХйХиькіЦ гіиякоі, ШіпзЧбЧвЧ лЧШмЪ (мХШйікФиФ), 
йЪиьмжйЧгФиькЧвЧ мХШйікФиФ, бжШЧакжпЧ-лХШХбФкмФдЪбФиькЧвЧ зЧйлиХзЩЪ 
евігкЧ е ДХШдФбкжйж ЩФкімФШкжйж лШФбжиФйж лиФкЪбФккя мФ еФаЪгЧбж 
кФЩХиХкжЫ лЪкзміб; 

 ЧШієкмЧбкФ зіиьзіЩмь бкЪмШіркьЧ лХШХйісХкжЫ ЧЩіа, язЪ лиФкЪємьЩя ШЧейіЩмжмж 
б Ча'єзмФЫ, сЧ аЪгЪмь ШЧейісХкі кФ еХйХиькіЦ гіиякоі; 

 бігЧйЧЩмі лШЧ ЪмбЧШХккя кХаХелХпкжЫ бігЫЧгіб Ъ ШХеЪиьмФмі гіяиькЧЩмі 
ліглШжєйЩмбФ, бжШЧакжпі лЧмЪдкЧЩмі язЧвЧ лиФкЪюмьЩя гЧ лХШХйісХккя 
(ХбФзЪФоії) іе еЧкж аЧЦЧбжЫ гіЦ, ФаЧ ШіпзЧбЧвЧ лЧШмЪ (мХШйікФиФ), ФаЧ 
йЪиьмжйЧгФиькЧвЧ мХШйікФиФ, бжШЧакжпЧ-лХШХбФкмФдЪбФиькЧвЧ зЧйлиХзЩЪ; 
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 бігЧйЧЩмі лШЧ ЪмбЧШХккя мФ еаХШівФккя кХаХелХпкжЫ бігЫЧгіб Ъ ШХеЪиьмФмі 
гіяиькЧЩмі ліглШжєйЩмбФ, язХ лиФкЪємьЩя гЧ лХШХйісХккя (ХбФзЪФоії) іе еЧкж 
аЧЦЧбжЫ гіЦ, ФаЧ ШіпзЧбЧвЧ лЧШмЪ (мХШйікФиФ), ФаЧ нЪкзоіЧкЪбФккя йіЩоь 
мжйпФЩЧбЧвЧ еаХШівФккя бігЫЧгіб біг ШЪЦкЪбФкь, еЪйЧбиХкжЫ аЧЦЧбжйж гіяйж, 
мХШЧШжЩмжпкжйж ФзмФйж, гжбХШЩіяйж ФаЧ лШЧбХгХккяй ШЧаім е иізбігФоії їЫ 
кФЩиігзіб; 

 вШЪлж бФкмФдіб (Ъ мЧйЪ пжЩиі кХаХелХпкжЫ бФкмФдіб біглЧбігкЧ гЧ зиФЩіб), 
ЧаШЧазФ язжЫ лиФкЪємьЩя б ШіпзЧбЧйЪ лЧШмЪ (мХШйікФиі) ФаЧ йЪиьмжйЧгФиькЧйЪ 
мХШйікФиі, бжШЧакжпЧ-лХШХбФкмФдЪбФиькЧйЪ зЧйлиХзЩі; 

 ЧШієкмЧбкі лЧзФекжзж сЧгЧ: ЧаЩявЪ бжзЧШжЩмФккя лжмкЧї бЧгж (іе еФекФпХккяй 
лФШФйХмШіб мжЩзЪ) мФ ЧаЩявЪ ЩзжгФккя ЩміпкжЫ бЧг Ъ лШЧоХЩі гіяиькЧЩмі 
ліглШжєйЩмбФ; лЧмЪдкЧЩмі ХиХзмШЧЪЩмФкЧбЧз, кЧйікФиькЧї лЧмЪдкЧЩмі вФеЧбЧвЧ 
ЧаиФгкФккя ліглШжєйЩмбФ; кХЧаЫігкЧЩмі еФаХелХпХккя аЪгібиі/ЩлЧШЪгж 
ЧлФиХккяй (іе еФекФпХккяй мХйлХШФмЪШкжЫ ШХджйіб) мФ вФШяпжй 
бЧгЧлЧЩмФпФккяй (іе еФекФпХккяй ЧаЩявіб мФ ШХджйіб лЧЩмФпФккя); 

 бігЧйЧЩмі лШЧ ШірХккя оХкмШФиькЧвЧ ЧШвФкЪ бжзЧкФбпЧї биФгж, сЧ еФаХелХпЪє 
нЧШйЪбФккя гХШдФбкЧї лЧиімжзж Ъ ЩнХШі бкЪмШіркьЧвЧ бЧгкЧвЧ мШФкЩлЧШмЪ, ФаЧ 
оХкмШФиькЧвЧ ЧШвФкЪ бжзЧкФбпЧї биФгж, сЧ еФаХелХпЪє нЧШйЪбФккя мФ ШХФиіеЪє 
гХШдФбкЪ лЧиімжзЪ Ъ ЩнХШі мШФкЩлЧШмЪ (Ъ ШФеі язсЧ еФлжм лЧгФкЧ е йХмЧю 
бжекФпХккя йЧдижбЧЩмі ШЧейісХккя кФ еХйХиькіЦ гіиякоі ШіпзЧбЧвЧ лЧШмЪ 
(мХШйікФиФ), йЪиьмжйЧгФиькЧвЧ мХШйікФиФ, бжШЧакжпЧ-лХШХбФкмФдЪбФиькЧвЧ 
зЧйлиХзЩЪ); 

 бігЧйЧЩмі лШЧ кФябкіЩмь/бігЩЪмкіЩмь ХиХзмШЧйФвкімкжЫ бжлШЧйікюбФкь, сЧ 
ЩмбЧШююмьЩя ШФгіЧЧаиФгкФккяй, бжлШЧйікюбФиькжйж лШжЩмШЧяйж, 
ШФгіЧХиХзмШЧккжйж еФЩЧаФйж мФ бжлШЧйікюбФиькжйж лШжЩмШЧяйж 
ЩлХоіФиькЧвЧ лШжекФпХккя, і б ШФеі їЫ кФябкЧЩмі - ЧШієкмЧбкі лФШФйХмШж мФзжЫ 
бжлШЧйікюбФкь (Ъ ШФеі язсЧ еФлжм лЧгФкЧ е йХмЧю бжекФпХккя йЧдижбЧЩмі 
ШЧейісХккя кФ еХйХиькіЦ гіиякоі ХиХзмШЧккжЫ зЧйЪкізФоіЦкжЫ йХШХд). 

К ШФеі язсЧ еФлжм лШЧ кФгФккя бжЩкЧбзЪ гия бжекФпХккя бжгЪ оіиьЧбЧвЧ 
лШжекФпХккя еХйХиькЧї гіиякзж лЧгФємьЩя Ъ лШЧоХЩі її нЧШйЪбФккя (язсЧ еФлШЧлЧкЧбФкжЦ 
бжг оіиьЧбЧвЧ лШжекФпХккя еХйХиькЧї гіиякзж кХ біглЧбігФє бжгЪ нЪкзоіЧкФиькЧвЧ 
лШжекФпХккя мХШжмЧШії, бжекФпХкЧйЪ йіЩмЧаЪгібкЧю гЧзЪйХкмФоією, ФаЧ язсЧ кФ мХШжмЧШії, Ъ 
йХдФЫ язЧї ШЧемФрЧбФкФ біглЧбігкФ еХйХиькФ гіиякзФ, бігЩЪмкя еФмбХШгдХкФ йіЩмЧаЪгібкФ 
гЧзЪйХкмФоія кФ йіЩоХбЧйЪ Шібкі, бжекФпХкФ пФЩмжкЧю мШХмьЧю ЩмФммі 24 ЗФзЧкЪ КзШФїкж 
"ПШЧ ШХвЪиюбФккя йіЩмЧаЪгібкЧї гіяиькЧЩмі"), гЧ мФзЧвЧ еФлжмЪ гЧгФємьЩя гЧзЪйХкмФоія іе 
еХйиХЪЩмШЧю, біглЧбігкЧ гЧ язЧї лШЧлЧкЪємьЩя егіЦЩкжмж нЧШйЪбФккя еХйХиькЧї гіиякзж. К 
мФзЧйЪ ШФеі еФмбХШгдХккя еФекФпХкЧї гЧзЪйХкмФоії іе еХйиХЪЩмШЧю егіЦЩкюємьЩя ліЩия 
ЧмШжйФккя бжЩкЧбзЪ ЪлЧбкЧбФдХкЧвЧ ЧШвФкЪ йіЩмЧаЪгЪбФккя мФ ФШЫімХзмЪШж. 

ВжЩкЧбЧз лШЧ кХйЧдижбіЩмь ШЧейісХккя біглЧбігкЧвЧ Ча'єзмФ кФ еХйХиькіЦ гіиякоі 
лЧбжкХк йіЩмжмж лЧЩжиФккя кФ ЧайХдХккя Ъ бжзЧШжЩмФккі еХйХиь, язі лЧШЪрЪюмьЩя мФзжй 
ШЧейісХккяй, мФ/ФаЧ кФ зЧкзШХмкЪ кЧШйЪ (ЩмФммю, пФЩмжкЪ, лЪкзм) кЧШйФмжбкЧ-лШФбЧбЧвЧ 
ФзмФ, аЪгібХиькжЫ кЧШй пж ікрЧвЧ кЧШйФмжбкЧвЧ гЧзЪйХкмФ, ЧаЧб'яезЧбіЩмь еФЩмЧЩЪбФккя 
язЧвЧ бЩмФкЧбиХкФ еФзЧкЧгФбЩмбЧй, сЧ ЪкХйЧдижбиює ШЧейісХккя біглЧбігкЧвЧ Ча'єзмФ 
кФ еХйХиькіЦ гіиякоі. 

ВжЩкЧбЧз нЧШйЪємьЩя е бжзЧШжЩмФккяй ЄгжкЧї гХШдФбкЧї ХиХзмШЧккЧї ЩжЩмХйж Ъ 
ЩнХШі аЪгібкжомбФ. ПХШХиіз мФ ЧаЩяв бігЧйЧЩмХЦ, язі еФекФпФюмьЩя Ъ бжЩкЧбзЪ, 
бжекФпФюмьЩя ПЧШягзЧй бХгХккя ЄгжкЧї гХШдФбкЧї ХиХзмШЧккЧї ЩжЩмХйж Ъ ЩнХШі 
аЪгібкжомбФ, сЧ еФмбХШгдЪємьЩя КФаікХмЧй МікіЩмШіб КзШФїкж. 

ВжЩкЧбЧз лШЧ йЧдижбіЩмь ШЧейісХккя кФ еХйХиькіЦ гіиякоі біглЧбігкЧвЧ Ча'єзмФ 
лЧбжкХк йіЩмжмж, Ъ мЧйЪ пжЩиі: 

 ШХзбіежмж ЩліиькЧвЧ ШірХккя ЧаиФЩкжЫ, КжїбЩьзЧї йіЩьзЧї біЦЩьзЧбжЫ 
ФгйікіЩмШФоіЦ (ЧаиФЩкжЫ, КжїбЩьзЧї йіЩьзЧї гХШдФбкжЫ ФгйікіЩмШФоіЦ) (язсЧ 
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еФлжм лЧгФкЧ гия бжекФпХккя йЧдижбЧЩмі ШЧейісХккя ліглШжєйЩмбФ, язХ 
лХШХйісЪємьЩя (ХбФзЪюємьЩя) іе еЧкж аЧЦЧбжЫ гіЦ); 

 ШХзбіежмж ШірХккя КжїбЩьзЧї йіЩьзЧї, ЧаиФЩкЧї біЦЩьзЧбЧї ФгйікіЩмШФоії лШЧ 
ШЧейісХккя йіЩоь мжйпФЩЧбЧвЧ еаХШівФккя бігЫЧгіб біг ШЪЦкЪбФкь, еЪйЧбиХкжЫ 
аЧЦЧбжйж гіяйж, мХШЧШжЩмжпкжйж ФзмФйж, гжбХШЩіяйж ФаЧ лШЧбХгХккяй ШЧаім е 
иізбігФоії їЫ кФЩиігзіб (язсЧ еФлжм лЧгФкЧ гия бжекФпХккя йЧдижбЧЩмі 
ШЧейісХккя мФзжЫ йіЩоь); 

 бігЧйЧЩмі лШЧ ШірХккя оХкмШФиькЧвЧ ЧШвФкЪ бжзЧкФбпЧї биФгж, сЧ еФаХелХпЪє 
нЧШйЪбФккя гХШдФбкЧї лЧиімжзж Ъ ЩнХШі бкЪмШіркьЧвЧ бЧгкЧвЧ мШФкЩлЧШмЪ, ФаЧ 
оХкмШФиькЧвЧ ЧШвФкЪ бжзЧкФбпЧї биФгж, сЧ еФаХелХпЪє нЧШйЪбФккя мФ ШХФиіеЪє 
гХШдФбкЪ лЧиімжзЪ Ъ ЩнХШі мШФкЩлЧШмЪ (язсЧ еФлжм лЧгФкЧ е йХмЧю 
бжекФпХккя йЧдижбЧЩмі ШЧейісХккя кФ еХйХиькіЦ гіиякоі ШіпзЧбЧвЧ лЧШмЪ 
(мХШйікФиФ), йЪиьмжйЧгФиькЧвЧ мХШйікФиФ, бжШЧакжпЧ-лХШХбФкмФдЪбФиькЧвЧ 
зЧйлиХзЩЪ); 

 бігЧйЧЩмі, бжекФпХкі лЪкзмФйж 1 - 9 пФЩмжкж л'ямЧї ЩмФммі 29 ЗФзЧкЪ КзШФїкж 
"ПШЧ ШХвЪиюбФккя йіЩмЧаЪгібкЧї гіяиькЧЩмі". 

ЯзсЧ кФ лігЩмФбі бжЩкЧбзЪ оіиьЧбХ лШжекФпХккя еХйХиькЧї гіиякзж кХ аЪиЧ ейікХкЧ, 
мФзжЦ бжЩкЧбЧз бмШФпФє пжккіЩмь е гкя лШжлжкХккя ФаЧ ЩзФЩЪбФккя бЧєккЧвЧ ЩмФкЪ. 

К ШФеі язсЧ бігЧйЧЩмі лШЧ еХйХиькЪ гіиякзЪ, оіиьЧбХ лШжекФпХккя язЧї ейікюємьЩя, 
кХ бкХЩХкі гЧ ДХШдФбкЧвЧ еХйХиькЧвЧ зФгФЩмШЪ, ейікФ її оіиьЧбЧвЧ лШжекФпХккя 
егіЦЩкюємьЩя ліЩия бкХЩХккя мФзжЫ бігЧйЧЩмХЦ; 

а) Ъ лХШіЧг, зЧиж нЪкзоіЧкЪбФккя ДХШдФбкЧвЧ еХйХиькЧвЧ зФгФЩмШЪ лШжеЪлжкХкЧ: 
 оіиьЧбХ лШжекФпХккя еХйХиькЧї гіиякзж йЧдХ аЪмж ейікХкЧ ижрХ гия оіиХЦ, 

еФекФпХкжЫ Ъ ліглЪкзмФЫ "Ф" - "б" ліглЪкзмЪ 4 оьЧвЧ лЪкзмЪ, ФаЧ гия ШЧейісХккя, 
Ъ мЧйЪ пжЩиі аЪгібкжомбФ, Ча'єзміб гия мжйпФЩЧбЧвЧ лШЧджбФккя бкЪмШіркьЧ 
лХШХйісХкжЫ ЧЩіа, ФаЧ гия ШЧейісХккя йіЩоь мжйпФЩЧбЧвЧ еаХШівФккя бігЫЧгіб 
біг ШЪЦкЪбФкь, еЪйЧбиХкжЫ аЧЦЧбжйж гіяйж, мХШЧШжЩмжпкжйж ФзмФйж, 
гжбХШЩіяйж ФаЧ лШЧбХгХккяй ШЧаім е иізбігФоії їЫ кФЩиігзіб, ФаЧ ШЧейісХккя 
Ча'єзміб гЧШЧдкьЧ-мШФкЩлЧШмкЧї ікнШФЩмШЪзмЪШж (зШій Ча'єзміб гЧШЧдкьЧвЧ 
ЩХШбіЩЪ); 

 оіиьЧбХ лШжекФпХккя еХйХиькЧї гіиякзж зЧйЪкФиькЧї мФ лШжбФмкЧї биФЩкЧЩмі 
ейікюємьЩя ижрХ еФ ШірХккяй ЩіиьЩьзЧї, ЩХижскЧї, йіЩьзЧї ШФгж, кФ мХШжмЧШії 
язЧї ШЧемФрЧбФкФ еХйХиькФ гіиякзФ, Ф еХйХиькЧї гіиякзж гХШдФбкЧї биФЩкЧЩмі 
- еФ ШірХккяй ЧШвФкЪ бжзЧкФбпЧї биФгж, сЧ егіЦЩкює ШЧелЧШягдХккя 
біглЧбігкЧю еХйХиькЧю гіиякзЧю. ТФзХ ШірХккя лШжЦйФємьЩя кФ лігЩмФбі 
еФябж еХйиХбиФЩкжзФ (еХйиХзЧШжЩмЪбФпФ), гЧ язЧї гЧгФюмьЩя гЧзЪйХкмж, сЧ 
лігмбХШгдЪюмь лШФбЧ биФЩкЧЩмі (зЧШжЩмЪбФккя) еФябкжзФ кФ еХйХиькЪ гіиякзЪ, 
її оіиьЧбХ лШжекФпХккя, Ф мФзЧд бжмяв іе йіЩмЧаЪгібкЧї гЧзЪйХкмФоії (іе 
еФекФпХккяй нЪкзоіЧкФиькЧї еЧкж мХШжмЧШії, б йХдФЫ язЧї ШЧемФрЧбФкФ 
еХйХиькФ гіиякзФ, мФ ЧайХдХкь Ъ бжзЧШжЩмФккі еХйХиь (Ъ мЧйЪ пжЩиі Ъ ЩнХШі 
еФаЪгЧбж), язі лЧржШююмьЩя кФ мФзЪ еХйХиькЪ гіиякзЪ), Ф Ъ бжлФгзЪ, 
лХШХгаФпХкЧйЪ ФаеФоЧй л'ямжй ліглЪкзмЪ "Ф" ліглЪкзмЪ 11 оьЧвЧ лЪкзмЪ, - 
бжЩкЧбЧз ЪлЧбкЧбФдХкЧвЧ ЧШвФкЪ йіЩмЧаЪгЪбФккя мФ ФШЫімХзмЪШж лШЧ 
йЧдижбіЩмь ШЧейісХккя кФ еХйХиькіЦ гіиякоі Ча'єзмФ, гия язЧвЧ ейікюємьЩя 
оіиьЧбХ лШжекФпХккя еХйХиькЧї гіиякзж. К ШФеі язсЧ біглЧбігкЧ гЧ еФзЧкЪ 
кХЧаЫігкХ ЧмШжйФккя бжЩкЧбзЪ ЪлЧбкЧбФдХкЧвЧ ЧШвФкЪ йіЩмЧаЪгЪбФккя мФ 
ФШЫімХзмЪШж лШЧ йЧдижбіЩмь/кХйЧдижбіЩмь ШЧейісХккя кФ еХйХиькіЦ гіиякоі 
біглЧбігкЧвЧ Ча'єзмФ, гЧ еФлжмЪ лШЧ ЦЧвЧ кФгФккя гЧгФємьЩя зФгФЩмШЧбжЦ лиФк 
еХйХиькЧї гіиякзж, ліглжЩФкжЦ ЩХШмжнізЧбФкжй ікдХкХШЧй-
еХйиХблЧШягкжзЧй; 

 бігЧйЧЩмі лШЧ ейікХкХ оіиьЧбХ лШжекФпХккя еХйХиькЧї гіиякзж кХ бкЧЩямьЩя гЧ 
ДХШдФбкЧвЧ еХйХиькЧвЧ зФгФЩмШЪ; 
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 ейікФ оіиьЧбЧвЧ лШжекФпХккя еХйХиькЧї гіиякзж лігиявФє гХШдФбкіЦ ШХєЩмШФоії, 
язФ егіЦЩкюємьЩя біглЧбігкЧю ШФЦЧккЧю біЦЩьзЧбЧю ФгйікіЩмШФоією; 

б) ейікФ оіиьЧбЧвЧ лШжекФпХккя еХйХиькжЫ гіиякЧз иіЩЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ лШжекФпХккя 
гХШдФбкЧї мФ зЧйЪкФиькЧї биФЩкЧЩмі лиЧсХю гЧ 0,05 вХзмФШФ, бкФЩиігЧз язЧї мФзі еХйХиькі 
гіиякзж бжбЧгямьЩя іе ЩзиФгЪ мФзЧї зФмХвЧШії, лШж кФгФккі їЫ Ъ зЧШжЩмЪбФккя гия ШЧейісХккя 
мХЫкіпкжЫ еФЩЧаіб мФ/ФаЧ ЩлЧШЪг ХиХзмШЧккжЫ зЧйЪкізФоіЦ егіЦЩкюємьЩя аХе лЧвЧгдХккя е 
КФаікХмЧй МікіЩмШіб КзШФїкж; 

12) нЪкзоіЧкЪбФккя ДХШдФбкЧвЧ еХйХиькЧвЧ зФгФЩмШЪ ббФдФємьЩя лШжеЪлжкХкжй. 
РірХккя лШЧ бігкЧбиХккя ФаЧ лЧгФиьрХ лШжеЪлжкХккя нЪкзоіЧкЪбФккя ДХШдФбкЧвЧ 

еХйХиькЧвЧ зФгФЩмШЪ лШжЦйФємьЩя оХкмШФиькжй ЧШвФкЧй бжзЧкФбпЧї биФгж, сЧ ШХФиіеЪє 
гХШдФбкЪ лЧиімжзЪ Ъ ЩнХШі еХйХиькжЫ бігкЧЩжк, еФ лЧвЧгдХккяй іе оХкмШФиькжй ЧШвФкЧй 
бжзЧкФбпЧї биФгж, сЧ еФаХелХпЪє нЧШйЪбФккя гХШдФбкЧї лЧиімжзж Ъ ЩнХШі еХйХиькжЫ 
бігкЧЩжк. 

ПЧШягзЧй бХгХккя ДХШдФбкЧвЧ еХйХиькЧвЧ зФгФЩмШЪ йЧдЪмь бЩмФкЧбиюбФмжЩя 
ЧайХдХккя сЧгЧ лЧбкЧбФдХкь гХШдФбкжЫ зФгФЩмШЧбжЫ ШХєЩмШФмЧШіб, Ф мФзЧд бжекФпФмжЩя 
ікрі ЧЩЧаижбЧЩмі бХгХккя ДХШдФбкЧвЧ еХйХиькЧвЧ зФгФЩмШЪ. 

ПХШХгФпФ ЧШвФкФйж бжзЧкФбпЧї биФгж, ЧШвФкФйж йіЩоХбЧвЧ ЩФйЧбШягЪбФккя 
еХйХиькжЫ гіиякЧз гХШдФбкЧї, зЧйЪкФиькЧї биФЩкЧЩмі Ъ биФЩкіЩмь, зЧШжЩмЪбФккя Ъ лХШіЧг, 
зЧиж нЪкзоіЧкЪбФккя ДХШдФбкЧвЧ еХйХиькЧвЧ зФгФЩмШЪ лШжеЪлжкХкЧ, кХ егіЦЩкюємьЩя 
(зШій лХШХгФпі б ЧШХкгЪ еХйХиькжЫ гіиякЧз біглЧбігкЧ гЧ ліглЪкзмЪ 2 оьЧвЧ лЪкзмЪ); 

13) ЧлХШФмЧШ вФеЧмШФкЩлЧШмкЧї ЩжЩмХйж, ЧлХШФмЧШ вФеЧШЧелЧгіиькЧї ЩжЩмХйж, 
ЧлХШФмЧШ вФеЧЩЫЧбжсФ, ЧлХШФмЧШ ЩжЩмХйж ШЧелЧгіиЪ, ЧлХШФмЧШ ЩжЩмХйж лХШХгФпі, 
ліглШжєйЩмбЧ лжмкЧвЧ бЧгЧлЧЩмФпФккя, ліглШжєйЩмбЧ оХкмШФиіеЧбФкЧвЧ бЧгЧбігбХгХккя, 
мХлиЧвХкХШЪюпФ, мХлиЧмШФкЩлЧШмЪюпФ, мХлиЧлЧЩмФпФиькФ ЧШвФкіеФоія, ЧлХШФмЧШ 
ХиХзмШЧккжЫ зЧйЪкізФоіЦ: 

 йФє лШФбЧ, аХе лЧлХШХгкьЧвЧ лЧвЧгдХккя е биФЩкжзФйж мФ зЧШжЩмЪбФпФйж 
еХйХиькжЫ гіиякЧз, аХелХШХрзЧгкЧвЧ мФ аХеЧлиФмкЧвЧ гЧЩмЪлЪ гЧ еХйХиькжЫ 
гіиякЧз ЪЩіЫ нЧШй биФЩкЧЩмі, кФ язжЫ ШЧемФрЧбФкі ЦЧвЧ Ча'єзмж, Ф мФзЧд Ъ 
йХдФЫ їЫ ЧЫЧШЧккжЫ (ЩлХоіФиькжЫ) еЧк, гия еФаХелХпХккя ХзЩлиЪФмФоії мФ 
лігмШжйФккя б кФиХдкЧйЪ ЩмФкі вФеЧлШЧбЧгіб, вФеЧЩЫЧбжс, Ча'єзміб ШЧелЧгіиЪ, 
лХШХгФпі ХиХзмШжпкЧї ХкХШвії, Ча'єзміб/ЩжЩмХй оХкмШФиіеЧбФкЧвЧ 
бЧгЧлЧЩмФпФккя і бЧгЧбігбХгХккя, Ча'єзміб, лШжекФпХкжЫ гия бжШЧакжомбФ, 
мШФкЩлЧШмЪбФккя мФ лЧЩмФпФккя мХлиЧбЧї ХкХШвії, ХиХзмШЧккЧї зЧйЪкізФоіЦкЧї 
йХШХді, Ф мФзЧд Ъ ШФеі ФбФШії ФаЧ еФвШЧеж її бжкжзкХккя (ФбФШіЦкЧї ЩжмЪФоії) гия 
иізбігФоії ФбФШії, її кФЩиігзіб, лШЧбХгХккя ШХйЧкмЪ пж егіЦЩкХккя зЧкмШЧию еФ 
Ча'єзмФйж вФеЧмШФкЩлЧШмкЧї ЩжЩмХйж, вФеЧЩЫЧбжсФйж, вФеЧШЧелЧгіиькЧї 
ЩжЩмХйж, Ча'єзмФйж ШЧелЧгіиЪ, лХШХгФпі ХиХзмШжпкЧї ХкХШвії, 
Ча'єзмФйж/ЩжЩмХйФйж оХкмШФиіеЧбФкЧвЧ бЧгЧлЧЩмФпФккя і бЧгЧбігбХгХккя, 
Ча'єзмФйж, лШжекФпХкжйж гия бжШЧакжомбФ, мШФкЩлЧШмЪбФккя мФ лЧЩмФпФккя 
мХлиЧбЧї ХкХШвії, Ча'єзмФйж ХиХзмШЧккЧї зЧйЪкізФоіЦкЧї йХШХді, гия 
еФаХелХпХккя еФЫжЩмЪ гЧбзіиия мФ ХзЧиЧвіпкЧї аХелХзж, гия еФаХелХпХккя 
еФЫжЩмЪ кФЩХиХккя мФ вЧЩлЧгФШЩьзжЫ Ча'єзміб біг ближбЪ йЧдижбжЫ ФбФШіЦ 
(ФбФШіЦкжЫ ЩжмЪФоіЦ), Ф мФзЧд Ъ ШФеі лШЧбХгХккя зФлімФиькжЫ мФ ікржЫ лиФкЧбжЫ 
ШЧаім - еФ ЪйЧбж лЧбігЧйиХккя лШЧ оХ биФЩкжзіб мФ зЧШжЩмЪбФпіб еХйХиькжЫ 
гіиякЧз еФ мШж гкі гЧ лЧпФмзЪ мФзжЫ ШЧаім (зШій бжлФгзіб, язсЧ еФекФпХкі ЧЩЧаж, 
сЧ лШЧбЧгямь мФзі ШЧаЧмж, кХ йФюмь ікнЧШйФоії лШЧ биФЩкжзФ, зЧШжЩмЪбФпФ 
еХйХиькЧї гіиякзж, Ъ мЧйЪ пжЩиі Ъ еб'яезЪ е лШжеЪлжкХккяй ФаЧ ЧайХдХккяй 
нЪкзоіЧкЪбФккя ДХШдФбкЧвЧ еХйХиькЧвЧ зФгФЩмШЪ). ПШж оьЧйЪ бЩі зФлімФиькі 
мФ лиФкЧбі ШЧаЧмж егіЦЩкююмьЩя евігкЧ е мХЫкЧиЧвіпкжйж бжйЧвФйж мФ 
лШФбжиФйж, сЧ бЩмФкЧбиХкі гия мФзжЫ ШЧаім; 

 Ъ ШФеі ФбФШії ФаЧ еФвШЧеж її бжкжзкХккя (ФбФШіЦкЧї ЩжмЪФоії), язі є кФЩиігзФйж 
аЧЦЧбжЫ гіЦ, ебіиькяємьЩя біг ЧаЧб'яезЪ бігрзЧгЪбФккя биФЩкжзФй еХйиі мФ 
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еХйиХзЧШжЩмЪбФпФй еажмзіб, еФлЧгіякжЫ, еЧзШХйФ, бкФЩиігЧз мжйпФЩЧбЧвЧ 
еФЦкяммя еХйХиькжЫ гіиякЧз, лЧвіШрХккя язЧЩмі ґШЪкмЧбЧвЧ лЧзШжбЪ, 
кХЧгХШдФккя гЧЫЧгіб еФ пФЩ мжйпФЩЧбЧвЧ кХбжзЧШжЩмФккя еХйХиькЧї гіиякзж, 
лЧкХЩХккя бжмШФм кФ лЧиілрХккя язЧЩмі еХйХиь, еФ кХеФбХШрХкжЦ ожзи 
ЩіиьЩьзЧвЧЩлЧгФШЩьзЧвЧ ЧаШЧаімзЪ ґШЪкмЪ (ЧШФкзФ, бкХЩХккя гЧаШжб, лЧЩіб, ікрі 
бжгж ШЧаім); 

 ліг пФЩ лШЧбХгХккя Ъ бЩмФкЧбиХкЧйЪ лЧШягзЪ зФлімФиькжЫ мФ ікржЫ лиФкЧбжЫ 
ШЧаім, Ф мФзЧд Ъ ШФеі ФбФШії ФаЧ еФвШЧеж її бжкжзкХккя (ФбФШіЦкЧї ЩжмЪФоії) 
еЧаЧб'яеФкжЦ егіЦЩкюбФмж бігкЧбиХккя еХйХиь, язі еФекФиж ейік Ъ ЩмШЪзмЪШі 
ШХиьєнЪ, гЧ ЩмФкЪ, лШжгФмкЧвЧ гия ЧаШЧаімзЪ, лШжгФмкЧвЧ гия лЧгФиьрЧвЧ 
бжзЧШжЩмФккя еФ оіиьЧбжй лШжекФпХккяй, мФ ебіиькяємьЩя біг ЧаЧб'яезЪ еФ ЩбіЦ 
ШФЫЪкЧз лШЧбЧгжмж ШХзЪиьмжбФоію еХйХиь ліЩия еФзікпХккя лиФкЧбжЫ мФ 
ФбФШіЦкЧ-бігкЧбиюбФиькжЫ ШЧаім; 

14) екяммя мФ лХШХкХЩХккя ґШЪкмЧбЧвЧ лЧзШжбЪ еХйХиькжЫ гіиякЧз егіЦЩкююмьЩя аХе 
ШЧеШЧаиХккя ШЧаЧпЧвЧ лШЧХзмЪ еХйиХЪЩмШЧю Ъ бжлФгзФЫ: 

 ШЧейісХккя мжйпФЩЧбжЫ ЩлЧШЪг, їЫ зЧйлиХзЩіб, лШжекФпХкжЫ гия 
джммєеФаХелХпХккя (мжйпФЩЧбЧвЧ лШЧджбФккя мФ ЧаЩиЪвЧбЪбФккя) бкЪмШіркьЧ 
лХШХйісХкжЫ ЧЩіа, ФаЧ лШЧбХгХккя ШЧаім е иізбігФоії кФЩиігзіб мФзЧвЧ 
ШЧейісХккя; 

 аЪгібкжомбФ (кЧбЧвЧ аЪгібкжомбФ, ШХзЧкЩмШЪзоії) аЪгібХиь гия мжйпФЩЧбЧвЧ 
лШЧджбФккя бкЪмШіркьЧ лХШХйісХкжЫ ЧЩіа; 

 лШЧбХгХккя ЧлХШФмЧШЧй вФеЧмШФкЩлЧШмкЧї ЩжЩмХйж, ЧлХШФмЧШЧй вФеЧЩЫЧбжсФ, 
ЧлХШФмЧШЧй ЩжЩмХйж ШЧелЧгіиЪ, ЧлХШФмЧШЧй ЩжЩмХйж лХШХгФпі, ліглШжєйЩмбЧй 
лжмкЧвЧ бЧгЧлЧЩмФпФккя, ліглШжєйЩмбЧй оХкмШФиіеЧбФкЧвЧ бЧгЧбігбХгХккя, 
мХлиЧвХкХШЪюпЧю, мХлиЧмШФкЩлЧШмЪюпЧю, мХлиЧлЧЩмФпФиькЧю ЧШвФкіеФоією 
зФлімФиькжЫ мФ ікржЫ лиФкЧбжЫ ШЧаім, Ф мФзЧд Ъ ШФеі ФбФШії ФаЧ еФвШЧеж її 
бжкжзкХккя (ФбФШіЦкЧї ЩжмЪФоії); 

 ШЧейісХккя йіЩоь мжйпФЩЧбЧвЧ еаХШівФккя бігЫЧгіб біг ШЪЦкЪбФкь, еЪйЧбиХкжЫ 
аЧЦЧбжйж гіяйж, мХШЧШжЩмжпкжйж ФзмФйж, гжбХШЩіяйж ФаЧ лШЧбХгХккяй ШЧаім е 
иізбігФоії їЫ кФЩиігзіб (е кХЧаЫігкіЩмю ШЧеШЧаиХккя мФзЧвЧ лШЧХзмЪ 
еХйиХЪЩмШЧю гия лШЧбХгХккя ШХзЪиьмжбФоії еХйХиь ліЩия бжгФиХккя мФзжЫ 
бігЫЧгіб); 

15) гЧ ШЧеШЧакжзіб гЧзЪйХкмФоії іе еХйиХЪЩмШЧю кХ еФЩмЧЩЧбЪюмьЩя бжйЧвж сЧгЧ 
ЧаЧб'яезЧбЧвЧ ЩмШФЫЪбФккя біглЧбігФиькЧЩмі лХШХг еФйЧбкжзФйж мФзЧї гЧзЪйХкмФоії мФ 
мШХмійж ЧЩЧаФйж еФ рзЧгЪ, сЧ йЧдХ аЪмж еФлЧгіякФ бкФЩиігЧз кХЧаХШХдкЧЩмі, кХгЧвиягЪ і 
лШЧнХЩіЦкжЫ лЧйжиЧз, гЧлЪсХкжЫ лШж ЩзиФгФккі гЧзЪйХкмФоії іе еХйиХЪЩмШЧю; 

16) гЧ бжзЧкФбоіб мЧлЧвШФнЧ-вХЧгХежпкжЫ і зФШмЧвШФніпкжЫ ШЧаім 
еФвФиькЧгХШдФбкЧвЧ лШжекФпХккя кФ біглЧбігкжЫ мХШжмЧШіяЫ кХ еФЩмЧЩЧбЪюмьЩя бжйЧвж 
сЧгЧ ЧаЧб'яезЧбЧвЧ ЩмШФЫЪбФккя біглЧбігФиькЧЩмі еФйЧбкжзФйж мФзжЫ ШЧаім мФ мШХмійж 
ЧЩЧаФйж еФ рзЧгЪ, язЪ йЧдХ аЪмж еФлЧгіякЧ бкФЩиігЧз кХЧаХШХдкЧЩмі, кХгЧвиягЪ пж 
лШЧнХЩіЦкжЫ лЧйжиЧз, гЧлЪсХкжЫ ліг пФЩ бжзЧкФккя мЧлЧвШФнЧ-вХЧгХежпкжЫ і 
зФШмЧвШФніпкжЫ ШЧаім; 

17) кХбжзЧкФккя бжйЧвж сЧгЧ лігбжсХккя збФиінізФоії Ъ бЩмФкЧбиХкжЦ еФзЧкЧй 
ЩмШЧз кХ є лігЩмФбЧю гия еЪлжкХккя гії збФиінізФоіЦкЧвЧ ЩХШмжнізФмФ ікдХкХШФ-
еХйиХблЧШягкжзФ, збФиінізФоіЦкЧвЧ ЩХШмжнізФмФ ікдХкХШФ-вХЧгХежЩмФ, збФиінізФоіЦкЧвЧ 
ЩбігЧомбФ ЧоікюбФпФ (гия бЩіЫ ЩлХоіФиіеФоіЦ), збФиінізФоіЦкЧвЧ ЩбігЧомбФ ЧоікюбФпФ е 
ХзЩлХШмкЧї вШЧрЧбЧї Чоікзж еХйХиькжЫ гіиякЧз; 

18) лЪкзмж "в" і "ґ" пФЩмжкж гШЪвЧї ЩмФммі 28 ЗФзЧкЪ КзШФїкж "ПШЧ еХйиХЪЩмШіЦ" кХ 
еФЩмЧЩЧбЪюмьЩя; 

19) ліг пФЩ гії бЧєккЧвЧ ЩмФкЪ кФ біглЧбігкжЫ мХШжмЧШіяЫ кХ лігиявФє ЧайХдХккю (зШій 
зЧйХкгФкмЩьзЧї вЧгжкж) бжзЧкФккя ЩХШмжнізЧбФкжй ікдХкХШЧй-еХйиХблЧШягкжзЧй мФ/ФаЧ 
ЩХШмжнізЧбФкжй ікдХкХШЧй-вХЧгХежЩмЧй ЧаЩмХдЪбФиькжЫ, бжрЪзЪбФиькжЫ, мЧлЧвШФнЧ-
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вХЧгХежпкжЫ ШЧаім, Ъ мЧйЪ пжЩиі гия ЩзиФгФккя гЧзЪйХкмФоії іе еХйиХЪЩмШЧю, бжзЧШжЩмФккя 
вХЧгХежпкЧвЧ ЧаиФгкФккя (вХЧгХежпкжЫ ГНСС-лШжЦйФпіб, ХиХзмШЧккжЫ мФЫХЧйХмШіб, 
мХЧгЧиіміб), зЧШжЩмЪбФккя вХЧгХежпкжйж мФ зФШмЧвШФніпкжйж гФкжйж, бігЧйЧЩмяйж лШЧ 
зЧЧШгжкФмж лЪкзміб ДХШдФбкЧї вХЧгХежпкЧї йХШХді, Ф мФзЧд кФгФккя бігЧйЧЩмХЦ лШЧ 
зЧЧШгжкФмж лЧбЧШЧмкжЫ мЧпЧз йХд Ча'єзміб ДХШдФбкЧвЧ еХйХиькЧвЧ зФгФЩмШЪ, еФ ЪйЧбж 
кФгФккя ЩХШмжнізЧбФкЧйЪ ікдХкХШЪ-еХйиХблЧШягкжзЪ мФ/ФаЧ ЩХШмжнізЧбФкЧйЪ ікдХкХШЪ-
вХЧгХежЩмЪ, язжЦ бжзЧкЪє мФзі ШЧаЧмж, ЧШвФкЧй СиЪдаж аХелХзж КзШФїкж ЩлХоіФиькЧвЧ 
гЧебЧиЪ кФ бжзЧкФккя мЧлЧвШФнЧ-вХЧгХежпкжЫ бжрЪзЪбФкь ліг пФЩ гії бЧєккЧвЧ ЩмФкЪ, б 
язЧйЪ еФекФпФюмьЩя: лШіебжсХ, ій'я мФ лЧ аФмьзЧбі (еФ кФябкЧЩмі); ЩХШія мФ кЧйХШ лФЩлЧШмФ 
вШЧйФгякжкФ КзШФїкж; гФмФ бжгФпі мФ кЧйХШ збФиінізФоіЦкЧвЧ ЩХШмжнізФмФ; йіЩоХ ШЧаЧмж; 
ШФЦЧк (ШФЦЧкж) бжзЧкФккя мЧлЧвШФнЧ-вХЧгХежпкжЫ бжрЪзЪбФкь. СлХоіФиькжЦ гЧебіи кФ 
бжзЧкФккя мЧлЧвШФнЧ-вХЧгХежпкжЫ бжрЪзЪбФкь ліг пФЩ гії бЧєккЧвЧ ЩмФкЪ кХ кФгФємьЩя 
ЩХШмжнізЧбФкЧйЪ ікдХкХШЪ-еХйиХблЧШягкжзЪ мФ/ФаЧ ЩХШмжнізЧбФкЧйЪ ікдХкХШЪ-вХЧгХежЩмЪ, 
язжЦ ЩлШжяб гіяиькЧЩмі гХШдФбж-ФвШХЩЧШФ, ЧШвФкіеФоіяй гХШдФбж-ФвШХЩЧШФ пж їЫ 
лШХгЩмФбкжзФй, сЧ еФбгФиЧ рзЧгж ікмХШХЩФй кФоіЧкФиькЧї аХелХзж КзШФїкж, ФаЧ язжЦ аШФб 
ЪпФЩмь Ъ гіяиькЧЩмі лЧиімжпкжЫ лФШміЦ пж вШЧйФгЩьзжЫ ЧШвФкіеФоіЦ, гіяиькіЩмь язжЫ 
еФаЧШЧкХкФ Ъ лЧШягзЪ, бЩмФкЧбиХкЧйЪ еФзЧкЧй. Дия ЧмШжйФккя ЩлХоіФиькЧвЧ гЧебЧиЪ кФ 
бжзЧкФккя мЧлЧвШФнЧ-вХЧгХежпкжЫ бжрЪзЪбФкь ліг пФЩ гії бЧєккЧвЧ ЩмФкЪ ЩХШмжнізЧбФкжЦ 
ікдХкХШ-еХйиХблЧШягкжз мФ/ФаЧ ЩХШмжнізЧбФкжЦ ікдХкХШ-вХЧгХежЩм лЧгФє гЧ біглЧбігкЧвЧ 
ЧШвФкЪ СиЪдаж аХелХзж КзШФїкж зиЧлЧмФккя лШЧ кФгФккя ЩлХоіФиькЧвЧ гЧебЧиЪ іе 
еФекФпХккяй лиФкЧбФкЧвЧ ШФЦЧкЪ (ШФЦЧкіб) бжзЧкФккя мЧлЧвШФнЧ-вХЧгХежпкжЫ бжрЪзЪбФкь, 
ФгШХЩж йіЩоя лШЧджбФккя мФ зЧкмФзмкЧвЧ кЧйХШФ мХиХнЧкЪ, гЧ язЧвЧ гЧгФюмьЩя зЧлія 
лФЩлЧШмФ вШЧйФгякжкФ КзШФїкж, зЧлія гЧбігзж лШЧ лШжЩбЧєккя ШХєЩмШФоіЦкЧвЧ кЧйХШФ 
ЧаиізЧбЧї зФШмзж лиФмкжзФ лЧгФмзіб мФ зЧлія збФиінізФоіЦкЧвЧ ЩХШмжнізФмФ. 

ПХШХбіШзФ ЩХШмжнізЧбФкжЫ ікдХкХШіб-еХйиХблЧШягкжзіб, ЩХШмжнізЧбФкжЫ ікдХкХШіб-
вХЧгХежЩміб Ъ еб'яезЪ е кФгФккяй ЩлХоіФиькЧвЧ гЧебЧиЪ кФ бжзЧкФккя мЧлЧвШФнЧ-
вХЧгХежпкжЫ бжрЪзЪбФкь ліг пФЩ гії бЧєккЧвЧ ЩмФкЪ егіЦЩкюємьЩя ЧШвФкФйж СиЪдаж 
аХелХзж КзШФїкж лШЧмявЧй 10 гкіб е гкя лЧгФккя зиЧлЧмФккя мФ гЧгФкжЫ гЧ кьЧвЧ 
гЧзЪйХкміб. СлХоіФиькжЦ гЧебіи кФ бжзЧкФккя мЧлЧвШФнЧ-вХЧгХежпкжЫ бжрЪзЪбФкь ліг пФЩ 
гії бЧєккЧвЧ ЩмФкЪ ФкЪиюємьЩя ЧШвФкЧй СиЪдаж аХелХзж КзШФїкж Ъ ШФеі бжябиХккя 
кХгЧЩмЧбіШкжЫ бігЧйЧЩмХЦ Ъ гЧзЪйХкмФЫ, сЧ кФгФбФижЩя гия ЦЧвЧ ЧмШжйФккя, ФаЧ язсЧ 
лігЩмФбФ гия бігйЧбж Ъ кФгФккі ЩлХоіФиькЧвЧ гЧебЧиЪ бжкжзиФ ліЩия ЦЧвЧ кФгФккя; 

20) оХкмШФиькжЦ ЧШвФк бжзЧкФбпЧї биФгж, сЧ еФаХелХпЪє нЧШйЪбФккя гХШдФбкЧї 
лЧиімжзж Ъ ЩнХШі еХйХиькжЫ бігкЧЩжк, еФмбХШгдЪє ЪЩХШХгкХкі лЧзФекжзж кЧШйФмжбкЧї 
вШЧрЧбЧї Чоікзж еХйХиь кФ Чгжкжою лиЧсі, язі еФЩмЧЩЧбЪюмьЩя Ъ бжлФгзФЫ ЧаЧб'яезЧбЧвЧ 
лШЧбХгХккя кЧШйФмжбкЧї вШЧрЧбЧї Чоікзж еХйХиь, лХШХгаФпХкжЫ ЩмФммХю 13 ЗФзЧкЪ КзШФїкж 
"ПШЧ ЧоікзЪ еХйХиь", Ъ ШФеі кХйЧдижбЧЩмі кФгФккя бжмявЪ е мХЫкіпкЧї гЧзЪйХкмФоії лШЧ 
кЧШйФмжбкЪ вШЧрЧбЪ ЧоікзЪ ЧзШХйЧї еХйХиькЧї гіиякзж; 

21) мХШйікж ЩлиФмж еХйиХзЧШжЩмЪбФпХй (зШій еХйиХзЧШжЩмЪбФпіб еХйХиь гХШдФбкЧї, 
зЧйЪкФиькЧї биФЩкЧЩмі) ЧШХкгкЧї, ЩЪаЧШХкгкЧї лиФмж еФ еХйХиькі гіиякзж, лиФмж еФ 
бЩмФкЧбиХккя еХйХиькЧвЧ ЩХШбімЪмЪ, лиФмж еФ зЧШжЩмЪбФккя еХйХиькЧю гіиякзЧю кФ 
ЪйЧбФЫ ЩЪлХШніоію, язсЧ біглЧбігкХ лШФбЧ зЧШжЩмЪбФккя еХйХиькЧю гіиякзЧю кФгФкЧ гия 
ШЧейісХккя Ча'єзміб ХкХШвХмжпкЧї ікнШФЩмШЪзмЪШж, язі кФЩмФиж ліг пФЩ гії бЧєккЧвЧ ЩмФкЪ, 
лХШХкЧЩямьЩя кФ ЩмШЧз гЧ рХЩмж йіЩяоіб е гкя лШжлжкХккя ФаЧ ЩзФЩЪбФккя бЧєккЧвЧ ЩмФкЪ; 

22) мХШйікж "ЧлХШФмЧШ вФеЧмШФкЩлЧШмкЧї ЩжЩмХйж", "ЧлХШФмЧШ вФеЧШЧелЧгіиькЧї 
ЩжЩмХйж", "ЧлХШФмЧШ вФеЧЩЫЧбжсФ", "ЧлХШФмЧШ ЩжЩмХйж ШЧелЧгіиЪ", "ЧлХШФмЧШ ЩжЩмХйж 
лХШХгФпі", "ліглШжєйЩмбЧ лжмкЧвЧ бЧгЧлЧЩмФпФккя", "ліглШжєйЩмбЧ оХкмШФиіеЧбФкЧвЧ 
бЧгЧбігбХгХккя", "мХлиЧвХкХШЪюпФ ЧШвФкіеФоія", "мХлиЧмШФкЩлЧШмЪюпФ ЧШвФкіеФоія", 
"мХлиЧлЧЩмФпФиькФ ЧШвФкіеФоія", "ХиХзмШЧккФ зЧйЪкізФоіЦкФ йХШХдФ", "ЧлХШФмЧШ 
ХиХзмШЧккжЫ зЧйЪкізФоіЦ" бджбФюмьЩя б оьЧйЪ лЪкзмі Ъ екФпХккяЫ, кФбХгХкжЫ Ъ еФзЧкФЫ 
КзШФїкж "ПШЧ ШжкЧз лШжШЧгкЧвЧ вФеЪ", "ПШЧ ШжкЧз ХиХзмШжпкЧї ХкХШвії", "ПШЧ лжмкЪ бЧгЪ, 



ГФеХмФ "ВЩХ лШЧ аЪЫвФимХШЩьзжЦ Чаиіз" 146 gazeta.vobu.ua 
 

 

лжмкХ бЧгЧлЧЩмФпФккя мФ бЧгЧбігбХгХккя", "ПШЧ мХлиЧлЧЩмФпФккя", "ПШЧ ХиХзмШЧккі 
зЧйЪкізФоії"; 

23) Ъ лХШіЧг гії бЧєккЧвЧ ЩмФкЪ б КзШФїкі ФаЧ ЧзШХйжЫ її йіЩоХбЧЩмяЫ ЧЩЧаижбЧЩмі 
ШХвЪиюбФккя еХйХиькжЫ бігкЧЩжк, лХШХгаФпХкі ожй лЪкзмЧй, гіюмь біглЧбігкЧ б йХдФЫ 
КзШФїкж ФаЧ ЧзШХйЧї її йіЩоХбЧЩмі, Ъ язіЦ ббХгХкЧ бЧєккжЦ ЩмФк. 

28. ПШжлжкХккя ФаЧ ЩзФЩЪбФккя бЧєккЧвЧ ЩмФкЪ б КзШФїкі ФаЧ Ъ біглЧбігкжЫ ЧзШХйжЫ її 
йіЩоХбЧЩмяЫ кХ є лігЩмФбЧю гия: 

 лШжлжкХккя гії, ейікж гЧвЧбЧШіб ЧШХкгж, ЪзиФгХкжЫ біглЧбігкЧ гЧ лЪкзмЪ 27 
оьЧвЧ ШЧегіиЪ, лШжлжкХккя лШФб ЧШХкгж, язі бжкжзиж кФ лігЩмФбі мФзжЫ 
гЧвЧбЧШіб. ПіЩия лШжлжкХккя ФаЧ ЩзФЩЪбФккя бЧєккЧвЧ ЩмФкЪ б КзШФїкі ФаЧ Ъ 
біглЧбігкжЫ ЧзШХйжЫ її йіЩоХбЧЩмяЫ мФзі гЧвЧбЧШж кХ йЧдЪмь аЪмж лЧкЧбиХкі, 
ЪзиФгХкі кФ кЧбжЦ ЩмШЧз мФ лШЧгЧбдЪюмь гіямж гЧ еФзікпХккя ЩмШЧзЪ, кФ язжЦ 
бЧкж ЪзиФгХкі; 

 лШжлжкХккя гії, ейікж гЧвЧбЧШіб ЧШХкгж, ЩЪаЧШХкгж еХйХиькжЫ гіиякЧз, 
ХйнімХбежЩЪ, ЩЪлХШніоію, еХйХиькЧвЧ ЩХШбімЪмЪ, лЧкЧбиХкжЫ біглЧбігкЧ гЧ 
ліглЪкзмЪ 1 лЪкзмЪ 27 оьЧвЧ ШЧегіиЪ, лШжлжкХккя біглЧбігкжЫ лШФб ЧШХкгж, 
ЩЪаЧШХкгж еХйХиькжЫ гіиякЧз, ХйнімХбежЩЪ, ЩЪлХШніоію, еХйХиькЧвЧ ЩХШбімЪмЪ. 
ПіЩия лШжлжкХккя ФаЧ ЩзФЩЪбФккя бЧєккЧвЧ ЩмФкЪ б КзШФїкі ФаЧ Ъ біглЧбігкжЫ 
ЧзШХйжЫ її йіЩоХбЧЩмяЫ мФзі гЧвЧбЧШж лШЧгЧбдЪюмь гіямж гЧ еФзікпХккя ЩмШЧзЪ, 
кФ язжЦ бЧкж лЧкЧбиХкі; 

 лШжлжкХккя гії гЧвЧбЧШіб лШЧ лХШХгФпЪ лШФбФ еХйиХзЧШжЩмЪбФккя мФ 
лШжлжкХккя лШФбФ ЧШХкгж, ЩЪаЧШХкгж еХйХиькжЫ гіиякЧз, лХШХгФкжЫ кФ 
лігЩмФбі мФзжЫ гЧвЧбЧШіб. ПіЩия лШжлжкХккя ФаЧ ЩзФЩЪбФккя бЧєккЧвЧ ЩмФкЪ б 
КзШФїкі ФаЧ Ъ біглЧбігкжЫ ЧзШХйжЫ її йіЩоХбЧЩмяЫ мФзі гЧвЧбЧШж кХ йЧдЪмь аЪмж 
лЧкЧбиХкі, ЪзиФгХкі кФ кЧбжЦ ЩмШЧз мФ лШЧгЧбдЪюмь гіямж, Ф біглЧбігкХ лШФбЧ 
ЧШХкгж, ЩЪаЧШХкгж еХйХиькЧї гіиякзж ббФдФємьЩя лХШХгФкжй гЧ еФзікпХккя 
ЩмШЧзЪ, кФ язжЦ бЧкЧ лХШХгФкЧ; 

 лШжлжкХккя іЩкЪбФккя яз Ча'єзміб ожбіиькжЫ лШФб еХйХиькжЫ гіиякЧз, 
ЩнЧШйЧбФкжЫ біглЧбігкЧ гЧ ліглЪкзмЪ 2 лЪкзмЪ 27 оьЧвЧ ШЧегіиЪ. ПіЩия 
еФзікпХккя ЩмШЧзЪ гії гЧвЧбЧШЪ ЧШХкгж еХйХиькЧї гіиякзж, ЩнЧШйЧбФкЧї гия 
лХШХгФпі її б ЧШХкгЪ біглЧбігкЧ гЧ ліглЪкзмЪ 2 лЪкзмЪ 27 оьЧвЧ ШЧегіиЪ, мФзФ 
еХйХиькФ гіиякзФ лШжлжкяє ЩбЧє іЩкЪбФккя яз Ча'єзм ожбіиькжЫ лШФб. 
ЗФаЧШЧкяємьЩя нЧШйЪбФккя ікржЫ еХйХиькжЫ гіиякЧз Ъ йХдФЫ еХйХиькЧї 
гіиякзж, ЩнЧШйЧбФкЧї біглЧбігкЧ гЧ ліглЪкзмЪ 2 лЪкзмЪ 27 оьЧвЧ ШЧегіиЪ, гЧ 
лШжлжкХккя її іЩкЪбФккя яз Ча'єзмФ ожбіиькжЫ лШФб. 

К йіЩяпкжЦ ЩмШЧз е гкя лШжлжкХккя ФаЧ ЩзФЩЪбФккя бЧєккЧвЧ ЩмФкЪ б КзШФїкі ФаЧ Ъ 
біглЧбігкжЫ ЧзШХйжЫ її йіЩоХбЧЩмяЫ зкжвж ШХєЩмШФоії еХйиХбЧиЧгікь і еХйиХзЧШжЩмЪбФкь б 
ЪйЧбФЫ бЧєккЧвЧ ЩмФкЪ лігиявФюмь лХШХгФпі гЧ оХкмШФиькЧвЧ ЧШвФкЪ бжзЧкФбпЧї биФгж, сЧ 
ШХФиіеЪє гХШдФбкЪ лЧиімжзЪ Ъ ЩнХШі еХйХиькжЫ бігкЧЩжк (ФаЧ бжекФпХкЧвЧ кжй 
мХШжмЧШіФиькЧвЧ ЧШвФкЪ, гХШдФбкЧвЧ ліглШжєйЩмбФ, сЧ кФиХджмь гЧ ЩнХШж ЦЧвЧ 
ЪлШФбиіккя). 

ПШЧмявЧй 30 гкіб е гкя бігкЧбиХккя нЪкзоіЧкЪбФккя ДХШдФбкЧвЧ еХйХиькЧвЧ 
зФгФЩмШЪ биФЩкжз, зЧШжЩмЪбФп еХйХиькЧї гіиякзж, оіиьЧбХ лШжекФпХккя язЧї аЪиЧ ейікХкЧ б 
лЧШягзЪ, бжекФпХкЧйЪ ліглЪкзмЧй 11 лЪкзмЪ 27 оьЧвЧ ШЧегіиЪ, аХе бкХЩХккя бігЧйЧЩмХЦ лШЧ 
оХ гЧ ДХШдФбкЧвЧ еХйХиькЧвЧ зФгФЩмШЪ, еЧаЧб'яеФкжЦ Ъ лЧШягзЪ, бжекФпХкЧйЪ ЗФзЧкЧй 
КзШФїкж "ПШЧ ДХШдФбкжЦ еХйХиькжЦ зФгФЩмШ", лЧгФмж еФябЪ лШЧ бкХЩХккя мФзжЫ бігЧйЧЩмХЦ 
гЧ ДХШдФбкЧвЧ еХйХиькЧвЧ зФгФЩмШЪ. ВкХЩХккя мФзжЫ бігЧйЧЩмХЦ егіЦЩкюємьЩя аХе 
лЧгФккя бжмявЪ е йіЩмЧаЪгібкЧї гЧзЪйХкмФоії мФ гЧмШжйФккя бжйЧв сЧгЧ ЪевЧгдХккя 
ейікХкЧвЧ оіиьЧбЧвЧ лШжекФпХккя іе йіЩмЧаЪгібкЧю гЧзЪйХкмФоією. 

ПЧиЧдХккя, лХШХгаФпХкі: 



ГФеХмФ "ВЩХ лШЧ аЪЫвФимХШЩьзжЦ Чаиіз" 147 gazeta.vobu.ua 
 

 

 ліглЪкзмЧй "б" ліглЪкзмЪ 11, ліглЪкзмФйж 15, 16, 18 лЪкзмЪ 27 оьЧвЧ ШЧегіиЪ, 
гіюмь лШЧмявЧй рХЩмж йіЩяоіб е гкя лШжлжкХккя ФаЧ ЩзФЩЪбФккя бЧєккЧвЧ 
ЩмФкЪ б КзШФїкі; 

 ліглЪкзмЧй 17 лЪкзмЪ 27 оьЧвЧ ШЧегіиЪ, гіюмь лШЧмявЧй мШьЧЫ йіЩяоіб е гкя 
лШжлжкХккя ФаЧ ЩзФЩЪбФккя бЧєккЧвЧ ЩмФкЪ б КзШФїкі; 

 ФаеФоФйж гХб'ямжй і гХЩямжй ліглЪкзмЪ 4 лЪкзмЪ 27 оьЧвЧ ШЧегіиЪ, гіюмь 
лШЧмявЧй ЧгкЧвЧ ШЧзЪ е гкя лШжлжкХккя ФаЧ ЩзФЩЪбФккя бЧєккЧвЧ ЩмФкЪ б 
КзШФїкі ФаЧ Ъ біглЧбігкіЦ ЧзШХйіЦ йіЩоХбЧЩмі і еФЩмЧЩЧбЪюмьЩя мФзЧд Ъ лХШіЧг 
гії кФгебжпФЦкЧвЧ ЩмФкЪ мФ лШЧмявЧй ЧгкЧвЧ ШЧзЪ ліЩия ЦЧвЧ лШжлжкХккя ФаЧ 
ЩзФЩЪбФккя б КзШФїкі ФаЧ Ъ біглЧбігкіЦ ЧзШХйіЦ йіЩоХбЧЩмі. 
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