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П У Т С В  

 

 аводубзор ,автсьліпсус огокьснядаморг яннавумроФ інїаркУ в  ,їововарп 

атс иважред їончитаркомед іхбоен йиннед кодяроп ан ьтив д  ілор яннежділсод ьтсін

роет ,вікзя'вобо хинйіцутитснок ісецорп умоьц в яцсім й е  яннелсимсоереп огончит

дирю хї узілана ,яннедогоьс йіцизоп з хин орп ьнелвяу и  в яцсім й идорирп їонч

яннавуноіцкнуФ .яннавюлугер огововарп імзінахем іцос у  ончиткарп б олуб ум

 миндо ьтюапутсив иноВ .икзя'вобо ясилавунокив ен умоьн у б ощкя ,мивилжомен

реп хинчитаркомед яннечепзебаз огоньлаер вібосаз зі е  ,іважред у ьнеровт

 еньліч ьтюадісоп ,ежто ,а ,ітсонноказ імижер у вісецорп хиньлаіцос яннакіторп

ецсім ечепзебаз в н .умуіцос яннавуноіцкнуф огоньламрон ін  

 і ілагазв вікзя'вобо хинчидирю имелборп яннежділсод ьтсіндіхбоеН

тснок и амеркоз вікзя'вобо хинйіцут з у  хиньліпсус менвір мивон онсікя анелвом

овокуан монатс ,іважред йішан у нисондів - аз ,усергорп огончінхет ннок о  ,ітс

ксодв ютсіндіхбоен ,автсьліпсус огокьснїарку уктивзор момзіманид о  яннелан

 янненцімз ,вісеретні хинчілбуп і хинтавирп усналаб яннечепзебаз ,мин яннілварпу

тс огововарп а ретіл йінчидирю йінянзичтів У .нядаморг усут а  амелборп ірут

я'вобо хинйіцутитснок  акелад анов ,яннавюцарпо огонжелан оговс алшйанз ен вікз

лсод янвір дів і  єамеН .яннечепзебаз хї ат добовс і варп хинйіцутитснок ітсонежд

ном хинчанз о  інчитероет ікориш інтусдів ,імет йіц хинечявсирп ,тібор хинчіфарг

лагазу ь  .яннен  

 икзя'вобо інйіцутитсноК – т  тнемеле йивилжав і йиндіхбоен еж йика

тснок и  ,мит зі мозаР .идобовс ат аварп інвонсо і кя ,ибосо усутатс огонйіцут

жділсод у  кандО .анинядаморг і инидюл аварп інйіцутитснок  йачивзаз ясьтю

к  вікзя'вобо хинвонсо икборзор їончібесв і їокобилг зеб ощ ,олімузорз  яіцпецно

тснок и  .юонвопен ,юоьнноротсондо є ибосо усутатс огонйіцут  
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окитероет евєттуС -  яннежділсод єам яннечанз енчиткарп і еньлаванзіп

ок н  хишні в і кат ,інїаркУ в кя вікзя'вобо хинвонсо уктивзор ,вікотив хинйіцутитс

рк а .утівс ханї  

в ибосо икзя'вобо інвонсО  ен итавузіланаорп овилжа ешил  ,икитатс йіцизоп з 

 їончиткарп ісецорп в яттиж у яннелітв огоньлаер хї отбот ,икіманид й ела

зілаер а  ,вікзя'вобо янненсйідз  яннавутнараг єавубан яннечанз оговоктяниВ .їіц

ро илпв ,вітнемеле огонйіцутитсні ат огововарп умоьц в іл  вікиннич і вому ув

іцос а  їіцазілаер умзінахем яннеланоксоду ьнатип яннешірив ,ітсонсйід їоньл

титснок у  имет їонарбо ьтсінвиткепсреп орп ьтичдівс енедалкиВ .вікзя'вобо хинйіц

лсод і утка її ат яннежд а .ьтсіньл  

лумроф є яннежділсод огончіфаргоном юотеМ ю роет яннав  ончите

дирю ,яттяноп одощ віквонсив хинавотнурґбо и  ат яннелвонатс ,идорирп їонч

ркУ в анинядаморг і инидюл вікзя'вобо хинйіцутитснок уктивзор а  ;інї

бо хинвонсо иметсис їочюунсі яннеланоксодв ітсондіхбоен яннавутнурґбо о  ;вікзя'в

лк хї а кзин яннешірив ;яіцакіфис  ;їіцазілаер хї мелборп хинчиткарп і хинчитероет и

 нилагорп янненвопаз у тснок іцуан и  ат кушоп  ;икитамет їєіц з аварп огонйіцут

ксодв оп йіцизопорп хинтеркнок яннавюцарпо о  одощ автсвадоноказ юннелан

іцутитснок їіцазілаер  ітсонвиткефе яннечепзебаз й я'вобо хин  . вікз  

 ікат итишірив онечабдереп ітобор в итем їонелватсоп од ондівопдіВ

ан у  :яннадваз івок  

- онйіцутитснок в итиньлагазу й итавузіланаорп -  івокуан іткепса умововарп

ьс йіцизоп зі хї итилсимсо ончитирк і икитамет їонад з яннежділсод о ;яннедог  

- оп итичанзив  унчидирю хї итиркзор ,вікзя'вобо хинйіцутитснок яттян

рп и ;укіфицепс ат удор  

- тнемеле кя ”икзя'вобо інйіцутитснок“ юірогетак итиділсод у 

нйіцутитснок о со усутатс ог о ;иб  

- оньлянвіроп в итавузіланаорп -  котивзор ат яннелвонатс іткепса умововарп

зя'вобо хинвонсо  інїаркУ в анинядаморг і инидюл вік ат ;утівс ханїарк хишні в  
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-  вікзя'вобо хинвонсо ьлор итилтівсив у  їововарп інїаркУ в іннелвонатс 

ажред в ;автсьліпсус огокьснядаморг іннавумроф ,ітсон  

- те умонсачус ан вікзя'вобо хинвонсо уктивзор їіцнеднет итавуся’з а т іп  а

 ;ьтююлвомубо хї ощ ,икиннич  

-  яннелпірказ огонйіцутитснок одощ игомив итавутнурґбо овокуан 

митпо а  іпате умонсачус ан ибосо вікзя'вобо хинвонсо угясбо огоньл

жред а ;інїаркУ в яннеровтов  

- инвонсо їіцакіфисалк ьтсівилжом уньлаер ат ьтсіндіхбоен итавутнурґбо  х

ибосо вікзя'вобо ; 

-  вікзя’вобо хинйіцутитснок їіцазілаер мзінахем итиркзор –  юіцазілаер итасипо 

іхбоен итсевод ,сецорп кя вікзя'вобо хинйіцутитснок д  ат ьтсін  хї їітнараг итиркзор

янненсйідз лпв ощ ,имакиннич і имавому з мозар и ;огоьн ан ьтюав  

-  й итичвив у натс итиньлагаз  вікзя'вобо хинйіцутитснок ітсонечепзебаз 

но свадоноказ огончотоп имамр т ;ав  

-  їонйіцутитснок яннешпілоп оговилжом юіцпецнок итавунопорпаз 

малгер е л вікзя'вобо хинвонсо їіцатн ю ;інїаркУ в анинядаморг і инид  

- в юннеланоксодв оп їіцизопорп итсенв адоноказ огонянзичті в  іткепса в автс

со вікзя'вобо хинйіцутитснок їіцазілаер ітсонвиткефе яннещивдіп о .иб  

яннежділсод авонсо анчиткарп і анчитероеТ урґ н  і хяцарп ан ясьтєут

вітсирю хаквонсив - ерп ,аварп огонйіцутитснок ізулаг у вікитероет д  вікинватс

зулаг хишні ед їіротсі ,аварп і иважред їіроет їоньлагаз ,аварп йе р  аварп і иваж

тедй ,амеркоЗ .нїарк хинжібураз ат инїаркУ ь итобор івокуан орп яс .В  .С ,анязавйА  

.А ,авєєскелА  .Н ,янахартсА  .В  ,їоворбоБ  .Й ,ачивектуБ  .М ,агіВ  .Л ,акуртіВ  

.В ,анідовєоВ  .Б ,авоьнешроГ  Е .В ,авєєзб  .А ,амЄ  .Т ,яцйаЗ  .С ,їокьсвежарЗ  

.А ,аня’кечеК  .В ,яідолоК  .Є ,авокичйепоК  .М ,яцварК  .В ,акневяречуК  

.О ,огокьсничуК  .Г ,їовошакуЛ  .В ,авецьлаМ  .М ,авокиннелсаМ  .В ,авозутаМ  

.В ,ацнясесреН  .О ,аклірогоП  .І ,аниширтеП  .П ,аніхуртеП   ,ачивонібаР .В  
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.Б ,огокьцичеР  .Т ,акенемеС  .П ,їовокюниС  .В ,акюцетС  .Ю ,яіцаТ  .О ,икидоТ  

.М ,огокьцирФ  .В ,аківЦ  .Ю ,алавопаШ  ні ат акнечушмеШ вікинділсод хиш   .  

 хинрутаретіл ан жокат ясьтєузаб яннежділсод яннавутнурґбо енчитероеТ

 ,їіротсі ,аварп їіфосоліф з халережд кьснядарод віцвіхаф хяцарп о .Л :удоіреп ог  

.С ,огокьцижартеП  .П ,афроднефуП  .Г  ,аводаргониВ   онавоьцарпО .ачивенешреШ

куан хинжібураз і хинянзичтів хишні итобор оненьлагазу й о  ед .А амеркоз( віцв

.жД ,ялівкоТ  ьсилавюлтівсив хикя в ,).ні ат анезьлеК .Г ,азлоР  иткепса імерко 

имет  .  

вітатьлузер хинажредо яннечанз енчиткарП  лсод ощ ,умот в єагялоп і  яннежд

аркУ аварп огонйіцутитснок икуан котивзор йишьладоп ан онавомярпс ї   ,ин

 .яннеланоксодв огой ,ибосо усутатс огововарп ивонсо  орп ьнанз яннелбилгоп  

 інавоьлумрофС  итуб ьтужом иквонсив й їіцизопорп їіфаргоном в

тсирокив а  :ін  

- овокуан у -  хяліц хикьцинділсод – т коборзор хишьладоп ялд е  огововарп їіро

 ;вікзя'вобо ат добовс ,варп хї яннечепзебаз ,анинядаморг і инидюл усутатс  

-  ітобор йічровтоварп у – ретам йинчитероет кя  оба іттянйирп  ,іцборзор ирп лаі

тнемалгер ощ ,инїаркУ віноказ іннеланоксодв у  хинйіцутитснок юіцазілаер ьтю

 ;вікзя'вобо  

-  ісецорп умоньлачван у –  і вікинчурдіп вілідзор хиндівопдів іцвотогдіп ирп 

 іннадалкив у ,аварп огонйіцутитснок з вікинбісоп хиньлачван  усрук

іцутитснок й ан в ,инїаркУ аварп огон у овок - ;вітнедутс ітобор йікьцинділсод  

-  яннелесан дерес ітобор йінвохивоварп у атобор роет итавугулс ежом е  минчит

ркУ нядаморг ирутьлук їововарп янвір юннещивдіп итяирпс ,молаіретам а  ,инї

імз ,удялготівс хї юннавумроф ан хинчитсінамуг ,хинчитаркомед юнненц д  ьнаб

ліпсус огокьснїарку ь  .автс  

  ,уросефорп ,куан хинчидирю уроткод ьтсінчядв урищ єюлволсив ротвА

арп їімедакА укімедака  инїаркУ куан хивов  .М .Ю Т  ирдефак увиткелок ат іцидо

 їоньланоіцаН инїаркУ аварп огонйіцутитснок  інемі инїаркУ їімедака їончидирю

.идароп інвотсімз ат яннежавуаз інчитирк інадан аз огордуМ авалсорЯ  
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1 ЛІДЗОР  

 хавому в анинядаморг і инидюл икзя'вобо інйіцутитсноК
 ,иважред їончитаркомед  їововарп інїаркУ в иводубзор

автсьліпсус огокьснядаморг яннавумроф  
 

§ .1 оньлаіцос ат яттяноП -  вікзя’вобо хинйіцутитснок адорирп авоварп

анинядаморг і инидюл  

 

 ондігЗ  зі  32 .тс ат .р 8491 инидюл варп їіцаралкед їоньлагаЗ 92 .тс 2 .ч

тсноК и  їєовс котивзор йиньлів ан оварп єам анидюл анжок .р 6991 инїаркУ їіцут

ибосо с щкя ,ітсот  ат ,йедюл хишні идобовс і аварп ясьтюушуроп ен умоьц ирп о

 йинчібесв і йиньлів ясьтєучепзебаз умокя в ,мовтсьліпсус дереп икзя’вобо єам

взор и  ен єам анидюл ,ежтО .ітсотсибосо її кот ешил  ьтюадан ікя ,идобовс і аварп 

с йї о ащ янненгясод ялд ітсовилжом іньлаіц  її їіцазілаер ,яччулопогалб і ятс

ібесв ч  юовому юоннімдоен є хикя яннажредод ,икзя’вобо й ела ,вісеретні хин

т янненгясод а  ”suno ibi ,mutnem ulome ibu“ ,мозарив микьснитал аЗ .йеліц хик – 

 ненивоп йот ,аварп єам отх итам адалкоп огок ан ,икапван ,і ,икзя’вобо  ясьтю

.аварп інадан итуб іннивоп умот ,икзя’вобо  

 їіцутитсноК йіннич в анинядаморг і инидюл мадобовс і маварп ощкЯ

аркУ ї  анжом ен огоьц от ,агаву анчанз ясьтєялідирп ірутаретіл йінчидирю в ат ин

закс а анинядаморг і инидюл икзя’вобо інвонсо орп ит 1 тсінтусдіВ .  ь

нбатшсамонвоп о  ат ілагазв инидюл вікзя’вобо хинчидирю яттяноп узілана ог

я'вобо хинйіцутитснок з амеркоз вік  в ілор хї икніцооден єачанзо ен місвоз 

воп іннавюлугер умововарп е  ісв ,икапваН .нисондів хиньліпсус вікинсачу икнід

 ікя ,іцвокуан юошні ич юєіт м і юор  онйатсондо ,вікзя’вобо умелборп илачвив 

нз евилжав хї ьтююлсеркдіп а  і инілпицсид їокьсдаморг інненцімз у яннеч

тсоден юоничирп ,овилжоМ .укдяроповарп а  хинчидирю яттяноп од игаву їоьнт

                                                
1  :.виД .Л нидовеоВ  .Д  .ииссоР в итсончил сутатс йиксечидирЮ – фнИ :.М р М*а -  .7991 ,амроН –  ;531 .С  яироеТ

срадусог т и авозутаМ.И.Н .дер доП / йицкел сруК .аварп и ав   .окьлаМ.В.А –  .7991 ,ътсирЮ :.М – 372 .С  ;
.В оклірогоП ,.Ю окнечушмеШ титснок аметсиС  їоньлачван ат икуан їончидирю ,аварп ізулаг кя аварп огонйіцу

 .инїаркУ куан хивоварп їімедакА кинсіВ // инілпицсид –  .3002 –  2  №. –  33( 3 –  .)43 – .912 .С  
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орп ясьтєадз онов ощ ,ет є вікзя’вобо с мит 1  онйітсоп онов ощ ,ет і , убереп єав  в 

 ділС .добовс і варп ”ініт“  од яннелватс екат ощ ,итичанзаз  имелборп

дарт ежв олатс вікзя’вобо хинйіцутитснок и  є мивозакоп іткепса умоьц У .минйіц

ви .Л яннанз   хинчидирю яттяноп орп яннатип ощ ,огот онвосотс огокьцижартеП

 йачивзаз“ іцуан у вікзя’вобо бо ьтюаним т з а  хинвяан зі ощ ,ютсінжеребо юок

 овилжомен віровт итамирто  иротва кя ,ет орп яннелвяу онзилбирп і ьтіван 

м ьтудев инов ощ орп ,огот удорирп ьтюімузор о ”ув 2. 

 хинйіцутитснок удорирп унчидирю итиділсод ондіхбоен умот емаС

тсад ец икьліксо ,вікзя’вобо  ,)ітсовилбосо( укіфицепс хї итазакоп угомз ь

ткарах е  огоьц ялД .вікзя’вобо хинчидирю хишні дів хї итимеркодів й иканзо інр

 хинйіцутитснок яттяноп яннечамулт од яситунревз дерепмасан онбіртоп

 яннечвив огонводілсоп огокясв юокчот юонварпдів“ ежда ,вікзя’вобо ьдуб -  огокя

 итуб оннивоп яннатип яннечанзив  висрук( .йім  – .Л  .Л  олуб анжом бощ ,)

”ясьтедй емас ощ орп ,итімузорз 3  ичюувохарВ . умоьц ирп ьдуб яттяноп итад ощ , -

 ,умончидирю і ілсич умот в ,ущивя умокя –  ,ьтсінтус огой итазакоп єачанзо 

нзо унволог ут итилідив а  ьтибор і ащивя огонад ітсонрімоноказ єюлвомубо акя ,ук

П .є онов мич ,мит огой о  ,итавиркзор ділс вікзя’вобо хинйіцутитснок яттян

яу хиньлагаз зі кя ичядохив в  інчидирю хї игаву од ичуреб і кат ,икзя’вобо орп ьнел

.иткепса  

 У арку їонсачус івокинволс умончамулт  козя’вобо„ ивом їокьснї –  огоч ,ет 

яситавумиртод онжеретсаззеб аберт  ондівопдів итавунокив онвомдівзеб ділс ощ ,

огонсалв з ичядохив оба автсьліпсус гомив од ”яннілмус 4  . йинчамулТ кинволс  

сйісор єачанзив козя’вобо ивом їокь кив умонвомузеб єагялдіп ощ ,ет кя  ,юннано

 ,ет ендіхбоен ощ  яннанокив ялд ан сдаморг ь игомив )іньліпсус( ік  ич  аз

мяннакунопс міншіртунв 5 лс У . о укинв .В   козя’вобО“ :ялаД –  ощ ,есв ,енжелан есв 

к ан ьтижел о отх ощ ,ьсум -  ьдубен  )йиназя’вобоз( ненивоп і итавунокив  огоч 
                                                

1 .Л нидовеоВ  .Д   .наджарг хикстевос итсонназябо и аварп еынноицутитсноК – дзИ :.М - .2791 ,УГМ ов  – .С .62  
2 .Л йикцижартеП  .И изявс в автсрадусог и аварп яироеТ 2 В :итсонневтсварн йеироет с .т  – 2 -е .дзи  .под и .рпси ,
– .М яифаргопиТ :.бПС  .М   .0191 ,авешукреМ – 2 .Т  . – .453 .С  
3 .норециЦ  хятсонназябо бо ,ебжурд о ,итсоратс О У .Л .С .дер .втО / т .окнеч  – .4791 ,акуаН :.М  – .06 .С  
4  .лесуБ .Т .В .дер .волог і .лкУ / ивом їокьснїарку їонсачус кинволс йинчамулт йикилеВ –  ,”нуреП„ ФТВ :ьніпрІ ;.К 

 .3002 – .546 .С  
5 воклоТ 4 В :акызя огокссур ьраволс йы .Д .дер доП  / .т  .Н   .авокашУ – дзи .соГ :.М - и .ртсони ов  н волс .ца а ,йер  

 .8391 – 2 .Т . –   .247 .С  
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итавумиртод жел інидюл аН .  од козя’вобо ,)йитсибосо( ебес їомас од икзя’вобо ьта

ажред ,огоьнжилб в ”йинвохуд ,юотшерз ,і ,йикьсдаморг ич йин 1  з ичядохиВ .

ч хикьснядар аз ,огоьц а  укзя’вобо огончидирю яннечанзив ялд віс

р“ акторок ьсалавувотсирокив о  козя’вобо“ :алумроф ”ачоб – ан арім ец  їонжел

.С усач оговс анавонопорпаз ,”икнідевоп  .Н   огонвиткє’бус козарз ан месутарБ

 оварп“ :аварп – ідевоп їовилжом арім ец н ”ик 2  енаддіп олуб ешінзіп екя ,

 ан єузакв ”акнідевоп анжелан“ яттяноп аварп ірефс У“ .іцитирк йінавотнурґбо

ив икнідевоп ьтсіндівопдів  ан єузакв ,ичужак ешкані ,оба ,аварп мрон магом

вс аз огонжелан юорім умот ,икнідевоп ьтсінрімоварп о  і є юодорирп ює

так зереч укзя’вобо яннечанзиВ .козя’вобо і оварп енвиткє’бус е  огонжелан юірог

с од ьтсінжеланирп ан ,итубирта іншінвоз огой ан ешил єузакв ис оньлаіцос имет -

ркзор ен ела ,инидюл икнідевоп яннавюлугер огонвитамрон и ”ітсонтус огой єав 3  .

воп унчиткарп умас ,їіцазілаер сецорп єузиреткарах енжелаН е  ж ела ,укнід

шилаз козя’вобо еторп ,итуб ен й ежом икнідевоп а .ясьтє  

.М  .І  ’вобо яттяноп вадялгзор возутаМ  їоньлаіцос хажем в укзя

ладівопдів ь мовтсьліпсус дереп ибосо ітсон 4  унелвонатсв кя огой вачанзив і 

 їоньліцод і їонмузор шьлібйан ,їондіхбоен оньліпсус урім унчот моноказ

мярпс ,икнідевоп о ибосо і автсьліпсус вісеретні яннеловодаз ан їонав 5 .Л .  .Д  

ок нідовєоВ титсн у  убертоп їіцутитсноК в унелпірказ кя вачанзив козя’вобо йинйіц

рп ощ ,)ьтсіндіхбоен( и  і икнідевоп урім і див йинвеп унинядаморг умонжок єусип

н аз ьтсіньладівопдів е усипирп огоьц юіцазілаер унжелан 6  єад ня’кечеК.Ф.С .

идирю яттяноп яннечанзив ч зя’вобо хин  вік микат  є козя’вобо йивоварП“ :монич 

 мосумирп минважред анечепзебаз і аварп имрон юогомив анелвомубо

ідевоп їонелвонатсв ьтсіндіхбоен н ”ик 7. 

                                                
1 В ьлаД  :акызя огокссурокилев оговиж ьраволс йывоклоТ .  4 В т . – дзИ :.М -  .5591 ,йераволс .цан и .ртсони ов –  .2 .Т 
– .046 .С  
2 .С ьсутарБ  .Н  .аварп огокснаджарг ыткеъбуС –  :.М  .0591 ,.тил .дирЮ – .11 .С  
3 .В мЕ  .С в К нназябо хывоварп итсонщус и иинажредос ,иитяноп о усорпо о нтсеВ // йетс . ксоМ . ну - ат . реС  . :11  

 .оварП –  .1891 –  .1 № – .С 75 - .85  
4 .Н возутаМ  .И лборп еиксечитероеТ .яитаркомеД .оварП .ьтсончиЛ е  .аварп огонвиткеъбус ым – дзИ :вотараС -  ов

ну .тараС -  .2791 ,ат – .572 .С  
5 Н возутаМ  .И.   .ьтсончил и аметсис яавоварП –  :вотараС дзИ - ну .тараС ов -  .7891 ,ат – .151 .С  
6  :.виД .Л нидовеоВ  .Д  .наджарг хикстевос итсонназябо и аварп еынноицутитсноК  – .53 .С  
7 .С няькечеК  .Ф  .евтсещбо моксечитсилаицос в яинешонтооварП – :.М дзИ -  .8591 ,РССС куан .дакА ов – .06 .С  
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.М  .В   хї з вавузя’воп вікзя’вобо хинйіцутитснок тсімз ат яттяноп куртіВ

цос і оньла - ом юєідомєазв ,юодорирп юововарп  .віроткаф хивоварп і хиньлар

дирЮ“ и  анавотнараг і анелвомубо оньлаіретам є ибосо козя’вобо йинч

 ьтсіндіхбоен  у по  аварп огонвиткє’бо имамрон інечанзив їокя іжем ,ибосо іцнідев

 хяліц в )иматка иминвитамрон имивоварп имишні ,моноказ ,юєіцутитсноК(

яннавутсирок нвеп и  і хиньліпсус яннеловодаз ялд имятсонніц ат имагалб им

”яннандєоп і ітсондє хї івонсо ан вісеретні хитсибосо 1. 

.В  .А    йізнетерп мумінім кя икзя’вобо інйіцутитснок вадялгзор вокиннелсаМ

девоп )їонажаб( їонбіртоп игомив інратнемеле ,ибосо од автсьліпсус  ,икні

кив о  яннавуноіцкнуф огоньламрон ялд ендіхбоен онтюлосба є хикя яннан

сьліпсус т ав 2  хинечанзив янненгясод ялд жокат а ,  огонвонсО ітскет умомас у

З іцос унока а йеліц хиньл 3 .М .  .А   вотодеФ у умововарп  ьтичаб укзя’вобо 

О в унелпірказ З умонвонс ка о отнараг і ін  ітсачу їондіхбоен урім юоважред унав

рп і іннеровтс у анинядаморг и галб хиньлаіцос іннежонм 4 .В .  .С   йивоварп мЄ

з кя єімузор козя’вобо а  єажарив акя ,аткє’бус од угомив аварп імрон в унелпірк

н унелвомубо оньлаіцос е   ьтсіндіхбо їонвеп м анечепзебаз і икнідевоп  ютсівилжо

мирп огонважред у икнідевоп їокат аткє’бус одощ ус 5. 

 ьтсінтус удоіреп огокьснядар хинечу ьтсішьліб анжавереп ,монич микаТ

 мокліц вікзя’вобо хинчидирю  онавотнурґбо  алавиркзор овтциндересоп зереч  

муд ішні й илуб ачоХ .”ьтсіндіхбоен авоварп“ їірогетак  .ик  

 ,каТ у  зереч і укзя’вобо яттяноп итиркзор аборпс анелборз алуб ірутаретіл 

амеркоЗ .”ьтсівилжом авоварп“ юірогетак , .Г  .В   йинчидирю“ ощ ,важавв вецьлаМ

 ен є козя’вобо  ешил нчидирю В .іцнідевоп йікьсдюл в евилжом й ела ,енжелан о  ум

’бус в і кя ,укзя’вобо  їокьсдюл яіцнеднет анвеп ясьтєюлітв ,іварп умонвиткє

 і уктивзор огоньліпсус ітсонрімоноказ інвиткє’бо ан ясьтєарипо ощ ,икнідевоп

 ен і ,авилжом і аньлаер ,укзя’вобо умончидирю в анелпірказ ,агомиВ .хї єажарив
                                                

1 .Н куртиВ  .В тсилаицос в итсончил яинежолоп огововарп иироет ывонсО и  .евтсещбо моксеч – ,акуаН :.М   .9791 – 
.741 .С  

2 .В вокиннелсаМ  .А  итсонназябо еынноицутитсноК наджарг хикстевос  . – .М еинанЗ :  .0791 , – .02 .С  
3 аМ .В вокиннелс  .А тсноК // наджарг итсонназябо еынноицутитсноК и .РССС в итсончил сутатс йынноицут  – :.М  

 .0891 ,.тил .дирЮ – 8 .С .5  
4 Ф де то .М во  .А ( анинаджарг огокстевос сутатс йынноицутитсноК во  .еибосоп .бечУ :)иироет ысорп –  :.М 

зюосесВ .  .дирю з нчоа . ни -т.  .2891 , – .35 .С  
5 .В мЕ  .С нназябо хывоварп итсонщус и иинажредос ,иитяноп о усорпов К о йетс . – .С .26  
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оп анжом п анов йикя ,козя’вобо унидюл ан итсалк  б алгомз ен илокін ончиткар

”итанокив 1  ,онріВ“ . – .Г з ичюузімелоп  .В  .М єужавуаз ,мивецьлаМ  .І   ,возутаМ – 

 козя’вобо йинчидирю ощ ,єачанзо ец ела у ьдуб -  анжом ен укдапив умокя

чанзив а  в а ,ітсовилжом в ен укзя’вобо ьтсінтуС .ітсовилжом юірогетак зереч ит

ен ондіхбо с  ,оварП“ .”іт –  ,нів єужводорп –  огой ,оговилжомен огочін єусипирп ен 

ви  .інавунокив онвиткє’бо игом У умонжелиторп  огововарп іліц укдапив 

гер у ”иминжясоден б илуб яннавюл 2  .ьситидогоп ділс огоьннатсо юокмуд З .

нзаЗ а .Г ощ ,омич  .В  зор іборпс у вецьлаМ  зереч козя'вобо йинчидирю итирк

 вуб ен ітсовилжом їововарп юірогетак миконидо  уроз икчот їонбідоП .

.Ю і ясвавумиртод  .П   йинйіцутитснок кя ьтсінноказ ичюадялгзоР .окнемоьрЄ

д огоньлихуен і огоровус козя'вобо о  нів ,віноказ і їіцутитсноК яннажред

ід онводілсоп оказ“ ощ ,уквонсив вошй н  ьтсін –  ен ец ешил  йинйіцутитснок 

 її урім і див єачанзив екя ,ибосо оварп енйіцутитснок енвиткє’бус й ела ,козя'вобо

”икнідевоп їовилжом 3. 

.Г хяіцизоп в ,омичаб кЯ  .В  .Ю ат авецьлаМ  .П  чімдіп акнемоьрЄ е  йин

тсовилжом їововарп козя’вз так іц іварп В .ітсондіхбоен їововарп і і е  икьліт ен їірог

вопомєазв умоТ .ітилз ідоні й ела ,іназя’ ткарах анжом онйачивз е  итавузир

воп ундіхбоен і увилжом зереч икзя’вобо інчидирю і аварп інчидирю е  еЦ .укнід

нок хикяед ідалкирп ан  итижетсорп ончурз овилбосо  і варп хинйіцутитс

 .ч( мивокзя’вобо є утівсо юндерес уньлагаз унвоп ан оварп ,омодів кЯ .вікзя’вобо

2  .)инїаркУ їіцутитсноК 35 .тс У  і ясьтитсім унокаЗ огонвонсО іннежолоп умоьц 

 і ,)оварп( ьтсівилжом кандО .)козя’вобо( ьтсіндіхбоен  итибор ділс ен огоьц з 

ви  юірогетак зереч итавиркзор оньліцод иджваз икзя’вобо інчидирю ибін ,ковонс

овилжом с оп ,еждА .іт -  і имаварп жім ітсоннімдів ясьтюавимзор умоьц ирп ,ешреп

 инов( имакзя’вобо юорім юонвір оП .)ьтсівилжом авоварп кя ясьтюачанзив -  ,егурд

зиреткарах у овс ,аварп ичю  іннивоп им ,ьтсівилжом увоварп кя икзя’вобо і идоб
                                                

1 .Г вецьлаМ  .В ( итсончил адобовс и оварп еоксечитсилаицоС т терое и   .)ысорпов еиксеч –  .8691 ,.тил .дирЮ :.М – 
.27.С  С инчидирю ан дялгоп ощ ,итичанзаз діл  йикя ,йикьснепсУ.Л ещ вавюлволсив ьтсівилжом кя козя’вобо й

ьдуБ .оговилжомен итавусипирп ежом ен оварп“ ощ ,васип -  ,амрон а ,яситавувосотсаз бощ ,огот ялд єунсі оварп екя
( .”анвосотсазен ,козя’вобо йивилжомен єюлвонатсв акя .Л йикснепсУ ксечидирю оп икречО  .екинхет йо – аТ ш  :тнек

дзИ - о .цкА ов -  ,”агинкзадерС“ ав .7291  – С 931 . ).  
2 .Н возутаМ  .И   .ьтсончил и аметсис яавоварП – .261 .С  
3 .Ю окнемерЕ  П  .А.В йиксвежР .дер .чуаН / ьтсонноказ и яицутитсноК яакстевоС . – дзИ :вотараС - ну .тараС ов - ,ат  

 .2891 –  .С 29 - 39 . 



 21  

 моноказ аз андіхбоеН .моноказ аз ончюлкив юокат є анов ощ ,итатя’мап

лжом и ютсіндіхбоен юововарп є ьтсів 1. 

 икзя’вобо ощ ,огот ьтсирок ан мотнемугра мимогав мишнІ –  ец 

іхбоен д нідевоп у ьтсівилжом ен а ,ьтсін  акя ,юєірогетак є ьтсівилжом ощ ,ет є ,іц

ткарах е вікзя’вобо їіцазілаер їончиткарп сецорп єузир 2  козя’вобО . –  ешил ец 

іхбоен д  єадівопдів акя ,акнідевоп анчиткарп амас ен а ,икнідевоп їонвеп ьтсін

пирп и сондіхбоен в аненіроку укзя’вобо ьтсінтуС .аварп мрон мас  акя ,икнідевоп іт

з анечанзив а  ен )укзя’вобо ьтсінтус єажарив акя( ьтсіндіхбоен елА .монок

чунимен антавкеда о  икьліксО .ітсонжотот  тнемом йінтусдів имин жіМ .ітс

зиреткарах козя’вобо у  і ютсімодівс хинелідан ,бісо химерко ютсіньляід ясьтє

тюялвяорп ікя ,юелов ібонзір ь ч  ,вісеретні хїовс од ондівопдів увитаіціні ун

ткарп яннелихдів івилжом икьлітсо и  мрон вісипирп дів ибосо икнідевоп їонч

сон огой укзя’вобо яннанокивен ,аварп і ,монич микаТ .мє  итуб ежом козя’вобо 

йинанокивен девоп ьтсіндіхбоен ела , і вопдів б акя ,икн .ясьтєагіребз ,умой аладі  

ьнавукрім еж хиц З ич дярван  і итачюлкв укзя’вобо ьтсінтус в оньліцод 

.Л ,каТ .юіцазілаер унжеланен огой аз ьтсіньладівопдів  .Д   ощ ,важавв нідовєоВ

 ютсінжелан юовоктянив є ен і чох )ьтсіндіхбоен і кя( ьтсіньладівопдів“

идирю ч о хин  ьтсінтус ясьтєажарив онвоп шьлібйан хин в емас кандо ,вікзя’воб

 вітнемеле хинвиткуртснок хинвонсо зі нидо єадалкс ьтсіньладівопдіВ .вікзя’вобо

нзив огой а ”яннеч 3  ьтсіньладівопдів ощ ,ондивечО . –  овєттус йикя ,роткаф ец 

лпв и  хинвонсо їіцазілаер сецорп ан єав  йівоварп в ,укоб огошні З .вікзя’вобо

ед р  ,іваж юокя  енгарп  итатс  зереч ен икзя'вобо ьтюунокив инядаморг ,анїаркУ

дівопдів яннавюобоп а  яннімузор улис в оньліворбод а ,яннажредоден хї аз ітсоньл

ід ітсондіхбоен я  ит ондівопдів  укзя’вобо од туб ьтсівилжом ,мітВ .  миненгятирп и

 яннанокив енжеланен ич яннанокивен аз ітсоньладівопдів їончидирю од

 .Г оншулс мокліЦ .канзо хичюукіфілавк хї з юєіндо є вікзя’вобо хинчидирю

 козя’вобо йивоварп„ ощ ,васип незьлеК –  авоварп анвитизоп кя ,ешні ощ ен ец 

девоп єачанзив акя ,амрон  укнідевоп аз їіцкнас яннелвонатсу мохялш адівидні укні

                                                
1 .Л нидовеоВ  .Д  .ииссоР в итсончил сутатс йиксечидирЮ – 831 .С - .931  
2 .В мЕ  .С нназябо хывоварп итсонщус и иинажредос ,иитяноп о усорпов К о йетс . – .С .16  
3 .Л нидовеоВ  .Д .ииссоР в итсончил сутатс йиксечидирЮ  – .141 .С  
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 умовєттус в єавубереп укзя’вобо огововарп яттяноП .”уреткарах огонжелиторп

юєіцкнас з укзя’вз 1. 

 козя’вобо ощ ,уквонсив оД – икнідевоп ьтсіндіхбоен ец ,  і жокат ьтидохирп 

.Г  .В  чанзаз ,вецьлаМ д“ ощ ,ичюа  икнідевоп ітсондіхбоен яннанзив енважре – 

та ”варп хинвиткє’бус дів унімдів ан ,вікзя’вобо асир анчіфицепс анвонсо є юок 2. 

.Г діхдіп ощ ,итичанзаз ділС  .В   ікя ,віцвокуан хишні ат авецьлаМ

ен ,ітсовилжом їововарп юірогетак зереч укзя’вобо ьтсінтус иладялгзор  вуб 

ор і мивокдапив з  .умзінумок РСРС в иводубоп їіцнеднет їоньлагаз ілсур в ясвавив

 й оварп автсьліпсус яттиж харефс хоьтагаб в“ імзілаіцос ирп ощ ,ясолажавВ

тюавилз козя’вобо ь ”еліц енидє в яс 3  икзя’вобо й аварп умзінумок юоводубоп З .

вумрофснарт илам а ясит  иб кя ,овакіЦ .яттижвіпс  огончитсінумок аливарп інидє в 

вуткарт ідот а .В укмуд ан ,еждА ?вікзя’вобо ьтсінтус ил  .А   ирп ,авокиннелсаМ

рп“ ідохдіп умокат а  икьліксо ,ьтсінечанзив унсікя юовс ьтюачартв козя’вобо і ов

йідз ,ощ ,ьтидохив с  мит анидюл ,оварп ичююн  ,і козя’вобо єунокив мимас

ідз ,козя’вобо ичюунокив й ”оварп єовс єюнс 4  ,ідварпсан є і онов кат елА“ . – 

пдів о .М умой вадів  .І   ,возутаМ – у  иминазакв жім укзя’взомєазв акиткелаід умоьц 

так е  ,ет омєам им туТ .имяірог –  ,нів васип – .В ощ  .І  кчунг“ вавизан нінеЛ  ютсі

”йетсонжелиторп ітсонжотот од ьтидоход акя ,ютсікчунг“ ,”ьтяноп 5. 

 хавому в анинядаморг і инидюл икзя’вобо інйіцутитсноК зор  в иводуб

аркУ ї  дів ьтсіннімдів унсікя юовс ьтюагіребз иважред їончитаркомед ,їововарп ін

лгоп шан аН .имин з ясьтюавилз ен і варп  едуб миньливарп ончіголодотем ,дя

виркзор а  а ,ітсовилжом їововарп юірогетак зереч добовс і варп яттяноп ит

 вікзя’вобо хинчидирю –  діхдіп йикаТ .ітсондіхбоен їововарп юірогетак зереч 

тсв ьтиловзод а  итивон  інвяан б огондо з ,имадобовс і имаварп жім ітсоннімдів  ,уко

 имакзя’вобо ат – .щивя хиц з огонжок тсімз итиркзор ,огошні з  

                                                
1 .Г незьлеК  З / овтсванзоварп етсиЧ  .огокьсьловоркоМ .О .мін з .реП  :ітсовилдеварпс имелборП .тадод –  :.К 

 .4002 .сревінЮ – .731.С  
2 .Г вецьлаМ  .В  ( итсончил адобовс и оварп еоксечитсилаицоС т терое и   .)ысорпов еиксеч – .67 .С  
3 .Г йанаХ ицоС  :ьтсончил и оварп еоксечитсила .Ю .мен с .реП  .П  рУ .Н и асяь  .А   .окнечрахаЗ –  .1791 ,ссергорП :.М 
– .142 .С  
4 .В вокиннелсаМ  .А ил ьтсонневтстевто и итсонназябо еиксечидирЮ ч  моксечитсилаицос в итсончил аварП // итсон

.В .дер .втО / евтсещбо  .Н  .М ,вецвярдуК  .С   .чивогортС –  .1891 ,акуаН :.М – .С .621  
5 зутаМ .Н во  .И  .ьтсончил и аметсис яавоварП  – .971 .С  
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вікзя’вобо хивоварп ітсонтус яннімузор ялд серетні йикилеВ , мірк  ,

удоіреп огокьснядар ,онйачивз , ьтялвонатс  в ещ інедалкив ,їеді жокат 

хинечв ьтсішьліБ .ірутаретіл йінчидирю йікьснядарод - рю  ікя ,віфосоліф ат вітси

 інчіхисп інвеп мокзя’вобо мивоварп діп илімузор ,имелборп їєіц ясилакрот

.Л аварп їіроет їончіголохисп кинвонсаз ,каТ .яннавижереп  .І йикьцижартеП  

оварп і іньларом ан икзя’вобо вялідоп умоьц ирП .)інчидирю енсалв( ів  ікат“ 

,икзя’вобо лів ясьтююлмодівсу ощ ь онсондів имин  огочін мишні имикя аз ,хишні 

з укоб з ьтижелан ен о  ощ ,икзя’вобо ікат“ а ,иминьларом вавизан нів ”хиназя’воб

в ен ясьтююлмодівсу і  иминьл онсондів  имикя аз ,имишні аз иминелпірказ ,хишні 

норотс андо аназя’вобоз огоч од ,ет  ,”йішні ьтижелан ,а –  иминчидирю 

имакзя’вобо 1. 

.Г  .Ф   яннелмодівсу“ кя козя’вобо йивоварп вачанзив чивенешреШ

”ілов їєовс ітсоназя’вз 2  йивоварп вімузор йіцизоп хинчіголохисп з омас каТ .

дьлоГ і козя’вобо - ноф - оньлаіцос кя огой вачанзив йикя ,кенреФ - іголохисп  йинч

.Г і вяотс уроз іцчот їєіц од йікьзилб аН .узоргоп зереч сумирп   вичаб йикя ,кенілЕ

у иважред юелов адівидні ілов ьтсіназя’вз укзя’вобо умововарп 3  козя’вобо ,ежтО .

–  орп итазакс анжом ен огоч ,икнідевоп їонвеп ьтсіндіхбоен ,сумирп ец 

.оварп енвиткє’бус  ,єачанзо ,уварп умонвиткє’бус аннаматирп акя ,ьтсівилжоМ 

ер анжом оварп ощ а зіл у  яннатсирокив огой отбот ,итавузілаер ен й анжом а ,итав

 от ,укзя’вобо од ж оЩ .аварп аткє’бус дів отивокліц ьтижелаз яннатсирокивен ич

рп йачивзаз мин и  ьтсіндіхбоен ясьтєусип у  вісеретні яннечепзебаз ялд іцнідевоп

ед ,йедюл хишні р  енгят игомив їєіц яннамиртоден а ,иваж  юобос аз

рю :ьтсіньладівопдів и  унчид –  уньларом ,козя’вобо йивоварп ец ощкя –  ощкя 

 унйігілер ,йиньларом козя’вобо – ігілер нів ощкя й .йин  

 вачанзив ьтсіндіхбоен зереЧ дорирп орп яннечв ротва і укзя’вобо ьтсінтус  ен

ьлеумаС вікзя’вобо яннеждохоп  козя’вобо“ ,укмуд огой аН .фроднефуП –  зюос ец 

 микя ,аварп з ”итавунокив яннілевоп ясьтєундєоп ютсіндіхбоен 4 .Г .    ,ьлегеГ  у

                                                
1 .Л йикцижартеП  .И изявс в автсрадусог и аварп яироеТ 2 В :итсонневтсварн йеироет с  .т – Т :.бПС и  яифаргоп

 .7091 ,”оволС“ .щбо .цка бПС – .2 и 1 .Т  – .74 .С  
2 .Г чивенешреШ  .Ф В :аварп яироет яащбО  .3 .пы – .М дзИ :  . мшаБ .рБ а  .2191 ,хывок – 916 .С - .026  
3  :.виД .Л йикснепсУ .екинхет йоксечидирю оп икречО  – .921 .С  
4 фуП ф  .С фродне  О онжлод 2 В :анинаджарг и акеволеч итс  нк . –  ,.бПС   .6271 –  .2 и 1 .нК – .83 .С  
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тюузиреткарах“ икзя'вобо івоварп ощ ,важавв ,угреч юовс  юоьншінвоз ясь

оен б ”ютсіндіх 1  ,”...ьтсіндіхбоен є козя'вобО“ . – .І васип  тнаК 2  .  

 хинйіцутитснок хинчидирю ьтсінтус ясьтєавиркзор ьтсіндіхбоен зереЧ

бо о віцвокуан хинянзичтів хяцарп хиконидооп в і  вікзя’в 3. 

нвоп шьлібйан ітсондіхбоен яірогетак ,монич  микаТ   ьтсінтус єавиркзор о

 і єунсі козя’вобо йец ощ ,єузакв ,укоб огондо  з  ,аноВ  .укзя’вобо  огововарп

ор з   юоважред  їонечепзебаз і  моноказ  їонелвонатсв  ,їонажаб  хажем в ясьтєавив

по  огошні з а ,икнідев –  зі укзя’вобо огововарп емас ьтсінтус єажарбодів 

рп амати н юокіфицепс умой юон  – ютсівилжом  усумирп огонважред яннавусотсаз . 

 ец ,акнідевоп )анрімоварп( андіхбоен отсорп ен є козя’вобо йинчидирЮ

та  уноротс ундо ешил єюлсеркдіп ”андіхбоеН“ .икнідевоп їокат арім і див жок

 уканзо юншінвоз її ,укзя’вобо – п ”ялов“  їірогетак ьсо А .ананокив итуб анниво

 хинечанзивен ,хинрімзеБ .укзя’вобо ьтсінтус юншіртунв ьтюузакоп ”арім“ і ”див“

ьдуБ“ .єамен )угясбо ,комар ,жем хиктіч азоп( вікзя’вобо -  енгарп оварп екя

натсв о йиктіч итив оп жокат козя’вобо йивоварП .кодяроп йиньліпсус  ненив  итуб

минечанзив  інся і ідревт итам , іжем ”4 девоп див йинтеркнок ан емаС . і  икн

 їід огой бощ ,укзя’вобо ткє’бус яситавутнєіро йинакилкоп  илам елан ж  ,йин

 .реткарах йинажаб ешканІ б інтадз ен инагро іннорохооварп у  ,итичанзив ьтуд

онрімоварпен ич юонрімоварп со їоназя’вобоз акнідевоп є ю о .иб  

овилбосо і ,икзя’вобо інчидирЮ  икзя’вобо  ясьтююлвонатсв ,інйіцутитснок 

чанзив і а  вісеретні яннечепзебаз ялд мецвадоноказ ясьтю  кя  иважред ,йедюл хишні

псус і і му з юєіндо ,каТ .вікзя’вобо вїісон химас і кат ,умоліц в автсьл  во

д янненгясод“ о  инидюл ”яннеловодаз і я’вородз ,ітсівос їорб іровт у  їончіртосховд 

                                                
1 .ьлегеГ  тел хынзар ытобаР  2 В :  .т – о ,.тсоС / 2 .Т .А .дер .щб  В. .игылуГ  –  .1791 ,ьлсыМ :.М – .45 .С  
2 .И тнаК .В .дер .щбо доП / .т 6 В :яиненичоС  .Ф   .рд и асумсА – М :.М ьлсы  .5691 , – 1 .Ч .4 .Т . – .632 .С  
3  :.виД .М йідагаК ат инидюл вікзя’вобо хинчидирю хинйіцутитснок яттяноП п і аважреД // анинядаморг  .бЗ :овар
на .икуан інчитілоп ат інчидирю :ьцарп .ку  – 2002 . –  .51 № – 761 .С –  ;371 .О акьсруксоліБ  яттяноп одоЩ 

ркУ оварП // вікзя’вобо хинйіцутитснок а  .инї –  .4002 – №   .01 – 58.С -  ;78 .П .О вєєсвЄ ,.М .Ю акидоТ  інвонсО 
меле кя анинядаморг і инидюл икзя’вобо онйіцутитснок тне -  кинсів йивокуаН // ітсотсибосо усутатс огововарп

сревіну огокьцевінреЧ и  .овтсванзоварП :081 .пиВ .ьцарп .куан кинрібЗ :утет –  .3002 ,атуР :іцвінреЧ – 73 .С -  ;14
.Ю .О акыдоТ ,.Н .Ю акыдоТ онноицутитсноК - анинаджарг и акеволеч сутатс йововарп  .ениаркУ в –  нрецноК :.К 

„ Д йичинвадиВ  .4002 ,”ерЮ нІ„ мі –  .С 561 - 871  ; .Ю .А кинйілО ,.М .А йідолоК  в анинядаморг і инидюл аварП 
 .бісоп .чваН :інїаркУ –  .4002 ,ретнІ мокнірЮ :.К – .012 .С  

4 .Л йикснепсУ  .екинхет йоксечидирю оп икречО  – .031 .С  
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н ітсонвад а вікзя’вобо )хикьсдаморг( хиньліпсус яннанокив онавз 1 .П ялД .  .Г  

п“ аводаргониВ е авунсі ялд миндіхбоен ясьтєажавв вікзя’вобо мумінім йинв н  ян

”автсьліпсус 2 зуцнарФ .  анинядаморг і инидюл вікзя'вобо і варп яіцаралкеД акь

з .р 5971 о  огой отх ,іт бощ ,”автсьліпсус инорохо ялд“ яцвадоноказ алавузя’воб

икзя'вобо їовс і жокат илавунокив і иланз ,ьтюадалкс 3 .Л ялД .   ахабрєйеФ

і одощ икзя’вобо н щ янненгясод мобосаз є йедюл хиш а тс  од янненгарп икьліТ“ :я

 хикьсдюл ютсіндіхбоен ен отбот ,юодобовс і ютсіндіхбоен жім мокзя’вз є ятсащ

”вікничв 4 .М .  .В  могалб миньлаіцос зі вікзя’вобо яннанокив єузя’воп куртіВ 5  аз а ,

.М  .А  д і хиньлаіретам юннежонмирп ьтюяирпс икзя’вобо мивотодеФ у  хинвох

лб укдяроповарп і ітсонноказ юнненцімз ,удоран га 6  ,молагаЗ . у  доіреп йикьснядар 

на  вікзя’вобо хинйіцутитснок атем ощ ,ьсолавушолог –  шьлібйан яннеровтс ец 

рпс и  хинчімоноке огой анорохо ,автсьліпсус ітсоньляідєттиж вому хивилтя

усер р віс котя’мап хинчиротсі , хї , п хінтубйам ялд яннежеребз о ьнілок 7  .  

ондігЗ зі  икзя’вобо .р 8491 инидюл варп їіцаралкед їоньлагаЗ 92 .тс 2 .ч 

тсв а  игавоп і яннанзив огонжелан яннечепзебаз юотем з ясьтююлвон огоньліпсус  

 .івтсьліпсус умончитаркомед в утуборбод огоньлагаз і укдяроп У бмаерп  ілу

мА е  икьліксо :онелпірказ .р 8491 инидюл вікзя’вобо і варп їіцаралкед їокьснакир

худ о  огой мищивйан і яннавунсі огокьсдюл юотем юощивйан є котивзор йинв

рив а  її юєісу з итем їєіц інненгясод у єагялоп инидюл козя’вобо икьлітсо ,мяннеж

си имятсовилжом і юол 8.  і ьтсеч ,идобовс і аварп ан итагясоп ен козя’вобО  

іг д  йинавомярпс )инїаркУ їіцутитсноК 86 .тс( йедюл хишні ьтсін  у  ан угреч ушреп

за  козя’вобо йинйіцутитсноК .ибосо їомерко їонжок идобовс їоньлаудівидні тсих

ба нненгясод од йетід хїовс орп яситавулкіп вікьт  )15 .тс( яттілонвоп имин я

                                                
1 сонжлод О иирепмИ йоксйиссоР хащиличу хындоран в яаннеледерпо юинетч к агинК .анинаджарг и акеволеч хят  ,

п умешйачосыв оп яаннадзи о юинелев  . –  .5081 ,.бПС – 4 .С - .5  
2 .П водаргониВ  .Г .аварп иироет оп икречО  – .М Т : - с ов .А .чепорок  .А  носневеЛ  .5191 , – .71 .С  
3 тсноК Х втсрадусог хынзаужруб ытка еыньлетадоноказ и иицути IIV - XIX .код .бС :тс  /  П .Н .дер до  .П  .ызналаГ  – 

дзи .соГ :.М -  .7591 ,.тил .дирю ов – .283 .С  
4 .Л хабрейеФ еыннарбзИ 2 В :яинедевзиорп еиксфосолиф  .аняьрогирГ.М.М .тс .тсв и .дер .щбО / .т –  :.М 

соГ илоп ит дз та  .5591 , –  .1 .Т –  .С 716  ,294 - 626 . 
5  :.виД .Н куртиВ  .В тсилаицос в итсончил яинежолоп огововарп иироет ывонсО и .евтсещбо моксеч  – 931 .С - .741  
6  :.виД Ф де то .М во  .А ( анинаджарг огокстевос сутатс йынноицутитсноК во .еибосоп .бечУ :)иироет ысорп  – 25 .С . 
7 оС .В .дер .втО / акеволеч варп яицпецнок яаксечитсилаиц  .М  .Е ,ездавкихЧ  .А   .авешакуЛ –  .6891 ,акуаН :.М –  .С 

.29  
8 .Л .тсоС / вотнемукод .рануджем .ноигер и .ласревину .бС :акеволеч аварП  .Н   .вокатсеШ – дзИ :.М -  .0991 ,УГМ ов
– .831 .С  
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епмок н б хинтадзецарпен хїовс итавумирту йетід мокзя’вобо модогз ясьтєус а  .вікьт

  ,утівсо юндерес уньлагаз унвоп итубодз козя’вобо і кя ,икзя’вобо іЦ

 ,адівидні огомерко огонжок вісеретні яннеловодаз ан інавомярпс оьндересопзеб

окив  хивилтяирпсен ,хинвитаген яннатсан дів ебес єагіребо нів ,ікя ичюун

з одощ икзя’вобо то А .вікділсан а  їоньлаіротирет і ітсонжелазен ,инзичтіВ утсих

 йінрутьлук і ідорирп удокш итавюідопаз ен ,йивокьсйів ,инїаркУ ітсонсіліц

їіцутитсноК яситавумиртод ,інищдапс  хасеретні в інелвонатсв инїаркУ віноказ і 

ус огоьсу с .автсьліп  

 анинядаморг і инидюл икзя’вобо інйіцутитснок ,ежтО –  анелвонатсв ец 

елч хісу хасеретні в юоважред амеркоз инидюл їонжок і автсьліпсус він  й 

ірказ п к єусипирп акя ,ьтсіндіхбоен  їіцутитсноК в анел п унинядаморг умонжо е  інв

 ен икьліксо ,минвопен є яннечанзив енад кандО .икнідевоп їондіхбоен урім і див

 є хикя мокинсачу ,инидюл варп ізулаг у віткап хиндоранжім мрон єувохарв

ркУ а нйіцутитснок жім ьтюунсі ощ ,йетсоннімдів хивопицнирп єузакоп ен ,анї и  им

 ат  ,имакзя’вобо имивоварп имишні – .В усач оговС .удорирп унчидирю хї  .І  нінеЛ 

 ощ ,вачанзаз оладв іп икьліксо ,інчурз і чох яннечанзив ікторок отдан д  ьтюувомус

 ,енволог –  ьтисод итидовив овилбосо онбіртоп хин з ощкя ,інтатсоден ж есв а 

ус т ,ащивя огот исир івєт итичанзив ондіхбоен екя 1  .  

 хоьтагаб в итсев анжом вікзя’вобо хинйіцутитснок їірогетак яннежділсоД

 иткепса інзір хї умоьц ирп ичюялідив ,хакмярпан –  ,йинчіголотілоп ,йинчиротсі 

оньлаіцепс -  им репет емас кандО .йинчіголоіцос ,йикьсфосоліф ,йинчидирю

вв а омєаж  .вікзя’вобо хинйіцутитснок удорирп унчидирю итунялгзор миндіхбоен 

 ікя ,ітсовитсалв й ітсовилбосо іт итивяив ьтиловзод идорирп їончидирю хї зіланА

з икзя'вобо інвонсо ьтюялідив -  хинчидирю хишні ітсокьлік їокилев жімоп

 итавужемзор ділс умоьц ирП .вікзя’вобо  інжотот ен ела ,іназя’вопонмєазв ирт

ка  їірогет – .тсімз хї ,вікзя’вобо хинйіцутитснок ьтсінтус ,удорирп унчидирю  

.М укмуд аН  .І  .Б ат авозутаМ  .М   хинчидирю ютсінтус діп ,акенемеС

онважред итімузор ділс вікзя’вобо -  діп ,икнідевоп їонвеп ьтсіндіхбоен увоварп

                                                
1 .В нинеЛ  .И оП  .йиненичос еинарбос еонл – 5 -  е и .дз  – дзИ :.М - тил .тилоп ов - .7791 ,ыр  –   .72 .Т – .683 .С  
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 мотсімз – моноказ унасипирп ,укнідевоп унжелан унтеркнок 1  хісв еж ьтсінтуС .

натсв ежв им кя ,вікзя’вобо )хинйіцутитснок і ілсич умот у( хинчидирю о  є ,илив

 укзя’вобо огонйіцутитснок тсімЗ .йинзір тсімз хї еторп ,юовокандо –  яірогетак 

івилнім ,ашімохур ,ашриш  аш  аз нтус і тс ь С .утсімз ордя юобос єялвя ощ , а  аз ем

коп ,огошні дів козя’вобо нидо итинзірдів анжом ютсінтус аз ен а ,мотсімз а  итаз

алк у огой итасипв ич укіфицепс огой юондивечо є ,далкирпан( юіцакіфис ір з  яцин

 і иловмис інважред итавунаш укзя’вобо ітсімз у  .)укзя’вобо оговокьсйів

іхбоеН д  )аноротс яншіртунв( укзя’вобо огонйіцутитснок ьтсінтус кя ьтсін

нвопан ю  її ,икнідевоп іжем єачанзив йикя ,мотсімз минтеркнок узар огонжок ясьтє

х ,урім ,див а  йінчидирю ан угаву омєюртсогаз ж иМ .)аноротс яншінвоз( реткар

дорирп ок і н .вікзя’вобо хинйіцутитс  

 хикат ьтсінпукус ьтюімузор юодорирп юончидирю діп ірутаретіл У

лбосо и екя щивя хивоварп исам з итинзірив ьтюяловзод ікя ,сир ,канзо хив -  ьдубен

ендо 2  вікзя’вобо хинйіцутитснок идорирп їончидирю иткепса ікяеД .  у ра  йикьсняд

 доіреп  итилсеркдіп ясалагаман віцвокуан ьтсішьліб ,амеркоЗ .ясилавужділсод ежв

с хї о оньлаіц -  анчидирю ощ ,илидовод инов їіцизоп їєіц З .удорирп увосалк

рирп о імоноке юлов унважред ібос в єюлітв вікзя’вобо хинйіцутитснок ад ч  он

нзив акя ,усалк івтсьліпсус в огочюунап иж имавому иминьлаіретам ясьтєача т  ят

автсьліпсус 3  з укзя’вз у вікзя’вобо удорирп унчидирю илавуткарт іцвокуан ішнІ .

рп хї а янненсйідз хї имажем ,имадобовс і имав 4  есв аз шреп( имапицнирп з ж оба – 

ір имяеді в .Х укмуд аН .)ітсонварпон  я’вобо інвонсо“ ,анамфоХ  з іннандєоп у икз

пицнирп а  ьтужом ощ ,янненкинив оговс утнемом з илсорз оньлис кат ітсонвір им

тімузор и ”...вікзя’вобо лідопзор йинвір ан оварп енвонсо кя ьтіван яс 5  інечв ікяеД .

идирю ч  нинядаморг єумирто ікя ,агалб ощ ,огот з ьтядовив вікзя'вобо удорирп ун

в жред ді а  ісв ощ ,єажавв злоР ножД  ,каТ .вікзя'вобо огой юоватсдіп є ,ив

                                                
1 .Н возутаМ  .Б окенемеС ,.И  .М   еокстевоС // РССС наджарг йетсонназябо хиксечидирю ымелборп еинаводелссИ

 .оварп и овтсрадусог –  .0891 –  .6 № – .С .13  
2  :.виД идовеоВ .Л н  .Д  .наджарг хикстевос итсонназябо и аварп еынноицутитсноК  – .78 .С  
3  :.виД еС .Б окенем  .М бо хиксечидирю ымелборп ектобарзар йончуан О я  наджарг хикстевос йетсонназ /  ысорпоВ /

 .аварп и автсрадусог иироет – С а  :вотар дзИ - тараС ов . ну -  .ат – .6791  – .4 .пыВ  – 541 .С - 551  ; .Н возутаМ   ,.И
.Б окенемеС  .М  РССС наджарг йетсонназябо хиксечидирю ымелборп еинаводелссИ .   – .С .13  

4  :.виД .А ьнахартсА  .А  :наджарг хикстевос добовс и варп хынноицутитснок яинелвтсещусо ыледерп и иитнараГ 
твА о сид .фер :куан .дирю .днак … 21 ну  .сог  .ксоМ / 20.00. -  .т –  .6891 ,.М – .12 .С  

5  :аз .тиЦ .Л нидовеоВ  .Д  .ииссоР в итсончил сутатс йиксечидирЮ – .041 .С  
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еп з ьтюакинив ибосо у икзя’вобо амеркоз ,віпицнирп хинчите хинв  упицнирп 

лдеварпс( ітсонсеч и  ,ьлор юовс итанокив янназя’вобоз єам анидюл микя аз ,)ітсов

тсноК унечанзив и оважред і юєіцут  оба имивилдеварпс є іннатсо ощ ,івому ирп ,ю

иминсеч 1  .  

ирп їончидирю яннімузор од діхдіп шаН  вікзя’вобо хинвонсо идор

емитагялоп п іборпс у о  і инидюл вікзя’вобо хинйіцутитснок анитсач ощ ,итазак

оньларом кя ьтюапутсив анинядаморг -  автсьліпсус игомив івоварп  од иважред і

рг икнідевоп о  ,яттиж харефс хиндівопдів у анинядам  итсевод  ан юіцатнєіро хї

ондоранжім - атс івоварп н лаг у итрад у .инидюл варп із  

 анинядаморг і инидюл дів ьтюагамив инїаркУ їіцутитсноК имроН

омузеб в витсалв ікя ,гомив хиньламінім хит яннанокив огон  у онечанзаз кя ,і

д йіньлагаЗ е р 8491 инидюл варп їіцаралк ”ї’міс їокьсдюл манелч місв“ ,.  є і 

 ондігЗ .ітівс умоьсу в урим огоньлагаз ат ітсовилдеварпс ,идобовс юовонсо  зі  .тс

 умокя в ,мовтсьліпсус дереп икзя'вобо єам анидюл анжок їіцаралкеД 92  й икьліт

лжом п і йиньлів йиви о  ,анидюл анжок умоьц ирП .ітсотсибосо її котивзор йинв

 ікя ,ьнежембо хикат икьліт итаванзаз аннивоп ,идобовс і аварп їовс ичююнсйідз

в моноказ інелвонатсв и  і яннанзив огонжелан яннечепзебаз юотем з ончюлк

оводаз ат хишні добовс і варп игавоп  ,іларом гомив хивилдеварпс яннел

 огоньліпсус газ ат укдяроп а  .ч( івтсьліпсус умончитаркомед в утуборбод огоньл

 ін добовс і варп хиц янненсйідз їіцаралкеД 92 .тс 3 .ч од ондівопдів ,огоьц мірК .)2

 умокя в ізар  итичерепус оннивоп ен ітем ікя ,НОО мапицнирп і  в інедалкив 

 иважред єузя’вобоз НОО тутатС .йіцаН хинандє’бО їіцазінагрО ітутатС

воп еньлагаз итавучохоаз а    ж огот оД .инидюл добовс і варп яннажредод і яннаж

тсв їіцаралкеД 62 .тс 1 .п а .”юовокзя’вобо итуб єам атівсо авоктачоП“ :єюлвон  

 ондігЗ юолубмаерп з   інчитілоп і ікьснядаморг орп уткап огондоранжіМ

 аварп інрутьлук ат іньлаіцос ,інчімоноке орп уткап огондоранжіМ ат .р 6691 аварп

 огот і йедюл хишні одощ икзя'вобо ичюам ,анидюл амерко анжок“ .р 6691

                                                
1 .жД злоР роеТ итсовилдеварпс яи : .В .лгна с .реП  .В  .В .чу ирп авещилеЦ  .Н  .А и ачивопраК  .А   .окнечвеШ – 

совоН и дзИ :ксриб - бисовоН ов ну . -  .5991 ,ат –  .С 303 ,901 ,601 . 
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ткелок и оаз яситавибод аннивоп ,ьтижелан анов огокя од ,ув  яннажредод і яннечох

в ,варп и .”іткаП умоьц у хинанз  

п огондоранжіМ 4 яттатС  аварп інрутьлук ат іньлаіцос ,інчімоноке орп утка

 ,варп яннежембо ікат икьліт итавюлвонатсв ежом аважред ощ ,єачабдереп .р 6691

ец икьліксо ,икьлітсо ешил і моноказ ясьтюачанзив ікя  юодорирп з минсімус є 

за  в утуборбод умоньлагаз янняирпс юотем з ончюлкив ,варп хинечанз

итаркомед ч псус умон п огондоранжіМ 5 яттатС .івтсьлі  і ікьснядаморг орп утка

 ,екат кя ьситичамулт ежом ен іткаП умоьц в ощін ощ ,єюлвонатсв аварп інчитілоп

нзо ощ а щ ,єач  яситамйаз оварп єам абосо ьсакя ич апург ьсакя ,аважред ьсакя о

ьдуб - ьдуб итинич оба ютсіньляід юокя - хикя яннещинз ан інавомярпс ,їід ікя -

 йішьліб у хї яннежембо ан оба ,іткаП умоьц у хинечанзив ,добовс і варп ьдубен

ереп жін ,ірім д  .іткаП умоьц у ясьтєачаб  :єавизан ткаП ьнежембо хиц дереС

 йикьсдаморг ;)22 .тс 2 .ч ,91.тс  б3 .ч ,81 .тс 3 .ч ,21 .тс 3 .ч( яннелесан я’вородз

вс і аварп ,кодяроп о  исеретні ;)91 .тс б3 .ч ,81 .тс 3 .ч ,21 .тс 3 .ч( бісо хишні идоб

2 .ч ,91 .тс б3 .ч ,21 .тс 3 .ч( икепзеб їонважред  3 .ч( яннелесан ьтсіньларом ;)22 .тс 

.)91 .тс б3 .ч ,81 .тс 3 .ч ,21 .тс  

 инидюл варп тсихаз орп яіцневноК хинвонсо і  ичюучепзебаз ,добовс 

авужембо й єачабдереп онсачондо ,инидюл варп яннамиртод н  хиц янненсйідз ян

вноК їєіц 8 .тс ,каТ .ватсдіп хинвеп з варп  оварп ичюутнараг ,їіцне  угавоп ан 

оготсибосо  огонйеміс й  ьнежембо дяр янненсйідз огой ялд єюлвонатсв ,яттиж – 

ке о .йедюл хишні ьларом ат  я’вородз ,туборбод йинчімон  

 в анинядаморг і инидюл вікзя’вобо хинйіцутитснок ялд ,дялгоп шан аН

 є минреткарах інїаркУ ондоранжім имагомив з козя’вз йинсіт хї -п  віткап хивовар

инидюл аварп орп титсноК йетатс од віпицнирп хї яннесенереп ,овилжав ощ ,і у  їіц

 ондігз ,каТ .инїаркУ монокаЗ минвонсО з дюл анжок .р 6991 инїаркУ и  єам ан

щкя ,ітсотсибосо їєовс котивзор йиньлів ан оварп шуроп ен умоьц ирп о у  ясьтю

 умокя в ,мовтсьліпсус дереп икзя'вобо єам ат ,йедюл хишні идобовс і аварп

тєучепзебаз ь  нежоК .)32 .тс( ітсотсибосо її котивзор йинчібесв і йиньлів яс

хуен йиназя’вобоз и  ен ,инїаркУ віноказ і їіцутитсноК яситавужредод оньл

 итагясоп бовс і аварп ан о  нежоК .)86 .тс( йедюл хишні ьтсіндіг і ьтсеч ,ид
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 ,інищдапс йінрутьлук ,ідорирп удокш итавюідопаз ен йиназя’вобоз

 аннивоп ен ьтсінсалВ .)66 .тс( иктибз мин інадваз итавуводокшдів

псус і інидюл удокш ан ьситавувотсирокив і окиВ .)31 .тс( увтсьл  яннатсир

бовс ,маварп идокш итавадваз ежом ен ітсонсалв о морг ітсондіг ат мад а  ,няд

 ілмез ітсокя індорирп і юіцаутис унчіголоке итавушрігоп ,автсьліпсус масеретні

 аньлагаз анвоП .)82 .тс( ітсондіг їєовс од угавоп ан оварп єам нежоК .)14 .тс(

є атівсо яндерес .)35 .тс( юовокзя’вобо  

 юошнІ икитсиреткарах юоводалкс  вікзя’вобо хинвонсо идорирп їончидирю 

оньларом юобос ьтюялвя инов ощ ,ет є -  инидюл од автсьліпсус игомив інчите

мярпс у с итав  оньліпсус олсур в укнідевоп юов  з її итавуждогзу ,гомив хиндіхбоен

ретні е  имас  унчидирю ан удялгоп огокат вікинчібирп отагаБ .йедюл хишні

рп удорирп а  укмуд ан ,каТ .доіреп йикьснядарод в олуб вікзя’вобо хивов

 ьтижел иджваз укзя’вобо огововарп авонсо“ ,анамсолШ  у  .укзя’вобо умоньларом

мамрон їен ан інедалкоп итанокив аназя’вобоз анидюЛ  юачивз ич уноказ и

 умововарп яситавувокдяропдіп аназя’вобоз оньларом анов ощ умот ,икзя’вобо

”укдяроп 1 ьдуБ . -  ,”мокзя’вобо миньларом ,ітус оп ,є козя’вобо йикя –  вавуждревтс 

ьлеппоьлК 2 оН“ . р  инагро ан икьліт икзя’вобо івоварп ьтюадалкоп аварп им

обО .иважред іп ж икзя’в д  хинад –  і )вінатс ,йідоп ,йід( щивя хивєттиж татьлузер ец 

мрон хинрутьлук ощ ,  вилпв а ьтю  і умот ьтюатс икзя’вобо ж имивоварп ;хин ан 

тюанзив инов икьліксан ь  иминважред овилбосо ,іварп умочюід в юоважред яс

рП .имадус а  икзя’вобо івов –  ончидирю ец  ,”икзя’вобо івилжав – вв а  скаМ важ

рєйеМ 3. 

иротсі й єузакв ,ьларом ьтижел вікзя’вобо хинчидирю івонсо в ощ ,ет аН ч  ан

.Л укмуд аН .вікзя’вобо азенег  .С   ялд ендіхбоен онвиткє’бо ...“ ,ачивЯ

ртдіп и  йедюл икнідевоп яіцатнемалгер ,яннавукдяропв умуіцос яннам – 

ос ок йиньлаіц н хароп хишреп ан ьлорт  норобаз юогомопод аз ясвавюнсйідз 

ладоп У .)віметот( ь  ,умош урім у  і відівидні ітсомодівсомас моктивзор зі кя ,огот 

азв хінхї мяннеланоксоду є  ясьтєавубдів ітсоньляід їоньліпс ісецорп у нисондівом

                                                
1  :аз .тиЦ .Г чивенешреШ  .Ф В :аварп яироет яащбО .3 .пы  – .026 .С  
2 .омас маТ  
3 .омас маТ   
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гер в яіцюловер авилжав у авюл  ікя ,іларом иктачаз ясьтюялвя’з ,икнідевоп інн

одівсу ьтюачабдереп м  і модор дереп укзя’вобо оготсибосо оговс минжок яннел

 имишні дереп ,менемелп имяцнемелпондо  огоньлаіцос бісаз кя аноробаЗ .

амирту алачабдереп акя ,юлортнок н ьдуб дів ян - сьтєюнвопод ,йід хикя  йахен ,я

ларом ела ,минвитімирп і ощ икоп ь  хинвитка хинвеп янненичв мокзя’вобо мин

им котивзор йишьладоП... .вікничв с  юогомопод аз іцарп їоньліпс ісецорп в яннел

дйанив хинеланоксоду шьліб е  вірад її яннамирто і удорирп ан увилпв ьдяранз хин

ньліпсус єюндалксу ів ітсибосо і д  умуіцос юіцазінагроомас ,инисон –  ясьтєумроф 

вт усач оговс ялд анвитаіціні ьтисод ежу о ”абосо ачр 1. 

 єад відоран хикьсйепорвє хивон яттиж огоньлаіцос і ітсомодівсоварп яіротсІ

тивзор огокат идалкирп іннелсич ук  , – .Л васип  тянйирпС .йикьцижартеП  имин а

итсирх анчилев аките анвитарепмі отсич ,акьсня с ібос у ьтитсім і алитсім у  еньліц

онвитарепмі хиндівопдів яннеровту ялд лаіретам і олережд -  лачан хинвитубирта

 икнідевоп )вонсо( онсондів  ,хінжилб у зор умокориш і умонсіт у  умот в ,іннім

 ілсич онсондів  жуч відівидні і відоран мяннеждохоп аз хи  зі ьтюавилпив ікя ,

б юєід ,овопутсоп ,іларом їокьсняитсирх віпицнирп хиньлагаз а  оговоківотаг

онрутьлук -  ьсилировтереп ,усецорп огонвохив ан онвитарепмі ідревт -  інвитубирта

 ,їіцазілатсирк інчіхисп ан всоварп латіпак йинцім ітсомоді 2. 

 У  юеді доіреп йикьснядар ітсондє їончінагро  хиньларом і хивоварп 

ле е  онводілсоп вікзя’вобо хинвонсо ітсімз у вітнем видовод .В  .А   .вокиннелсаМ

“ О …  ьтюундєоп нядаморг икзя’вобо інвонс у  з яннілев огончидирю ітсокя ібос 

оньларом имятсокя - нчіголоеді ебаз ьтсінвитамрон хї а ,увитарепмі ого з  ясьтєучеп

дирю ат ютсінжелан юоньларом отбот ,утсімз хї вітнемеле хобо юєід и  юонч

”ютсівокзя’вобо 3  зі ясьтєакилкереп ьсумоч в і анчувзвіпс яеді яЦ .

олсив в .Л мяннавюл  итсач ,ьларом ела ,ьларом жокат є оварП“ :ахабрєйеФ  їокя ан

літсан ь  ьтужом умот икьліт икзя’вобо її ощ ,анавожемдів і анечанзив ик

вумиртод а  иминьлівиц оба иминьланімирк з еназя’воп яннамиртоден хї ощ ,ьсит

                                                
1 .Л чивЯ  .С  .еинедевоварП // кев ІХХ ан аварп иифосолиф О –  .0002 –  .4 №  – .С .6  
2  :.виД .Л йикцижартеП  .И адусог и аварп яироеТ изявс в автср 2 В :итсонневтсварн йеироет с  .т – .2 и 1 .Т  –  .С 

.041  
3 .В вокиннелсаМ  .А   еокстевоС // иицазилаер ымелборп и ьтсонщус :РССС наджарг итсонназябо еынноицутитсноК

оварп и овтсрадусог  . –  .3891 – .6 №   – .С .5  
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ннаракоп я ”им 1  ,мохабрєйеФ аз ,икзя’вобо ,ежтО . –  акя ,іларом анитсач ец 

ф унчидирю аламирто о  отбот ,умр оньлагаз  і укзя’взомєазв аН .ьтсівокзя’вобо

 ітсондє варп і хиньларом о  єутнецка онводілсоп укзя’вобо оговокьсйів мрон хив

.Є і угаву  ьц ирП .ьцеварК о  огонвитамрон арефс ощ ,ясьтєюлсеркдіп ум

ів яннавюлугер й шьладоп укмярпан у ясьтєюланоксодв укзя’вобо оговокьс  ого

 вонсо хиньларом яннелбилгоп у варп о укзя’вобо оговокьсйів хамрон хив 2  .  

 ясьтєузакв оьндересопзеб іларом имамрон з вікзя’вобо хивоварп козя’вз аН

ім хикяед в ж ондоран -  ондігЗ .хатка хивоварп  з лубмаерп юо  їокьснакиремА 

91 инидюл вікзя’вобо і варп їіцаралкед  уреткарах огончидирю икзя’вобо“ .р 84

 ,уреткарах огоньларом икзя’вобо ьтюачабдереп  і іпицнирп в хї ьтюумиртдіп ікя

увонсо хї ьтюадалкс  висрук( ” .йім  – .Л  .Л )3  юовитаіціні аз йінелборзор У .

нйирп і ОКСЕНЮ я їіцаралкеД .р 8991 індург у )яінапсІ( їіснелаВ у йіт  вікзя’вобо 

дівопдів ат а л ітсоньл ю  еньларом оба енчите єачанзо ”козя’вобо„ инид

”янназя’вобоз 4. 

 ьтижел вікзя’вобо хинйіцутитснок івонсо в ,дялгоп шан аН

сдюлоньлагаз ь лказ акя ,ьларом акьсняитсирх ,ак а хижоБ хядівопаз итясеД в анед  і 

одів евоварп єовс алшйанз  і варп їіцаралкед їокьзуцнарФ 2 .п у яннежарб

дюл вікзя’вобо и лоп у ,.р 5971 анинядаморг і ин о  инидюл икзя’вобо ісу“ ощ ,іннеж

 зі ьтюавилпив анинядаморг і  хикат ес хісв у ясьтятсім ощ ,віпицнирп ховд р  хяц

етечох ен ив огоч ,огот умошні ьтібор ен :идорирп дів  онйітсоП .мав илиборз бощ ,

і ьтібор н ”імас итамирто б илітох ив екя ,орбод ет миш 5  мокинвонсаз аЗ .

ечв огондорирп н .С икзя'вобо орп ян   козя'вобо ,мофроднефуП –  екьсдюл ец 

арбод иманоказ зі яситавуждогзу оннивоп екя ,янняід 6 бо ,ялегеГ укмуд аН . о  икзя'в

ондів онс  хишні – 'вобо івоварп угреч ушреп в ец я  зі итавундєоп онбіртоп ікя ,икз

                                                
1 .Л хабрейеФ  еыннарбзИ  еиксфосолиф 2 В :яинедевзиорп .М .тс .тсв и .дер .щбО / .т  .М   .аняьрогирГ –  :.М 

соГ итилоп дз та  .5591 , –  .1 .Т – .916 .С  
2  :.виД .Е цеварК  .Я гокстевос ывонсо еынневтсварн и еывоварП сид .феротвА :аглод огоксниов о  .дирю .днак …

.21 :куан ну .сог .веиК / 10.00 -  .т – К ,. 891  .7 – .8 .С  
3 .Л .тсоС / вотнемукод .рануджем .ноигер и .ласревину .бС :акеволеч аварП  .Н   .вокатсеШ – .831 .С  
4 www . pdc - crh . awattou .  ac  /  tnacilbup  / 1 cnelav / aicnelaV  . mth . 
5 Х втсрадусог хынзаужруб ытка еыньлетадоноказ и иицутитсноК IIV - XIX .код .бС :тс   /  П .ызналаГ.П.Н .дер до  –  .С 

083 - .283  
6 фуП ф .С фродне   О онжлод 2 В :анинаджарг и акеволеч итс  нк . –  ,.бПС   .6271 –  .2 и 1 .нК – .3 .С  



 42  

 мянненгарп итяід овилдеварпс 1 рХ . и оньларом ичудуб ,яігілер акьсняитс -

лаер і яннавумроф ан вилпв єюнсйідз ,юометсис юонвитамрон і  хикьстівс юіцаз

 андірєовс ясьтєавубдіВ .мрон хивоварп лпмі е  огоч ітатьлузер в ,оварп в її яіцатнем

овтсняитсирх є огокя юовонсо ,моварп ясомєутсирок им 2 п кЯ . и  йимодів еш

 аварп росефорп йикьснакирема  ноЛ  янненгарп ьларом ощкя„ ,реллуФ

 укзя’вобо ьларом от ,ьненгясод хикьсдюл інвір умощивйан ан ясьтєаничоп

чоп и ан  хикя зеб ,аливарп інвонсо єюлумроф аноВ .умочжинйан ан ясьтє

 ощ ,овтсьліпсус енавокдяропв хикя зеб оба ,овтсьліпсус енавокдяропв евилжомен

 огоратС ьларом еЦ .итунгясод хї ежомз ен ,йеліц хинтеркнок хинвеп од єумярп

Д й утіваЗ е йедівопаз итяс ”3. 

чанздів ділС  у итидохв ьтюаничоп овопутсоп ітсонніц ікьсняитсирх ощ ,ити

 умончіфаргоном умонвотнурґ У .вічяід хинчитілоп і вітсирю вісеретні урефс

до  яддус є огокя моротва ,”аварп огонсачус яннірок екьсняитсирХ„ іннежділс

оК н яінемріВ икілбупсеР удуС огонйіцутитс П .А .Р ,няапа  онметсис ешрепв ен ич 

мєазв оназакоп о  .йетсонніц хикьсйелбіб ,автсняитсирх і аварп козявз

 :хадохдіп хинчіголодотем у місводереп ясьтєялвяорп яннежділсод ьтсіньланігирО

п яннедеворп отсорп ен„ а  имикьсйелбіб і моварп минсачус жім йелелар

 ен ,имятсонніц  хинйілбіб хї мокушоп мишьладоп з мрон хинсачус яіцаскіф

а ,їілбіБ од аварп огонсачус дів хялш ен отбот ,ясьтибор йачивзаз кя ,ьнадварпив  ,  

п„ віпицнирп хикьсйелбіб дів ,икапван о  дів ,ьнелвяу хивоварп од аварп ”иводуб

 од ьнелвонатсв хижоб з' яннавуся  , ох огоч Б еч  го у  ондоранжім„ хіншіндогоьс 

елвяу огой ьтичерепус ощ а ,хамрон ”хинанзив н ”мян 4. атемдерп онвосотС  огошан 

лсод і  в яннежд ітобор  ясьтидовод овилнокереп авонсо акьсняитсирх  вікзя’вобо 

 минянхулсоноказ итуБ„ .инидюл – нз ец а  итуб ьтич івогоБ минрікоп ван і ; икап  ,

угоБ ьтсінрікоп і ьтсінянхулс ”уноказ яннавукдяропдіп кя ,ешні ощ ен єачанзо 5. 

 ондігЗ  зі вулкіп іназя’вобоз итід інтілонвоп инїаркУ їіцутитсноК 15 .тс а  ясит

 ,юогомив з ончувзвіпс яннежолоп еЦ .вікьтаб хинтадзецарпен хїовс орп
                                                

1 .ьлегеГ  тел хынзар ытобаР 2 В :  .т – .А .дер .щбо ,.тсоС / 2 .Т  В. .игылуГ  – .07 .С  
2  :.виД Т ре - .А окнечаклоТ ,.А вопокА атем как овтснаитсирх :идевопаз еиксйелбиБ -  хивоварп хыннемервос оварп

 .яицитсю яаксйиссоР // метсис –  .2002 – №   .6 – . 26 .С  
3 .Л ноЛ реллуФ  .аворамоК .Н .лгна з .реП :аварп ьлароМ –  .9991 ,арефС :.К –  .31 .С  
4 .А .Р няапаП гоннемервос инрок еикснаитсирХ  .аварп о – ..2002 ,АМРОН овтсьлетадзИ :.М  
5 .А .Р няапаП  аварп огоннемервос инрок еикснаитсирХ  . – .45 .С  
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лпірказ е  в юон опаз итясеД  бощ ,юовс рітам й оговс акьтаб йунаш :хижоБ хядів

то  огонвонсО 86 .тс од ондівопдіВ .ілмез ан вижорп огвод ит бощ і ербод олуб іб

к унокаЗ о з неж о  хишні ьтсіндіг і ьтсеч ,идобовс і аварп ан итагясоп ен йиназя’воб

дюл  в анелвонатсв агомив ажохС .йе вопаз итясеД  ен ,йавибв ен :хижоБ хяді

п ,идаркв о  .оговс огоьнжилб ибюл  

 ен укзя’вобо умонйіцутитснок в авонсо аньларом анежарив оварксЯ

гясоп а  інважред итавунаш ,йедюл хишні ьтсіндіг і ьтсеч ,идобовс і аварп ан ит

овс орп яситавулкіп вікьтаб укзя’вобо в ,инїаркУ иловмис  а ,йетід хінтілонвопен хї

 йетід –  ,инзичтіВ утсихаз оп укзя’вобо ,вікьтаб хинтадзецарпен хїовс орп 

 ен укзя’вобо ат инїаркУ ітсонжелазен і ітсонсіліц їоньлаіротирет итавадваз  удокш 

лук ,ідорирп ь  икзя’вобо іньларом іц ощ ,огот улис в елА .інищдапс йінрут

рказ тсноК в інелпі и  инїаркУ їіцут –  инов ,ітнемукод умончидирю ьтюам  ежу 

іп ,реткарах йивоварп д  яннанокив хї огонжеланен ич яннанокивен ізар в інелпірк

 .усумирп огонважред имабосаз  

 имрон ьтажел вікзя’вобо хинйіцутитснок івонсо в ощ ,огот мяннечдівС

за сдюлоньлаг іларом їокьсняитсирх ,їокь ,  ьтсішьліБ .їіцазілаер хї акиткарп амас і є 

 яннажредод( икзя’вобо їовс ьтюунокив омодівс і оньліворбод нядаморг

тсноК и  хишні ьтсіндіг і ьтсеч ,идобовс і аварп ан итагясоп ен ,віноказ і їіцут

 ен ,йедюл  итавадваз идокш ьлук ,ідорирп  икзя’вобо ,інищдапс йінрут  і вікьтаб

йетід  икділсан ікя ,ьтялбор ец инов умоч ,мит дан умоьц ирп ьсичююлсимаз ен ,)

 инїаркУ нядаморг ьтсікьлік анчанЗ .яннанокивен хї аз итуб ьтужом інзір  зереч  

тсбо а нив и торп ,вікзя’вобо хинйіцутитснок хїовс єанз ен ілагазв  ”яннажредод“ хї е

вубдів а оньларом хинвеп ясьтюумиртод идюл ощ ,ет зереч ясьтє -  ,хинчите

іц хинйігілер н іпицнирп  хинанзивоньлагаз  ,йетсон  .яттижвіпс огокьсдюл  мрон і в

н інйігілеР о  имр  ідварпсан  їонянхулсоварп іннавумроф у ьлор увєттус ьтюаргідів

л икнідевоп  інтадз ітсонніц іЦ .йетсонніц уметсис укйітс ичюялборив ,инидю

 итапутсив ивитом кя оньлаіцос - икнідевоп їонвитизоп 1. 

                                                
1 Т ре - А окнечаклоТ ,.А вопокА атем как овтснаитсирх :идевопаз еиксйелбиБ . - метсис хивоварп хыннемервос оварп . 
– 26 .С . 
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ондоранжім игомив ачох ,монич микаТ -  їокьсняитсирх ат вітка хивоварп

мо йіцутитснок в еторп ,аварп хамрон хишні в і ,онйачивз ,ясьтююлітв ілар  хин

 ьтіван анжоМ .хамрон хивоварп хишні в жін ,ашьліб ончанз ”агав“ хї хакзя’вобо

 інвотсімз омєагіретсопс им хакзя’вобо хинйіцутитснок в ощ ,итавуждревтс

твоп о мрон хоьтагаб яннер -  варп їітрах йіндоранжіМ у хинедалказ ,віпицнирп

 .инидюл єунсІ  ен жокат ешил т  їонвеп од й а ,іларом і аварп мрон козя’вз йинсі

 енидє в яттилз хї  ирім –  .анинядаморг і инидюл козя’вобо йинйіцутитснок  

 інїаркУ в инидюл вікзя’вобо яннавумроф пицнирп йинйіцутитснок ,ежтО

онянвіроп каз )огонйіцутитснок( огончотоп ат оговезулаг имамрон з  автсвадоно

ондоранжім утсімз од йинежилбан шьлібйан -  а ,инидюл аварп орп віткап хивоварп

 ,янненьлагазу орп ясьтедй отбоТ .іларом їокьсдюлоньлагаз гомив од жокат

ну і  хиндоранжім з ьтюавилпив ощ ,вікзя’вобо хинйіцутитснок юіцазіласрев

год о жв ела ,инїаркУ віров ивоварп їіцизоп з е умоТ .автсьліпсус огомас мрон х   

опен в  в ецсім илам ікя ,ибосо вікзя’вобо хинйіцутитснок ьтяноп яннечанзив атон

снядар ь  мрон илавувохарв ен инов“ ощ ,умот в емас алагялоп ,доіреп йик

”инидюл варп ізулаг у вітка хиндоранжім 1 ч юовс в ,ікя  ,  ан ясьтюутнурґ ,угре

ром хамрон а  івонсо в ощ ,яннеждревт мит з мозаР .хятсонніц хикьсняитсирх ,іл

іцутитснок й  янненжотото ялд юоватсдіп є ен ,ьларом ьтижел вікзя’вобо хин

рп і огоньларом а вов о  акіфицепС“ .андивечо имин жім ьтсіннімдіВ .укзя’вобо ог

о огововарп  укзя’воб єагялоп  ирп іннавусотсаз в ,іреткарах умовокзя’вобо огой в 

оен б ”усумирп огонважред оба огоньліпсус відохаз ітсондіх 2  кя сач йот в ,

мо сдаморг ,увилпв огоньларом имабосаз ешил йинещихаз козя’вобо йиньлар ь  юок

онважред ьтюам ен ікя ,юокмуд - оговосумирп  яннадан ,огоьц мірК .уреткарах 

мо  яннеровтс иважред дів єагамив огончидирю уреткарах укзя’вобо умоньлар

пдів о оТ .їіцазілаер хї ялд вому хиндів  ум овилбосо і ,икзя’вобо інчидирю  

 икзя’вобо титснок у інйіц ,  од игомив іньларом іньламінім юобос ьтюялвя 

л икнідевоп в їокя ,инидю и аважред і овтсьліпсус єагам  овокзя’вобо ікя і 

                                                
1 .В оклірогоП  .В окнечволоГ ,.Ф  .М йиріС ,.В  .І дюл идобовс ат аварП и  .інїаркУ в анинядаморг і ин –  ,ерЮ нІ :.К 

 .7991 – .11 .С  
2 .В нязавйА сещбо моксечитсилаицос в йетсонназябо и варп еинешонтооС т сид .феротвА :ев  :куан .дирю .днак ... 

нИ / 10.00.21 -  .аварп и автсрадусог т –  .6691 ,.М – .С .6  
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варп кя юоважред ясьтюучепзебаз о имив , онйіцазінагро і кат - інхет  ,иминч

 .имабосаз иминьлаіретам  

 їокилев ідалкирп ан итавуртсномедорп анжом оваркся овилбосо еЦ

окьлік с з ікя ,инидюл вікзя’вобо іт а ірк  і вікзя’вобо їіцаралкеД в інелп

 і .р 8991 инидюл ітсоньладівопдів ьтюам оньларом онзарив - вобоз '  йичюузя

з нежок ,каТ .реткарах о  ьтсінтадзєттиж итавутнараг і яттиж итащихаз йиназя’воб

ьнілокоп хінтубйам і хіншінин )3 .тс( ткелок итавучепзебаз , и м і укепзеб унв ри  .тс( 

)4 урим хасеретні в яннєорбззор итавучепзебаз ,  еньларомокосив итавудуб ,)5 .тс( 

)51 .тс( овтсьліпсус ні ат . тс аважред ощ ,ондивечО и  ирп имащондурт з ясьтемитак

 юіцазілаер итичепзебаз отсорп ен місвоЗ .вікзя’вобо хикат їіцазілаер іннечепзебаз

арп ан титсноК ілубмаерп у огонелвонатсв іцитк у  ,яннежолоп .р 6491 їіцнарФ їіц

 оба итобор яннамирто ан оварп єам і итавюцарп йиназя’вобоз нежок„ ощ

 огонечабдереп  ,”ітсотянйаз имяіцутитснок їілогноМ , Т у иниччер  ,їілатІ ,їінопЯ ,

иламетавГ яситидурт укзя’вобо итснок ,  юавгурУ юєіцут –  яситавулкіп укзя’вобо 

вородз єовс орп ′я ром в інавоьлумрофс инов умот емаС . а оньл -  ,існес умончите

 яннавудаган ибін  орп  ібос яттиж огондіг ивому итичепзебаз юецарп ьтсіндіхбоен 

удуС огонйіцутитсноК хяіцизоп хивоварп У .инидор їєовс манелч і  йец инїаркУ 

 :зарив йиктіч вошйанз ткепса алпозеб  ощ  ,огот   з ичядохив т   ьтсінпутсод  і  ьтсін

ланумок  і  хинважред в итівсо їоьндерес їоньлагаз їонвоп ь н  хин а  хиньлачв

   її   з   іназя'воп   хадалказ ютсівокзя'вобо   .йім висрук( – .Л .Л ),   аважред   

ивоп п  у  итавуснаніф анн о   вінчу  янначван  сецорп  ізясбо  умонв у  хажем  

,ежтО .итівсо їоьндерес їоньлагаз утраднатс огонважреД   ютсівокзя'вобо з емас

газ  їонвоп а алпозеб її  аназя'воп  итівсо  їоьндерес  їоньл т ьтсін   .йім висрук( –  .Л

.Л )1. 

сдіп єад енедалкиВ  иват дивонзір кя икзя’вобо інйіцутитснок итичанзив  

 хасеретні в юоважред )унечепзебаз( унелвонатсв і унанзив ,вікзя’вобо хинчидирю

лч хісу ибосо їонжок і автсьліпсус віне  їондоранжіМ хамрон ан унавонсаз ,амеркоз 

                                                
1 81 № .р 2002 адапотсил 12 дів инїаркУ удуС огонйіцутитсноК яннешіР -  енталпозеб орп аварпс( 2002 / пр

 .инїаркУ кинсів йинйіціфО // имакинчурдіп иминьлікш яннавутсирок –  .2002 –  .84 № –  ;9812 .тС  яннешіР
р 4002 янзереб 4 дів инїаркУ удуС огонйіцутитсноК  5 № . –  )итівсо ьтсінталпозеб і ьтсінпутсод орп аварпс( 4002 / пр

 .инїаркУ кинсів  йинйіціфО // –  .4002 –  .11 № – .476 .тС  
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тсирх( їокьсдюлоньлагаз ат инидюл варп  їітрах  в унелпірказ й іларом )їокьсняи

 і див інвеп удівидні умонжок єусипирп акя ,ьтсіндіхбоен инїаркУ їіцутитсноК

.икнідевоп урім  

.Г б ясвидогоп місвоз ен яннечанзив микат З  .В   ощ ,важавв йикя ,вецьлаМ

 ,івоварп інечюлкв итуб іннивоп укзя’вобо яннечанзив емас в“  інчите ен а

”итнемом 1 .В укмуд аН .   итавижволз ділс ен івтсвадоноказ у ,ачивектуБ

ечюлкв н  ”ьтюучімсаз“ иноВ .мрон .п.т і хиньларом ,хинчитілоп вітка од мян

їіцазілаер мзінахем йишні місвоз ичюам ,скелпмок йивоварп 2.  ,дялгоп шан аН 

ирю єачанзив акя ,яіцпецнок  ьтсінпукус кя вікзя’вобо хинвонсо удорирп унчид

оньларом - онйігілер - ідевоп од иважред і автсьліпсус гомив хивоварп н  ,инидюл ик

оньларом кя - онважред в икнідевоп хї козарз йивоварп - с ат йівоварп о  йіньлаіц

 ,яттиж огоньліпсус харефс ьтижел  у охдіп огонсачус ілсур лсод од уд і  і яннежд

 з аназя’воп есв аз шреп і ,мелборп хинйіцутитснок алок огокориш яннімузор

гу зінам а  .нисондів хиньліпсус юєіц  

 яннелбилгоп сецорп є минреткарах икуан їончидирю їонсачус ялД

ларом ь омед іларом і аварп яннежилбз ,аварп огонянзичтів дасаз хин  огончитарк

ьліпсус с авт 3  анжом икзя'вобо інйіцутитснок“ ,хинечв хикяед укмуд ан ,каТ .

ви оньларом кя итичанз -  ікя ,вікзя'вобо хинчидирю дивонзір ,ипицнирп івоварп

ви  укнідевоп автсьліпсус і нядаморг хісв ялд )унажаб( увокзя’вобо ьтюачанз

у анинядаморг і инидюл онважред - ”харефс йіньлаіцос ат йівоварп 4 івопдіВ“ . д  он

ясьтєюуртснок огоьц од ... зор енсачус“ у  і хинйігілер зетнис :”аварп яннім

д огокьсдюл віпицнирп хиньларом о  йикя ,удівс  віків могяторп ванзаз

икборбо їоньлауткелетні ”5  .  

.А укмуд аН  .П  ялд мивилжав“ ,яцйаЗ  ощ ,аниватсбо ат є аварп яннечанзив 

 ікя ,иките і іларом інвір мовтсьліпсус умотунгясод ан ясьтєутнурґ оварп

чанзив а оньларом вилпв“ умоьц ирп ,”аварп урім сачондов ьтю -  вікиннич хинчите
                                                

1 Г вецьлаМ  .В. ( итсончил адобовс и оварп еоксечитсилаицоС т терое и    .)ысорпов еиксеч – .47 .С  
2 .В чивектуБ // інїаркУ в инидюл аварП  .р 3991 кинчіроЩ :інїаркУ в инидюл аварП –  ,яіцаднуф .нварп .ркУ :.К 

 .5991 – .С .43  
3 .Я яаксноровйаГ   .В  .еинедевоварП // мрон хиксечидирю и хывоварп иинаминоп о усорпов К –  .1002 –  .3 № – С. 

.93  
4 .В оклірогоП  .В окнечволоГ ,.Ф  .М йиріС ,.В   .І с ат аварП дюл идобов и  .інїаркУ в анинядаморг і ин – .21 .С  
5 .З йиксволинреЧ  .М овтсрадусог еововарП С // тыпо йиксечиротси : о  .оварп и овтсрадусог еокстев –  .4891 –  .4 № – 

.С .25  
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рп ан а оньларом ьтивонатс ощ ,мивєттус икьлітсан є тсімз огой ,ов - унчите  увонсо 

 і аварп є  оварп ьтююнвопан аките ат ьлароМ .мянненсяоп і мяннадварпив огой 

та  ,ядресолим ,аторбод ,ьтсівилдеварпс ,адварп кя ,имятсонніц имик

ичорбод н ”...ьтсін 1  умоліц в аметсис авоварп ясВ“ . ьтитсім  йиньларом йикилев 

топ е отагаб имрон івоварп ,лаіцн  хиньларом хиншуропен ан ясьтюузаб умоч в 

цнирп и од ясаливатс анов бощ ,вітох ит иб кя ,кат инидюл їошні од ясватС“ :хап  

ютсітсибосо ьдуБ“ ,”ебет ”йедюл хишні йажавоп і 2 намуГ“ . і  огоньліпсус яіцаз

сдюл харефс хісв у дасаз хиньларом яннелисоп єачабдереп яттиж  їокь

ляідєттиж ь  ,”ітсонноказ їонйіцутитснок янненцімз ісецорп в і ілсич умот в ,ітсон – 

.Ю єачанзаз  .В   їонйіцутитснок їіроет яннадваз ,укмуд огой аН .окнечакТ

 ітсонноказ – рґбо у  в вонсо хинчите ,хиньларом яннелпірказ ьтсіньліцод итавутн

ок умокьснїарку н утитс  дів ьтюагамив инов икьліксо ,івтсвадоноказ умонйіц

у оьншіртунв инидюл с икнідевоп їонрімоварп ,їонмузор ітсондіхбоен їонелмодів 3  .  

 вікзя’вобо хинйіцутитснок яттяноп яннечанзив од яннечюлкв ,монич микаТ

ощ ,ет ан удялго з минадварпив є вітнемеле хиньларом , в  игомив ичююліт

нжім а  інйіцутитснок ,ипицнирп іньларом ,инидюл аварп орп віткап хиндор

 їіцазінамуг ,иважред їововарп іводубзор ,їітаркомед уктивзор ьтюяирпс икзя’вобо

ліпсус ь нїаркУ юннеждохв ,нисондів хин утівс нїарк хинавозілівиц  од и  ьтюам ат 

зебаз ітем ан  нядаморг хісв укнідевоп автсьліпсус уроз икчот з унажаб итичеп

 кя ьлароМ .инїаркУ анирац  налп йишреп ан автсьліпсус огокьснядаморг иките 

 ат укзя'вобо ьтсінрів ,ьназя’вобоз яннамиртод ,ибосо їімонотва ітсонніц єавусив

рп ішні а  йедюл яннавунсівіпс алив  у омед  .івтсьліпсус умончитарк  

 укзя’вз умоьц У .екориш ьтисод анинядаморг і инидюл вікзя’вобо олоК

мо  ,)вітсирю ,вігогадеп ,віракіл ,морімирп( икзя’вобо інйісефорп орп итировог анж

 іводурт ,інйеміс ,віцвобжулс хинважред икзя’вобо ощот  овилбосо ітсонпукус хї З .

ив  хин в анидюл ощ ,ет є хикя ютсівилбосо ,)інвонсо( інйіцутитснок ясьтюялід

ви  ,хинчіфаргомедоіцос дів миненьлівз ,автсьліпсус монелчвіпс єапутс

                                                
1 .А ьцєаЗ  .П д огокьснїарку огоьнтівон ітскетнок в аважред авоварП о  .удівс – емалраП :.К див екьстн -  .9991 ,ов –  .С 

.65  
2 возув ялд кинбечУ :акеволеч аварП / .Е .дер .втО  .А   .авешакуЛ – АМРОН .рг .дзИ :.М -  .9991 ,М*АРФНИ – .762 .С  
3 .Ю окнечакТ  .В цутитснок имелборП сиД :інїаркУ в ітсонноказ їонйі  .дирю .цаН / 20.00.21 :куан .дирю .днак ... 

.дака  .инїаркУ –  .1002 ,вікраХ – .61 .С  
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лаудівидні ь он -  огончидирю огондо ешил ьтсінвяаН .китсиреткарах хинйісефорп

 уткаф – н а їаркУ автснядаморг од ітсонжел  ин –  скелпмок ьсеву убосо ан єадалкоп 

титснок у  хісу ”рагят“ ьтусен инїаркУ инядаморг икьліТ .вікзя’вобо хинйіц

п ,вікзя’вобо е мезоні кя сач йот в ,инїаркУ монокаЗ минвонсО хинечабдер іц  ат 

вобо дів ,далкирпан( хин з хикяед дів іненьлівз автснядаморг зеб ибосо  укзя’

ів д .)убжулс увокьсйів итавуб  

 ен иминвонсо є икзя’вобо інйіцутитсноК ешил ( юомроф аз икьліксо  инов 

 ьтюувокдересопо иноВ .мотсімз аз й ела ,)інокаЗ умонвонсО в інелпірказ

ан й  жім ьтюакинив ощ ,инисондівомєазв івопицнирп ,іннірок ,івилжав шьліб

ліпсус ь тс  .юоважред і монинядаморг ,юобосо і мов  

 мяннечанз миволсимс мїовс аз икзя’вобо інвонсО –  ,икзя’вобо іньлагаз ец 

 ен ітсонвір і ітсоньлагаз пицнирп кандО .анинядаморг огонжок ясьтюусотс ощ

 хинечабдереп ,хісв иманядаморг амісв яннесен кя итавуткарт ділс

тснок нйіцути и  є ен реткарах хї ощ ,ондивечо мокліЦ .вікзя’вобо имамрон им

ксо ,минтюлосба і  икзя’вобо інвонсо ікяед ощ ,йикат хин зі химерко тсімз мас икьл

 юірогетак умерко ,автсьліпсус унитсач умерко ан а ,хісв ан ен ясьтюадалкоп

тавубдів козя’вобо ,каТ .нядаморг  ешил ясьтєусотс убжулс увокьсйів и

вокьсйів о  ,ьтсінжелазен її ,унзичтіВ итащихаз козя’вобо кя сач йот у ,хиназя’вобоз

 хісв мокзя’вобо є віловмис хинважред яннавунаш ,ьтсінсіліц уньлаіротирет

рг о ід хїовс итавумирту вікьтаб козя’вобо і омас каТ .инїаркУ нядам  од йет

сотс яттілонвоп имин янненгясод у  хинвеп в ешил і ,инитид вікьтаб ешил ясьтє

свадоноказ хинечабдереп ,хакдапив т  ан онедалкоп итуб ежом козя’вобо йец ,мов

 вікзя’вобо хинвонсо ьтсіньлагаЗ .вічидор хикьзилб ,вінукіпо ,вікиньлавулкіп

ньлагазу єачанзо жокат мроф хї ьтсіне у  ясьтюавиркзор і ясьтюузілатед ікя ,ьнавюл

гончотоп хамрон в К У .автсвадоноказ о  йинпречив ититсімв овилжомен їіцутитсно

 уреткарах йї б олавадан ен ец икьліксо ,вікзя’вобо хивоварп хісу кілереп

вонсо о  ощкя ,ежтО .атнемукод огончидирю огонжолоп  ,овтсвадоноказ евезулаг

 огоназя’вобоз итичанзив октіч ясьтєагаман ,вікзя'вобо кілереп ичююлумроф

 яіцутитсноК от ,).п.т і акинжроб ,убосо уводасоп ,яцвобжулс ,акинтібор( аткє’бус
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 ,кат ,монич миньлагаз шьлібйан икзя'вобо інвонсо єюлумроф ,икапван ,инїаркУ

ощ .бісо олок ешришйан илипохо инов б  

 іннивоп ікя ,вікзя'вобо хинчидирю хишні юозаб є икзя'вобо інвонсО

натсв о  ,а ,”инїаркУ віноказ і їіцутитсноК яннанокив ан ат івонсо ан“ яситавюлв

 .вікзя'вобо хинйіцутитснок івонсо ан ,ежто  

обо хинйіцутитснок ьтсівилбосо аН  вікзя’в онянвіроп идирю имишні з ч  имин

 ондігз ,каТ .инїаркУ їіцутитсноК йімас в і ясьтєузакв имакзя’вобо  зі  29 .тс

ре  ец а ,моноказ ончюлкив ясьтєюнсйідз нядаморг вікзя’вобо хинвонсо яннавюлуг

з і евилжом вікзя’вобо )хинвонсо ен( хишні яннечанзив ощ ,єачанзо  юогомопод а

.вітка хинноказдіп  

 

иквонсиВ  

 икзя'вобо інйіцутитсноК .1 зор хавому в анинядаморг і инидюл  в иводуб

 дів ьтсіннімдів унсікя юовс ьтюагіребз иважред їончитаркомед ,їововарп інїаркУ

убоп з яситатс ончитетопіг б олам ец кя ,имин з ясьтюавилз ен ,варп  РСРС в юовод

 юірогетак зереч итавиркзор ділс вікзя'вобо хинйіцутитснок ьтсінтуС .умзінумок

.”ьтсіндіхбоен авоварп“  

 інїаркУ в анинядаморг і инидюл вікзя'вобо хинйіцутитснок ялД .2

еткарах р ондоранжім имагомив з козя’вз йинсіт хї є мин -  орп віткап хивоварп

арп  хинедалказ ,віпицнирп яннесенереп і инидюл ав у  огонвонсО йетатс од ,хин 

.вікзя'вобо яннавутнемалгер інитсач в инїаркУ унокаЗ  

 ітсошьліб йінжавереп в икзя'вобо інвонсо юодорирп юончидирю аЗ .3

лвя я оньларом юобос ьтю - ліпсус игомив ,ипицнирп інйігілер ,інчите  од автсь

с итавувомярпс инидюл  оньліпсус олсур в укнідевоп юов .бертоп хиндіхбоен  

 .4  анинядаморг і инидюл икзя'вобо інйіцутитснок  ,монич микаТ –  ец 

 в юоважред )анечепзебаз( анелвонатсв і ананзив ,вікзя'вобо хинчидирю дивонзір

сьліпсус вінелч хісу хасеретні  хамрон ан анавонсаз ,амеркоз ,ибосо їонжок і авт

оранжіМ д  й іларом )їокьсняитсирх( їокьсдюлоньлагаз ат инидюл варп їітрах їон

 удівидні умонжок єусипирп акя ,ьтсіндіхбоен инїаркУ їіцутитсноК в анелпірказ

м і див інвеп і .икнідевоп їондівопдів ур  
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§2. о інвонсО  огонйіцутитснок тнемеле кя икзя'воб ибосо  

 

 юоважред і монинядаморг ,мовтсьліпсус і юобосо жім козя’взомєазВ

заб у  ен ясьтє ешил  їончібесв і їокобилг зеб умоТ .хакзя’вобо ан й ела ,хаварп ан 

ор з ибосо усутатс огонйіцутитснок яіцпецнок вікзя’вобо хинвонсо икбор  ежом ен 

бу .юоьнноротсондо єадялгив  анов ,юонешреваз і юонвоп ит  

 имелборп ідялгзор ирП  онвосотс  утнемеле кя вікзя’вобо хинвонсо ілор

іцутитснок й  унйіцидарт итатсирокив отрав ,дялгоп шан ан ,ибосо усутатс огон

вокуан укігол о  яннежділсод ог – д огоньлагаз дів  укзя’вз умоьц У .огонтеркнок о

 едуб яннатип огонволог дялгзор хикя зеб ,ьнатип укзин итавуся’з аберт ушрепс

  ,усутатс огонйіцутитснок яттяноп :емас а ,минводілсопен  ,уруткуртс огой

утнемеле яттяноп ок н .анинядаморг і инидюл усутатс огонйіцутитс  

ішівилжавйаН  і имьдюл жім инисондівомєазв ішіндалксйан ат 

мєазв о  імроф йінчидирю в ясьтюутнемалгер модівидні ат юоважред жім икзя’вз

 ітсондє йїовс у ьтююровту ікя ,вікзя’вобо і добовс ,варп яннавумроф мохялш

рп ивонсо а ишівилжавйан з юєіндо є ощ ,адівидні усутатс оговов  ен х  ешил

п й а ,хивоварп о  мяннечанзив з іназя’воп ,яннатип умот емаС .йірогетак хинчитіл

утатс огововарп утсімз ілагазв анинядаморг і инидюл ус огонйіцутитснок і амеркоз  

ирт ежв у йісуксид мотемдерп є сач йилав .ірутаретіл йівокуан  

алкс йинтнемеле ат яттяноП  ьтсішьліб ибосо усутатс огонйіцутитснок д

ан у  ясалатревз ежв ірутаретіл В .усутатс огововарп яттяноп зі ьтядовив віцвок

 іцуан і хатка хинвитамрон у хинавижв утсімз янненчоту ьтсіндіхбоен ан агаву

онйіцутитснок“ ,”сутатс йинйіцутитснок“ :ьтяноп - татс йивоварп  йивоварп“ ,”су

рю оба и ”сутатс йинчид 1. 

.Н  .А   і инидюл сутатс йинйіцутитснок ощ ,єажавв онавотнурґбо авонадгоБ

 в ешил хинелпірказ ,китсиреткарах хинвитамрон зі ясьтєадалкс анинядаморг

ок н онйіцутитсноК .миньлібатс ,минчанзонвір ,миньлагаз є ніВ .їіцутитс - арп  йивов

                                                
1 .Н авонадгоБ  .А у .ксоМ .нтсеВ // еварп монноицутитснок в асутатс яирогетаК н- .ат  .оварП :11 .реС –  .8991 –  .3 № 
– .С .4  
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 ибосо сутатс –  ен имрон єачюлкв икьліксо ,екориш шьліб яттяноп  ешил

тснок и  шьліб сутатс йеЦ .аварп огонйіцутитснок лережд хишні й ела ,їіцут

 огововарп акитсиреткарах акориш шьлібйаН .мотсімз аз йитагаб і йинчібонзір

л яннежолоп ю тсім анинядаморг і инид  огончидирю оба огововарп іттяноп в ясьти

 сутатс йикаТ .усутатс –  інйіцутитсноК .имакитсиреткарах имїовс аз йиводив 

ф ,увонсо огой ьтююровту есв аз шітсач имрон  іщучанз шьлібйан і іньлатнемадну  

ламроф ,яннежолоп і онйіцутитснок і умонйіцутитснок у ьсичюуз - арп  умовов

хасутатс 1. 

У  авд ясиливяорп октіч ірутаретіл йінчидирю йінсачус ат йікьснядар 

 і инидюл сутатс йивоварп“ анімрет утсімз яннечанзив од идохдіп хинвонсо

 ан ясьтєутнурґ діхдіп йикориш ,йишреП .”анинядаморг  іннечюлкв  од тсімз у 

анімрет огонад лкс хоьтагаб  ат добовс ,варп хинвонсо мірК .вітнемеле огой хивода

'вобо я .О вікз  .І  йітнараг уметсис огоьн од вачюлкв нікшоьпеЛ 2 .Б ,  .В   нінитеЩ – 

ядаморг н овтс 3 .Л ,  .Д   огоьц мірк нідовєоВ – ипицнирп і ьтсінтадзоварп 4 .М ,  .І  

 возутаМ – рю и ьтсіньладівопдів унчид 5 .В ,  .А  таП  нілю –  уньлагаз ,овтснядаморг 

адзоварп т ітсонварпонвір ипицнирп і ьтсін 6 .М ,  .В   огошні огоьсу мірк куртіВ – 

ретні інноказ е ис 7 онйіцутитснок ируткуртс яннімузор одощ удохдіп огокориш зІ . -

.Ю .О ат акидоТ .М .Ю і ьтядохив анинядаморг і инидюл усутатс огововарп  

акидоТ 8 ннімузор екаТ . анімрет огонавозілана я  ,онвоп шьліб ьтсівилжом єад 

бесв і  йивоварп итиркзор вітнемеле хиводалкс ітсонпукус їєісв укзя’взомєазв у ,онч

тс а даморг сут я  .анин  

 утсімз яннечанзив од модохдіп минеждюсвопзор ьтисод і минділп шнем еН

“ анімрет   ,уналп огокьзув шьліб ,ичужак онвому ,діхдіп є ”ибосо сутатс йивоварп

ондівопдів  огокя од  аметсис кя ,есв аз шреп ,ясьтєадялгзор сутатс йивоварп 

                                                
1  :.виД .Н авонадгоБ  А. еварп монноицутитснок в асутатс яирогетаК . – .5 .С  
2  :.виД .А никшепеЛ  .И  .наджарг хикстевос еинежолоп еововарП  – М . 91 ,ьлсыМ : 6  .6 – 3 .С - .11  
3  :.виД .Б нинитеЩ  .В овтсрадусог еоксечитсилаицос и нинаджарГ тевоС // с овтсрадусог еок  .оварп и –  .5791 –  .2 № 
– .С .4  
4  :.виД .Л нидовеоВ  .Д  .ииссоР в итсончил сутатс йиксечидирЮ – 72 .С - .93  
5  :.виД .Н возутаМ  .И лборп еиксечитероеТ .яитаркомеД .оварП .ьтсончиЛ е  .аварп огонвиткеъбус ым – 981 .С - .502  
6  :.виД .В нилютаП  .А  .)йинешонтоомиазв ыткепса еывоварп( РССС в ьтсончил и овтсрадусоГ –  .4791 ,акуаН :.М – 

.032 .С  
7  :.виД .Н куртиВ  .В онсО тсилаицос в итсончил яинежолоп огововарп иироет ыв и .евтсещбо моксеч  – 82 .С - .43  
8  :.виД .Ю .О акыдоТ ,.Н .Ю акыдоТ онноицутитсноК - .ениаркУ в анинаджарг и акеволеч сутатс йововарп  –  .351 .С  
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раг а нядаморг вікзя’вобо і добовс ,варп юоважред хинавотн 1  ,аварп інвонсо емаС .

вс о дівопдів з икзя'вобо ат идоб  ,ордя ьтюадалкс їіцазілаер хї имяітнараг имин

онсо в  ісецорп в игаву яіцартнецнок умоТ .усутатс огововарп тнемеле йин

елтівсив н п ан анинядаморг і инидюл усутатс огововарп ян и  хяннат хінхї  і варп 

 енволог итилідив єяловзод їіцазілаер хї хяітнараг ат вікзя’вобо  ,імелборп в

ув ан яситидересоз з  енвитамронокьзуВ“ .іннешірив огой в хаткнуп хивол

варп ируткуртс яннімузор о  ,усутатс огов – .В васип  .М   ,воьнешроГ –  шьліб є 

икьліксо ,минтянйирп , лагазу ь  мимас мит ,икзя'вобо і аварп икьліт ичююн

воварп унивецрес єувонелчив о ог ис онсачондо і учюуренег огой ,усутатс н  учюузет

”увонсо 2  .  

 хинруткуртс онвосотс ітсондє єамен івтсиравотвіпс умовокуан в ,омичаб кЯ

 ділС .анинядаморг і инидюл усутатс огововарп )вітнемеле( вітненопмок

догоп и .Л зі ьсит  .Д  нсяоп онавотнурґбо йикя ,минідовєоВ  ,мит ещивонатс екат єю

а“ ощ в шьліб з гім иб йикя ,йіретирк йот илиборив ен ирот -  минечанзив шнем

 итивонатсв ітсончот їовокуан менепутс юнжварпс  усутатс огововарп уруткуртс 

”ибосо 3 й аН . о  ецсім моварп енелпірказ итуб ежом мєіретирк микат ,укмуд ог

ін  в адівид ліпсус ь  і иминважред іннілварпу в ,івтцинборив у отбот ,іважред і івтс

сдаморг ь яттиж огонвохуд ірефс і имаварпс имик 4  ,єажавв нів ,огоьц з ичядохив ,І  .

тсні ісв ощ и  і івтсьліпсус в адівидні ецсім ьтюавиркзор оьндересопзеб ікя ,итут

в итичюлкв анжом ,іважред ибосо усутатс огововарп ивонсо 5 уд аН . м .М ж ук  .В  

рп ,ащивя івоварп є адівидні яннежолоп огововарп иматнемеле ,акуртіВ а  івов

іф ьцевадоноказ хикя юогомопод аз ,ибосо икитсиреткарах і ітсокя ,иканзо к  її єус

яннежолоп 6 .М діхдіп омєажавВ .  .В  ирп шьліб акуртіВ  екориш икьліксо ,минтянй

                                                
1  :.виД .В нязавйА силаицос в йетсонназябо и варп еинешонтооС сечит сид .феротвА :евтсещбо мок  .дирю .днак ...
на нИ / 10.00.21 :ку -  .аварп и автсрадусог т –  ;4 .С возув ялд кинбечУ :акеволеч аварП / .Е .дер .втО  .А   .авешакуЛ – 

19 .С -  ;69 .В вєзянК нйіцутитснок итнемеле ат яттяноП о даморг і инидюл усутатс ог я П // інїаркУ в анин  овар
 .инїаркУ –  .8991 –  .21 № – .С 92 -  ;13 ешроГ вен .В  .М титсноК етевс в анинаджарг асутатс огововарп аруткуртС у  ииц

// адог 7791 РССС  етевс в евтсещбо моксечитсилаицос мотивзар в итсончил сутатс йововарп и кодяроповарП 
 адог 7791 РССС иицутитсноК в( о т ысорп  огонвитартсинимда и огонневтсрадусог ,аварп и автсрадусог иирое

 .)аварп –  :вотараС дзИ - тараС ов  . ну -  .0891 ,ат – .С 25 -  ;55 .Г вецьлаМ  .В С о  итсончил адобовс и оварп еоксечитсилаиц
(т терое и  .)ысорпов еиксеч  – .38 .С  
2 ешроГ вен В  .М. сутатс огововарп аруткуртС титсноК етевс в анинаджарг а у  .адог 7791 РССС ииц – .С .25  
3 .Л нидовеоВ  .Д  .ииссоР в итсончил сутатс йиксечидирЮ – .23 .С  
4 омас маТ  . – .23 .С   
5 омас маТ  . – .23 .С   
6 .Н куртиВ  .В тсилаицос в итсончил яинежолоп огововарп иироет ывонсО и  .евтсещбо моксеч – С .83 .  
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ко  їончидирю огой іжем ”єавимзор“ усутатс огонйіцутитснок вітнемеле ол

гол і миктіч шнем ьтибор ,їіцкуртснок і .минч  

 ,ж есв І ирпоп  вонсо вітнемеле яннечанзив од хадохдіп у юцинзір унвеп 

ділсод амісв ончиткарп ,ибосо усутатс огововарп с ощ ,ясьтєанзив имакин и  аметс

 вікзя’вобо і варп хинвонсо –  і инидюл усутатс огонйіцутитснок ордя ец 

 од чюлк ясьтидоханз ед ,ирефс їововарп ртнец ,анивецрес ,анинядаморг

ешірив н  є діхдіп йикаТ .мелборп хинчидирю хинвонсо ян мивилнокереп  ежда ,

ок у емас н утитс  ясьтююлмрофо ончидирю икьліт ен  хакзя'вобо і хаварп хинйіц

 й а ,юоважред ясьтюутнараг і ясьтюачанзив ощ ,ибосо іцнідевоп у итраднатс

ор ончиткаф з  і юоважред жім нисондівомєазв ипицнирп інвонсо іт ясьтюавирк

вилжом єажавв аважред іпате умонад ан ікя ,юобосо  иминьліцод ,иминсирок ,ими

 ат ітсоньляідєттиж ялд ,яннавуноіцкнуф огоньламрон її ялд имивокзя’вобо ич

взор и умоТ .умоліц в автсьліпсус укт  і инидюл мосутатс минйіцутитснок діп 

даморг я  ,варп хї иважред їіцутитснок у хинелпірказ ьтсінпукус итімузор ділс анин

с їіцазілаер їондокшерепзеб і їонвоп хї йітнараг і вікзя’вобо ат добов 1. 

У  ітсовилжом онвосотс идохдіп івакіц илавунсі доіреп йикьснядар 

елідив н  ян кя аварп“ ибосо усутатс огонйіцутитснок утнемеле огонйітсомас -

нсачондо ощ ,оварп“ илімузор микя діп ,”укзя'вобо ”мокзя’вобо і є о 2  овилбосО .

варп“ хикат отагаб - з ,еЦ .р 7791 РСРС їіцутитсноК в олуб ”вікзя’вобо о  ,амерк

 козя’вобо і олтиж ан оварп ,)06 .тс( яситидурт козя’вобо і юцарп ан оварп

агаз ьтсівокзя’вобо і утівсо ан оварп ,)44 .тс( алтиж од яннелватс оговилйабд ль  їон

 ощ ,мит яіцизоп акат ясалавутнемугрА .)54 .тс( итівсо їоьндерес од ондівопдів  .тс 

 хїовс монинядаморг яннанокив дів еньліддівен добовс і варп янненсйідз“ 95

 .”вікзя’вобо  

 .)іледом( їіцанібмок інбідоп є жокат .р 6991 инїаркУ інокаЗ умонвонсО В

,амеркоЗ  ондігз  зі  аньлагаз анвоп  сачондов ,утівсо ан оварп єам нежок 35 .тс

ерес д  ела ,ьтсінсалв ан оварп єутнараг 31 яттатС .юовокзя’вобо є атівсо ян

 увтсьліпсус і інидюл удокш ан яситавувотсирокив аннивоп ен ьтсінсалв

                                                
1  :.виД .В вєзянК даморг і инидюл усутатс огонйіцутитснок итнемеле ат яттяноП я інїаркУ в анин . – .С .03  
2  :.виД .В волесовоН  .И  .иинелварпу монневтсрадусог  моксечитсилаицос в наджарг еинежолоп еововарП – 

дзИ :вотараС - ну .тараС ов -  .6791 ,ат – .64 .С  
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івопдіВ .)козя’вобо( д єам нежок 05 .тс од он  і яттиж ялд енчепзеб ан оварп 

вородз ’ ок ан миц зі мозар ,ялліквод я ж  ен козя'вобо  ясьтєадалкоп огон

 кандО .)66 .тс( ідорирп удокш итавюідопаз ич дярван  укат итадялгзор оньліцод 

 вікзя’вобо і варп яннандєоп ьледом тнемеле йинйітсомас кя  огонсачус 

іцутитснок  єюлпірказ яіцутитсноК укдапив умонад В .ибосо усутатс огонй

с і оварп енвонсо енйітсомас а  ірефс в анинядаморг козя’вобо йинвонсо йинйітсом

 хикат ьнавюлумроф й ат ,яттиж огонвохуд і огоньлаіретам у  їіцутитсноК йіннич 

аЗ умонвонсО в жін ,ешнем ончанз  инїаркУ  .р 7791 РСРС інок  

У п іциткарп йінйіцутитснок еж йінжібураз о аварп“ яннандє - вобо ’  ”укзя

ондігз ,каТ .оварп ен а ,козя’вобо кя ьтюімузор огошьлібедз зі  83 .тс 6 .ч 

 вікьтаб козя’вобо ат оварп .р 2991  икілбупсеР їокьсвотиЛ їіцутитсноК – 

йетід хїовс итавувохив даморг иминаддів і имьдюл иминсеч я  хї итавумирту ,иман

яттілонвоп янненгясод од 1  ондігЗ .  зі Р їіцутитсноК 82 .тс е   яінодекаМ икілбупс

рп є яінодекаМ икілбупсеР тсихаз .р 1991 а  огонжок мокзя’вобо ат мов

 оварп ьтюам икьтаб  04 .тс од ондівопдів а ,анинядаморг в козя’вобо ат и  итавувох

утівсо мї итад і йетід 2  . аЗ глоБ икілбупсеР їіцутитсноК 63 .тс а  яннечвив .р 1991 яір

рг мокзя’вобо ат моварп є ивом їокьсраглоб яннатсирокив ат о умоьц ирП .нядам  

рп ьтюам ,юондір є ен авом акьсраглоб хикя ялд ,инядаморг“ а  з дяроп ов

бо  мивокзя’во  висрук( .йім  – .Л  Л в ивом їокьсраглоб мяннечвив ). и  ат итачв

”увом юовс итавувотсирокив 3 тсноК 3 .тс од ондівопдіВ . и  .р 8791 їінапсІ їіцут

ак„ с  итанз її іназя’вобоз іцнапсі ісУ .юовом юонважред юонйіціфо є авом акьсьлит

 яситавутсирок оварп ьтюам і ”юен 4  і моварп є їінапсІ тсихаз ,огоьц мірК .

 ондігЗ .)03 .тс( віцнапсі мокзя’вобо  зі  .р 6791 їілагутроП їіцутитсноК 63 .тс 5 .ч

ви вікьтаб мокзя’вобо і моварп є йетід яннамирту і яннавох 5  85 .тс од ондівопдів а ,

 аварп дів миньліддівен є итавюцарп козя’вобо  угавоп єутнараг аважреД .юцарп ан

 итавад йетсовилжом хї од ондівопдів вікьтаб укзя’вобо і аварп огонмє’дівен од

                                                
1  .йитаволоГ .С .дяропУ / їізА ат ипорвЄ важред хивон їіцутитсноК – диВ .яіцаднуф .нварп .ркУ :.К -  ,”оварП“ ов

 .6991 – .75 .С  
2  .омас маТ – .661 ,461 .С  
3  .омас маТ – .721 .С  
4 азюоС огоксйепорвЕ втсрадусог иицутитсноК / .Л .дер .щбо доП  .А   .авокьнукО –  :.М дзИ . гр  . АМРОН -

.9991 ,М*АРФНИ  – .273 .С  
5  .омас маТ – .035 .С  
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 яннавохив еньлаіцос і енчизіф ,еньлауткелетні ,еньларом і енйігілер мятід мїовс

).р 0991 їідналрІ їіцутитсноК 24 .тс( 1. 

зор огошьладоп алубан еН  огокьснядар акиткарп анйіцутитснок і уктив

реп і  вікзя’вобо хикьснядаморг алок огокориш йіцутитснок од яннечюлкв одощ удо

 іннатсо итадялгзор мяцвокуан микяед иватсдіп олавад ощ ,ибосо кя мас о  йинйітс

тнемеле ибосо усутатс огововарп  2 ив діхдіп йикат омєажавВ . дварп а  икьліксо ,мин

ідварпсан  овилжереб ,яситидурт онсівосорбод( икзя’вобо ікьснядаморг івоварп 

итсілаіцос мяннадаркзор зі яситороб ,алтиж од яситиватс ч  )ощот анйам огон

аер ж огот оД .ясилавунокив ен оньл оф ісв іварп в итилсерко р  яннанокив им

огокьснядаморг .овилжомен ончиткарп укзя’вобо  

 икзя'вобо інйіцутитсноК юорім ж юокат  йинйіцутитснок ьтюузиреткарах 

ибосо сутатс ,  ,анидюЛ .идобовс і аварп інвонсо і кя ичюавубереп  у  ,івтсьліпсус 

по  кя вікзя’вобо итам ен ежом ен ,имьдюл имишні з ичюідомєазв онйітс одощ  

псус  і кат ,иважред ,автсьлі одощ У .нядаморг хишні ок н  хакзя'вобо хинйіцутитс

со і юоважред жім нисондівомєазв ипицнирп ясьтюялвяорп оваркся о  иноВ .юоб

титснок йинчитаркомеден ич йинчитаркомед итажарбодів ьтужом у  сутатс йинйіц

елпірказ мохялш анинядаморг і инидюл  хинвонсо хишні ич хит їіцутитснок в янн

бо яннадан ,ітсокьлік хї ,вікзя’во .икапван ич имакзя’вобо дан маварп утетироірп  

 ощ ,ет є вікзя’вобо і варп ітсондє їончиткелаід вівяорп зі миндО

доноказ а добовс і аварп інанзивоньлагаз ,інчитаркомед ичююлвонатсв ,ьцев  ,и

 хинчіголоеді інелвабзоп ,икзя'вобо інвонсо інчитаркомед і єюлпірказ ондівопдів

 і умоньлів ьтюяирпс і аварп огондоранжім мамрон ьтюадівопдів ікя ,ьнавурашан

 В .ітсонвитка їоньлаіцос і ивитаіціні її увяорп ,инидюл івоктивзор умончібесв

алкед йікьснакиремА   .р 8491 анинядаморг і инидюл вікзя'вобо і варп їіцар

 ,удобовс утсибосо ьтюучилевзов аварп кя сач йимас йот В“ :ясьтєушологорп

іг ьтюажарив икзя'вобо д ”идобовс їєіц ьтсін 3  йінратілатот в ,икапван І .

киткарп алазакоп кя ,інчитаркомеден іважред )йінратиротва(  нїарк а

                                                
1  .омас маТ – .253 .С  
2 .В волесовоН  .И  и РСРС яицутитсноК // РССС наджарг яннежолоп огововарп тнемелэ как глод йиксечидирЮ 

рп а  .рд и ездавкихЧ.М.В .ллок .деР / итсончил еинежолоп еовов – нИ :.М -  .9791 ,РСРС НА аварп и автсрадусог т – 
.С .131  

3  .вокатсеШ.Н.Л .тсоС / вотнемукод .рануджем .ноигер и .ласревину .бС :акеволеч аварП – .831 .С  
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вс і аварп ,уробат огончитсілаіцос о ждоворпус идоб у  ,имакзя’вобо ж имикат ясьтю

 хикя яннечанзирп енволог –  итирокдіп ,инидюл удобовс ешьліб агомокя итазя’вз 

 їонвеп янненгясод ялдаз її итем жред а  .ив  

У адан яіцнеднет ясаливяорп октіч доіреп йикьснядар  утетироірп янн

рю и  масеретні миньліпсус юотшерз кя ,инидюл имаварп дан макзя'вобо минчид

 тетироірп орп яннатип аквонатсоп ясалавукитирк ьтіван илокнІ .иминтавирп дан

 добовс і варп яннечанз омєушьлібереп иМ“ .инидюл варп онсондів  ,”вікзя’вобо – 

 йівс у васип .М сач  .І  возутаМ 1 п доіреп в ежв ,ешінзіП . е иводубер ,  нів 

куан в янніжят артнец яннещімереп“ ендіхбоен ощ ,вавуждревтс о  хив

”икзя'вобо інчидирю ан варп хинвиткє’бус з ... хяннежділсод 2 .В ешінар ещ А .  .М  

 ибосо яцсім і ілор уроз икчот з ощ ,важавв воьнешроГ іцос хавому в ал  в ,умзі

вікинвідурт івтсьліпсус  ан ен а ,икзя’вобо ан тнецка итуб ненивоп миньлачанзив 

аварп 3 воварп ьледом увокуан огоьц од ондівопдіВ . о  умончіхрарєі в усутатс ог

 умокат у вялвяу нів іналп дялгив рп інвиткє’бус ,икзя'вобо інчидирю :і а  ,ав

дирю  .ьтсіньладівопдів анчидирю і идобовс інчи  

  аконидооп ачоХ .иважред їончитсілаіцос ідорирп вадівопдів діхдіп йинаД

 икзя'вобо і аварП“ .вісач хит аз і алачувз имелборп яннечаб огокат акитирк

рив а бус исеретні ьтюувокдересопо ,ьтюаж ’  ела ,иминзір аткє

одомєазв з имичююнвоп а  жін ,ьтсінніц ушьліб итам ежом ен оварп умоТ .имабос

ьдуБ .козя'вобо - бус итиватсоп аборпс акя ’  хинчидирю ещив аварп інвиткє

вікзя'вобо , икапван оба , атситорп хї од едев в  ,”огогурд дів огондо увирдів ,яннел – 

.Г усач оговс васип  .В  вецьлаМ 4. 

гоьС  ан итисологан миндіхбоен омєажавв им ж індо мокат оП  .у -  з ,ешреп

 иджваз ханїарк хинчитаркомед у яннеровтомрон йіцидарт хивоварп уроз икчот

 ежв мітоп а ,анинядаморг і инидюл идобовс і аварп ясилавусипаз уктачопс

от ,икзя'вобо ан ьсолавузакв б рп онйіцидарт от  илавудереп идобовс і ава

о оП .макзя’воб - зор хавому в ,егурд бу  ,їончитаркомед ,їововарп інїаркУ в ивод

                                                
1 .Н возутаМ  .И итсончил асутатс огововарп ытнемелэ как ьтсонневтстевто и итсонназябо еиксечидирЮ   //

тсноК и  яицут лоп еововарп и РССС о / итсончил еинеж Р .де яигеллок .В  .М   ездавкихЧ .рд и  – .С .18  
2 .Н возутаМ  .И   .ьтсончил и аметсис яавоварП – .641 .С  
3 ешроГ вен .В  .М титсноК етевс в анинаджарг асутатс огововарп аруткуртС у  .адог 7791 РССС ииц – .С .55  
4 .Г вецьлаМ  .В оС ( итсончил адобовс и оварп еоксечитсилаиц т терое и    .)ысорпов еиксеч – .111 .С  
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ецка агаву анволог иважред їоньлаіцос н  ,ибосо хадобовс і хаварп ан емас ясьтєут

 ондігз ежда  зі  яттиж її ,анидюл инїаркУ їіцутитсноК 3 .тс і  ьтсеч ,я’вородз  і

тюанзив акепзеб і ьтсіннакротоден ,ьтсіндіг ь  в ютсінніц юоньлаіцос юощивйан яс

 ьтюачанзив їітнараг хї ат инидюл )икзя'вобо ен а( идобовс і аварп емас ,інїаркУ

ед ітсоньляід ьтсінавомярпс і тсімз р  є хіннатсо яннечепзебаз і яннеждревту а ,иваж

’вобо минволог С .иважред мокзя а  ен а ,анинядаморг і инидюл идобовс і аварп ем

їіцутитсноК в інелпірказ ,икзя'вобо , в є ен и  идобовс і аварп емас ;)22 .тс( иминпреч

уропен ат иминавужучдівен є инидюл ш  і аварп інйіцутитснок емас ;)12 .тс( имин

ьтужом ен і ясьтюутнараг идобовс  ,итавусакс анжом икзя'вобо а( інавосакс итуб 

реп олокван яісуксид є умот модалкирп е  ежом ощ ,їімра їонйісефорп од удох

 итгятоп  юобос аз  хивон іттянйирп ирп а ,)укзя’вобо оговокьсйів яннавусакс

вз ясьтєаксупод ен віноказ хиннич од німз іннесенв оба віноказ у  ат утсімз яннеж

 идобовс і аварп інйіцутитснок емас ;)22 .тс( добовс і варп хичюунсі угясбо

 хинечабдереп ,вікдапив мірк ,інежембо итуб ьтужом ен анинядаморг і инидюл

рп інйіцутитснок кя ,миц зі мозаР .)46 .тс( инїаркУ юєіцутитсноК а  ,идобовс і ав

нвонсо і кат каз ончюлкив ясьтюачанзив анинядаморг икзя'вобо і о  .п( инїаркУ иман

варп з  хіннатсо ьтсінвір унчидирю ьтидовод ощ ,)29 .тс 1 а вс і им о .имадоб  

у ,монич микаТ рп яіцпецнок хавому хинсачус  ,усутатс оговова

оговс анавонопорпаз сач  у .В  .М  діввіпс ен ,мивоьнешроГ но  имяеді з ясьтис

б огошні З .юонтянйирпен є і иважред  їончитаркомед ,їововарп о  ен ,ук  ділс

адапв  ьтсінйарк ушні в ит – укніцооден  ясолибор ец кя ,инидюл вікзя’вобо ілор 

ларебіл имакинватсдерп имимерко усач оговс і .А( умз  .жД ,тімС  .С  .Б ,ьлліМ  

.Д ,натсноК  Л .)кко  

окитилоП .РССС яицутитсноК“ игинк од іпутсв у ощкя ,ежтО -  йововарп

ко .Б ”йиратнемм  .М   воьрамоноП нидо кя  в ибосо усутатс уктивзор вікмярпан зі 

р 7791 РСРС їіцутитсноК . вс і варп укзя’взомєазв янненцімз вавизан о  доб

имакзя’вобо хї з нядаморг 1 нсО аз от ,  .р 6991  инїаркУ монокаЗ минво

 ачох ,вікзя’вобо і кат ,добовс і варп кя ітсонйітсомас янненцімз є минреткарах

                                                
1 окитилоП .РССС яицутитсноК - .Б .девв и .дер .щбО / йиратнеммок йововарп  .Н   .аверамоноП –  ,тадзитилоП :.М 

 .2891 – 31 .С - .41  
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пе  .ясьтєагіребз ,онвомузеб ,тут і ьтсіндє анв У  икинділсод доіреп йикьснядар 

хив о  авилжом ибосо вікзя’вобо і варп ьтсіндє янжварпс ощ ,огот з илид  в ешил

псус і  еж хавому В .юоважред і юобосо жім мзіногатна онещинз ед ,івтсьл

 огокьснядаморг огонніцонвоп яннавумроф ,иважред їововарп інїаркУ в иводубоп

 огокьснядаморг вітетироірп ьтсіннімдів ясьтєялвяорп октіч шьліб есв автсьліпсус

( иважред і автсьліпсус  є ен ещ анїаркУ ютсінвоп  ец а ,)юоважред юововарп 

гатна ощ ,єачанзо о инидюл вісеретні мзін  і автсьліпсус огокьснядаморг анелч кя 

 ен є иважред  ешил  .миндорирп ирім їонвеп од й ела ,мивилжом  

м ітсонважред їокьснїарку уктивзор іпате умонсачус ан ,монич микаТ  и

пс о  акя ,ибосо вікзя’вобо і варп їіцпецнок їокьстсівиткелок дів діхдів омєагіретс

інирткод )йікьснядар( йінчитсілаіцос аннаматирп алуб 1 реп йивопутсоп і , е  од діх

 ,инидюл вікзя’вобо і варп яннавумроф іледом )їондіхаз( їончитсілаудівидні

баз ан їонавотнєіроз  хї яннелсеркдіп ,ибосо добовс і варп угреч ушреп в яннечепзе

омед ускелпмок инїаркУ їіцутитсноК в яннелпіркаЗ .утетироірп к  і варп хинчитар

п їіцнеднет йінвиткє’бо єадівопдів анинядаморг і инидюл добовс о  ілор яннелис

ус в умзінамуг ,вісеретні хинтавирп ,ибосо  і яннеришзор ,хасецорп хиньліпс

по ітсоньляід їоньлаудівидні їочровт идобовс яннелбилг 2. 

 і инидюл усутатс огонйіцутитснок яннімузор ялд яннечанз евопицнирП

 ощ ,ет орп ДНС нїарк йіцутитснок хикяед яннежолоп ьтюам анинядаморг

йідз“ с іддівен добовс і варп яннен  монинядаморг і юонидюл яннанокив дів еньл

 икілбупсеР їіцутитсноК 73 .тс( ”юоважред і мовтсьліпсус дереп вікзя’вобо хїовс

руТ к  .).р 5991 натсхазаК икілбупсеР їіцутитсноК 21 .тс 3 .ч ,.р 2991 натсінем  У

тсноК и миц зі мозаР .єамен яннежолоп огокат инїаркУ їіцут  і ьтсіндє анвирзорен 

мєазв о  огондо тсімз ьтивонатс ибосо вікзя'вобо і добовс ,варп хинйіцутитснок яід

ок зі н інїаркУ в анинядаморг і инидюл усутатс огововарп віпицнирп хинйіцутитс 3  ,

л анжоК“ :инїаркУ їіцутитсноК 32 .тс зі єавилпив октіч  йикя ю оварп єам анид  ан 

тюушуроп ен умоьц ирп ощкя ,ітсотсибосо їєовс котивзор йиньлів ь  і аварп яс

                                                
1 оС  .дер .втО / акеволеч варп яицпецнок яаксечитсилаиц .В  .М  .Е ,ездавкихЧ  .А  .авешакуЛ  –  .68 .С  
2 .В вонавілеС емаднуф яннежділсод яіголодотем і амрофер авоварП н нсіВ // икуан їончидирю мелборп хиньлат ки  

дакА їіме варп хиво  .инїаркУ куан  .8991 –  .)51( 4 №  – .С .01  
3 .Н окнедиД  .В вонавилеС ,.Г  .Н обовс и оварП П // ад  .еинедевовар –  .1002 –  .3 № – .12 .С  
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 умокя в ,мовтсьліпсус дереп икзя'вобо єам ат ,йедюл хишні идобовс

тєучепзебаз ь  .”ітсотсибосо її котивзор йинчібесв і йиньлів яс  

вобо ітсонвір пицнирп орп увом итсев жокат овилжаВ  і инидюл вікзя’

рг о  зі єавилпив йикя ,анинядам .тс инїаркУ їіцутитсноК 42 ,  умонжок єутнараг акя 

нядаморг и  ьтсінвір єушологорп і идобовс і аварп інйіцутитснок інвір инїаркУ івон

з дереп нядаморг варп а  ондігЗ .монок юовововарп з іцизоп ює  огонйіцутитсноК 

кУ удуС  ,удноф оговолтиж огонважред юіцазитавирп орп іварпс у инїар

 ,моноказ дереп нядаморг варп ьтсінвір ичюушологорп К 42 .тс  инїаркУ їіцутитсно

инїаркУ маноказ нядаморг хісу ьтсілгелдіп унвір і єюлвонатсв монич микат 1. 

 кя вікзя’вобо хинвонсо ьлор онвоп шьлібйаН  огонйіцутитснок атнемеле

тс а  ясьтєялвяорп ибосо усут у  ан увилпв хї хакмярпан хинвонсо отбот ,хяіцкнуф 

ок н  ,анинядаморг і инидюл сутатс йинйіцутитс в  ,итичанзаз ділС .іннечанзирп хї 

ртс уроз икчот з ощ у иводубоп їонрутк  з ясьтюадалкс икзя'вобо інчидирю 

ьриточ іхбоен )а :вітнемеле хо д  ітсондіхбоен )б ;їід інвеп итинсйідз ітсон

 ич янненсйідз итагамив ітсондіхбоен )в ;йід хинвеп янненсйідз дів яситамирту

еп янненсйідзен в  аз итадівопдів ітсондіхбоен )г ;бісо хишні укоб з йід хин

пирп яннанокивен и йід хинас 2  .  

 інвонсО  в ибосо сутатс йинйіцутитснок ан ьтюавилпв овєттус икзя'вобо

еланен( яіцазілаер хЇ .інїаркУ итидовзирп ежом )яіцазілаер анж  ен ж оба 

 итавилпв ,анинядаморг і инидюл ісутатс умововарп у німз хинтотсі од итидовзирп

ндо ,каТ .янненсйідз хї ат идобовс і аварп ан  од бісо яттянйирп вому з юєі

 і инїаркУ їіцутитсноК имин яннамиртод і яннанзив є инїаркУ автснядаморг

)унокаЗ 9 .тс( инїаркУ віноказ 3  ондігЗ .  зі  автснядаморг зі діхив унокаЗ огоьц 81 .тс

аркУ автснядаморг з діхив орп ечополк акя ,убосо ощкя ,ясьтєаксупод ен  ,инї

тирп огонечавунивбо кя інїаркУ в отунгя  їокя онвосотс оба іварпс йіньланімирк у 

 енжеланен ,ежтО .ітсоннич варбан ощ ,удус корив йиньлавунивбо єунсі інїаркУ в

роп хї ,вікзя'вобо хинйіцутитснок )яннажредод( яннанокив у  ан яннагясоп( яннеш
                                                

1 01 № инїаркУ удуС огонйіцутитсноК яннешіР -  юіцазитавирп орп аварпс( укор 0002 янсерев 82 дів 0002 / пр
ед р // )удноф оговолтиж огонваж   .инїаркУ кинсів  йинйіціфО –  .0002 –  .04 № – .9071 .тС  

2  :.виД .Н возутаМ  И.  .еинедевоварП // евотараС в яицнерефноК –  .0891 –  .1 № – 001 .С - .101  
3 еВ ітсомодіВ // 1002.10.81 дів инїаркУ нокаЗ :инїаркУ овтснядаморг орП р  .инїаркУ идаР їонвох –  .1002 –  .31 № – 

.56 .тС  
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 ,идобовс і аварп  ,віктадоп италпс дів яннелиху ,йедюл хишні ьтсіндіг і ьтсеч

овилжомен од едев )ощот укзя'вобо оговокьсйів яннешуроп с  огововарп инімз іт

ок єужувз овєттус ,огот шьліб ,инїаркУ нядаморг усутатс м  ,добовс і варп скелп

 ,омижавуаЗ .яситавутсирок ежом анидюл имикя  ондігз ощ  зі  унокаЗ 91 .тс

.р 79.40.61 дів їіцкадер в ”овтснядаморг орП“  инїаркУ 1   автснядаморг з ідохив у

з інанокивен алам абосо ощкя ,онелвомдів итуб олгом инїаркУ о  дереп янназя’воб

юоважред і іназя’воп илуб имикя з ,янназя’вобоз івонйам оба н дирю исерет  хинчи

кьсйів яннанокивен ,далкирпаН .инїаркУ бісо хинчизіф оба о  ,укзя’вобо огов

опен хїовс итавумирту вікьтаб укзя’вобо яннанокив енжеланен в  ич йетід хінтілон

н ,вікьтаб хинтадзецарпен итавумирту йетід укзя’вобо е  .віктадоп аталпс У  йикат 

о ясилавужембо бісопс ркоз ,инидюл аварп інмє’дівен ітсибос е  унімз ан оварп ,ам

 ,каТ .їонйіцутитснок гнар аламирто ьтіван їілатІ в агомив анбідоП .автснядаморг

 їен од яситатревоп ич икілбупсеР юіротирет иташилаз іварпв нинядаморг йинжок

тсв ,вікзя’вобо яннанокив ивому аз инелвона К 61 .тс 2 .ч( моноказ х  їіцутитсно

.)їілатІ  

 хивосачмит ялд юоватсдіп є вікзя’вобо хинвонсо хикяед яннанокивеН

об  мяннежембо є ежв ец а ,нодрок аз инїаркУ нядаморг удзїив іварп у ьнежем

ок н вижорп яцсім рібив йиньлів ,яннавусереп удобовс ан аварп огонйіцутитс  ,янна

ві  ондігз ,каТ .)33 .тс( инїаркУ юіротирет иташилаз оньл  зі  инїаркУ унокаЗ 6 .тс

їив кодяроп орП“ з  ”инїаркУ нядаморг унїаркУ в удзї’в і инїаркУ з уд

 ьтюід ...“ :ощкя ,атропсап ічадив у онелвомдів итуб ежом инїаркУ івонинядаморг

інтнеміла інавоьлугервен д , о  янназя’вобоз інанокивен ішні ич інрівог –  од 

 увокьсйів увокортс ан увозирп єагялдіп нів ... ;)2 .п( ьназя’вобоз яннанокив

 убжулс – п яннешірив од и ів орп яннат д ”)7 .п( увозирп дів укчортс 2. 

манядаморг вікзя’вобо хинйіцутитснок хикяед яннанокив енжеланеН  и

 РСРУ у  ,каТ .автснядаморг яннелвабзоп ялд юоватсдіп олуб доіреп йикьснядар 

 ондігз РСРС нядаморг мокзя’вобо юєіцутитсноК зі р 7791 РСРС .  з ...“ олуб 

в итсен ютсіндіг и  исеретні итагіребо ат )95 .тс( ”РСРС анинядаморг яннавз екос
                                                

1 іВ // 79.40.61 дів .дер в инїаркУ нокаЗ :инїаркУ овтснядаморг орП до  .инїаркУ идаР їонвохреВ ітсом –  .7991 –  № 
 .32 – .961 .тС  

2  ітсомодіВ // 49.10.12 дів инїаркУ нокаЗ :инїаркУ нядаморг унїаркУ в удзї’в і инїаркУ з удзїив кодяроп орП
еВ р  .инїаркУ идаР їонвох –  .4991 –  .81 № – .101 .тС  
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 итяирпс ,иважред їокьснядар  ирП .)26 .тс( утетиротва і ітсонтугом її юнненцімз

бзоп умоьц а  укдапив умовоктянив у ецсім итам олгом  РСРС автснядаморг яннелв

рП мяннешір аз е  ікя ,їід алиничв абосо ощкя“ ,РСРС идаР їонвохреВ їідиз

п удокш ьтюадваз і РСРС анинядаморг яннавз екосив ьтачороп  оба ужитсер

еб йінважред з )унокаЗ 81 .тс( ”РСРС іцеп 1. 

 кя ьсоладялгзор віктадоп італпс оп укзя'вобо дів янненьлівз исач інвад У

 дів йиненьлівз вуб салк йичжин імиР і їіцерГ йінвадоратС У .варп яннежембо

по инварпонвоп илуб ен икинватсдерп огой умот і ,віктад  аЗ .иманядаморг им

каЗ о  аварп илам ен ец аз і віктадоп дів іненьлівз илуб итет інавз кат анолоС иман

за  ен жет салк йитсош ,яілуТ яівреС иманокаЗ аз ,імиР У .идасоп інважред итамй

харобз хикьстсирутнец у вилпв йинрезім вам умот а ,иктадоп вавучалпс 2. 

отівс У  олуб ідоні віктадоп італпс оп укзя'вобо яннанокив іциткарп йів

іп д  ондігЗ .варп хинчитілоп їіцазілаер ялд  юовому і юоватс  з  4 .тс 2 .зба

свА унокаЗ огонвонсО т р 7681 яндург 12 дів їір .  нядаморг аварп іньлагаз орП“ 

срепмі в хинелватсдерп ,ьлемез і втсвілорок ”ідаР йікь  ікя ,манядаморг місв 

 ьтюавижорп у  їокьцинмєирпдіп з ,анйам оговс зі иктадоп ьтяталп і ідаморг 

ход ич ітсоньляід о  екьсвідаморг в оварп ечробив енвисап і енвитка ьтижелан ,від

цинватсдерп т  од ьтажелан ікя ,манядаморг і кя ,хавому химас хикат ан ов  їонад

идаморг 3  олуб ьнарбіз хинсівреп харобив ан оварп ечробив .р 1971 в їіцнарФ У .

рг онадан о котадоп илавучалпс ікя ,манядам 4 ,аметсис авознец акаТ„ .  –  ешип кя

.Ж - ,еккаЖ .П  –  єяирпс отх ,іт икьліт їокя од ондівопдів ,їеді ан ьсалавузаб 

азя’вобоз юннанокив  ,юєіцан дереп ьн унвеп ьтюам ьтсінелвакіцаз  оьнтатсод і 

в ялд жокат а ,ітсачу ялд інечівсо и ”икитілоп їоньланоіцан яннечанз 5  усач оговС .

огоьц яннанокив  укзя’вобо вонатс и  в і ітсонткє’бусоварп їончитілоп увому ол

                                                
1 дів РСРС нокаЗ :РСРС овтснядаморг орП хреВ ітсомодіВ // 87.21.10 о  .РСРС идаР їонв –  .8791 –  .94 № – .618 .тС  
2 .М окневяречуК  .П оп яннавюлугер огововарп имелборп інчитероеТ д ... сиД :інїаркУ в віробз ат віктад - ар  .дирю 

 .70.00.21 :куан –  .7991 ,вікраХ – .861 .С  

 д ен яннежолоп ец сач йинад аН .їіцутитсноК їоньларедеФ 911 іттатс 2 уцазба ьтичерепус икьліксо ,єі  
3 азюоС огоксйепорвЕ втсрадусог иицутитсноК / .Л .дер .щбо доП  .А  .авокьнукО  – .39 .С  
4 екаЖ  Ж.- .П  .цнарф с .реП / еибосоп .бечУ :ытутитсни еиксечитилоп и оварп еонноицутитсноК – сирЮ :.М  ,ът

 .2002 – .76 .С  
5 екаЖ  Ж.- .П еибосоп .бечУ :ытутитсни еиксечитилоп и оварп еонноицутитсноК  . – .17 .С  
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їілгнА в і ,АШС 1 р ьтсівилжом ,ежтО . е їіцазіла  дів алажелаз варп хинчитілоп 

 вому з юєіндо є віктадоп аталпс емаС .иктадоп ититалп укзя’вобо яннанокив

жорп енйітсоп є юошні( и  у автснядаморг зеб бісо ат віцмезоні ітсачу )яннав

с оговецсім вінагро харобив а їіднялніФ ат їінапсІ ,инищрогУ яннавудярвом 2  .  

ціМ  анинядаморг і инидюл усутатс огонйіцутитснок ьтсіньлібатс і ьтсін

до  ен ясьтєагяс ешил  ускелпмок огондіхбоен имин аз яннелпірказ юогомопод аз 

ос  дереп вікзя'вобо хинйіцутитснок хин ан юннедалкоп икядваз й а ,варп хинвон

су еле огоьц зеБ .юоважред і мовтсьліпс  їомерко їонжок яннежолоп евоварп утнем

 .минцімен і )минечепзебазен( минавотнараген ончидирю б олуб инидюл

ажавВ є  ьтюунокив ибосо ісутатс умонйіцутитснок в икзя'вобо інвонсо ощ ,ом

 інелпіркдіп ен ,бісо хиндо аварп ежда ,юіцкнуф )уньлавучепзебаз( учюутнараг

о .С ешип кЯ .ьтужом ен итуб інавозілаер ,хишні имакзя’воб  .С   ,вєєскелА

 :”юокшитсуп“ юончидирю єатс“ укзя’вобо огондівопдів зеб оварп енвиткє’бус

араг итуб ежом ен онов н  итуб ежом яннатсо( иважред юолис юовосумирп онавот

н аз ешил анавосотсаз е я’вобо яннанокив ”)укз 3  ,оварП“ . – .М васип  .М   ,вонукроК – 

 оннімдоен єачабдереп  ,укзя’вобо огондівопдів єамен ощкЯ .козя’вобо йиндівопдів 

орп едуб с яччомоварп ен а ,лівзод йит 4 рп ешил інадан илуб місу б ощкЯ“ . а  і ав

 ,идобовс – .М вачанзаз  .І   ,возутаМ – нчиткаф б олачанзо ец ьдуб яннавусакс е -  їокя

ещинз онмєазв б алуб анов икьліксо ,идобовс вїісон химас имяід иминьлівавс ан  

та мас“ енйітсоп ендіхбоен умоТ .”идобовс“ їок о  і ”яннежембо

”вікзя'вобо хї коділсан кя хишні идобовс ьтсирок ан ”яннавузя’вобозомас“ 5  еЩ .

оМ ьлраШ н уаз є’ксет  адобовС“ :вижав –  онеловзод ощ ,есв итибор оварп  ец 

каз о  от ,ясьтєяноробаз иманоказ имиц ощ ,ет итибор гім нинядаморг б ощкЯ .иман

                                                
1 ед сіскелА ьлівкоТ .  .акнелаксоМ .М ат акучпіліФ .Г .цнарф з .реП / .Т 2 У :іциремА в юітаркомед орП –  :.К 

 .9991 ,тівсесВ –  .333 ,002 .С  
2 Е .В никриЧ .  .кинбечУ :нартс хынжебураз оварп еонноицутитсноК – 3 - .под и баререп ,.дзи е  –  .2002 ,ътсирЮ :.М 
–  .812 .С  
3 .С веескелА  .С аруткуртС огокстевос  .аварп –  .5791 ,.тил .дирЮ :.М – .123 .С  
4 Н вонукроК  .М.  .аварп иироет йещбо оп иицкеЛ – 5 - дзи е  . – :.бПС  дзИ -  авонытраМ анизагам огонжинк .дирю еин

 .8981 ,.К.Н – .151 .С  
5 К итсончил сутатс йынноицутитсно .Б / РСРС в  .Н  .Л ,нинропоТ  .Д  .В ,нидовеоВ  .С  рд и воцвеШ  . –  .дирЮ :.М 

 .0891 ,.тил – .36 .С  
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”инядаморг ішні й итибор б илгом емас ж ет икьліксо ,идобовс б олуб ен огоьн у 1  .

От  онмєазв ощ умот ,іньлів им“ ,еж з назя’вобо ”і 2. 

 ялд варп юовому юоннімдоен є омерко минжок вікзя’вобо яннанокиВ“

 ,”хісв –  вікзя’вобо і варп їіцаралкед їокьснакиремА ілубмаерп в ясьтєушологорп 

 .р 1991 янвреч 91 дів инїаркУ їіцутитсноК їовон яіцпецноК .р 8491 инидюл

хив о р итавушреваз“ ощ ,огот з алид  ьтюам анинядаморг і инидюл аварп орп лідзо

он р  итянйаз ьтюам ецсім еньліч хикя дерес ,инидюл варп їітнараг орп им

лоп о  ат варп итавушуроп ен бощ ,кат итяід ибосо їонжок козя’вобо орп яннеж

тні хинноказ е ”...бісо хишні вісер 3  анйіцутитснок і ьтидохив огоьц З .  акиткарп

 ,ичююлвонатсв ,.р 1991 їінодекаМ їіцутитсноК 15 .тс ,каТ .ипорвЄ нїарк хикяед

з нежок ощ о  яннежолоп ец єюлпірказ ,иноказ і юіцутитсноК итажавоп йиназя’воб

ргарап в а ”добовс і варп хинвонсо їітнараГ“ ясьтєавизан йикя ,іф 4. 

нараг яц ощ ,итижавуаз ділС  ілор дів ясьтєянзірдів ощед яіцкнуф ачюут

 .ханисондівоварп у варп хинвиткє’бус вітялерок кя вікзя’вобо хинчидирю

рЮ и  ибосо ибертоп ьтюяньловодаз варп хинвиткє’бус итялерок кя икзя'вобо інчид

 ,хяід хижуч в  є бісо хишні ан увилпв мобосаз минчидирю миньлаіцепс  бощ ,мит з 

вс їіцазілаер ялд дівидні єубертоп їокя ,ьтсіньляід хї укат итавюлумитс о  ог

 шреп інавомярпс ибосо ханисондівоварп в їоназя’вобоз їіД .аварп огонвиткє’бус

 йикя ,адівидні йеліц і вісеретні яннеловодаз ан есв аз ендівопдів єам оварп  – 

оз„(  тялерок оварп є мянназя’воб  )кинжроб( абосо андо умокя в ,яннешондів

чв аназя’вобоз и їошні ьтсирок ан итин ...юід унвеп )аротидерк( ибосо  ротидерк  а 

мив оварп єам а 905 .тс( укзя’вобо огой яннанокив акинжроб дів итаг  огоньлівиЦ 

инїаркУ ускедок )5 титснок еж тсімЗ . у йіц  і омярп итуб ежом ен вікзя’вобо хин

ересопзеб д  вітялерок кя ибосо варп хинвиткє’бус зі йинедевив оьн у  хивоварп хї 

 вісеретні хиньліпсус яннеловодаз є вікзя’вобо хинйіцутитснок юотеМ .ханисондів

                                                
1 .Ш еьксетноМ  ннарбзИ М .тс .путсв и .дер .щбО / яинедевзиорп еы   .аниксаБ .П . – дзи .соГ :.М - тил .тилоп ов -  ,ыр

 .5591 – .982 .С  
2 .Н возутаМ  .И   .ьтсончил и аметсис яавоварП – .471 .С  
3  .инїаркУ идаР їонвохреВ ітсомодіВ // .р 1991 янвреч 91 дів инїаркУ їіцутитсноК їовон яіцпецноК –  .1991 –  .53 № – 

.664 .тС  
4 їіцутитсноК .йитаволоГ .С .дяропУ / їізА ат ипорвЄ важред хивон  – .861 .С  
5 .втаЗ :инїаркУ скедок йиньлівиЦ .р 3002 янчіс 61   // идаР їонвохреВ ітсомодіВ  . –  3002  –  04 № -  .44 –  С 653.т . 
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вобоз огомас і ичюачюлкв ,бісо хишні вісеретні жокат а ,молагаз  огоназя’

кив ,ежда ,аткє’бус о .сутатс йивоварп йівс і єутнараг нів ,икзя'вобо ичюун  

 їіцазілаер ялд вому хивилтяирпс шьлібйан яннеровтс од енгарп аважреД

 ьтюяирпс мимас мит ,икзя’вобо їовс ичюунокив ,инядаморг а ,нядаморг варп

ор з автсьліпсус ,иважред івоктив  юннещивдіп ,добовс і варп йітнараг юнненцімз ,

ма  хинвонсо яіцкнуф ачюутнараГ .удоран яттиж янвір огонрутьлук і огоньлаірет

 і миндо з нидо йедюл їідомєазв вібосопс яннавусналабз ан анавомярпс вікзя'вобо

ьліпсус ,адівидні нисондівомєазв хиньламрон яннавумроф  аН .иважред і автс

су  итавюлмодівсу іннивоп идюл иважред і автсьліпсус уктивзор іпате умонсач

ів д  і ітсонраділос яттучоп итялборив ,миндо дереп нидо ьтсіньладівоп

моподомєазв о  итавушнемз інакилкоп икзя'вобо інйіцутитснок іналп умоьц в І .иг

сдюл ивяорп ь е огок .ітсонеловзодесв ,яллівавс ,умзіхрана ,умзїог  

 оваркся огошні огоьсу мірк вікзя’вобо хинвонсо яіцкнуф аньлавучепзебаЗ

 б олуб добовс і варп хинйіцутитснок хоьтагаб янненсйідз ощ ,умот в ясьтєялвяорп

ко алавунокив ен абосо амас ибкя ,минендалксу ич мивилжомен  імер

іцутитснок й  йиньлаіцос ан оварп енйіцутитснок итавузілаер ,каТ .икзя'вобо ін

 ,ичююцарп ,нинядаморг илок ,ідот  анжом хакдапив химерко в )64 .тс( тсихаз

лпс а  я’вородз і яттиж ялд енчепзеб ан оварп итинсйідз ;иксенв івохартс єуч

іт анжом )05 .тс( ялліквод  ен амеркоз анидюл анжок і идюл илок ,ідот икьл

рп удокш ьтумитавюідопаз и  .тс( иктибз имин інадваз ьтумитавуводокшдів ,ідор

морг оварп итавузілаер ;)65 а  ,відохоп ,вігнитім ,віробз яннедеворп ан няд

аз ялсіп анжом йіцартсномед в  иманядаморг яннелмодівоп огонсач  вінагро

дярвомас оговецсім оба идалв їочванокив у  огондівопдів яннамирто і яннав

 ишвамирто ,анжом утівсо ущив ан оварп єовс итиньловодаз ;)93 .тс( уловзод

 ьтюам икьтаб інтадзецарпеН  .)35 .тс( утівсо юндерес уньлагаз унвоп увокзя’вобо

в ан  оварп енавотнараг  )їіцутитсноК 15 .тс( хин одощ укзя’вобо имьтід яннаноки

кив  огонсівосорбод  хї ивому аз ешил о тс укзя’вобо  яннан о  .тс( йетід хїовс онвос

  402 к огонйеміС ускедо инїаркУ )1. 

                                                
1 инїаркУ скедок йинйеміС .р 2002 янчіс 01 .втаЗ : // нвохреВ ітсомодіВ  .идаР їо –    .2002 –  12 № -  .22 – .531.тС   
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ок юіцкнуф учюутнараГ ділс ен вікзя’вобо хинйіцутитсн ,   ,дялгоп шан ан 

 з итавюнжотото  минйітсомас є ікя ,вікзя’вобо і варп їіцазілаер имяітнараг

емеле н  вікзя’вобо і варп їіцазілаер їітнараГ .ибосо усутатс огонйіцутитснок мот – 

гетак о  ьтюучепзебаз ікя ,ибосаз і ивому ьтюімузор юен діП .акориш шьліб яір

 варп унорохо унвоп і юіцазілаер унчиткаф огонжок і хісв добовс і 1 О . с  інвон

вс і варп хинвонсо їіцазілаер юіцкнуф учюутнараг ичюунокив ,икзя'вобо о  ,доб

 яттяноп огошриш од мотненопмок минруткуртс ьтядохв – лаер йітнараг і  варп їіцаз

 модивонзір є ікя ,йітнараг хинйіцутитснок од ешінчот а ,вікзя’вобо і дирю и  .хинч

.Ю ,амеркоЗ  .М  .О ат акидоТ  .В   і варп йітнараг хинйіцутитснок од кялецраМ

имрон  і ьтюачюлкв вітнемеле хишні мірк нядаморг добовс - икзя'вобо 2  микаТ .

іцутитснок в юіцкнуф учюутнараг ьтюунокив икзя'вобо інвонсо ,монич й  умон

тс а .ибосо ісут  

 ,омєажавВ   ибосо ісутатс умонйіцутитснок в икзя'вобо інвонсо ощ

нокив у “ :васип ьлегеГ еЩ .юіцкнуф уньлавужембо і ьтю  є козя'вобО

мяннежембо ”3 .М ФР удуС огонйіцутитсноК іддус іцмуд йімерко В .  .В   акуртіВ

.В юогракс аз аварпс(  .А   енйіцутитсноК“ :ясьтєачанзаз )авонримС  нядаморг оварп

емзеб ен ж  имишні з яннешондіввіпс дів ьтажелаз янненсйідз іжем і тсімз огой :ен

титснок у  иминйіцутитснок огой ,анинядаморг имадобовс і имаварп иминйіц

бо о ”имакзя'в 4  .  

 инов ощ ,умот в єагялоп вікзя'вобо хинйіцутитснок яіцкнуф аньлавужембО

ок ан  янненсйідз икмар ,инидюл идобовс іжем ьтююлвонатсв інвір умонйіцутитсн

 і инидюл добовс і варп яіцаралкеД акьзуцнарФ еЩ .добовс і варп хїовс юен

рг о  инидюл варп хиндорирп янненсйідЗ“ :алисологорп 4 .тс в .р 9871 анинядам

мбо е зебаз ікя ,имакмар имит ешил енеж  автсьліпсус манелч мишні ьтюучеп

тсирок у  инїаркУ унокаЗ огонвонсО 32 .тс од ондівопдіВ .”имаварп ж имикат яннав

                                                
1  :.виД А чивекциМ  .В. о в наджарг хикстевос добовс и варп хяитнараг О б  моксечитсилаицос мондоранещ

 .оварп и овтсрадусог еокстевоС // евтсрадусог –  .3691 –  .8 №  –  ;42 .С .В.Н куртиВ  хавтсдерс хиксечидирю О 
лаер ,яинечепсебо и цаз нархо и ии  .еинедевоварП // наджарг хикстевос варп ы – 4691  . –  .4 № – .С .92  

2  :.виД Ю акидоТ  .О кялецраМ ,.М.  .В рукорп і инїаркУ дуС йинйіцутитсноК а онйіцутитснок в арут -  умововарп
 .яіфаргоноМ :нядаморг варп хинвонсо яннечепзебаз імзінахем –  ,арбіЛ :вікраХ  .8991 – .42 .С  

3 Г ьлегеГ  .В. тсв .твА / аварп яифосолиФ цнясесреН.С.В .чемирп и .тс .пу  . –  .0991 ,ьлсыМ :.М – .202 .С  
4 еобосО  екреворп о улед оп акуртиВ .В .Н иицаредеФ йоксйиссоР адуС огонноицутитсноК иьдус еиненм 

тснок и  аткнуп йинежолоп адяр итсонноицут .А .В йоболаж с изявс в РСФСР аскедок огонвологУ 46 иьтатс »а«  
деФ йоксйиссоР автсьлетадоноказ еинарбоС // авонримС е  .иицар – 6991 . –  .1 № – 45 .тС . 
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 умоьц ирп ощкя ,ітсотсибосо їєовс котивзор йиньлів ан оварп єам анидюл анжок

п ен о  дереп икзя'вобо єам ат ,йедюл хишні идобовс і аварп ясьтюушур

с  .ітсотсибосо її котивзор йинчібесв і йиньлів ясьтєучепзебаз умокя в ,мовтсьліпсу

 итяничирпс ежом ен онов отбот ,іжем єам варп хїовс юонидюл янненсйідз ,ежтО

і удокш н вобоз нежоК .маварп мінхї ,мядюл миш ’  і аварп ан итагясоп ен йиназя

тсіндіг і ьтсеч ,идобовс  .)86 .тс( йедюл хишні ь іттатс У  унокаЗ огонвонсО 31 

лоп ясьтитсім о  аннивоп ен анов отбот ,єузя’вобоз ьтсінсалв микя з ондігз ,яннеж

вувотсирокив а  є ибосо адобовс ,монич микаТ .увтсьліпсус і інидюл удокш ан ясит

ддівен і сус дереп ітсоньладівопдів її дів юоньл  имишні ,юоважред ,мовтсьліп

 .имьдюл  

У  ікяед ірутаретіл йівоварп йікьснїарку йінсачус в і доіреп йикьснядар 

тва о  иноробаз інйіцутитснок ьтюадялгзор онавотнурґбо мокліц ир  увилбосо кя

упург .В ,каТ .нядаморг вікзя’вобо хинйіцутитснок  кяед ощ ,єажавв окнечміН  і

но  у інавоьлумрофс ,анинядаморг і инидюл икзя'вобо ьтятсім їіцутитсноК имр

не імроф йімярп , – баз инїаркУ їіцутитсноК 73 .тс( иноробаз інйіцутитснок о  єянор

 інмаргорп ,йіцазінагро хикьсдаморг і йітрап хинчитілоп ьтсіньляід і яннеровтс

ці мярпс хикя їід оба іл  унімз ,инїаркУ ітсонжелазен юіцадівкіл ан інаво

титснок у )ощот мохялш микьциньлисан удал огонйіц 1 .М .  .В   куртіВ у  угреч юовс 

 вікзя’вобо )хинйіцутитснок( хиньлагаз дерес упург увилбосо ощ ,огот з ьтидохив

ьтялвонатс діхбоен ьтююлвонатсв ікя ,иноробаз івоварп вумирту ьтсін а  дів ясит

йід хинвитка химерко 2 тсив удохдіп огокат иторП . у .В єап  .А   ан ,вокиннелсаМ

огокя укмуд ірдів ділс вікзя’вобо хинйіцутитснок дів з  інйіцутитснок итян

н( хинажабен хиненьлагазу кілереп юобос ьтюялвя ощ ,иноробаз е  йід )хинвитаг

я ,нядаморг оньлаіцос хї улис в ік -  інечюлкв яннечанз огончитілоп од тскет у 

Н“ .унокаЗ огонвонсО а  ,икапв –  ,йинечу єачанзаз –  икзя'вобо інйіцутитснок 

 янненгясод ялд нядаморг йід )хинвитизоп( хинажаб умаргорп юобос ьтюялвя

не ”йеліц иважред уроз икчот з хиндіхбо 3 ц ж елА .  иважред ілі – пзеб е  ,ак

                                                
1 .В окнечміН іВ // инїаркУ юєіцутитсноК аз ибосо сутатс йивоварП с  .инїаркУ удуС огонйіцутитсноК кин –  .8991 – 

 .3 № – .С 53 - .54  
2 .Н куртиВ  .В тсилаицос в итсончил яинежолоп огововарп иироет ывонсО и  .евтсещбо моксеч – .541 .С  
3 В вокиннелсаМ  .А. ил ьтсонневтстевто и итсонназябо еиксечидирЮ ч итсон . – .С .021  
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 кодяроповарп і ьтсінноказ ,ьтсіньлібатс –  юннажредод икядваз і ясьтюагясод 

рг о дам я  .норобаз хинйіцутитснок иман  

 од иноробаз інйіцутитснок ьтясондів ікя ,віротва хит юіцизоп омєажавВ

вікзя’вобо хинйіцутитснок хивилбосо , юонавотнургбо ,  хинйіцутитснок в икьліксо 

 итяничв ен нядаморг козя’вобо йиндівопдів ясьтєюлітв ханоробаз хинвеп  ,йід 

 .)козя'вобо йинвисап( йід хинвитка дів яннамирту ьтсіндіхбоен анелвонатсв отбот

 ясьтєадалкоп огонжок ан ,ноказ єачабдереп яннаракоп ощ ,ет ан удялго З“

бо  ,уничолз юоничирп итатс уріман зеб і ежом ощ ,огот огоьсв итакину козя’во

 ,”ітсовилтобрут ,ітсоннаратс козя’вобо ясьтєадалкоп отбот – хабрєйеФ.Л васип 1  .

 козя’вобо йинчидирю йиньлагаЗ“ у арах єам іннімузор умокориш к  онжавереп рет

в єагялоп йикя ,йивилчерепаз  ,”аварп яннешуроп дів іннамирту – заз  йівс у вачан

.Н сач  .К  фпмакненнеР 2  .  

 ан увилпв хї уроз икчот з ,)козя’вобо йинвисап( иноробаз інйіцутитсноК

  хїовс юонидюл інненсйідз у имачавужембо є ,ибосо сутатс йинйіцутитснок

нсо о под ен ,каТ .добовс і варп   хинв  яннатсирокив ,яннагіребз ,яннарибз ясьтєаксу

орп їіцамрофні їонйіцнедіфнок яннеришоп ат “ ;)23 .тс( идогз її зеб убосо  ен

упод с  ,йіцазінагро хикьсдаморг і йітрап хинчитілоп ьтсіньляід і  яннеровту ясьтєак

рп о 3 .тс( ”... ан інавомярпс хикя їід оба іліц інмарг  ясьтєаксупод ен ;)7

 яннежембо енрімоварпен ,укнир ан мещивонатс миньлопоном яннавижволз

н ат їіцнерукнок е ощ ,итичанзаз ділС .)24 .тс( яіцнерукнок ансівосорбод  в умоннич  

 умонвонсО За У інок к онянвіроп инїар  овєттус .р 8791 РСРУ юєіцутитсноК з 

о олок ьсолизувз л вікзя’воб ю  орп итировог иватсдіп єад ощ ,анинядаморг і инид

 йетсовилжом ,ітсонвитка її ,инидюл яннечапіркзор енвохуд у  хоьтагаб їіцазілаер 

ос  укьцинмєирпдіп ан аварп огомодівен ешінар яннелпірказ ,оміжакС .варп хинвон

ляід ь юогомив ясьтєуждоворпус ьтсін , ощ  итуб аннивоп ен ьтсіньляід акат 

баз о  хиндож ешьліБ .моноказ аненор  хинйіцутитснок  нопереп у  огоьц їіцазілаер 

єачабдереп ен аварп т .ясь  

                                                
1 .Л хабрейеФ еыннарбзИ 2 В :яинедевзиорп еиксфосолиф .т  –  .1 .Т – .294 .С  
2  икречО деполкицнэ йоксечидирю .Н .дер доП / ии  .К  афпмакненнеР 2 . -е .дзи под и .рпси , . –  еинадзИ :.бПС ,.К 
нк и .Н ацровтог  .Я   .0881 ,аниболсО – .531 .С  
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 ан итавилпв інтадз усутатс огонйіцутитснок тнемеле кя икзя'вобо інвонсО

ивзор ,ибосо ьтсінвитка уньлаіцос тсотсибосо її кот ьтсінвиткефе ан ,і  янненсйідз 

р( е  инов ощ ,умот в ясьтєялвяорп вилпв йикаТ .добовс і варп хїовс юен )юіцазіла

ирпс я  ,икнідевоп вівитом ,ковонатсу хиньлаіцос хиньливарп їен у юннелборив ьтю

возінагро ,унілпицсид ьтююнцімз ,ітсоньляід їонрімоварп од ьтюакунопс  ,ьтсіна

 ,ьтюакилказ иноВ .укзя’вобо огокьснядаморг яттучоп ьтюувомярпс  ,хинжелан од 

по  вікничв автсьліпсус і иважред ялд хинсирок ,хинбірт –  в акя ,икнідевоп їокат 

ік н  умовец укмусдіп  ,икзя'вобО“ .ибосо масеретні минсалв і єадівопдів – .М ешип  

.І   ,возутаМ – оньлаіцос івоктивзор ьтюяирпс -  ,ибосо ітсонвитка їововарп

орив б  юобос ьтюялвя ,кочивз і йетсокя хинсирок оньліпсус їен у юннел

іфицепс ч ”вівиткелок хї і йедюл їіцанидроок їоньлаіцос бісопс йин 1  ьлегеГ .Г .

кив ощ ,важавв о  .юоньлів унидюл ьтибор укзя’вобо яннан  итажаб ненивоп Я„

козя’вобо кя юунокив я ощ ,ет й ,огомас ж огоьн идараз козя’вобо итанокив ,  яом є 

козя’вобо ичюунокиВ .аволс огоьц існес умоьнжварпс у ьтсінвиткє’бо ансалв ,  я 

ханз о ”миньлів є й ебес огомас у ьсужд 2  . .І васип кя ,мітВ   козя'вобо емас ,тнаК

со єумроф о ьтсітсиб 3. 

 .тс( атівсо яндерес аньлагаз анвоп авокзя’вобо єяирпс онвитка умоьннатсО

 ондігЗ .)инїаркУ їіцутитсноК 35 юолубмаерп з аЗ ”утівсо орП" инїаркУ унок 4 

ме  ітсонніц їощивйан ат ітсотсибосо кя инидюл котивзор йинчібесв є итівсо юот

ус с  яннавохив ,йетсонбідз хинчизіф і хивомузор ,вітналат її котивзор ,автсьліп

сив о  огомодівс од хинтадз ,нядаморг яннавумроф ,йетсокя хиньларом хик

іпсус ньл о  йинчібесв єучепзебаз атівсо яндерес аньлагаз умоьц ирП .уробив ог

д котивзор и  уводурт ,вітналат ,йетсонбідз ,вілихан її ,ітсотсибосо кя инит

форп ,уквотогдіп е  ,іларом їокьсдюлоньлагаз яннавумроф ,яннечанзивомас енйіс

чанзив яннєовсаз е ан ,иминьліпсус огон оньланоіц -  угясбо имабертоп иминрутьлук

рирп орп ьнанз о  ,яннавохив енчіголоке ,овтцинборив і овтсьліпсус ,унидюл ,уд

ноксодв енчизіф а  итівсо їоьндерес їоньлагаз еж мотатьлузеР .)унокаЗ 53 .тс( яннел

уткелетні ...“ є а ибосо котивзор йинчизіф і йиньлаіцос ,йиньл  юовонсо є ощ ,ітсотс
                                                

1 .Н возутаМ  .И   .ьтсончил и аметсис яавоварП – .441 .С  
2 .Г ьлегеГ  .В 7 В :яиненичоС .Ф  .т –  .0591 ,М –  .7 .Т – .531 .С   
3 .И тнаК  .т 6 В :яиненичоС – М . .5691 ,  –   1 .Ч .4 .Т – .414 .С  
4  .инїаркУ идаР їонвохреВ ітсомодіВ // 69.30.32 дів .дер в инїаркУ нокаЗ :утівсо орП –  .6991 –  .12 № – .48 .тС  
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3 .тс( ”ітсоньляід їоводурт і итівсо їошьладоп ялд унокаЗ  умошьладоп В .)

осо  ітсотсибосо івоктивзор б  ,каТ .укзя'вобо оговокьсйів яннанокив   єяирпс овил

тогдіп їонвозирпод їідатс ан ежу о  икв    їонвозирпод имяннадваз иминволог

иквотогдіп :є  їіцутитсноК  имяннежолоп  иминвонсо   з   ідолом яннелмойанзо  

ихаз орп инїаркУ „ инїаркУ вінокаЗ  ,инзичтіВ тс орП  инїаркУ уноробо „  ,”  орП

козя'вобо йивокьсйів йиньлагаз  убжулс увокьсйів і ” онвитамрон хишні , -  хивоварп

з вітка  оговокьсйів  ,иноробо ьнатип їовокьсйів яннеждохорп ат автцинвідуб  

;ибжулс  янненкинив   ізар   в  укзя'вобо  оговс  юддолом яннелмодівсу       изоргаз

;инїаркУ ітсонсіліц йіньлаіротирет ат утетінеревус    їіцкнуф  орп  ьнанз яттубан     

хишні ат  инїаркУ  лиС  хинйорбЗ  умроф хивокьсйів  інреткарах хї ,ьнав

;ітсовилбосо  і   иноробо   їоньлівиц  ,иварпс  їовокьсйів  вонсо яннєовсаз  окидем -

;иквотогдіп їонратінас   їовокьсйів од иквотогдіп їончіголохисп янненсйідз     

ибжулс 1. 

оеді( анвохив хї ясьтєялвяорп овєттус ,хаварп в і кя ,хакзя’вобо В  )анчігол

юлітВ .инидюл ьтсімодівсоварп ан итавилпв онвитка інтадз иноВ .яіцкнуф ю  в ич

оньларом ібос -  ясьтююовсаз икзя'вобо інвонсо ,)имискам( итненопмок інйігілер

 хї юонитсач юоводалкс ьтюатс і инїаркУ яннелесан имавтсрев имикориш

варп о р в ощкя І .ітсомодівс  хинвонсо яіцкнуф анчіголоеді доіреп йикьсняда

бо о  ,удал огончитсілаіцос гавереп закод ан юонавомярпс алуб вікзя'в

сопс огончитсілаіцос о  анов репет от ,яттиж уб зор ан анавомярпс  інїаркУ в уводуб

итаркомед ч ,я’вородз і яттиж її ,анидюл ед ,иважред їововарп ,їон  ,ьтсіндіг і ьтсеч 

отоден р  ан ;ютсінніц юоньлаіцос юощивйан інешологорп акепзеб і ьтсіннак

 ,ітсоньладівопдів ,игавопомєазв вілаеді ітсомодівс йівосам в яннелборив

 .ітсонтнарелот  

ф анчіголоедІ у  ен хакзя’вобо в ясьтєялвяорп вікзя'вобо хинвонсо яіцкн

 итагясоп  иловмис інважред итавунаш  ,анинядаморг і инидюл идобовс і аварп ан

лазен і ьтсінсіліц уньлаіротирет ,унзичтіВ итащихаз ,инїаркУ е  ,инїаркУ ьтсінж

ідз икзя'вобо ікаТ .укзя'вобо умовокьсйів у і юоьнтусирп є анов й  ьтююнс

                                                
1 овокьсйів і иквотогдіп їонвозирпод яіцпецноК -  52 дів инїаркУ атнедизерП закУ :ідолом яннавохив огончитоіртап

 .инїаркУ кинсів йинйіціфО // .р 2002 янтвож –  .2002 –  .44 № – .2002 .тС  



 25  

,анинядаморг ан вилпв йинвохив йикяибаен  огоьн в юннеждревту ьтюяирпс 

ап т рт і ирутьлук огой ,удоран огокьснїарку од івобюл ,віттучоп хинчитоір а  .йіцид

В пді 5 .тс од ондіво „ инїаркУ унокаЗ ”утівсо юндерес уньлагаз орП 1 адваз н  имян

 ,инїаркУ їіцутитсноК од игавоп )віцнавохив( вінчу в яннавохив :є итівсо їоьндерес

 яттучоп ,анинядаморг і инидюл добовс і варп ,инїаркУ віловмис хинважред

каз дереп ітсоньладівопдів ,ітсондіг їонсалв  яннелватс огомодівс ,їід їовс аз моно

авохив( вінчу аварп яіцазілаер ;анинядаморг і инидюл вікзя'вобо од н  еньлів ан )віц

 оговилбонаш яннавохив ;ьнанокереп хиндялготівс і хинчитілоп яннавумроф

ажред ,вїачивз і йіцидарт хиндоран од игавоп ,инидор од яннелватс  їондір ат їонв

мо  ;йіцан і відоран хишні ат удоран огокьснїарку йетсонніц хиньланоіцан ,ив

 кя нядаморг хишні я’вородз  ат я’вородз оговс од яннелватс огомодівс яннавохив

інєігіг яннавумроф ,ітсонніц їоньлаіцос їощивйан ч  оговородз дасаз і кочиван хин

 убосопс  .вінчу я’вородз огончіхисп ат огончизіф янненцімз і яннежеребз ,яттиж  

 атнедизерП мозакУ инїаркУ  ,далкирпан ,  їовоківотагаб яннавунашв ан“ 

ис їонважред ,яннеровтоважред огокьснїарку їіротсі м  инїаркУ їонжелазен икілов

 ат  од нядаморг игавоп яннавохив юотем з ажред в  ”инїаркУ віловмис хин  висрук(

.йім  –  ).Л .Л тсв а  32 ясьтєуктявс йикя ,инїаркУ аропарп огонважреД ьнеД онелвон

огонжок янпрес укор 2  . 041 з укзя’вз У -ю ілбуп огошреп юецинчір ч  яннанокив огон

р 5681 янзереб 01 . с і инїаркУ алремв ен еЩ„ унміг огоньланоіцан  ”...ялов і ,авал

091 ат - цибреВ .М аротизопмок яннеждоран янд дів юецинчір ю ь  ,огок з„   юотем

 яннавохив  у ажред ат їіротсі од игавоп ,умзитоіртап нядаморг в вмис хин о ”віл  

.йім висрук(  –  ).Л .Л  ендівопдів онадив олуб инїаркУ мотнедизерП

яннеждяропзор 3 атка имиЦ . ереп инїаркУ атнедизерП им д  янненсйідз ясолачаб

скелпмок у аз дох і  ,в ощ ам ил кьцинтівсорп екилев о-  енвохив ечанз н .ян   

 ,инидюл удобовс ьтюужембо і икзя’вобо інйіцутитснок ачох ,монич микаТ

 умонвитаген в ,яннежембо кя ончюлкив итадялгзор ділс хин з ісв ен мітв  еЦ .існес

 инидюл вікзя’вобо хинвонсо иметсис іннеланоксоду умовилжом ирп яннечанз єам

.хафаргарап хинпутсан в ясьтемитй ощ орп ,інїаркУ в анинядаморг і  
                                                

1 еВ ітсомодіВ // 99.50.31 дів инїаркУ нокаЗ :утівсо юндерес уньлагаз орП р  .инїаркУ идаР їонвох –  .9991 –  .82 № – 
.032 .тС  

2  .инїаркУ солоГ –  .4002  –  .161№ – .янпрес 82   
3  .рє’рук йиводярУ –  .5002  – .янзереб 4  
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В иквонси   

 анинядаморг і инидюл сутатс йинйіцутитсноК .1 –  ьтсінпукус ец 

лпірказ е  хин у їаркУ їіцутитсноК  хї йітнараг ат вікзя'вобо ,добовс ,варп хї ин

еб і їонвоп з .їіцазілаер їондокшереп  

 ясьтєагіретсопс ітсонважред їокьснїарку уктивзор іпате умонсачус аН .2

 алуб акя ,ибосо усутатс огововарп їіцпецнок їокьстсівиткелок дів діхдів

тирп а ядар( йінчитсілаіцос аннам  од діхереп йивопутсоп і ,)іметсис йікьсн

ілаудівидні с  і варп хинйіцутитснок яннавумроф іледом )їондіхаз( їончит

тнєіроз ,вікзя'вобо о  ,ибосо добовс і варп угреч ушреп в яннечепзебаз ан їонав

ви  утетироірп хї яннанз онсондів .вікзя'вобо  

 икзя'вобо інвонсО .3 – в  огонйіцутитснок тнемеле йинруткуртс йивилжа

тс а  хинтотсі од итидовзирп ежом )їен дів авомдів і кя( яіцазілаер хЇ .ибосо усут

 аварп інйіцутитснок ан итавилпв ,анинядаморг і инидюл ісутатс умововарп у німз

вс і о  .янненсйідз хї ат идоб  

о ьлор онвоп шьлібйаН .4  ,їіцкнуф хї зереч ясьтєавиркзор вікзя'вобо хинвонс

 хикя дерес ,ибосо сутатс йинйіцутитснок ан увилпв икмярпан інвонсо отбот

лог о  янняирпс ,аньлавужембо ,)аньлавучепзебаз( ачюутнараг :ікат є иминв

итснок їіцкнуф інволог ешил еЦ .анвохив ,ітсотсибосо уктивзор  хинйіцут

рп У .вікзя’вобо о  .ішні й інелідив итуб ьтужом яннежділсод хї ісец  

 

§  ат анинядаморг і инидюл вікзя’вобо хинйіцутитснок азенеГ .3

лове ю титснок  хї  яіц у інїаркУ в яннавюлугер огонйіц  

 

 ондігЗ юолубмаерП з  екьснїарку инїаркУ унокаЗ огонвонсО 

втоважред о  їокьснїарку іводубзор у пате йинжоК .юіротсі увоківотагаб єам яннер

 .ітсонважред їокьснїарку юцинбракс в юонитсач юоводалкс ьтидохв иважред

 вікзя'вобо і варп хинйіцутитснок яннандєоп огоньламитпо ялд ,огоьц з ичядохиВ

ате умонсачус ан анинядаморг і инидюл  итавухарв оньламискам овилжав іп

м інвитизоп о  в ецсім илам ікя ,вікзя'вобо яннавюлугер огонйіцутитснок итнем
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йикьснядар ,йикьснядарод идоіреп  ат  у ьтюам  уктивзор доіреп йикьснядартсоп

кат онбіртоП .ДНС нїарк укиткарп юнтівон жокат а ,ітсонважред їокьснїарку  жо

 итавузіланаорп ондіхбоен огоч ялд ,утівс нїарк хишні дівсод итатсирокив

 .вікзя'вобо хинвонсо яннавутнемалгер огонйіцутитснок юіцюлове унчиротсі  

 іткепса умончиротсі в итавузіланаорп миндіхбоен омєажавв им ,ежтО

нег е обо хинвонсо яннелпірказ огововарп  уз  вікзя’в у  нїарк хинзір хяіцутитснок 

 уктивзор хапате хинзір ан яннавюлугер хї зілана йиньлянвіроп итиборз ,утівс

снїарку ь  ан ,еждА .ощот иквонсив інчитероет індівопдів итадоп ,ітсонважред їок

.Б укмуд  .С  ок і хинчиротсі ,хинчіголоесонг од янненревз“ ,авєєзбЕ тсн и  хинйіцут

окитероет евєттус єам анинядаморг і инидюл вікзя’вобо вікотив -  і еньлаванзіп

”яннечанз енчиткарп 1  ончіфаргоег анїаркУ ощ ,ет ан удялго З .  оньлатнем і  є

тсач и  уктивзор яннежділсод ьтивонатс сан ялд серетні йишьлібйан ,ипорвЄ юон

онсо в кзя'вобо хин ок умокьсйепорвє  ан емас анинядаморг і инидюл ві н  .ітненит  

 анжом ивяоп хї утнемом з їіцутитснок ікьсйепорвєондіхаз ісв ощ ,ьтюажавВ

 йишреП .уктивзор огончиротсі відоіреп хоьрт з огондо од итсендів –  утнемом з 

инйів їовотівс їошреП од йіцутитснок хиц ивяоп  йигурд ; –  еннєовжім 

тяцдавд и  йітерт ;яттіл – инйів їовотівс їогурД ялсіп доіреп 2 рз ,ачоХ  . о  ощ ,олімуз

бедз єам і минчанзондо ен окелад є відоіреп хиц яннечанз нїарк хинзір ялд і шьл о  ог

.реткарах йинвому  

юіцутитснок в нядаморг вікзя’вобо яннечюлкв ешрепВ * ам  в ецсім ол

оК н  5971 янпрес 22( укор 3 ародиткурФ 5 дів икілбупсеР їокьзуцнарФ їіцутитс

).р 3  огоьц юоводалкС . утка огонйіцутитснок  вікзя'вобо і варп яіцаралкеД  алуб 

 і инидюл добовс і варп їіцаралкеД дів унімдів ан ,акя ,анинядаморг і инидюл

рг о  дів анинядам  й ела ,идобовс і аварп икьліт ен алипірказ ,.р 9871 янпрес 62

                                                
1  :аз .тиЦ и авозутаМ.И.Н .дер доП / йицкел сруК .аварп и автсрадусог яироеТ   .окьлаМ.В.А – .372 .С  
2 нжебураз иицутитсноК :втсрадусог хы  .яицнарФ .яинатирбокилеВ .АШС :аданаК .яинопЯ .яилатИ .яинамреГ  

еибосоп .бечУ вокалкаМ . В .В .тс .путсв  ,.девв .тва ,.тсоС /  . –  :.М  дзИ - ов  КЕБ 6991  ,  . – .С  IIIV . 
* окитілоп в икзя’вобо орп акдагз икьліксо ,юіцутитснок в емаС -  31 .п в ,каТ .ешінар і ецсім алам хатка хивоварп

ьзуцнарФ  яннамирту ялд ощ ,ьсолавюлпірказ .р 9871 янпрес 62 дів анинядаморг і инидюл варп їіцаралкеД їок
уп б  юовокандо ьситавугятс ненивоп нів ;котадоп йиньлагаз є мивокзя’вобо яннілварпу ан тартив ялд і илис їончіл

мі  А .віктатс хї од ондівопдів нядаморг хісу з юор  йетсоньлов їітрах їокилеВ 24 .тс у .р 5121 у ешінар ещ
лвонатсв ю  і іважред ьтсінрів итагіребз„ укзя’вобо дів її єяньлівз ен автсвілорок іжем аз ибосо дзїив„ ощ ,ьсолав
.”інороК  

3 Х втсрадусог хынзаужруб ытка еыньлетадоноказ и иицутитсноК IIV - XIX .код .бС :тс  /  П .ызналаГ.П.Н .дер до  –  .С
.283  
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я'вобо з  вікзя'вобо яіцаралкеД .анинядаморг і инидюл ик алам оньларом -

 і инидюл икзя'вобо ісв ощ ,огот з алидохив і реткарах йикьцинтівсорп

 зі ьтюавилпив анинядаморг  хикат тсім“ ощ ,віпицнирп ховд  хяцрес хісв у ясьтя

шні ьтібор ен :емас а ,”идорирп дів о чох ен ив огоч ,огот ум е  ;мав илиборз бощ ,ет

 ан ,ипицнирп ,омичаб кЯ .імас итамирто етечох ив екя ,орбод ет ьтібор иджваз ат

п ішреп ежв ясьтюутнурґ хикя и нядаморг і инидюл икзя'вобо інас и  иларбіву ,ан  в

 ,мзінамуг ,ьтсінвір ,ьтсінсеч ,аторбод кя ,ітсонніц ікьсдюл ікат ебес

ьнжилб од агавоп і вобюл ,ьтсівилдеварпс о лкс ікя ,ітсонніц іт еЦ .ог а  ьтюад

 ясьтєанзив анидюл ед ,утівс нїарк хоьтагаб йіцутитснок хинсачус юіфосоліф

цос юощивйан і .ютсінніц юоньла  

У п ну ітк  огонжок икзя'вобо ощ ,ясьтєюлпірказ їіцаралкеД 3 ощ  од

каз іннавукдяропдіп в ,умой інніжулс ,ітсихаз огой у ьтюагялоп автсьліпсус о  ,ман

у  .уноказ мяддяранз є отх ,хит од ізавоп угаву увилбосо аН  єннатсо єувогулсаз 

мяддяранз є отх ,хит итажавоП .яннежолоп  ,уноказ –  онноказ итавунаш єачанзо 

 оламіндіп еЦ .бісо хивобжулс і хиводасоп хї ,идалв їонважред инагро інарбо

тва ори ежда ,удоран янніжулс од її олавюлумитс ,идалв тет ,  ебес од ичюавучдів 

итяід аварп огоньларом алам ен аважред ,нядаморг хїовс укоб з угавоп  итамйирп і 

каз о  вуб козя'вобо йикаТ .автсьліпсус огоьсв масеретні иладівопдів ен б ікя ,ин

рєовс і  і варп їіцаралкеД в еЩ .иважред їововарп иводубоп од молумитс минд

вс о  і їочвадоноказ їід бощ...“ :ясолировог .р 9871 анинядаморг і инидюл доб

,идалв їочванокив б у ьдуб юотем з інавюнвіроп онниливхощ ичуд -  огокя

онатсв огончитілоп в б ,яннел у  .”інавонаш шьліб ец зереч ил  

 ощ ,вавушологорп 5 .п ,маноказ яннавукдяропдіп козя’вобо ишвивонатсВ

 мивитсечогалб і мирищ ичудуб ен ,юонидюл юонничорбод итуб ежом ен отхін

титсюлб  унйів єушолого ,ноказ єушуроп ьдивечов отх ,йот а ,уноказ меле

ліпсус ь  огой отбот ,уноказ яннавукдяропдіп козя'вобо ичююлпіркаЗ .)6 .п( увтс

амиртод н  і ьтсінничорбод аливатс онсачондо яіцаралкеД ,яннанокив і ян

ітсорищ дів ьтсінжелаз в инидюл ьтсіндяропорбод  яннелватс її ітсовитсечогалб і 

ьдуБ .уноказ од -  алуб аннивоп ,юондяропорбод ебес ичюажавв ,анидюл акя

з ебес дів итагамив а  б анов ,ноказ ичюушуроп ,икьліксо ,икнідевоп їонянхулсонок
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.ютсіндяроп її з ясолавуждогзу ен кяін жа ощ ,увтсьліпсус унйів алавушолого  В 

ілсорп їіцаралкеД д  ,иманолате зі вікзя'вобо яннандєоп еладв ежуд ясьтєувок

інорециц иматраднатс в еч і орищ ит ощкя :”анинядаморг огоньлаеді“ огокьс  онс

ондівопдів от ,козя'вобо йівс шєунокив  юондяропорбод ебес итажавв шежом 

евз микат емаС .юонидюл р д мяннен  йинсачогот инидюл дасаз хиньларом о

.івтсьліпсус в укдяроповарп і ітсонянхулсоноказ инилавдіп вадалказ ьцевадоноказ  

у йинелпірказ ,козя'вобо нидо еЩ їіцаралкеД 4 .п , йиназя’воп онсіт  з 

ви лоп ніВ .икілбупсеР їокьзуцнарФ нядаморг од имагомив миньларом имикос  єагя

 ,монис мирбод ичудуб ен ,монинядаморг мирбод итуб ежом ен отхін ощ ,умот у

ба  ,інеждоран иМ“ .мониня’міс ,могурд ,мотарб ,мокьт –  ,норециЦ ьтировог 

лисоп а  ,аноталП ан ьсичю –  оп сан дів иктсач ьсїокя ела ,ебес химас ялд икьліт ен 

рп а ,анзичтіВ єагамив ув  иктсач їошні – ”ізурд 1 д итуб“ агомив ,онйачивЗ . о  ”мирб

оньларом єам - йинніцо д“ їіретирк итивонатсв окжав икьліксо ,реткарах о  огорб

 і яннежолоп ец  ачох ,еторП .”агурд“ ,”атарб єам онвитаралкед -  йиньларом

ьдуб ежда ,минніц є онов ,реткарах - адалкс аважред акя морг з ясьтє а  ,аньлис а ,няд

 аважред ачюатівцорп –  огорбод узарбо ж яннавумроФ .нядаморг хирбод з 

усотс хикьсдюл хиннедкясвоп інвір ан емас ясьтєаничоп анинядаморг н  ,я’міс( вік

    .)ічюучото ,ізурд  

,огот з алидохив анинядаморг і инидюл вікзя'вобо яіцаралкеД  ,отх ,йот“ ощ 

 ,ьтсінтирпс і ьтсіртих ичюувосотсаз ,хї ьтидохбо ,ьдивечов віноказ ичюушуроп ен

ен єатс нів ;хісв масеретні идокш єадваз   і яннелватс оговилчизорбод хї миндіг

по  ан угаву єатревз ьцевадоноказ вікзя'вобо їіцаралкеД мяннежолоп миЦ .”игав

мо  ьлар ноказ ьтюушуроп ен і чох ікя ,їід єуждусаз ,инидюл  оньламроф  еторп ,

рдіп и  хісв масеретні удокш ьтюяничирпс ,автсьліпсус идасаз іньларом ьтюав

морг а       .няд  

 ьтижел акя“ ,ітсонсалв яннечанз оговилбосо і юогаву вунимбо ен тнемукоД

,ирутьлук їовотівс івонсо в  огоьсв і іцарп вібосаз хісв ,автцинборив огоьсв 

псус і  оговилжереб олагамив яннечанзив евилжав її екаТ .)9 .п( ”удал огоньл

яннелватс  інидюл удокш ан яситавувотсирокив алуб аннивоп ен ьтсінсалВ .їен од 

                                                
1 .норециЦ  хятсонназябо бо ,ебжурд о ,итсоратс О У .Л .С .дер .втО / т  .окнеч – .321 .С  
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ьліпсус і с ьтсінсалВ .увт юодобовс зі дяроп ат ютсінвір , лаванзив юокепзеб а  яс

днуфйан а варп мишіньлатнем мо  йинжок“ ощ ,висологорп їіцаралкеД 9 .п і ,

 яннежеребз і инищвікьтаБ ялд илис їовс ісв итаваддів йиназя’вобоз нинядаморг

ір ,идобовс в  .”утсихаз хї емитагамив ноказ илок ,узар огонжок ітсонсалв ат ітсон  

У ядар  .р 5971 анинядаморг і инидюл вікзя'вобо яіцаралкеД доіреп йикьсн

ибін аз іцитирк ясалаваддіп - вікзя'вобо тсімз йивосалк от 1  ан илавузакв икитирК .

ір ,инзичтіВ утсихаз од вакилказ йикя ,ноказ  ощ ,ет в ітсонсалв ат идобовс ,ітсон , 

я ,їізаужруб исеретні важарив  итуб єам діхдіп йикаТ .ідалв ирп алуб ідот емас ак

 .йинелсимсоереп  иман  

 бісо юірогетак укя ан ,алавюлпірказ ен омярп вікзя'вобо яіцаралкеД

я'вобо з  92 .п в ясолавюлвонатсв ец кя ,ясьтєялвабзоп хї акя а ,ясьтююришоп ик

тсноК и арп енсечоП“ :.р 9191 РРСУ їіцут  хакур в юєорбз із юіцюловер итащихаз ов

дан а  яннанокив ясьтєадалкан итнемеле іводуртен ан а ,мичююцарп ешил ясьтє

ін  инов ,вікзя'вобо ітсоньлагаз упицнирп з алидохив яіцаралкеД .”вікзя'вобо хиш

нзив а  в і вїелівирп ьсохикя олуб еН .иманядаморг амісв аз ясилав  .віктадоп італпс

ьдуб“ ощ ,вавюлвонатсв їіцаралкеД 61 ткнуП -  ялд ясьтююлвонатсв иктадоп ікя

за  имакинталп жім інелідопзор итуб іннивоп инов ;ітсирок їоньлаг  віктадоп

елаз ж он ”йетсовилжом хї дів * атнемукод огоьц юотеМ .  огоьсв огалб олуб 

сьліпсус т гокя ен а ,ав  .усалк огондо ьсо  

 і аварп огондорирп анирткод аладалкс їіцаралкеД їоназакв узаб унчитероеТ

анорециЦ таткарт овилбосо умаС рівт ат ”икзя'вобо орП“ яле  орП“ афроднефуП 

 кя ,иноротс їєіндо з ,ясвадялгзор дівиднІ .”анинядаморг і инидюл икзя'вобо

дюл и рп йікя ,ан  ікяед іннамати ьтюавилпив ощ ,икзя’вобо   идорирп їокьсдюл її з 

 огонжок икзя'вобо( онсондів  ьтюагялоп автсьліпсус у  ,умой інніжулс ,ітсихаз огой 

 їошні з ,).ні ат маноказ іннавукдяропдіп – нинядаморг кя -  ,автсьліпсус нелчвіпс

о огоьн ан єадалкоп умокя в яттиж  йинжок( икзя'вобо ікьснядаморг імерк
                                                

1  :.виД .Б веезбЭ  .С волеч йетсонназябо и варп ымелборп еынноицутитсноК е с в ак  .феротвА :евтсещбо мокстево
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*  і варп їіцаралкеД йікьзуцнарФ у ежв ясилитсім яннавуктадопо ітсонвір ,ітсоньлагаз одощ иквонатсу івопицнирП 
тбот ,)21 .тс( хісу хасеретні в анеровтс адалв анважред :.р 9871 анинядаморг і инидюл добовс  ьнадваз олавунсі ен о

 оба илавху їоьндерепоп дів хиннімдів ,)віктадоп яннелідопзор ,уробз одощ( хивоснаніф й ілсич умот в ,иважред
 жім онрімонвір ясьтюялідопзор ікя ,идалв яннамирту ан иксенв іньлагаз індіхбоен ;автсьліпсус иторп илшй ощ ,хит

ядаморг амісу .)31 .тс( йетсовилжом хї од ондівопдів иман   
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морг а  ,идобовс юннежеребз ат інзичтів илис їовс ісв итаваддів йиназя’вобоз ниняд

ір в  .)ітсонсалв ,ітсон  

уб .р 5971 анинядаморг і инидюл вікзя'вобо і варп яіцаралкеД мишреп ал  

тнемукод мо снок ан онскелпмок йикя ,игав їокат  ен випірказ інвір умонйіцутит

 ешил п ,икзя’вобо й а ,аварп о  евилжав ,ьтсіндє унчінагро хї монич микат ишвазак

 у ощ ,ет ан угаву итунревз ділС .инидюл икнідевоп іннавюлугер в яннечанз

еп р ен ілагазв .р 7871 АШС їіцутитсноК )йінавокіфидок( йінасип ітівс в йіш  й єам

гз а і жім ,кя ,икзя'вобо орп икд н  у модогз умотянйирп у ьтіваН .аварп орп і ,миш

  йінавз кат в ясилавюлпірказ инидюл аварп ед ,аварп орп ілліБ .р 1971

итаген“ в .яцсім ясолшйанз ен макзя’вобо ,іцвоткарт ”йін  

ен ,оливарп кя ,їіцутитснок інзаужруб інпутсаН  яннечанзив ін ьтюад 

'вобо я .р 8481 їіцнарФ їіцутитсноК од жа яннавухаререп хї ьтіван ін ,вікз * 

илбосО атка огонйіцутитснок огоьц ютсів  илуб инов ощ ,ет є вікзя'вобо інитсач в 

п ан інещімв о  їіцутитснок уктач –  кя ,А .їіцутитсноК ілубмаерп отбот ,іпутсв у 

одів бмаерп ,ом у ил ,  і чох ьтюам отсичору - оньларом ,йинвитаралкед -

рп ,реткарах йичюузя’вобоз о  унчидирю ьтюам умот а ,їіцутитсноК юонитсач є ет

улис 1 х юошнІ . а юонреткар Р їокьзуцнарФ їіцутитсноК юосир  .р 8481 икілбупсе

в ощ ,ет олатс о бо івон овопицнирп алипірказ ан  юєіцаралкеД з онянвіроп икзя'во

л вікзя'вобо і варп ю  ощ ,огот з алидохив яіцутитсноК .р 5971 анинядаморг і инид

 икзя'вобо ьтюам инядаморг Р а ,икілбупсеР одощ  акілбупсе –  одощ икзя'вобо 

 шьліб яннавюлумроф екат икінхет їончидирю уроз икчот З .)6 .п( нядаморг  ,еладв

 дереп єадівопдів аважред ощ ,онасипаз ед ,.р 6991 инїаркУ юєіцутитсноК аз жін

дюл и огочін і ,ьтсіньляід юовс аз юон  – п їоьннатсо ьтсіньладівопдів орп е  дер

.юоважред  

 ондігЗ  з  итибюл илуб іннивоп инядаморг .р 8481 їіцнарФ їіцутитсноК 7 .п

ві улс ,унзичт Р итиж  ,ясолавюлпіркаЗ .яттиж оговс юоніц її итащихаз і іцілбупсе

 од онйіцропорп хятсоннивоп хинважред у ьтсачу итарб іннивоп инядаморг ощ

                                                
*  .тс( атівсо аньлікш авокзя’вобо :козя'вобо нидо икьліт ясьтитсім .р 1381 оготюл 7 дів їігьлеБ їіцутитсноК у ,каТ
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 инядаморг“  ощ ,яннежолоп зі вавилпив итавюцарп козя'вобО .унатс оговс

рп іннивоп а авунсі ялд ибосаз ібос итакушдів юец  итичепзебаз овилчабдереп і янн

ровтс ясалавузя’вобоз аважред а ,”умоьнтубйам в яннавунсі олережд ю  ивому итав

.С .тс ХХ уктачоп ан ,ешінзіП .іцарп ялд  .А   оладв ежуд йикьсверялтоК

 ен илокін іцарп ткудорп йинвоп“ ощ ,мит яситидурт козя'вобо вавутнурґбо

єюровтс т зеб ясьт о й яцарп ясалавюлітв ен умоьн у бощ ,ог  ,йедюл хишні ьтсачу 

 єамеН .имавомудереп иминьларом і имивоварп огой з укдяроп огоньліпсус оголіц

”укзя’вобо огоньлаіцос зеб аварп огоньлаіцос 1  яннімузор екат умоьц ирП .

рт укзя’вобо у  ощед яситид сьтєянзірдів я  икор ішреп в яннавуткарт огой дів 

“ :идалв їокьснядар єюцарп ен отх ,йот  йот ,  .”ьтсї ен  

 ьситавумиртод мокзя’вобо йиненвопод вуб віноказ яннажредод козя'вобО

 олуб жокат ощ ,укдяроп огоньлагаз янненгясод юотем з ливарп хиньларом

ирп н  мотнемом мивопиц у рказ  огонжок алавузя’вобоз аважреД .вікзя'вобо іннелпі

оп ,утуборбод огоньлагаз од итунгарп“ - ндо нидо ичюагамопод умокьстарб о  .”ум

 ,йедюл хісв У“ –  ,норециЦ васип –  емас ет й ендо :атем андо ешил итуб аннивоп 

нжок ощкя ;мозар хісв ялд і омерко огонжок ялд ,огалб  огой итавирдів енатс йи

”анешуроп едуб ілод їокьсдюл ьтсіньліпс ясв от ,ебес ялд 2. 

 ясвагаман ьцевадоноказ ,икзя'вобо удор огокат ичююлпірказ ,монич микаТ

 икьліксо ,”арбод огоньлагаз иважред“ юеді укьсвілетотсіра яттиж в итилітв

ед“ р араз ен ясьтєюровтс аваж  ,огот ялд онжавереп а ,ілагазв итиж бощ ,огот ид

”овилсащ итиж бощ 3  .  ен икзя'вобо ощ ,олавюлсеркдіп зар ещ еЦ  илам  оговосалк

борбод і урим огоньлагаз янненгясод ан інавомярпс илуб а ,уреткарах у  хісв ут

пург ич усалк огомерко ьсогокя ен а ,автсьліпсус вінелч  .йедюл и  

араХ х їонйіцутитсноК имасир иминретк .р 0581 їісурП їітра 4  їіцутитсноК ,

.р 9881 їірепмі їокьснопЯ 5 каЗ огонвонсО , о .р 7681 їіртсвА ун 6  їіцутитсноК ,

                                                
1 .С йиксверялтоК  .Л срадусог огововарп амелборП .оварп и ьтсалВ т  .ав –  .5191 ,ьлсыМ :.М – .004 .С  
2 .норециЦ  хятсонназябо бо ,ебжурд о ,итсоратс О У .Л .С .дер .втО / т .окнеч  – .031 .С  
3 .А никрипС  .Г  .кинбечУ :яифосолиФ –  .8991 ,акирадраГ :.М – .56 .С  
4 ред їіротсі з яітамотсерХ 2 У :нїарк хинжібураз аварп і иваж  .т  .акнерачноГ .Д .В .дер аЗ / – .К рЮ нІ : 8991 ,е . –  .Т 
2. – 892 .С - .003  
5  .омас маТ – 453 .С  - .553  
6 азюоС огоксйепорвЕ втсрадусог иицутитсноК /  .авокьнукО.А.Л .дер .щбо доП – .39 .С  
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.р 8681 грубмескюЛ автсгоцреГ огокилеВ 1 о алок яннежувз евєттус олуб  хинвонс

онянвіроп вікзя'вобо ф з нсО .иматка иминйіцутитснок имикьзуцнар о  икзя'вобо інв

 .йетсоннивоп хивокьсйів яннавубдів ат віктадоп италпс од ясилидовз ітус оп

онвосотС  :пицнирп вяід а ,ясилавюлпірказ ен омярп инов от ,вікзя'вобо хишні 

ловзод“ е .”моноказ оненоробаз ен ощ ,есв он  

одоЩ ркУ уд їонйіцутитснок їокьснїарку їіротсі в от ,удоіреп огот инїа м  ик

 їіцутитсноК іткеорп умокьсротва в ецсім алам ешрепв икзя'вобо орп акдагз

 акилрО апилиП й иткаП“ увзан алам акя ,.р 0171 ноказ їіцутитснок  ат ві

оропаЗ акьсйіВ йетсоньлов чанзив умоьц В .”огокьз  икзя'вобо ітнемукод умон

лгер ен омярп а  илавилпив і реткарах йинавоьлауваз ощед илам инов ,ясилавутнем

ргарап ІХ з а  иводв ощ ,миншуропен ясьтєушолого і ясьтєюлвонатсв“ микя аз ,уф

рд інхї ,віказок у итід ат иниж - ніж автсрадопсог і автсрадопсог ікьцазок ,иторис  ,ко

 ен ,хабжулс хивокьсйів ьсохикя ан оба інйів ан ьтюавубереп хикя иківолоч

тавугятирп и  хиньлагаз удюл оготсорп ялд хивокзя’вобо хиндож од ясьтум

”віктадоп юоталпс інежятбо ьтудуб ен і йетсоннивоп 2  итсевив аборпс алуб ,ежтО .

юлугер ьневір йинйіцутитснок ан  од і ,вінидюлотсорп і віказок вікзя'вобо яннав

нсо о  хиньлагаз яннавубдів алисондів ,омярп ен і чох ,яіцутитсноК хин зі хинв

воп и кучвеШ .С ешип кя ,ідот ежу ,мітВ .віктадоп уталпс і йетсонн ,  ітскет у 

анжом .р 0171 акилрО апилиП їіцутитсноК їокьснїарку їошреп  итичабоп олуб 

хс ьсощ“ о ”ітсонйіцропорп пицнирп ан еж 3  , в йикя  иважред їововарп хавому 

дялгзор а агомив анчитамоіска кя ясьтє :  аварп итавужембо оварп єам аважред 

т икьліт инидюл о  її умокя в ,ізясбо умокат в икьліт і ,ондіхбоен онсйід ец илок ,ід

б идохаз у ьтуд  кя ,огот од онбідоП“ .итем їонавуділсереп од иминрімзор 

Г умонжомьлевонсЯ е  й итавурек ьтижелан удяру огой укзя’вобо з  унамьт

щ мокдяроп аз итадялган о  ненивоп нів емас кат ,огокьзоропаЗ акьсйіВ огоьсв од

н доран йитсорп і йиводяр ан бощ ,ет орп итабд оньлип  хинрімдан итадалкоп е

в хинрімдан і вікситу ,вірагят и  ишвишилаз ,)идюл( имин інавухвотшдіп об ,гом

                                                
1  .омас маТ – .954 .С  
2 А окнерасюлС  . .М окнемоТ ,.Г  .В к їокьснїарку яіротсІ  .їіцутитсно – Т :.К -  ов „ яннанЗ ” їаркУ  .3991 ,ин – .33 .С  
3 .С кучвеШ адоноказ ітсонйіцутитснок яннечанзив ялд ітсонйіцропорп упицнирп огововарпоньлагаз яннечанЗ в  хич

рп їімедакА кинсіВ // )дівсод йинжібураз( добовс і варп хинйіцутитснок їіцазілаер одощ ьнежембо а  куан хивов
 .инїаркУ –  .0002 –  №   .)02( 1 – .47 .С  



 16  

рп кя ,ьтядохдів ,иквімод їовс а  иба ,ілмез їондір іжем аз вїарк хижуч од ,олив

п итишгелоп о ”огошгел і огошінйікопс ,огощарк яттиж итакуш і ірагят інбід 1  .

,ежтО иту ,ірагят інрімдан„ ікат с  в ясьтедй ощ орп ,”игомив інрімдан і ик

н итавзан анжом ,їіцутитснок йікьснїарку е  одощ имяннежембо иминйіцропорп

нсо їіцазілаер о  і иминьлаутка имьлев є исипирп інбідоП .добовс і варп хинв

їарку уктивзор іпате умонсачус ан  иминніц сн ь иважред їок  ан удялго з овилбосо і 

евоктадоп еланоксоден з а втсвадонок о. 

 аварп огонйіцутитснок икуан ялд серетні йикилеВ ьтялвонатс титснок у  інйіц

оньлаіцос вікинватсдерп їеді -  ХІХ икмуд їончитілоп – п яттілотс ХХ уктачо  чох І .

 итка інйіцутитснок іц илам еп  инов еторп ,реткарах йинвитаралкед онжавер

 їоньланоіцан іцинбракс юонитсач юоводалкс ясьтюажавв овилдеварпс

титснок у У .икмуд їонйіц  Р їіцутитсноК хасираН„ огокьзурднА яігроеГ икілбупсе ”  ,

.П їіцутитсноК в і кя омас кат  'вобо кя інежарбодів обалс ежуд ,акилрО  і кат ,икзя

о ешил итакушдів анжом ,йедюл аварп  козя'вобо нид – віктадоп италпс  икьліт і 

 оварп ендо – )идалв їовецсім унагро огоньлаіротирет( имуД од харобив у ітсачу 2  .

д хинйіцутитснок хикьснїарку хинавозіланаорп зІ о  итйід анжом вітнемук

ноф ан ощ ,уквонсив ралкеД ,.р 8481 ат .р 5971 йіцутитсноК хикьзуцнарф і а  їіц

 кя олок екориш илавюлпірказ ікя ,.р 9871 анинядаморг і инидюл добовс і варп

 овилбосо хин в ,анинядаморг і инидюл вікзя'вобо і кат ,добовс і варп хинвонсо

оет їонйіцутитснок яннаватсдів олуб минтучдів  ірефс в икиткарп ат їір

пзебаз е варп вонсо яннеч о .анинядаморг і инидюл усутатс огов  

 огововарп вонсо яннелпірказ ат икборзор іналп в анитрак ашні ощеД

татс у пс інїаркУ в анинядаморг і инидюл ус  амеркоз ,ешінзіп ясьтєагіретсо  

ирпан к  ХІХ іцні – отс ХХ уктачоп ан яттіл  хинвонсо іннелпірказ в иминвисергорП .

вс і варп о вонсо ткеорП илуб доб  огокьснїарку аватсу ыньлоВ“ автсьліпсус  й

 ”зюоС – пС аньліВ“ і иМ виборзор йикя ,”акл  ат ,.р 4881 у вонамогарД олйах

з йинвонсО  нока С„ ма о  ”инїаркУ їонйітс С рп( огокьснїарку удоран икліп  ткео

рг йинеровту у  з умошреп У .р 5091 дів )їітраП їондораН їокьснїаркУ вінелч юоп

                                                
1 А окнерасюлС .. М окнемоТ ,.Г . .В к їокьснїарку яіротсІ  .їіцутитсно – Т :.К -  ов „ яннанЗ ” .3991 ,инїаркУ  – .23 .С  
2 .А окнерасюлС  .В .М окнемоТ ,.Г к їокьснїарку яіротсІ  .їіцутитсно – Т :.К -  ов „ яннанЗ ”  .3991 ,инїаркУ – .54 .С  
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рказ вітнемукод хинавзан і  інчитаркомед жокат а ,аварп інчитаркомед ясилавюлп

у идобовс к  ітсівос адобовс ,яттяназ ат яннавижорп яцсім уробив адобовс( віцнїар

 ,)ирівен оба ирів(  адобовс ,вяаз ,віробз ,янначван ,віртает ,укурд ,ивом адобовс

варп дереС .)тоньліпс і втсиравот кя ,аварп ікат итичанздів ділс  итисон оварп 

інвоз яннешуроп зеб юорбз ш  ;хяцсім хинелесан в укзя'вобо ат укдяроп огоьн

ньланімирк ат огоньлівиц оварп о п вівозоп ог  аз вонатсу ат бісо хиводасоп итор

со вісеретні яннешуроп енноказен о  мяід минноказен ріпо итинич оварп ;иб

обив яситавутсирок оварп ;вікинвонич р  одоЩ .минарбо итуб моварп і моварп мич

з омярп от ,вікзя'вобо а 'вобо ат ітсоннивоп їовокьсйів козя'вобо ясвавюлпірк  козя

віктадоп италпс 1 б кЯ . а .М їіцутитсноК у віцнїарку вікзя'вобо юннелпірказ ,омич  

.ецсім енчанзен ьсолидовдів авонамогарД  

з умонвонсО В ”инїаркУ їонйітсомаС„ інока С  икліп  удоран  огокьснїарку

 ясвачабдереп „ ясвавизан йикя ,лідзор йимерко варп хї ат іцнїаркУ а”  ед ,

чанзив а   ,аварп інчитілоп ат ітсибосо усач огот ялд інчитаркомед ьтисод ьсил

бо еторп о  хіндерепоп в і кя ,туТ .агаву ашнем  ьсалидовдів онйіцидарт  макзя'в

іцутитснок й  а ,)79 .тс( віробз і віктадоп италпс козя'вобо ясвавюлпірказ ,хатка хин

ат бо жок о 'в  їіцутитснок їєіц моткеорп аз икьліксо ,їіцілім в итижулс козя

пС акьснїаркуесВ і )401 .тс( акьсйів огонйітсоп алам ен акл 2. 

 иматкеорп имикьсротва аз инидюл вікзя’вобо хинвонсо ьтсікьлік анежембО

ьснядарод в инїаркУ яннелесан ощ ,єачанзо ен місвоз йіцутитснок  ен доіреп йик

 огонжок мокзя’вобо миннещявс є инзичтіВ і улотсерп тсихаЗ“ .вікзя’вобо олам

 єагялдіп ,унатс дів онжелазен ,яннелесан ечіволоЧ .огонаддіп огокьсйісор

сйів ь   ,”уноказ мяннелвонатсв з ондігз ітсоннивоп йівок –  07 .тс ясолавушологорп  

огоннич т ан  дів їірепмІ їокьсйісоР вінокаЗ хинважреД хинвонсО яннарбіЗ сач йо

.р 6091 янтівк 62 3. чалпс илуб іназя’вобоз інаддіп ікьсйісор ,огоьц мірК у  итав

ондігз ітсоннивоп итавубдів жокат а ,отим і иктадоп моноказ інелвонатсв зі  

за монок мітВ .)17 .тс( ,  іциткарп ан  ірказ икьлітс ен оланз оварп екьсйісор“ п  яннел

сан вікрашорп хищив ялд ьтіван ,вікзя'вобо юіцатнемалгер икьлікс ,варп е  ,яннел
                                                

1 .А окнерасюлС  .В .М окнемоТ ,.Г к їокьснїарку яіротсІ  .їіцутитсно – Т :.К -  ов „ яннанЗ ”  .3991 ,инїаркУ – .95 .С  
2 .А окнерасюлС  .В .М окнемоТ ,.Г к їокьснїарку яіротсІ  .їіцутитсно – Т :.К -  ов „ яннанЗ ” .3991 ,инїаркУ  – .56 .С  
3  .т 61 В :иирепмИ йоксйиссоР вонокаЗ довС – 1 .нК 1 .Т : -  .4 –  .гребнерюН .М .А .дзи и .тсоС / 1 .Ч .1 .Т – Т :.М -  ов

.А .тачепорокс  .А   .0191 ,носневеЛ – .6 .С  
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 ен ончиткарп їірепмі хинаддіп ялд ибжулс їовокьсйів яннесен мрон ,амеркоз

нсі у  олав – мрон іпорвЄ йіндіхаЗ В .”ежакв радусоГ икьлікс“  німрет вуб юо –  корос 

 итомарг їонавулаЖ од жа няровд хикьсйісор сутатс йивоварП .кір ан вінд

яровд н олам вуб .р 5871 увтс  еназя’вобоз олуб яннелесан есВ .минечанзив

п в ;итижулс е  огоч ,нащім і нялес зі яннечлопо ясоларибз нйів хикилев идоір

і ен ежв ончиткарп ідохаЗ ан олавунс ”1  . ясьтєусотс оЩ  їондіхаЗ яннелесан 

цилаГ“ от ,инїаркУ ь  ан котадоп йивойарк йишьліб изар авд у вавугятс мйес йик

сва ішні жін ,овип т  ірімзор у трипс ан котадоп йивойарк вивонатсв ,ітсалбо ікьсйір

03 - л з вірелег 04 і місвоз уктадоп огокат( арт ортсвА ханитсач хишні в олуб ен -

лкан і )инищрогУ а авд в иктадод івойарк яннелесан ан вад -  у ьтіван ідоні а ,ирт

р ьтя’п і ириточ а ”їіртсвА йінжиН у жін ,ішьліб віз 2. 

узер в ,инйів їовотівс їошреП ялсіП  інелавоп илуб їокя ітатьл

негог сгрубсбаг ат акьсвінреллоц  ідяр в ,їіхраном акь нїарк  илубодз ікя ,

елазен ж  яіцутитсноК атянйирп алуб ,амеркоЗ .їіцутитснок ітянйирп илуб ,ьтсін

 1291 икілбупсеР їокьсьлоП яіцутитсноК ,.р 9191 )акьсрамйеВ( їірепмі їокьцеміН

тсноК ,.р и  автсвілороК яіцут с і вітаврох ,вібрес невол  .р 1291  алуб ешінзіп ощеД

 анелавхс  анйіцутитсноК х  яітра  .).р 0291 оготюл 92( икілбупсеР їокьцаволсохеЧ  У

а хиц к  огонйіцутитснок їіцюлове сецорп йивакіц ясьтєагіретсопс хат

онсо яннавутнемалгер в .анинядаморг і инидюл вікзя'вобо хин  

 їіцутитсноК йікьсрамйеВ у ,амеркоЗ р 9191 .   нежок ощ ,ьсолавюлпірказ 

в зі ондігз ьцемін с  .идасоп інсечоп итамйирп ненивоп иманоказ иминелвонат У 

тс  ітта „ ощ ,ьсолавюлвонатсв 331  ондігз іннивоп инядаморг ісв і  иманоказ з

 авокьсйіВ .инищбо ат иважред ьтсирок ан ітсоннивоп ітсибосо итавубдів

ивоп нзив ьтсінн а уноказ оговокьсйів огокьсрепмі имавонатсоп ясьтєач  431.тс а ,”

„ ощ ,огот з алидохив  хинважред у ьтсачу ьтуреб уктянив зеб инядаморг ісв

моноказ з ондігз і вібосаз хїовс од ондівопдів хатогят ”  .  

аз илуб иважред їоньлаіцос їеді ешрепв ощ ,ьтюажавВ  у емас інедалк

                                                
1  :.виД .О вонидуК  .А срадусог( автсрадусог огоксйиссоР ииротси мамелборп К т оннев -  .)ыткепса еыварп

 .иктемаз еиксечимелоП – тилоп и оварП // ЕССЭ и .ак  –  .1002 –  .4 № – С . .001  
2 .О алукіМ  .инїаркУ оварП // умйеС оговойарк огокьцилаГ ьтсінтус андоранитнА –  .3002 –  .1 № – .231.С  
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еВ й К йікьсрам .р 9191 їіцутитсно 1  оваркся иважред реткарах йиньлаіцоС 

ондігз ,каТ .янначван огоньлікш огоньлагаз укзя'вобо іннелвонатсв у ясвивяорп зі  

„ 541 .тс  ,ьтижулс огой янненсйідз ялд ,мивокзя'вобо є янначван еньлікш еньлагаз

иньлагаз аз 8 жін ешнем ен з алокш андоран ,моливарп м -  юен аз ;мосрук минчір

81 янненгясод од ясьтидаворп янначван йікя в ,янепутс огогурд алокш едй -

 хиндоран у имакинбісоп иминьлачван янавутсирок і яннадалкиВ .уків огончір

інвотшокзеб янепутс огогурд халокш ат халокш ”  минйіцутитснок ,омичаб кЯ .

 аважред умочирп ,итівсо їоньлагаз яннамирто олуб віцмін мокзя'вобо

вузя'вобоз а .їіцазілаер огой ялд ивому ісв итавюровтс ясал  

 ьтсінсалв і юогаву алунимбо ен яіцутитсноК онянвіроп  ,октіч й  зі 

Ф ар н 'вобо і варп юєіцаралкеД юокьзуц морг і инидюл вікзя  ,.р 5971 аниняда

„ ощ ,алипірказ  .єузя'вобоз ьтсінсалВ .юєіцутитснок ясьтєучепзебаз ьтсінсалв

 котіборбО .урбод умоньлагаз мянніжулс сач еж йот в итуб єам юен яннавутсироК

атсирокив і н инсалвелмез мокзя'вобо є утнурґ ян тсьліпсус онвосотс ак ”ав  іттатс(  

 екаТ .имасеретні иминьлагаз зі ьсалавузя'воп онсіт инидюл адобовС .)551 ,351

луб яннандєоп „ :361 .тс у минтімоп овилбосо о  оньларом ьцемін нежоК

 идобовс їотсибосо їєовс ялд идокш зеб йиназя'вобоз итавувотсирокив  їовс 

кат илис інчизіф і івомузор автсьліпсус огалб єагамив огоьц кя , ”. 

 анйіцутитсноК х яітра лсохеЧ § в .р 0291 икілбупсеР їокьцаво  721

лпірказ ю ” ощ ,алав ьдуб - родз йикя Р їокьцаволсохеЧ нинядаморг йиво  икілбупсе

зя'вобоз а  итащихаз укилказ яситярокоп і уквотогдіп увокьсйів итидохорп йин

уважред ”2 .ясолавюлвонатсв ен онйіцутитснок вікзя'вобо хишнІ .  

 автсвілороК яіцутитсноК с і вітаврох ,вібрес невол ач алитсім  .р 1291 с  унит

„ юовзан діп угурд нядаморг икзя'вобо і аварп інвонсО ”3 тсв юеН . а  ясилавюлвон

лс ,маноказ яннавукдяропдіп икзя'вобо інчисалк ежу лагаз янніжу ь  минважредон

оп яннавучалпс і инзичтів утсихаз ,масеретні  віктад ондівопдів   хїовс од

йетсовилжом хикьсрадопсог  ,алавюлпірказ 61 яттатС .)12 .тс( „ ощ по  евоктач

                                                
1 .Ю акыдоТ  .Н соп .бечУ :ыниаркУ яортс огонноицутитснок ывонсО о  .еиб – .9991 ,ткаФ :вокьраХ  – .24 .С  
2 тс хынзаужруб иицутитсноК  :нар 4 В  .т – Т. епорве еылам и еиндерС :2 й .Ю .дер .доП / ынартс еикс  .В  

 .авокинчюлК –  .М –  .6391 ,зигкэцоС :.Л – .С 53 . 
3  :нартс хынзаужруб иицутитсноК 4 В  .т – Т. епорве еылам и еиндерС :2 й ынартс еикс  . –  64 .С - .74  
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мивокзя'вобо і миньлагаз є і иважред юоварпс є янначван ” ихаз мивилбосО . с  мот

рок вутси „ :ьтсінсалв антавирп ясала  ьтсінсалВ .ясьтєучепзебаз ьтсінсалв антавирП

ивоп ен ютсінсалв яннавутсироК .икзя'вобо юобос аз енгят  миньлагаз итидокш онн

”масеретні .)73 .тс(  

 ясалачанздів нядаморг вікзя'вобо хинвонсо іннелпірказ в ютсіндірєовС

оК н ьлоП яіцутитс .р 1291 икілбупсеР їокьс 1 у мивопицнирП  ,ет олуб йін  в ощ

„ ясвавизан йикя ,5 ілідзор нядаморг аварп і икзя'вобо іньлагаЗ ” пс , о  уктач

 ,монич микаТ .нядаморг аварп мітоп а ,икзя'вобо ьсилавюлвонатсв

вюлсеркдіп а  учадод ан нядаморг вікзя'вобо ьлор авилбосо ьсал  .варп хінхї од

я'вобо мишреП з сеР йікьсьлоП ьтсінрів ясалавизан нядаморг мок  .)98 .тс( іцілбуп

 ,икмуд їокьсдаморг юолис ясвавучепзебаз нядаморг козя'вобо йинаД

лв  дереп ютсіньладівопдів а ірказ яіцутитсноК  .анинядаморг ютсівос юонс -

бо інчисалк жокат алавюлп  нинядаморг йинжок ощ ,амеркоз ,нядаморг  икзя'во

жредод і итавунаш вуб йиназя'вобоз у  хишні ат їіцутитсноК їокьсьлоП ьситав

 инядаморг ісв ;яннілварпу вінагро ат идалв ьнеждяропзор і віноказ хичюід

окат а ,убжулс увокьсйів онсівосорбод  итсен илуб іназя’вобоз  ісв ж яннежятбо  і 

ітсоннивоп ікьсдаморг , лкоп а доран хин ан інед іттатс( юодалв юондівопдів ич мо  

09 - бо і варп їіцаралкеД їокьзуцнарФ од онбідоП .)39 о  і инидюл вікзя'в

п іназя'вобоз инядаморг ісв ощ ,ьсолавюлвонатсв анинядаморг о  унноказ итажав

ирпс і удалв итя аз їен ан хинедалкоп юннанокив в  ощ ,ет олуб мивоН .)39 .тс( ьнад

варпс кя йетід хїовс итавувохив  ясилавузя'вобоз инядаморг ж  нядаморг хін  

вад і инищвікьтаб а  й ещ мітоп ясвачанзив козя'вобо йеЦ .утівсо увоктачоп мї ит

.)49 .тс( моноказ мимерко  

п ,монич микаТ татснок анжом ,енедалкив ичюувомусді  йішреп в ощ ,итаву

ХХ інитерт  енвеп ясьтєагіретсопс нїарк хинзаужруб хяіцутитснок в яттілотс 

 инов мотсімз минвонсо мїовс аз еторП .вікзя'вобо хинвонсо алок яннежувз

пдів о анинядаморг і инидюл вікзя'вобо їіцаралкеД ьтюадів  хин в ідонІ .р 5971 

лвя'з я  иватсдіп єад ощ ,)атівсо авоктачоп авокзя'вобо( икзя'вобо івон ікяед і ясьтю

                                                
1  :нартс хынзаужруб иицутитсноК 4 В  .т – Т. апаз и ыважред еикилеВ :1 д .Ю .дер доП / РССС идесос еын  .В  

 .авокинчюлК –  .М – оС :.Л ц  .5391 ,зигкэ – 202 .С - .422  
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евтс р ннавумроф ощ ,итавужд вікзя'вобо хинвонсо хинчисалк я  миннаматирп олуб 

бі  .вітка хинйіцутитснок хинзаужруб ітсошьл Й 'вобо орп ,дерепмасан ,ясьтед я коз  

лв їонноказ яннавунаш ,віноказ і їіцутитснок яннамиртод ,инзичтів утсихаз а  ,ид

 ,йедюл од игавоп  жокат а  івокзя'вобо итавучалпс ,убжулс увокьсйів итавубдів

.иробз і иктадоп  

 иротва ікяед икьліксО  яннелвонатс идоіреп ирт ьтюялідив

інїаркУ в умзіланоіцутитснок  ,доіреп йикьснядар ,).р 7191 од( йикьснядарод( 

пе )иважред їоннеревус ,їонжелазен кя инїаркУ яннелвонатс доір 1  омєажавв им ,

онйіцутитснок уктивзор в идоіреп ирт итилідив миньліцод -  усутатс огововарп

ат йикьснядар ,).р 7191 од( йикьснядарод :инїаркУ нядаморг натс доіреп о  яннелв

.иважред їонжелазен ,їоннеревус кя инїаркУ  

У  ясилапутсоп овєттус ікя ,йіцутитснок віткеорп мірк ,доіреп йикьснядарод 

 огокьсйепорвє макзарз миводереп нядаморг вікзя'вобо хинвонсо іннелпірказ в

кіц ішні інелборзор илуб ,умзіланоіцутитснок онйіцутитснок іва -  .итка івоварп

Ва окиротсі мивилж - 7191 иважред їокьснїаркУ ибод мотнемукод мивоварп -  8191

ро тсноК алатс вік и  аЗ .р 8191 янтівк 92 дів икілбупсеР їондораН їокьснїаркУ яіцут

с їонноказ аларбан ен анов яннешолого і юіцагьлуморп її ан усач мокарб  .или

Од  мивилжав кан  сан ялд  аварП“ ясвавизан йигурд лідзор ощ ,ет ясьтєашилаз

ркУ нядаморг а  а ,)11 .тс( икніж і аківолоч хаварп у ьтсінвір вавюлпірказ і ”инї

 в омеркО .)21 .тс( хаварп хинчитілоп і хикьснядаморг у ьтсінвір жокат

з їіцутитсноК а   ощ ,ясолачанз НУ нинядаморг ютремс йинаракоп итуб ежом ен Р  

к минселіт йинаддів оба а накротоден жокат ясалавюлпіркаЗ .)41 .тс( мар н  ьтсі

тс У .)61 .тс( яннавутсил яцинмєат ,)5 .тс( алтиж ,)31 .тс( ибосо ітта  12 

обив енвисап і енвитка ьсолавушологорп р  анитсач агурД .оварп еч  їіцутитсноК

п ,інйігілер ,інчімоноке алавучепзебаз РНУ о  идобовс і аварп іньлаіцос ат інчитіл

риш алавутнараг аноВ .инидюл о  ,йіцазінагро ,укурд ,ітсівос ,аволс удобовс ук

.ні .т і ковотсабаз 2 т є мивилбосО а  РНУ їіцутитсноК в аварп інчитілоп ощ ,ет і жок

                                                
1  :.виД .Ю акыдоТ  .Н  .бечУ :анилпицсид яанбечу и акуан ,аварп ьлсарто :ыниаркУ оварп еонноицутитсноК 

 .еибосоп – 8991 ,редйаР ,оилоФ :вокьраХ  . – .271 .С  
2 Т качнуГ  .їіротсі їончитілоп исиран :яттілотс ХХ аниволоп ашреп :анїаркУ . –  .3991 ,ьдібиЛ :.К – .041 .С  
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р 8191 таген в ьсилавюлпірказ . и іцвоткарт )”йікьснакирема“( йінв 1  яіцутитсноК .

закв ен омярп у  илавху зеб ощ ,ешил ясолачанзаз ,укзя'вобо огондож алав

м ен віробЗ хиндоранесВ о  инядаморг ощ ат )44 .тс( иктадоп ікяін яситарибз ьтуж

м ен инїаркУ о  од інакилкоп итуб ьтуж ибжулс їонйіцілім оба їовокзя'вобо ешкані ,  

ранесВ юовонатсоп кя о  .віробЗ хинд  

 ощ ,уквонсив итйід анжом ,ежтО у РНУ нядаморг икзя'вобо інвонсо  сач йот 

ок имимерко яситавюлугер илам н  а ,иманоказ иминйіцутитс ет  йімас в инов ощ ,

 в ясилавутнемалгер їіцутитсноК івс ,ітсокьлік йінежембо д  унвеп орп ьтич

к огокьснакирема юіцпецер умочирп ,удівсод огонйіцутитсно  з ешил ен 

фо  й а ,укоб огоньламр  у ткенноК юєіцутитсноК аз ,каТ .існес умовотсімз и  утук

сон іназя’вобоз илуб вікор ьтяцдантсіш даноп моків инядаморг ісу“ .р 8361  ити

в ;юорбз о  ащиводерес оговс із илачанзирп імас ,юіцілім ундоран иливонатс ин

”инищвікьтаб утсихаз од ітсонвотог йінйітсоп в итавубереп илисум і віреціфо 2. 

 од алшйереп адалв икьліксо ,ітсоннич аларбан ен РНУ яіцутитсноК

мьтег а П  ан го йикя ,огокьсдапорокС. „ висоло  йинважред йивосачмиТ орп инокаЗ

тсу инїаркУ йір ” атнемукод огоьц лідзор йітерТ .  икзя'вобо і аварП" ясвавизан 

снїарку ь  кя ьтсінсалв унтавирп інїаркУ в вивоноп намьтеГ .”нядаморг і віказок хик

днуф а ілвігрот удобовс жокат а ,їіцазілівиц і ирутьлук тнем  умоьсв ан 

імоноке ч  авитаіціні ат овтцинмєирпдіп ентавирП .іротсорп умовоснаніф і умон

вучохоаз а  ощ ,ясолавюлвонатсв їіцутитснок їокьснїарку їіротсі в ешрепВ .ьсил

чтіВ тсихаз и  їокьснїаркУ анинядаморг і аказок огонжок мокзя'вобо митявс є инз

.)21 .тс( иважред .тс укзя'вобо огонйіцутитснок огоьц мірК   ощ ,алавюлпірказ 41

к ікьснїарку о  і иктадоп моноказ інелвонатсв ититалп іннивоп инядаморг і иказ

вубдів жокат а ,иробз а  ен ітсоннивоП .уноказ имагомив з ондігз ітсоннивоп ит

ажавв иватсдіп ісв є ела ,ясилавузитеркнок  йетсоннивоп хинволог з юєіндо ощ ,ит

сйів итуб вам ь .козя'вобо йивок  

онйіцутитснок уктивзор у удоіреп огокьснядарод ялд ,монич микаТ -

 олуб минреткарах вікзя'вобо хинвонсо іннавутнемалгер і ибосо усутатс огововарп

                                                
1 .В йикцичеР  .ыткепса еынноицутитсноК .ьтсонвитка яаксечитилоП – .К    .9991 ,арефС : – .514 .С  
2 ьлівкоТ ед сіскелА . ремА в юітаркомед орП  .т 2 В :іци –  .84 .С  
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є  од їіроет їонйіцутитснок янненбідопу енвеп  итсачоп ат огокьсйепорв

акирема н умзіланоіцутитснок огокьс 1  .  

 ьтюущімв ікяед ешил нїарк хинзаужруб йіцутитснок хичюід інин алсич зІ

 яннанокив имакзя'вобо ясьтєужембо отсач йикя ,нядаморг вікзя'вобо кілереп

ед р ів ,амеркоз( йетсоннивоп хинваж й  италпс ,їовокьс  ,)віробз і віктадоп

 ,каТ .йетід одощ вікьтаб имакзя’вобо ,юотівсо юовоктачоп юовокзя’вобо

тсноК и тсноК ,.р 4491 їідналсІ яіцут и  відналредіН яіцутитсноК і .р 3591 їінаД яіцут

 ьтюузакв .р 3891 кя  козя'вобо  інвонсО( їіцевШ яіцутитсноК .инзичтіВ тсихаз 

бовс о і ид озя’вобо єюлвонатсв ).р 6791 нядаморг аварп  і иктадоп итавучалпс к

§( иробз )01 2 тсноК од ІVХ юокварпоп і онечанзив козя’вобо йиннемйондО . и  їіцут

.р 7871 АШС 3 еміН икілбупсеР їонвитаредеФ нокаЗ йинвонсО . ч .р 9491 инич 4 

 яситавубрут вікьтаб козя'вобо єюлпірказ в хї ат йетід хїовс орп и яннавох  і )6 .тс( 

„ :пицнирп єюлвонатсв п яннатсирокив її ,єузя'вобоз ьтсінсалв о  онсачондо оннив

урбод умоньлагаз итижулс ” тсв .р 7391 їідналрІ яіцутитсноК . а  козя'вобо єюлвон

д итавувохив вікьтаб и )24 .тс( унит 5  .  

І їіцутитсноК 2 яттатС  ,инидюл аварп ичюутнараг і ичюанзив ,.р 7491 їілат

 зі ьтюавилпив ощ ,вікзя'вобо хинмє'дівен яннанокив єагамив онсачондо

итілоп ч ітсонраділос їоньлаіцос і їончімоноке ,їон 6  їєіц юосир юонреткараХ .

пірказ анинядаморг і инидюл икзя'вобо ощ ,ет олуб їіцутитсноК  хинзір в ясилавюл

онвонсО халідзор „ ілідзор в ешил ен а ,унокаЗ ог морг икзя'вобо і аварП а няд ”  .

в хинважред в ітсачу ,ибжулс їовокьсйів ,инзичтів утсихаз укзя'вобо мірК и  ,хактад

хив і яннамирту у йетід яннаво  итяирпс козя'вобо кя ,ікат і інелпірказ йін 

іретам а умонвохуд оба умоньл  ,)4 .тс( автсьліпсус уктивзор  вікинсалв козя'вобо

( яннідолов огоньлемез огонтавирп Р минрів итуб козя'вобо ,)44 .тс  ,іцілбупсе

до род итавунокив онсеч ,віноказ і їіцутитснок яситавумирт у  їіцкнуф інважред інеч
                                                

1 .Л ничнянтеЛ  .І онйіцутитснок яннелвонатС -  // доіреп йикьснядарод в инїаркУ нядаморг усутатс огововарп
рП о .В .дер .пдіВ / .бз .куан .модівжім .псеР :ітсонноказ имелб  .Я   .йіцаТ – аркУ .дака .дирю .цаН :вікраХ ї  .0002 ,ин – 

 .14 .пиВ – .С .66  
2 азюоС огоксйепорвЕ втсрадусог иицутитсноК / .Л .дер .щбо доП  .А   .авокьнукО – .407 .С  
3 нжебураз иицутитсноК :втсрадусог хы :аданаК .яинопЯ .яилатИ .яинамреГ .яицнарФ .яинатирбокилеВ .АШС  

еибосоп .бечУ вокалкаМ . В .В .тс .путсв  ,.девв .тва ,.тсоС / . – .63 .С  
4 иважред їіротсі з яітамотсерХ 2 В :нїарк хинжібураз аварп і .В .дер аЗ / .т  .Д   .акнерачноГ – 2 .Т . – 054 .С - .174  
5 азюоС огоксйепорвЕ втсрадусог иицутитсноК / .Л .дер .щбо доП  .А  .авокьнукО  – .253 .С  
6 нжебураз иицутитсноК :втсрадусог хы еВ .АШС :аданаК .яинопЯ .яилатИ .яинамреГ .яицнарФ .яинатирбокил  

еибосоп .бечУ вокалкаМ . В .В .тс .путсв  ,.девв .тва ,.тсоС /  . – 372 .С - .972  
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іттатс( 25 - вобо жокат а ,)45  яннавусолоГ .)43 .тс( итівсо їовоктачоп яттубодз козя'

ви  кЯ .)84 .тс( їілатІ анинядаморг огонжок мокзя'вобо микьсдаморг ясолаванз

чаб и  вікзя'вобо олок екориш ьтисод вивонатсв .р 7491 їілатІ нокаЗ йинвонсО ,ом

рг о ,укмуд мимас мит ишвавутсорпс овоктсач ,нядам  йикьснядар в алавунап акя 

реп і  икзя'вобо іннаматирп ен аварп інирткод йінзаужруб йіндіхаз отибін ,до

нядаморг і инидюл и  .ан  

обо мірк .р 7491 їінопЯ яіцутитсноК  )03 .тс( віктадоп италпс укзя'в

онатсв в ондівопдів іннивоп“ ісв ощ ,єюл вобо итичепзебаз уноказ од  евокзя'

д янначван і )72 .тс( итавюцарп іназя’вобоз  ат )62 .тс( "йет 1   .  

 їілагутроП ,.р 5791 їіцерГ їіцутитсноК( ”іливх їогурд“ їонавз кат їіцутитсноК

 одощ яттілотс ХХ ипорвЄ їіцидарт илидревтдіп ).р 8791 їінапсІ ,.р 6791

ірказ п нвір умонйіцутитснок ан яннел чанзен і у ,каТ .вікзя'вобо ітсокьлік їон  

їіцерГ їіцутитсноК 2 кив у ьтсачу итарб огонжок козя'вобо ясьтєюлвонатсв о  іннан

ирпс козя'вобо ,)4 .тс 5 .п( лис огой од ондівопдів йетсоннивоп хинчілбуп я  ит

кзя’вобо ясьтєанзив еж мат ;)4 .тс 6 .п( инищвікьтаб іноробо всо авоктачоп аво і  ат

У .)61 .тс 3 .п( )вікор 9( їілагутроП їіцутитсноК 3 онатсв омярп в  ешил ясьтєюл

'вобо я  .)85 .тс 2 .п( юцарп ан аварп дів миньліддівен є йикя ,яситидурт коз

їінапсІ нокаЗ йинвонсО 4  є хикя дерес ,вікзя'вобо олок ешриш ощед єюлвонатсв  

я’вобо ихаз козя'вобо ,)72 .тс 4 .п( атівсо авоктачоп авокз с І ут с  ,)03 .тс 1 .п( їінап

 итагіребо ,)53 .тс( итавюцарп ,)13 .тс( віктадоп италпс ,)03 .тс 2 .п( йивокьсйів

рес єншилокван е  .)54 .тс( ещивод  

енитнок огокьснакирфа ат огокьснакирема нїарк ялд минреткараХ  є вітн

ре  ан кя  анинядаморг  і  инидюл  вікзя'вобо  хинвонсо  яннавюлуг

  хиньланоігер у хіннатсо яннелпірказ мохялш і кат ,інвір умонйіцутитснок

нитнок умокьснакирфа ан ибосо икзя'вобо ,каТ .хяіцаралкед )хивокмар(  ітне

х йікьснакирфА в інелпірказ  варп їітра  1891 інвреч в атянйирп( відоран і инидюл

                                                
1 нжебураз иицутитсноК :втсрадусог хы :аданаК .яинопЯ .яилатИ .яинамреГ .яицнарФ .яинатирбокилеВ .АШС  

еибосоп .бечУ тсоС / вокалкаМ . В .В .тс .путсв  ,.девв .тва ,.  . – 592 .С - .692  
2 азюоС огоксйепорвЕ втсрадусог иицутитсноК / .Л .дер .щбо доП  .А  .авокьнукО  – 542 .С - .492  
3 азюоС огоксйепорвЕ втсрадусог иицутитсноК  . – 125 .С - .895  
4 азюоС огоксйепорвЕ втсрадусог иицутитсноК  . – С 173 . - .414  
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).р 8891 інчіс в улис в алипутсв ,.р 1 ощ ,ет є мивопицнирП .  в  їітраХ ілубмаерп 

лоп онелпірказ о „ огокя од ондівопдів ,яннеж  имадобовс і имаварп яннідолов

в єачабдереп жокат и огонжок укоб з вікзя'вобо яннанок ”  анитсаЧ .  аварП" їітраХ 1

далкс "икзя'вобо і а  .икзя'вобо ясьтююлвонатсв хикя з юогурд ,валг ховд з ясьтє  

 ,ї'міс їєовс одощ икзя'вобо есен йинжок їітраХ 72 .тс од ондівопдіВ

ліпсус ь  огондоранжім і ьнандє'бо хинанзив оньлагел хишні ат иважред ,автс

иравотвіпс с аЗ .авт нз  і имаварп умой иминадан ясьтєутсирок нежок ощ ,ясьтєача

 уньліпсус ,хишні идобовс і аварп ичюажавоп монич минжелан ,имадобовс

пзеб е  і итажавоп йиназя'вобоз нежок умоьц ирП .исеретні іньлагаз і ьларом ,ук

илб од яситиватс ж тдіп жокат а ,їіцанімирксид зеб огоьн  ощ ,икнусотс итавумир

под ітем ан ьтюам о  .)82 .тс( ітсомипрет і игавоп їонмєазв яннешьлібз і тсихаз ,угом

в яннежолоп іЦ и  з инидюл од яннелватс огоннамуг яннеждревту ісуд в інедалк

 ,инидюл їонжок ітсонніц їоньлаіцос имин яннелмодівсу ,йедюл хишні укоб

енревз ирх мрон од янн с .огоьнжилб од игавоп ,арбод вілаеді од ,іларом їокьсняит  

 яітраХ ,)81 .тс( автсьліпсус юовонсо і юокнал юондорирп ю'міс ичюанзиВ

 і ї'міс котивзор йинйіномраг итавумиртдіп огонжок ялд козя'вобо аливонатсв

рп а игавоп і янненцімз її ялдаз итавюц  у мї итагамопод ,вікьтаб итажавоп иджваз ;

ізар .)92 .тс 1.п( ибертоп  

 вікзя'вобо олок екориш ьтисод алипірказ анов ощ ,ет є їітраХ ютсівилбосО

 емас инидюл онсондів лс козя'вобо :хин дереС .автсьліпсус і иважред у  итиж

 ,масеретні миньланоіцан дів оьц ялд ичюад  іньлауткелетні ат інчизіф їовс ог

 яцсім иважред ич иважред їєовс укепзеб узоргаз діп итиватс ен ;ітсовилжом

рп о  у овилбосо ,ьтсінраділос уньлаіцос итавюнцімз і итагіребз ;яннавиж  ізар  

за уньлаіротирет і ьтсінжелазен уньланоіцан итавюнцімз і итагіребо ;изорг  

 утсихаз її итяирпс ,инїарк їєовс ьтсінсіліц ондівопдів  урім в итавюцарп ;уноказ од 

 інвитизоп итавивзор і итагіребз ;иктадоп ититалп жокат а ,йетсовилжом і лис

акирфа н  ісуд в автсьліпсус иманелч имишні з хакнусотс у ітсонніц інрутьлук ікьс

мипрет о олаід ,ітс  я'вородз огоньларом юннечохоаз итяирпс і йіцатьлуснок ,уг

ус с оньларом огошьлібедз ьтюам икзя'вобо іназакВ .автсьліп -  йичюузя'вобоз

                                                
1 .Л .тсоС / вотнемукод .рануджем .ноигер и .ласревину .бС :акеволеч аварП  .Н   .вокатсеШ – .661 .С  
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в хї і ,реткарах и  ,ирутьлук її ,инидюл ілов дів ьтижелаз мокліц яннанок

аХ еждА .ітсоннечдівсо р  яіт – ц .тнемукод йинвитаралкед е еторП  иважред –  инелч 

снакирфа їіцазінагрО ь  итамйирп ясьтюузя'вобоз їітраХ икинсачу ,ітсондє їок

каз о  илатс инов бощ ,огот ялд идохаз ішні ат ічвадон мінжварпс  отбот ,и

ньлагаз о  .)1 .тс( имивокзя'вобо  

кирфа в юоважред дереп инидюл вікзя’вобо ьтсікьлік укилеВ  хикьсна

арк ї  з ханїарк В„ .умижер огончитілоп мовилпв зі єузя’воп акидоТ .М .Ю  хан

латот і  овтснядаморг момижер минчитілоп минрат єам оньламроф -  йинчитілоп

арах к ен ,інтінамонзір убосо ан итадалкоп єяловзод йикя ,рет   моноказ інежембо

юл дів итагамив ,икзя’вобо  укдапив умокат В .умижер янніжулс инид

снядаморг т  инидюл укзя’вобо огоньлагаз инисондів ,есв аз шреп ,єюлмрофо ов

ліпсус дереп ь ”юоважред і мовтс 1  ікя ,віреділ оламич є ітненитнок умоьц аН .

 хинвонсо агавоп андюсвоп і инїарк іттиж в аварп тамирп ощ ,ьтюажавв  і варп

оен є ен добовс б гончитаркомед юовомудереп юондіх івитсалв і уктивзор о  ешил 

сйепорвє ь  і утетінеревус огонважред ьлор ьтюузитюлосба иноВ .мяіцидарт мик

а ьтялбор к икирфА їіцидарт і ивому івилбосо ан тнец 2.  інчитілоп інратілатоТ 

ре  од ясьтюадв отсач имиж  і юоважред дереп инидюл вікзя’вобо яннатсирокив

ус с  тнедизерП ,каТ .идалв їонважред янненсйідз удотем кя мовтсьліп

ндів йикя ,унатсінемкруТ о момижер минчитілоп минратілатотоен з нїарк од ьтяс 3  ,

 вадив яннелвонатсв  , имикя аз н агинК .немкрут нежок итиж ненивоп  анавза

нхуР„ а  ”ам – онидєов інарбіз ”іманхуР„ В .”агинк анвохуД„ оньларом ісв -

т исир ікьсфосоліф кьснемкру о ирп аН .удоран ог  яннелвонатс огончиротсі хадалк

т орз ітсонважред її і їіцан їокьснемкру б  аз икьліт ощ ,ет орп иквонсив інел

 ,удоран ітсондє їоьншіртунв  хиньларом імрофталп йінидє ан немелп огой хісв

жред  йіцидарт і дасаз а  єушологорп ”аманхуР„ умоТ .юоньлібатс итуб ежом ав

                                                
1 .Н .Ю акыдоТ онноицутитснок :ыниаркУ овтснаджарГ -  .еибосоп еонбечУ :ткепса йововарп – Х :вокьра  .2002 ,ткаФ 
–  .81 .С  
2 г ыссецорп и акеволеч аварП .лч .дер .втО / арим огоннемервос иицазилабол -  .авешакуЛ .А .Е .н.ю.д ,НАР .ррок – 

 .5002 ,амроН :.М –   .413 .С  
3  :.виД .В олахолоП ротва тО … к амзирати   .иледен олакреЗ // ?умзиратиротва –  .4002 –  .)905( 43 № –  атсугва 82 –  .С 
.4    
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 оливарп енволог – овс итижулс онрів є іважред і іводоран ум 1. 

 інечанзив ітненитнок умокьснакиремА ан анинядаморг і инидюл икзя'вобО

.р 8491 инидюл вікзя'вобо і варп їіцаралкед йікьснакиремА в 2  идюл ісУ“ .

рирп дів ичудуб ,і ,хаварп і ітсондіг йїовс в иминвір і иминьлів інеждоран о ид  

,ютсімодівс і момузор інелідан  рб кя огондо од нидо яситиватс іннивоп инов а ит  

.йім висрук(  – Л.Л  ,”). – снакирфА в і кЯ .ілубмаерП в ясьтєушологорп ь х йік  ,їітра

ут „ ощ ,ясьтєюлвонатсв т цос йісв у иминазя'вопомєазв є икзя'вобо і аварп і  і йіньла

яід йінчитілоп инидюл ітсоньл ” отот ежйам їіцаралкеД в икзя'вобО . ж  ,макзя'вобо ін

у минелпірказ я'вобо юіцазіласревіну унвеп орп ьтировог ощ ,їітраХ з  і инидюл вік

тс у ебес итидовоп ибосо їонжок козя'вобО" .анинядаморг о ус  микат имишні з хакн

у бощ ,монич   гім йинжок і йикяс взор і итавумроф юорім юонвоп и  юовс итав

  ,"ьтсітсибосо – .їіцаралкеД ХІХХ .тс в онелвонатсв   

 ,итагамопод огонжок козя'вобо итичанздів ділс вікзя'вобо хишні дереС

іп д  хїовс итажавоп йетід козя'вобо ,йетід хінтілонвопен хїовс итачван ,итавумирт

ба мопод ,вікьт  ;ьтюубертоп огоьц инов илок ,хї итащихаз і итавумиртдіп ,мї итага

 ,уноказ яннамиртод ,итівсо їовоктачоп яннамирто жокат є огонжок мокзя'вобо

царп ,віктадоп италпс юєіт я рім юокя ,юо  ;ітсовилжом й ітсонбідз ьтюяловзод 

бо о ід їончитілоп дів яситавумирту козя'в  .іважред йінмезоні в ітсоньля

.)ІІХХХ .тс( іннавусолог в ітсачу укзя'вобо яннелвонатсв є мивопицнирП  

 хинвонсо яннелпірказ ан ощ ,огот модалкирп миньланоігер миварксЯ

бо о  52 .тс яннежолоп є ,удоран їіцидарт інйігілер ьтюавилпв нядаморг вікзя'в

тсноК и сІ їіцут  ощ ,єюлвонатсв акя ,.р 6591 натсикаП икілбупсеР їокьсмал

 намьлусум од юннешондів оп иважред икитілоп имапицнирп иминвірек

арп є унатсикаП г  ,унароК огоннещявС яннечвив мивокзя'вобо итиборз яннен

д і ітсондє итяирпс о умалсі віпицнирп хиньларом юннамирт 3 тсноК . и  яіцут

ишвипірказ ,.р 1391 унатсінагфА малсі юігілер уннещявс 1 .тс в іціфо кя й ун  і 

у ,хинаддіп хісв ялд уньлагаз „ ощ ,аливонатсв 01 .тс  інаддіп ікьснагфа ісв

                                                
1 .М аворыдаК си ан филаХ  .иледен олакреЗ // ишабнемкруТ ьджов ее и анартс яанчодагаз :сач йиксечирот –  .2002 – 

 .)324( 84 №  – д 41 е  ярбак – .5 .С  
2 .Л .тсоС / вотнемукод .рануджем .ноигер и .ласревину .бС :акеволеч аварП  .Н   .вокатсеШ – .831 .С  
3 рС и огенжилБ втсрадусог иицутитсноК ед реП / акотсоВ оген  . .И .дер доп  .Д   .анивеЛ – дзИ :.М - тил .ртсони ов -  ,ыр

 .6591 – .872 .С  
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зо  жокат а ,яннадівопсорів і їігілер ьнілев ьситавумиртод оровус іназя'воб

жред віноказ хинчитілоп а инов їокя івтснаддіп в ,ив ”ьтюавубереп 1  ісв ежйаМ .

титснок у  малсі илипірказ удохС огоьндереС і огокьзилБ нїарк їіц  унважред кя

юігілер пдів і о  італпс оп икзя'вобо жокат а ,инидюл икзя'вобо умоьц індів

ачоп ат ібжулс йівокьсйів ,віктадоп т  .ітівсо йівок  

У лп яіцутитсноК є юовозакоп нядаморг вікзя'вобо хинвонсо яннелпірказ іна  

 їокьсбарА  тепигЄ икілбупсеР 1791 янсерев 11 імуднерефер ан анелавхс .р 2  ятатаС

в 2 аличанзи  малсі юєігілер юонважред  таіраш а , –  .автсвадоноказ юовонсо  У

.тс ьнежолоп хиц котивзор  21 горп алисоло іларом мрон яннажредод ощ ,  хї і 

 котивзор орп яннавулкіп ,йіцидарт хикьстепигє хінтубомас котивзор ,тсихаз

яннавохив огонйігілер  яннежеребз ,йетсонніц хиньланоіцан і хиньларом ,

 хивокуан ,удоран инищдапс їончиротсі ьнабдан  икнідевоп мрон хиньлаіцос ,  і

иките їоньліпсус хажем в автсьліпсус мокзя’вобо є , .моноказ хинечабдереп  

мотемдерп минвонсо є яннавохив енйігілер 91 іттатс од ондівопдіВ  хамаргорп в 

.итівсо їонважред иметсис   миц з мозаР ікьтаб тсихаз в  инищ  їіротирет її і

ясваванзив ,мокзя'вобо миннещявс  абжулс авокьсйів а  яситавубдів алам

 од ондівопдів )85 .тс( уноказ бО . о  мокзя'в огонжок віктадоп аталпс ясалаванзив  

)16 .тс( атівсо авоктачоп і .)81 .тс(   

оп ,нядаморг вікзя'вобо хивилбосо яннелпірказ мірк ,монич микаТ  зі хиназя'в

ран имяіцидарт иминйігілер хї ,удохС огоьндереС і огокьзилБ відо  имяіцутитснок 

й ясилавюлвонатсв  уватсдіп єад еЦ .утівс  нїарк ітсошьліб іннаматирп ,икзя'вобо 

 іннелпірказ в яннежилбз сецорп ,вікзя'вобо юіцазіласревіну орп итировог

онсо в ен ,нядаморг вікзя'вобо хин  ан ичюажавз інвяан в  ат огоньланоіцан ітсоннімді

іс оп :хакмярпан ховд у ьтидохорп  йикя ,уреткарах огончирот -  хї мохялш ,ешреп

ре оп ;їіцутитснок інвір ан яннавюлуг -  їіцакіфіну їонвеп мохялш ,егурд

оф у вікзя'вобо хинвонсо ьнавюлумр ір хяіцутитснок з  зереч отбот ,утівс нїарк хин

ндє  .вікзя'вобо хинвонсо уголатак ,утсімз ьтсі  

                                                
1  .омас маТ – 31 .С - .81  
2 С .А .М авонорпа иицутитснок и йортс йынневтсрадусоГ   .килбупсер хиксбара –  .3002 ,йеваруМ :.М – 751 .С - .691  
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 і инидюл вікзя'вобо хинвонсо яннелпірказ огонйіцутитснок ялд миц з дяроП

 ощ ,ет є минреткарах утівс нїарк іциткарп в анинядаморг  илок кьснакирфА ан о  ум

ремА ат и умрофс инидюл икзя'вобо інвонсо хатненитнок умокьснак  в кя інавоьл

лкед а  в ешил інелпірказ инов ипорвЄ ханїарк в от ,хяіцутитснок в і кат ,хяіцар

з ичядохиВ .ітсокьлік йілам в от і ,хяіцутитснок  гіВ .Й йинечв йикьсрогу ,огоьц 

дерепоп і инидюл имакзя'вобо і имаварп жім юіномраг итивоноп бощ ,огот ялд и  ит

ичолз нн  хинвонсо юіцаралкед ундоранжіМ итянйирп єунопорп ,укнідевоп у

инидюл вікзя'вобо 1 порп нів вікзя'вобо хинвонсо голатак в умочирП . о  єун

 ежйам ощ ,ікат итичюлкв ясьтюагібз  в иминечабдереп ,имакзя'вобо з 

мА е ремА ат инидюл вікзя'вобо і варп їіцаралкед йікьснакир  варп їітрах йікьснаки

лю  ен і итавужембо ен ,итаждокшереп ен козя'вобо є хин дереС .відоран і инид

иту с вопдів итяід і итавюцарп огонжок козя'вобо ;хишні варп янненсйідз итак  онді

йетсонбідз хїовс од адоп итавучалпс козя'вобо ;автсьліпсус вісеретні огалб ан тк  ;и

 вікьтаб і йетід орп яситавулкіп козя'вобо ощот ясолачанзаз ежу кЯ . , рг у у  8991 інд

р ивитаіціні з їіснелаВ у . ЕНЮ  атянйирп і анелборзор алуб ОКС  яіцаралкеД

 зі вітрепске 09 ьтсачу илязв іцвотогдіп її В .инидюл ітсоньладівопдів і вікзя’вобо

і нїарк хоьтагаб  ,ирутьлук інзір илялватсдерп ікя ,утівс віноігер хісв  ізулаг  

оньлаіцос ,яннанз огокьсфосоліф і оговокуан -  рефс їончитілоп і їончімоноке

атс 14 і валг 21 ,упутсв зі ясьтєадалкс яіцаралкеД .йедюл ітсоньляідєттиж т іт 2. 

ітсоньладівопдів і вікзя’вобо яіцаралкеД   єудаган оньлаутпецнок .р 8991 инидюл 

1891 відоран і инидюл варп юітрах укьснакирфА .р  У  ен іненревз икзя’вобо йін 

.умоліц в автсиравотвіпс оговотівс од й а ,инидюл їонтеркнок од ешил  

окитероет З -  і жокат  итавузіланаорп овилжав уроз икчот їоньлаванзіп

ок нс  ,доіреп йикьснядар в ецсім илам ікя ,инїаркУ нядаморг икзя'вобо інйіцутит

ксо і  илшйанз яннавюлугер огонйіцутитснок хї итнемом інвитизоп імерко икьл

елітв н .р 6991 инїаркУ їіцутитсноК в ян  

онедалкоп олуб .р 9191 янзереб 41 дів РРСУ їіцутитсноК їошреп увонсо В  

 йивосалк вавушологорп отиркдів нокаЗ йинвонсО .р 8191 РСФРР юіцутитсноК
                                                

1 .Й гиВ азябо и варп еинешонтооС нпутсерп ымелборп и акеволеч йетсонн о  .оварп и овтсрадусоГ // итс –  .5991 –  № 
 .7 – .С .74  

2  аварП .рд и аворафаГ .Ю .Ю ,чивексЯ .С .Я ,весуГ .Д .А / еибосоп .бечУ :акеволеч  /  и авесуГ .Д .А .дер .щбо доП
 .чивексЯ .С .Я –  .2002 ,сметсиС артеТ :.нМ –  .25.С  
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 ікя ,бісо аварп огочробив вялвабзоп нів :добовс і варп яннадан реткарах

тсирок у  ан илиж ікя ,бісо ;юотем юовилсирок з юецарп юонамйан ясилав

ход іводуртен о емок ,віцвогрот хинтавирп ,ид  .хишні ат вікиндересоп хинйіцр

юцарп ьтсімотаН ю  ірефс у ітсовилжом і аварп ісв ясилавадан масам мич

нчитілоп і огокьснядаморг о  .р 9191 РРСУ яіцутитсноК ,монич микаТ .яттиж ог

итілоп алипірказ ч  інвонсо ишвитіман ,утаірателорп ирутаткид мижер йин

ьляід икмярпан р ітсон а  уктивзор її ивиткепсреп іньлагаз і інїаркУ в идалв їокьсняд

доіреп йиндіхереп в 1. 

 козя'вобо икілбупсеР нядаморг хісв ан аладалкоп .р 9191 РРСУ яіцутитсноК

рт ”ьтсї ен йичююцарп ен„ :олсаг алавушологорп і яситиду  итавюцарп козя’вобО .

ткарт йіншідот у  ощ ,ет орп яннелвяу„ вавудаган олам яннавусотсаз іциткарп і іцво

 яттубан мобосаз є ж огот од і юімонотва й удобовс іводівидні єадан яцарп

лв а  іпорвЄ в яннавюніцо її ат іцарп од яннелватс юовонсо олапутсив екя ,”ітсонс

.тс IIYХ яцнік з ежв 2 

їончібесв юотем З очинтібоР їокилеВ віктубодз инорохо -  їокьснялеС

веР о  уноробо икілбупсеР хичююцарп хісв мокзя'вобо алаванзив РРСУ  їіцюл

ілаіцос с  .ьтсіннивоп увокьсйів уньлагаз алавюлвонатсв і инищвікьтаБ їончит

ур в юєорбз із юіцюловер итащихаз оварп енсечоп ощ ,ьсолавузакВ  ясьтєадан хак

царп ешил ю  хишні яннанокив ясоладалкоп итнемеле іводуртен ан а ,мичю

я'вобо хивокьсйів з ч микаТ .)92 .тс( вік и  усутатс огововарп ьтсівилбосо  ,мон

 РРСУ нядаморг йец у  і варп  яннадан іреткарах умовосалк  в алагялоп  доіреп 

о  іннедалкоп  ,добовс .вікзя’воб  

вту з укзя'вз У о аР їіцутитсноК їошреп мяттянйирп ат РСРС мяннер -

  їіцутитсноК од инімз індівопдів інесенв илуб ).р 4291 ьнечіс( узюоС огокьсняд

дан і аноВ .РСРУ яіцутитсноК авон анеждревтаз .р 9291 январт 51 а ,РРСУ а  іл

алам  со ,реткарах йивосалк ебаз икьлік  ялд ончюлкив аварп інчитілоп алавучепз

 одоЩ .исалк ”ікьсротатаулпске“ варп хиц ичюялвабзоп отивокліц ,сам хищядурт

 хісв ялд козя'вобо аз юцарп єанзив РСРУ ощ ,онасипаз олуб 41 .тс у от ,вікзя'вобо
                                                

1  :.виД .О нишичпуК Р  // .р 9191 РСРУ їіцутитсноК ипицнирп інжолоповонсО а  .оварп екьсняд –  .9791 –  .3 № – .С  
21 - .41  

2  .яцнямаК .В .мін з .реП  :арехабнеціД аретеП .дер аЗ / итсоньлатнем їокьсйепорве яіротсІ –  .4002 ,сипотіЛ :вівьЛ – 
 .004 .С  
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елорп віктубодз утсихаз юотем З .инїарк нядаморг  їіцюловер їокьсрат

 аньлагаз і инищвікьтаБ їончитсілаіцос иноробо козя'вобо ясвавюлвонатсв

сйів ь  і хакур в юєорбз із юіцюловер итащихаз оварп енсечоП .ьтсіннивоп авок

на  ясоладалкоп итнемеле іводуртен ан а ,мищядурт ешил ясолавадан ілад

і яннанокив н я'вобо хиш .тс( вікз у німз хинтімоп ,омичаб кЯ .)51  умонйіцутитснок 

лугер ю  і ,ясолубдів ен монокаЗ минвонсО миц аз РСРУ нядаморг  вікзя'вобо іннав

пдів о вог ондів о  хинвонсо яннелпірказ одощ їіцнеднет в инімз ьсікя орп итир

 вікзя'вобо  хінтатсод ватсдіп  .єамен  

р 7391 У .  ясвавизан IX лідзор їЇ .РСРУ юіцутитсноК увон отянйирп олуб

 олуб мивилжав вікзя'вобо і варп онвосотС ."нядаморг икзя'вобо і аварп інвонсО"

лаванзив инов ощ ,ет онянвіроП .РСРУ иманядаморг амісв аз яси  амовд з 

поп е я'вобо інвонсо имяіцутитснок иміндер з морг ик  шьліб илажредо инїаркУ няда

екориш  :икзя'вобо ікат інесендів илуб хинвонсо оД .яннавутнемалгер 

миртод у  ,иноказ итавунокив ,РСРУ їіцутитсноК ьситав яситавужредод  инілпицсид 

 аливарп итажавоп ,укзя'вобо огокьсдаморг од яситиватс онсеч ,іцарп

пс огончитсілаіцос ижві т яттатС .ят  нинядаморг йинжок ощ ,алавюлвонатсв 031 

б йиназя'вобоз РСРУ е  кя ьтсінсалв унчитсілаіцос уньліпсус итавюнцімз і итгер

очинтібор в абжулС .удал огокьснядар увонсо уннакротоден і уннещявс -

нзив їімрА йіновреЧ йікьснялес а окзя'вобо минсечоп ясалав  тсихаз а ,нядаморг м

 в ощ ,итичанздів ділС .огонжок мокзя'вобо миннещявс вуб инищвікьтаБ

р умонйіцутитснок ан .р 7391 РСРУ їіцутитсноК і солавюлпірказ інв  ан оварп я

у кя сач йот в ,юцарп ок хіндерепоп н  ,ет й є мивилжаВ .козя'вобо вуб ец хяіцутитс

 умовон у ощ днет ясалагіретсопс інокаЗ умонвонсО е  кя алок яннеришзор од яіцн

 яннелпірказ ютсівилбосО .нядаморг вікзя'вобо хинвонсо і кат ,добовс і варп

оК йімас в ощ ,ет олуб хіннатсо н   хикяед яннанокив їітнараг ясиладалказ їіцутитс

щ ,алавузакв 231 .тс ,каТ .вікзя'вобо ікьтаБ тсихаз о в    миннещявс є инищ

рг   огонжок   мокзя'вобо о  ощ ,ьсолавюлвонатсв онсачондо   і   РСРУ   анинядам

в кіб ан діхереп ,игясирп яннешуроп( инищвікьтаБ адарз о  идокш янняідопаз ,агор

к )овтснугипш ,иважред ітсонтугом йівокьсйів а вус юєісв аз ясьтєар  уноказ ютсіро

.ничолз йичжятйан кя  
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 хинвонсо олок екориш ишвипірказ ,.р 8791 РСРУ яіцутитсноК атревтеЧ

 дів миньліддівен є янненсйідз хї ощ ,аливонатсв ,нядаморг добовс і варп

анокив н  алавюнчоту і алавивзор яіцутитсноК .вікзя'вобо хїовс иманядаморг ян

вонатсв  їіцутитсноК яситавумиртод :нядаморг икзя'вобо інйіцутитснок ешінар інел

в ,РСРУ и  од яситиватс онсеч ,іцарп инілпицсид яситавумиртод ,иноказ итавунок

сдаморг ь  і итинороб ,яттижвіпс огончитсілаіцос аливарп итажавоп ,укзя'вобо огок

нцімз ю с итав салв унчитсілаіцо аліц і ясаливя'З .ьтсін  акзин  хикат ,вікзя'вобо хивон 

кя бо е  і ітсонтугом її юнненцімз итяирпс ,иважред їокьснядаР исеретні итагір

тиротва е  убжурд итажавоп ,нядаморг хишні ьтсіндіг уньланоіцан итажавоп ,ут

н і йіцан а ьтсеч ,идобовс і аварп итажавоп ,йетсондор  итуб ;бісо хишні ьтсіндіг і 

мирпен и  ,вікничв хикьсдаморгитна од миннер имабосаз амісу  інорохо итяирпс 

п огокьсдаморг о оньліпсус од хї итавутог ,йетід яннавохив орп яситавулкіп ,укдяр -

рп їонсирок а  овилжереб ,автстагаб її итянорохо ,удорирп итагіребо ;іц иватс ясит  

ндоран од о  .анйам огоньліпсус і огонважред мяннадаркзор зі яситороб ,арбод ог

тсв 66 яттатС а  яннежеребз орп яситавубрут нядаморг хісв козя'вобо алавюлвон

п хинчиротсі а  миньланоіцанретнІ .йетсонніц хинрутьлук хишні ат котя'м

я'вобо з ажавв РСРУ нядаморг мок  і ибжурд уктивзор итяирпс козя'вобо ясв

интіборвіпс ц  огоньлагаз юнненцімз і юннамиртдіп ,нїарк хишні имадоран з авт

.урим  

У  ьтсінелвомубоомєазв ачиндасаз алавунсі .р 8791 РСРУ їіцутитсноК 

нсо о вікзя'вобо і варп хинв добовс і варп яннеришзор умоТ . од олевзирп  

шзор и  .мотсімз мивон хї янненвопан од ,нядаморг вікзя'вобо хинвонсо алок яннер

 .іладан й итавирт вам алок хї яннеришзор сецорп ощ ,онреткараХ  

 одощ нядаморг вікзя'вобо алок огокориш РСРУ їіцутитсноК в яннелпіркаЗ

е кя її єузиреткарах иважред їончитсілаіцос арп ан ощ ,унчитат к  ітем ан олам іцит

 ,анинядаморг і инидюл яттиж огонтавирп ирефс ісв ончиткарп итавюлугерв

по  ещив иважред исеретні итиватс  доіреп йикьснядар У .ибосо исеретні аз

„  од юннешондів оп ясоливяорп удялготівс огокьстсиртнецометсис яннавунап

нидюл ивг“ кя и н ”акит  у итуб ьтужом аварп ікя А .инишам їонважред їондалкс 

акитнивг“ ” нзирп енидє , а  огокя яннеч –  умой хинедевдів яннанокив енвомдівзеб 
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йіцкнуф ”1  емас а ,итем їонелвонатсв янненгясод ялд вікзя'вобо отбот , –  иводубоп 

ко сікьлік акилев ,ежтО .умзінум  аладівопдів инидюл вікзя'вобо хинйіцутитснок ьт

рп йімас и .Г доіреп йинйіцюловерод в еЩ .иважред їончитсілаіцос ідор   незьлеК

п вавюлволсив о  огоьнтубйам аважред анчитсілаіцос“ ощ ,огот удовирп з яннавюоб

іитна хїовс у н кат итіп ежом хяіцнеднет хинчитсілаудівид  хісв ежя’вз ощ ,окелад 

”варп ьтсад ен умокін і ,имакзя’вобо віткє’бус 2 .Г зонгорп ,омичаб кЯ .   в анезьлеК

вікзя'вобо хинйіцутитснок інитсач , ьлаж ан ,   .ясвидревтдіп  ,каТ .тс зі ондігз  1 

 їокьсбарА їіцутитсноК Р  икілбупсе .р 1791 тепигЄ 3 навойутитснок тепигЄ ,  кя йи

модал минчитсілаіцос минчитаркомед з аважред  хиводурт ізюос ан минавонсаз ,

 .удоран лис ьтєанзив дурТ огонжок ітсеч юоварпс і мокзя’вобо ,моварп яс ( )31 .тс , 

 юннанокив і автцинборив юннатсорз итяирпс іназя’вобоз ічююцарп умочирп

уналп  хит ан тсмєирпдіп ьтююцарп инов ед ,хав  автцинборив вібосаз тсихаЗ .

 онешологорп .)62 .тс( огонжок мокзя’вобо миньланоіцан  нинядаморг йинжоК 

 кя ,ьтсінсалв уньліпсус итавюнцімз і итагіребо йиназя’вобоз уропо   ітсонтугом

туборбод олережд і иметсис їончитсілаіцос увонсо ,иважред ( удоран у .)33 .тс  

Н  огонжок мокзя’вобо миньланоіца є  жокат .тс( яімоноке  тсихаз ,)93 

 ,)95 .тс( анорохо і янненцімз хї ,ьнавюоваз хинчитсілаіцос  їоньланоіцан янненцімз

оньліпсус у ьтсачу ,)06 .тс( іцинмєат їонважред яннежеребз і ітсондє  .тс( іттиж ум

.)36  

оП возак и нядаморг икзя’вобо ясьтюашилаз ісод й им ,  ещ есв інелвонатсв 

титсноК юоннич у ондораН їокьсйероК юєіц -  :.р 2791 икілбупсеР їончитаркомеД

д онводілсоп іннивоп инядаморГ„ о  ливарп ,иважред віноказ ьситавумирт

имрон їончитсілаіцос і яттижвіпс огончитсілаіцос  инядаморГ„ ;)76 .тс( ”икнідевоп 

 іназя’вобоз инядаморГ„ ;)86 .тс 1 .ч( ”умзівиткелок худ итсен окосив іназя’вобоз

гро і виткелок итажавоп а  урефсомта унйіцюловер итавюровтс ,юіцазін

їонаддівомас  ибьтороб оп тсихаз у тні е  вісеретні ,удоран і автсьліпсус вісер

В даморГ„ ;)86 .тс 2 .ч( ”їіцюловер і инзичті я  итавущивдіп іназя’вобоз ин

 ьтсіньлип унйіцюловер ощ і віпутсдіп од м  хижоров йетсам хісв і вітсілаіреп

                                                
1 кеволеч аварП возув ялд кинбечУ :а / .Е .дер .втО  .А   .авешакуЛ – .43 .С  
2  :аз .тиЦ .Г чивенешреШ  .Ф В :аварп яироет яащбО .3 .пы  – .916 .С  
3 .А .М авонорпаС  .килбупсер хиксбара иицутитснок и йортс йынневтсрадусоГ – 751 .С - .691  
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нчитсілаіцос иторп ьтюапутсив ощ ,вітнемеле о  оровус ,инїарк їошан юортсу ог

тс( ”ьцинмєат хинважред ьситавумиртод .)17 .  

 хї од олакунопс ен кяін жа вікзя'вобо хинвонсо яттїамзор енчитсілаіцоС

 в ,огот мірК .иминвитаралкед ясилашилаз і кат хин з ьтсішьліб умоТ .яннанокив

  енчіголоеді ендівопдів илсен икзя'вобо інвонсо хяіцутитснок хикьснядар

аван н илавюлсеркдіп  ,яннежат „  игавереп ”  удал огоньліпсус огончитсілаіцос  

рпан( и далк  козя'вобо итащихаз  .)ьтсінсалв унчитсілаіцос итавюнцімз і 

д яннелпіркаЗ а  в ,ітсонсалв їончитсілаіцос угавереп олавуртсномед укзя'вобо огон

тснок в кя сач йот и діхбоен ан ьсолавузакв нїарк хишні хяіцут  итянорохо ьтсін

дуб юовонсо юоньлаіретам є анов икьліксо ,ьтсінсалв укясв ь-  .автсьліпсус огокя

у мивозакоП ьц о  янтвож 71 дів іщьлоП їіцутитсноК 19 .тс яннежолоп є іналп ум

оК“ :.р 2991 ж  итагіребо йиназя’вобоз ащьлоП икілбупсеР нинядаморг йин

сінсалв уньліпсус  ,иважред уктивзор увонсо уншуропен кя її итавюнцімз ат ьт

м ат автстагаб олережд о ”инзичтіВ ітсонтуг 1  .  

 нядаморг вікзя'вобо хинвонсо іннелпірказ в итнемом інвитаген ирпоП у 

ра  унвеп ан інавомярпс илуб инов ощ ,ет є минвитизоп ,хяіцутитснок хикьсняд

муг а цазін  в ясоливяорп ец овилбосО .ибосо од угавоп ан ,автсьліпсус юі

за  ,бісо хишні ьтсіндіг і ьтсеч ,идобовс і аварп итажавоп укзя'вобо іннелпірк

іцан итажавоп о  ,икзя'вобо ьсилавюлпірказ ,огоьц мірК .нядаморг ьтсіндіг уньлан

тирп илуб ікя а  хинзір мяіцутитснок іннам  яситавужредод ,амеркоз ,утівс нїарк

в  ,їіцутитсноК и  йивокьсйів ,йетід яннавохив орп яситавулкіп ,иноказ итавунок

тизоП .козя'вобо и  доіреп йикьснядар в емас ощ ,ет і жокат є мивилжав ежуд і минв

морг икзя'вобо а ок в яннелпірказ екориш єовс илшйанз инїаркУ няд  ,хяіцутитсн

офо онйіцутитснок р  .уметсис унсіліц в ясилим  

 алянйирп юоьннатсо анїаркУ узюоС огокьснядаР огоьншилок нїарк дереС 

 дівсод итавухарв ьтсівилжом алуб яцвадоноказ огокьснїарку в і ,юіцутитсноК

аз огонйіцутитснок у вікзя'вобо хинвонсо яннелпірк д хиц  їіцутитсноК .хаважре

 ончіголопит ипорвЄ їондіхС і їоньлартнеЦ нїарк хивон ,їітлаБ ат ДНС нїарк

ьтажелан  іннаматирп йікя ,іледом їонйіцутитснок їончитсілаіцостсоп од інвеп  

                                                
1 т ипорвЄ важред хивон їіцутитсноК  / їізА а  .йитаволоГ .С .дяропУ  – .262 .С  
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за іньлаг сир и  ,каТ . хяіцутитснок у  їоньлартнеЦ ат їондіхС ,їітлаБ важред хивон 

ипорвЄ  в  інитсач  і инидюл вікзя'вобо хинвонсо яннавутнемалгер огонйіцутитснок

пс анинядаморг о оп ,ясьтєагіретс -  яннагаман уроз икчот з яіцазіласревіну хї ,ешреп

доноказ а  нїарк йіцутитснок хичюід ялд інреткарах ,икзя'вобо итивонатсв очв

хаЗ о хин дереС .уд д козя'вобо  ,віробз і віктадоп италпс ,їіцутитсноК яннажредо

бо йивокьсйів о  ,йетід і вікьтаб икзя’вобо ,атівсо авоктачоп авокзя’вобо ,козя'в

оП .идорирп од яннелватс евилйабд -  онянвіроп вікзя'вобо яннелпірказ ец ,егурд  у

к йілам і у ,каТ .ітсокьл вс і варп хинвонсо їітраХ  юонитсач юонвонсо є акя ,добо

.р 2991 икілбупсеР їокьсеЧ їіцутитсноК ,  козя'вобо нидо ешил ясьтєюлвонатсв – 

тююлвонатсв икзя'вобо ощ ,ясьтєачанзаз умоьц ирП .итівсо їоньлікш ь  івонсо ан яс

с( добовс і варп яннажредод оготивокліц ивому аз хажем огой в і уноказ )4 .т 1.  В 

пса умоьц юокмуд зі ьситидогоп окжав ітке .М  .І   в ощ ,огот одощ авозутаМ

иш інелватсдерп икзя'вобо нїарк хинжібураз хинсачус хяіцутитснок“ р  і еш

у жін ,ешінчанз ”.р 3991 їіцаредеФ їокьсйісоР їіцутитсноК 2 

оп ДНС нїарк хяіцутитсноК У - онавзан умонзір   ,илідзор ясьтятсім ед  інвонсо 

і инидюл икзя'вобо онелвонатсв жокат а ,анинядаморг  одоЩ .ьтсікьлік хї унзір 

на  увалг вилідив оньлаіцепс ьцевадоноказ ханїарк хиндо в от ,вілідзор ивз

”нядаморг икзя'вобо інвонсО„  ,икілбупсеР їокьснаждйабрезА їіцутитсноК( 

одлоМ бзУ ,ив е  икзя'вобо хишні в ,)унатсик онещімв „ лідзор в і идобовс ,аварП  

”анинядаморг і инидюл икзя'вобо еР їокьзигриК їіцутитсноК( с   ,икілбуп

інемкруТ ,унатсикиждаТ  вілідзор івзан в итка інйіцутитснок ідонІ .)инїаркУ ,унатс

гз ен ілагазв а орп илавуд ,икзя'вобо „ юовзан ьсишвижембо  идобовс і аварП

даморг і инидюл я ”анин тсноК .).ні ат їісоР яіцутитсноК( и  .р 6991 инїаркУ яіцут

 икзя'вобо „ 2 ілідзор в алипірказ нядаморг  і инидюл икзя'вобо ат идобовс ,аварП

анинядаморг ” ів икьліксо ,миньливарп є ,дялгоп шан ан ,ощ , д воп  їіцпецнок єаді

 .вікзя'вобо і варп ітсондє  

 імерко от ,нядаморг вікзя'вобо хинвонсо удалкс огонсікьлік онвосотС

тснок и  яіцутитсноК ,далкирпан( вікзя'вобо олок екориш ьтятсім  ДНС нїарк їіцут

                                                
1  .йитаволоГ .С .дяропУ / їізА ат ипорвЄ важред хивон їіцутитсноК – .115 .С  
2 .Н .дер доП / йицкел сруК .аварп и автсрадусог яироеТ  .И  и авозутаМ  .А  .В  .окьлаМ  – .372 .С  
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длоМ о  ечжув ощед икзя'вобо ьтююлпірказ ж ішні ,)унаждйабрезА ,ив

оК( іВ яіцутитсн р  хї яннелвабзоп є вікзя'вобо хісв ялд минреткарах еторП .)їінем

ааз їончіголоеді н  )умонвотсімз( умонсікя в яіцазіласревіну ат ітсонавожаг

еткараХ .іннімузор р  яннеришзор евєттус є ДНС нїарк хісв йіцутитснок юосир юон

 і добовс і варп хинвонсо алок  і инидюл вікзя'вобо хинвонсо яннежувз

нядаморг и  .ан  

 з ьтидохив ,.р 6991 инїаркУ їіцутитсноК в ясьтюад ікя ,вікзя'вобо яіцпецноК

 ирп ощкя ,ітсотсибосо їєовс котивзор йиньлів ан оварп єам анидюл анжок ощ ,їеді

йедюл хишні идобовс і аварп ясьтюушуроп ен умоьц  дереп икзя'вобо єам ат ,

ус с  ітсотсибосо її котивзор йинчібесв і йиньлів ясьтєучепзебаз умокя в ,мовтсьліп

 вікзя'вобо хинйіцутитснок хинйіцидарт оД .)32 .тс( –  ,инзичтіВ утсихаз 

ат їіцутитсноК яннамиртод огоньлихуен ;ітсонжелазен і ітсонсіліц їоньлаіротирет  

аркУ віноказ ї  ;йедюл хишні ьтсіндіг і ьтсеч ,идобовс і аварп ан итагясоп ен ;ин

 ,ідорирп идокш итавюідопаз ен укзя'вобо ;йетід одощ вікьтаб укзя'вобо

ів ,інищдапс йінрутьлук д  івилжав шнем ен ,івон і ясиладод віктибз яннавудокш

пмасан ,еЦ .икзя'вобо е обо ,дер  ,инїаркУ иловмис інважред итавунаш козя'в

р йикя ,иробз і иктадоп ититалп а  огончотоп інвір ан ясвавюлпірказ ешін

.автсвадоноказ  

 

В .иквонси   

о яннечюлкв ешрепВ .1 їіцутитснок од анинядаморг і инидюл вікзя’воб  олам 

ів икілбупсеР їокьзуцнарФ їіцутитсноК в ецсім   юоводалкс ,.р 5971 янпрес 22 д

ча  .анинядаморг і инидюл вікзя’вобо і варп яіцаралкеД алуб їокя юонитс

 в аларбіву ,аварп огондорирп інирткод ан ьсичюутнург ,вікзя’вобо яіцаралкеД

газ ікат ебес а  ,ьтсінвір ,ьтсіндіг ,ьтсінсеч ,орбод кя ,ітсонніц ікьсдюлоньл

уг рбод ,ьтсіннам о  .огоьнжилб од агавоп і вобюл  ,ьтсівилдеварпс ,ьтсіннич

ларом од ьсичюатревЗ ь  инилавдіп аладалказ анов ,инидюл )вїотсу( дасаз хин

варп і ітсонянхулсоноказ о  і молумитс миндірєовс алуб ,івтсьліпсус в укдяроп

рп иводубоп од мятнурґдіп а ажред їовов  олок екориш  алипірказ яіцаралкеД .ив

 яннавукдяропдіп ,увтсьліпсус янніжулс і тсихаз :хикя дерес ,инидюл вікзя’вобо



 28  

о хинважред од агавоп ,маноказ р  ат ьтсінвір ,удобовс итащихаз козя’вобо ,вінаг

адоп итавучалпс ,ьтсінсалв т хишні дяр ат ик ,  ,монолате алатс і  мивилжав

нсо уктивзор огошьладоп ялд моритнєіро о .вікзя’вобо хинв  

у йинедалкаЗ  .р 5971 анинядаморг і инидюл вікзя’вобо і варп  їіцаралкеД 

 в янначувз оговон вубан і ясвитагабз лаіцнетоп йинчитсінамуг ,йинчитаркомед

атсв ед ,.р 8481 їіцнарФ їіцутитсноК авюлвон :икзя’вобо івон ікат ясил морг а  иняд

ма  икзя'вобо ьтю Р а ,икілбупсеР одощ  акілбупсе –  икзя’вобо онсондів  ;нядаморг 

ц її итащихаз і іцілбупсер итижулс ,унзичтіВ итибюл“ і  ;”яттиж оговс юон

м з ливарп хиньларом ат віноказ яситавумиртод ;итавюцарп е  янненгясод юот

з аважреД .укдяроп огоньлагаз о  огоньлагаз од итунгарп“ огонжок алавузя’воб

оп ,утуборбод - ндо нидо итагамопод умокьстарб о .”ум  

 їінопЯ ат ипорвЄ нїарк йіцутитснок ялд инйів їовотівс їошреП од ,іладаН

ікя ,вікзя'вобо хинвонсо алок яннежувз евєттус є минреткарах  ясилидовз ітус оп 

.йетсоннивоп хивокьсйів яннавубдів ат  віктадоп италпс од ешил  

 2  ощ ,итичанзаз анжом удоіреп огокьснядарод инїаркУ онвосотС .

взен а  іналп в инїаркУ йіцутитснок віткеорп ончюлкив икзин ьтсінвяан ан ичюаж

рказ і минреткарах ,вікзя'вобо яннелп  їонйіцутитснок янненбідопу ентучдів олуб 

 аН .умзіланоіцутитснок огокьснакирема итсачоп ат огокьсйепорвє од  їіроет

.иважред одощ имакзя’вобо енежятбоереп олуб инїаркУ яннелесан ж іциткарп  

3  хинзаужруб іциткарп йінйіцутитснок в  яттілитяцдавд еннєовжім У .   нїарк

 ен німз хинтотсі вікзя'вобо хинвонсо іннавутнемалгер умововарп у ипорвЄ

бдів у  яннелвонатсв од ясолиничирпс иважред їоньлаіцос їеді яннеждораЗ .ясол

я'вобо з  яситавучепзебаз алуб аннивоп акя ,нядаморг итівсо їовоктачоп їовок

кьтаб укзя'вобо ат ,юоважред онсондів ві  ясолубдів доіреп йец в емаС .йетід 

 і инидюл вікзя'вобо хинвонсо хинчисалк вітраднатс яннелмрофо енчотатсо

з :анинядаморг а  яннавунаш ,віноказ і їіцутитснок яннамиртод ,инзичтів тсих

воп ,идалв їонноказ а п италпс ,козя'вобо йивокьсйів ,инидюл од иг  ,віробз і віктадо

ачоп авокзя'вобо т .ітсонсалв одощ икзя'вобо ,йетід і вікьтаб  икзя'вобо ,атівсо авок  

4  нїарк хинчитсілатіпак йіцутитснок ялд инйів їовотівс їогурД ялсіП .

осо б  умонвонсо в йикя ,вікзя'вобо хинвонсо уголатак яннежувз евєттус є мивил
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мбо е ьтєуж  ,мокзя'вобо мивокьсйів ,віробз і віктадоп италпс мокзя'вобо яс

 ,йедюл хишні добовс і варп од игавоп мокзя’вобо ,юотівсо юоньлагаз юовоктачоп

 илидревтдіп ”іливх їогурд“ їонавз кат їіцутитсноК .йетід і вікьтаб имакзя'вобо

каз одощ яттілотс ХХ ипорвЄ їіцидарт  інвір умонйіцутитснок ан яннелпір

бо ітсокьлік їончанзен о  їокьзуцнарФ улаіцнетоп яннатсирокив оговоктсач ,вікзя'в

бо і варп їіцаралкеД о .р 5971 анинядаморг і инидюл вікзя'в  

5  є минреткарах вітненитнок огокьснакирфа і огокьснакирема нїарк ялД .

нсо яннавюлугер  яннелвонатсв мохялш кя анинядаморг і инидюл вікзя'вобо хинво

 онвотсімз ед ,інвір умонйіцутитснок ан і кат ,хяіцаралкед хиньланоігер у хї

твоп о  вікзя'вобо олок екориШ .хяіцаралкед в інедалказ ,икзя'вобо ясьтююр

 хї ,автсьліпсус од і кат ,иважред од кя инидюл  авонсо аньларом ,тсімз  інелвомуз

онратиротва мокнухар микилев аз - иминчитілоп иминратілатот имамижер . 

6 ннелвонатсв аН . у вікзя'вобо хикяед я  і огокьзилБ нїарк хяіцутитснок 

Се  ,кандО .відоран хиц їіцидарт інйігілер илунилпв овилбосо удохС огоьндер

взен а  ичюаж  ,уреткарах огончиротсі ат огоньланоіцан ітсоннімдів ічюунсі ан

ивечо д  ховд у єакіторп йикя ,вікзя'вобо іннелпірказ у яннежилбз сецорп є мин

ярпан м оп :хак - оп ,їіцутитснок інвір ан яннавюлугер хї мохялш ,ешреп -  ,егурд

евіну мохялш р умроф їіцакіфіну ат їіцазілас кзя'вобо ьнавюл у ві  хяіцутитснок 

.)уголатак ,утсімз ьтсіндє( утівс нїарк хинзір  

7  доіреп йикьснядар в инїаркУ нядаморг вікзя'вобо хинвонсо котивзоР .

ха  хї мяннеришзор  )їіцутитснок од їіцутитснок дів( мивопутсоп ясьтєузиреткар

ко вобо мореткарах мивосалк ;ал  юончіголоеді ;іпате умовоктачоп ан вікзя'

жагнааз о  екориШ .)яттиж убосопс огончитсілаіцос гавереп яннелсеркдіп( ютсінав

 ан і иважред їончитсілаіцос ідорирп оладівопдів нядаморг вікзя'вобо олок

м іциткарп а дюл яттиж огонтавирп ирефс ісв итавюлугерв ітем ан ол  итижулс ,ини

 уктивзор у мивилжав шьлібйан і минвитизоП .умзінумок иводубоп мяддяранз

бо хинвонсо о  вікзя'в у оп ,є доіреп йикьснядар -  доіреп йец в емас ощ ,ет ,ешреп

дюл икзя'вобо и  в яннежарбодів екориш єовс илшйанз інїаркУ в анинядаморг і ин

титснок у офо ,хяіц оп ,уметсис унсіліц в ясилимр -  илуб инов ощ ,ет ,егурд

намуг ан інавомярпс і  итажавоп козя'вобо( ибосо од угавоп ан ,автсьліпсус юіцаз
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 хишні ьтсіндіг уньланоіцан итажавоп ,бісо хишні ьтсіндіг і ьтсеч ,идобовс і аварп

урд итажавоп ,нядаморг ж сондоран і йіцан уб .)ощот йет  

.8  в ипорвЄ їоньлартнеЦ ат їондіхС ,їітлаБ важред хивон йіцутитснок ялД 

оп ,є миньлачанзив вікзя'вобо яннелпірказ іналп -  й яіцазіласревіну хї ,ешреп

на  є ікя ,вікзя'вобо од яннежилб итснок хичюід ялд иминреткарах  нїарк йіцут

хаЗ о оп ,уд - ірказ ,егурд у хї яннелп оп ;ітсокьлік йікилевен -  яннагаман ,єтерт

чепзебаз и .віноказ юогомопод аз юіцазілаер хї ит  

 хинвонсо яннелпірказ огонйіцутитснок яіцпецнок іпате умонсачус аН

 ясьтєузиреткарах інїаркУ в анинядаморг і инидюл вікзя'вобо икат оп :м -  ,ешреп

отсімз в анов кьсйепорвє ат оговотівс макзарз єадівопдів іннімузор умонв о  ог

оп  ;умзіланоіцутитснок - д огонйіцутитснок огонсалв мяннатсирокив ,егурд о  ,удівс

оп ;яннеровтоважред огоньланоіцан йіцидарт -  ,алок хї мяннежувз ,єтерт

по яннелвабз м .яннелврабаз огончіголоеді  

нсачуС імз( юомроф ат ютсінтус юєовс аз икзя'вобо інйіцутитснок і с  )мот

 юіцазіласревіну хї орп итировог иватсдіп єад ощ ,ясилинімз ен ежйам

кіфіну( а  уктивзор у ьтсінвитавреснок  ушьліб ,)юіц онсондів вс і варп о  .доб  

 

§  в икзя’вобо інйіцутитсноК  .4 :іважред йівоварп дівсод йикьснїарку  

 

 ондігЗ  зі  .юоважред юончитаркомед ,юововарп є анїаркУ їіцутитсноК 1 .тс

 інйіцутитснок юобос жім ясьтясондіввіпс кя ,яннатипаз єатсоп миц з укзя’вз У

 ,мит ясьтєузиреткарах яннатсо ежда ,иважред їововарп имяеді з ибосо икзя’вобо

йін в ощ  яннавутсирок огонавотнараг  ипицнирп ьтядохив ецсім ешреп ан 

варп а  і варп утетироірп яннелсеркдіп ,яннечепзебаз огончібесв хї ,имадобовс і им

вс о  і варп яннешондіввіпс орп незьлеК .Г васип кЯ .имакзя’вобо дереп доб

порвЄ їондіхаЗ ханїарк в инидюл вікзя’вобо  івокзя’вобо умововарп„ ,и

з ьтюялватситорп а  )gnugithcereB( моварп яннелідан йачивз –  ,оварп енвиткє’бус кя 

 оварп орп ьтяровог аварп інирац У .ецсім ешреп ан умоьц ирп огой ичюукимсив

я ,)моварп яннелідан іннімузор у( оварп і козя’вобо орп ен а ,козя’вобо ат  ірефс у к

 аварп іннелватсдерп умот У .козя’вобо емас ясьтєушологан ечжуд ед ,іларом
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н моварп яннелідан а  ежйам огоьн дазоп ощ ,налп йишреп ан ясьтєавусив икьлітс

 онов і ,козя’вобо єакинз –  хавом йікьзуцнарф ат йікьцемін у –  ясьтєучанзо ьтіван 

мас мит і миндо ”...кодяроп йивоварп єумроф арток ,мрон аметсис кя моволс ми 1. 

боп ісецорп в  икзя’вобо інвонсо ьтумитаваргідів ьлор укя ,ежтО у  в ивод

 їововарп інїаркУ  огокьснядаморг яннавумроф ,иважред їончитаркомед

сьліпсус т ощ ,мит анелвомубо имелборп аквонатсоп акаТ ?ав  32 .тс ондігз 

аркУ їіцутитсноК ї  ин  їєовс котивзор йиньлів ан оварп єам анидюл анжок“

 ,йедюл хишні идобовс і аварп ясьтюушуроп ен умоьц ирп ощкя ,ітсотсибосо  ат

 йинчібесв і йиньлів ясьтєучепзебаз умокя в ,мовтсьліпсус дереп икзя’вобо єам

ибосо її котивзор ст ітсо ” ( йім висрук  . – Л .Л )  .  ен икзя’вобо єам анидюл ,ежтО

ьдуб дереп - п ешил а ,мовтсьліпсус микя е мит дер ,  йиньлів ясьтєучепзебаз умокя в 

ор йинчібесв і з .ітсотсибосо її котив  саз  ,чивонібаР .М .П ешип кя ,ец І  очинда

итна в ,еждА .онадварпив тна ,умововарп и  умончитаркомеден ,умоннамуг

г ,унидюл єужинирп і єучінгирп екя ,івтсьліпсус а  ич дярван ,котивзор її єумьл

ьн од яннелватс огоньлавхс їен дів итагамив анжом о  її хісу юен яннанокив ,ог

идирю ешьліб мит а ,хиньлаіцос ч вікзя’вобо хин 2. 

ґбо мокліц віцвокуан отагаБ жред їововарп канзо од ьтясондів  онавотнур а  ив

иважред і анинядаморг ,автсьліпсус і инидюл ьтсіньладівопдів унмєазв 3. 

ркУ  їіцутитсноК  од ондівопдіВ а  ясьтєачанзив анї аважред авоварп кя  йікя в ,

тоден і акепзеб ,ьтсіндіг і ьтсеч ,я’вородз і яттиж її ,анидюл  ясьтюанзив ьтсіннакро

іц юоньлаіцос юощивйан н  ьтюачанзив варп хиц їітнараг ат идобовс і аварП .ютсін

                                                
1 .Г незьлеК  имелборП :.тадод З / овтсванзоварп етсиЧ  .огокьсьловоркоМ .О .мін з далкереП :ітсовилдеварпс – 

.741.С  
2 .М .П чивонібаР  інйіцутитснок( инїаркУ ітсонважред уктивзор ат янненцімз хавому в инидюл идобовс і аварП 

онйіцутитсноК / )идасаз - іцаТ .Я .В / ітсонважред їокьснїарку яннелвонатс идасаз івоварп  .Г .О ,акидоТ .М .Ю ,й
 .икидоТ .М .Ю инїаркУ НрПА .дака ,яіцаТ .Я .В инїаркУ НАН .дака .дер аЗ / .ні ат няьлинаД –  .3002 ,оварП :вікраХ 

–  .011 .С  
3 .П чивонибаР  .М адусог огововарп огоксечитсилаицос иицпецнок О р  хиксечиголодотем екитсиреткарах к(  автс

нсо усог огововарп яинаворимроф ымелборп еыньлауткА // )во .С .пыв аз .втО / автсрад  .Б  рваГ и  .ш – Х вокьра  :
ни .дирЮ -т .0991 ,  – .С 8 -  ;01 .еж ніВ  авоварП // )ткепса йинчіголодотем( иважред їововарп їіцпецнок інсачуС 

ктивзор ивиткепсреп ,имелборп  :анїаркУ аважред  .окнемитсУ.В.В .пив аз .пдіВ / у –  .дака .дирю .цаН :вікраХ 
 .5991 ,инїаркУ – .С 6 -  ;7 .Г нишаруМ  ,.А .А йидолоК  .Н лугер огововарп вопицнирп еитивзаР и  хяиволсу в яинавор

срадусог огововарп огоксечитсилаицос яинаворимроф т яинаворимроф ымелборп еыньлауткА // ав  огововарп 
усог .С .пыв аз .втО / автсрад  .Б  рваГ и .ш  – .С  ;31 возув ялд кинбечУ :акеволеч аварП / .Е .дер .втО  .А   .авешакуЛ –  .С 
 ;971 .О окнелйахиМ  .Р рп канзо иметсис юіцпецнок орп яннатип оД а  имелборп іньлауткА / иважред їовов

в иважред їововарп яннавумроф 05 оД .інїаркУ -  :добовс хинвонсо і инидюл варп тсихаз орп їіцневнок іцинчір ї
іретаМ а анжім ил .куан їондор - 2 У :.фнок .ткарп  .авонаП.І.М .дер аЗ / .ч –  .0002 ,инїаркУ .дака .дирю .цаН :вікраХ – 

1 .Ч . – .С .77  
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ід ьтсінавомярпс і тсімз я  зі дяроп аважред умочирП .)3 .тс( иважред ітсоньл

ечепзебаз і мяннеждревту н  юовс аз юонидюл дереп єадівопдів добовс і варп мян

ляід ь  ьтсіньладівопдів яц і ,ьтсін ів д ондівоп  унокаЗ огонвонсО ивкуб од  єам

рах йінноротсондо а .ретк  

 иминвеп єаджартс яннежолоп енйіцутитснок єннатсо ,дялгоп шан аН 

п“ е  і ьсилавусив йачивзаз налп йишреп ан доіреп йикьснядар в ощкЯ .”имасокер

по лавюлсеркдіп онйітс  ен огочін ежйам і юоважред дереп нядаморг икзя’вобо ьси

 икзя’вобо удор огокат( иманядаморг дереп иважред икзя’вобо орп ьсолировог

 от ,)їіцутитснок в інелпірказ илуб ен ілагазв зараз  аважред икьліт ощ ,ясьтєанзив 

,ьтсіньляід юовс аз юонидюл дереп єадівопдів  і місвоз  ен ясьтедй  орп 

вопдів і  ан ешил“ итавунсі ежом аважред елА .юоважред дереп инидюл ьтсіньлад

.П( ”варп хинмєазв і вікзя’вобо хинмєазв игавонвір івонсо  .І   і ,)ьлетсеП

гоп овилжомен“ о  йіндо ан ясьтядоханз аварп ісв илок ,мяннежолоп зі ьситид

а ,іноротс .М( ”йішні ан икзя’вобо ісв  .М  )войваруМ 1  иноротс їєіндо у б ощкЯ“  .

зор еліц от ,икзя’вобо ісв їогурд в а ,аварп ісв илуб  ,”иб ьсолап – аз  .ьлегеГ вачанз

 хинжелазомєазв яннанокив дів ьтижелаз иметсис їововарп яннежеребЗ„

даморг онсондів иважред :вікзя’вобо ”иважред онсондів нядаморг і ня 2  . Ра  з моз

кс аз( їіцаредеФ їокьсйісоР удуС огонйіцутитсноК вонатсоп зі йіндо в миц а  юогр

.В  .А аз )авонримС редеФ їокьсйісоР аважред і нинядаморг“ ощ ,ясьтєачанз а  їіц

бо і ютсіньладівопдів ,имаварп иминмєазв юобос жім іназя’воп ”имакзя’во 3  ,умоТ .

 иважред їонратілатот їіголоеді дів унімдів ан“ – жред яннавунімод“ а  дан ив

 иважред їововарп їіголоеді од ондівопдів і ”юонидюл – жред янніжулс“ а  ив

”інидюл ,  ,яситавучепзебаз ненивоп автсьліпсус огокьснядаморг мижер йивоварп 

оз к мохялш ,амер  з кя икнідевоп їонжелан игомив і йетсовилжом хинвір їітнараг 

”нядаморг укоб з і кат ,вінагро хинважред бісо хиводасоп укоб 4  в огоьц ялД .

з і анечанзив октіч итуб аннивоп аварп огочюід іметсис а  амрон іноказ в анелпірк

                                                
1 .Е велипиркС  .А тсирбакед иеди еикснакилбупсеР г еокстевоС // во о  .оварп и овтсрадус –  .5791 –  .21 №  – .С .29  
2 .Л ноЛ реллуФ  .аварп ьлароМ – .202 .С  
3  адяр итсонноицутитснок екреворп о улед оп иицаредеФ йоксйиссоР адуС огонноицутитсноК еинелвонатсоП
по Р  аскедок огонвологУ 46 иьтатс »а« аткнуп йинежол  // авонримС .А .В анинаджарг йоболаж с изявс в РСФС

оС б тадоноказ еинар е  .иицаредеФ йоксйиссоР автсьл –  .6991 -  .1 № - .45 .тС  
4 .Н окнедиД  ,.Г  .Н.В вонавилеС адобовс и оварП .   – .С .22  



 78  

рп хинешуроп утсихаз огончидирю огонвір дівопдів од янненгятирп і ва а  ітсоньл

нядаморг і кат ,бісо хиводасоп кя 1  .  

 є юоважред дереп ибосо ітсоньладівопдів юоватсдіп ,дялгоп шан аН

роп у  ,яннанокив енжеланен хї ,вікзя’вобо хинйіцутитснок хїовс юен яннеш

вопдівен і .яннелватс хин од еньлад  

 яннеждревтУ  їововарп хавому в ітсонніц їоньлаіцос їощивйан кя инидюл

 нисондів ипицнирп єачанзив ,яттиж огоньліпсус ирефс ісв єузинорп иважред

ед р п аважреД .юонидюл дереп ьназя’вобоз її реткарах ,анинядаморг і иваж о  аннив

анзив ,ибосо идобовс івоктивзор итяирпс ончібесв  їоньлаудівидні урефс итач

ав  шьлібйан од итунгарп ,ітсочровт од инидюл ітсонбідз итавюлумитс ,їімонот

оп в  итяирпс ,нядаморг бертоп хинвохуд і хиньлаіретам яннеловодаз огон

зілаер а  і уньлаіцос укориш итавувозінагро ,вісеретні хинноказ і варп хї їіц

хо унчидирю ро о  итуб іннивоп іважред йівоварп в елА .ітсондіг і ітсеч її ,ибосо ун

інахем икьліт ен з  укоб з ьнагясоп дів нядаморг идобовс і аварп илащихаз б ікя ,им

гро її ,иважред а  аз юоважред дереп нядаморг ітсоньладівопдів имзінахем й ела ,він

кивен о н хинедалкоп яннан  огой і уноказ вісипирп яннамиртоден ,вікзя’вобо хин а

мбо е  йінноротсондо ан яситавутнурґ ежом ен аважред авоварП .ьнеж

ладівопдів ь  івому ирп юововарп итуб ежом ен аноВ .иважред икьліт ітсон

я ,аварп утетироірп яннанзив к таванзив едуб ен аварп тетироірп йец ощ  яси

ладівопдівомєазВ“ .иманядаморг ь  іннивоп овтсрентрап і агавопомєазв ,ьтсін

жред жім хакнусотс у итавунап а ”іважред йівоварп у монинядаморг і юов 2  .

зв єачабдереп яітаркомеД“ а  і ибосо ,ибосо і автсьліпсус ьтсіньладівопдів унмє

омед ж яннатрогзоР .иважред к тар  иминещивдіп оньліпобо з ясьтєузя’воп їі

рг инисондівомєазв :имагомив о  онйітсоп ясьтюузиреткарах юоважред з нядам

ед ютсіньладівопдів юочюатсорз р  дереп бісо хиводасоп і вінагро її ,иваж

с дереп ибосо онсачондо і юобосо ,мовтсьліпсус у  ,юоважред ,мовтсьліпс

віпс ”иманядаморг 3  .  

                                                
1 .Н окнедиД  ,.Г  .Н.В вонавилеС  адобовс и оварП  . – .32 .С  
2 .Ю акидоТ  М .О кялецраМ ,.  .В рукорп і инїаркУ дуС йинйіцутитсноК а онйіцутитснок в арут -  імзінахем умововарп

 .яіфаргоноМ :нядаморг варп хинвонсо яннечепзебаз – .21 .С  
3 Б .Н аворбо  .Т яаксвежарЗ ,.А  .Д ок йитнараг еметсис в ьтсонневтстевтО н  .мрон хынноицутитс –  :женороВ  дзИ - ов   

женороВ .  ну - ат .5891 ,  – .23 .С  
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 енжеланен оба яннанокивен аз анинядаморг ьтсіньладівопдів анчидирЮ

ви  вікзя’вобо хинйіцутитснок мин яннанок у  іважред йівоварп –  і екориш яттяноп 

 иткепса інзір ебес в єачюлкв ощ ,ендалкс –  ат іньліпсус ,інвиткє’бус і інвиткє’бо 

видні іньлауді інвитаген і інвитизоп ,  идобовс юовому юондіхбоен є аноВ .д.т і 

 йівоварп В .имамрон имивоварп ясьтєучепзебаз акя ,інитсач в овилбосо ,ибосо

онтарука ,онсівосорбод ,онсеч єачанзо миньладівопдів ончидирю итуб іважред  ,

 оннілмус аз онасипирп ощ ,есв итавунокив  анвитизоп( иважред иманок

 їововарп аканзо анреткарах кя инидюл варп тетироірп ,ежтО .)ьтсіньладівопдів

 хїовс яннатсирокив енжелан аз ітсоньладівопдів )инидюл( їен з єамінз ен иважред

лаер ,добовс і варп і  єадалкоп онсачондо і вікзя'вобо хинвонсо юіцаз

вопдів  яннеровтс аз ьтсіньладі хиндіг  .уважред ан янненсйідз хї ялд вому 

 і иважред ьтсіньладівопдів анмєазв :козя’вз йивоварп йивилбосо ясьтєадалкС

роп ен акя ,анинядаморг у  онмузор енгарп ешил а ,огоьннатсо идобовс єуш

В .автсьліпсус вінелч хісв удобовс итидогзу ел  ьтижелан умоьц ирп ьлор аки

нядаморг і инидюл макзя’вобо минйіцутитснок и  миндіхбоен мит ьтюатс ікя ,ан

 ,овтсьліпсус і убосо і хакзя’вобо і хаварп в єужавонвіру ощ ,мотненопмок

 хакзя’вобо ан ешил ен огонавонсаз ,укзя’взомєазв іледом їонмузор од хї єужилбан

д  нядаморг й ела ,иважре онсондів  ощ ,итавувохарв ділс умоьц ирП .їоьннатсо 

 овтснядаморг – варп йинйітсоп ец о  ощ ,иважред їокьснїаркУ і ибосо козя’вз йив

 і варп хинмєазв аметсис“ а ,хакзя’вобо і хаварп хинмєазв хї у вяив йівс ьтидоханз

орг і инидюл вікзя’вобо  їонмєазв хї увонсо увоварп єюровтс анинядам

”иважред їововарп юоканзо жет є ощ ,ітсоньладівопдів 1.  онзариВ 

 анинядаморг і иважред ітсоньладівопдів і вікзя’вобо ьтсінелвомубоомєазв

 ”натсхазаК икілбупсеР овтснядаморг орП„ унокаЗ 1 .тс в онежарбодів  у

ннежолоп і  дереп єадівопдів бісо хиводасоп і вінагро хїовс ібосо в натсхазаК ощ ,

икілбупсеР иманядаморг  нинядаморг а , – ;юоважред дереп   нинядаморг  

 огой итащихаз ,унатсхазаК віноказ і їіцутитсноК яситавужредод йиназя’вобоз

лбонаш ,ьтсінсіліц уньлаіротирет ,исеретні  ,йіцидарт ,вїачивз од яситиватс ови

                                                
1 .Г нишаруМ  ,.А .А йидолоК  .Н  яинаворимроф хяиволсу в яинаворилугер огововарп вопицнирп еитивзаР 

лаицос и срадусог огововарп огоксечитс т  .ав – .С .31  
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 ан ьтюавижорп ікя ,йетсоньланоіцан хісв вікинватсдерп ивом і ивом їонважред

 ітсонжелазен і утетінеревус ,ітсонтугом юнненцімз итяирпс ,икілбупсеР їіротирет

 .иважред  

 икзя'вобо інйіцутитснок ,монич микаТ –  ец оварп з андо мроф хив  

азв є  йинавокдересопо ,козя’взомєазВ .иважред і анинядаморг укзя’взом

іцутитснок й  ,имакзя'вобо имин инторовз і йикйітс єам  )йинротаснепмок( й

х ялД .реткарах а  имроф їововарп кя вікзя'вобо хинвонсо икитсиреткар

ед і ибосо укзя’взомєазв р миньлачанзив иваж  игаву яннелсеркдіп є ,дялгоп шан ан ,

 одощ окат хиВ .ог о  ,юоважред дан инидюл добовс і варп утетироірп зі ичяд

оК 3 .тс огонешологорп н  икзя'вобо ощ ,уквонсив итйід анжом ,инїаркУ їіцутитс

жред дереп инидюл а у ,ьтюавилпив юов  иважред вікзя'вобо зі ,угреч ушреп  дереп

бо отбот ,юонидюл о  ,агалб іТ .иважред вікзя'вобо дів иминдіхоп є инидюл икзя'в

 ощ ,ондорирп мокліЦ .инидюл вікзя'вобо юоватсдіп є ,аважред інидюл єадан ікя

 од игомив їовс итавюлумроф іварпв аважред у хї ичюузілаіретам ,анинядаморг  

,каТ .імроф йівоварп рг нежок о  утсихаз иважред дів итагамив оварп єам нинядам

алв і идобовс ,яттиж огой с бо є ец і( ітсон  мокзя'во иважред  ондігз  зі имяттатс  ,31 ,3 

ьц ирп ,)инїаркУ їіцутитсноК 72 о  ,коділсан кя ,ум –  ідялгив у вітшок яннесенв 

іцкнуф ялд віжеталп хивокзя’вобо о авун  яннечепзебаз ат идалв їончілбуп янн

з ,автсьліпсус огоьсв яччулопогалб а  їоньлаіротирет ат ітсонжелазен ,инзичтіВ тсих

вз ьтивонатс инїаркУ ітсонсіліц о  .инидюл козя'вобо йинтор Т ка идалкирп і  анжом 

жводорп и  .ит  

г і инидюл икзя'вобо інйіцутитснок ,укоб огошні З  ьтюапутсив анинядамор

 хїовс яннанокив ялд аважред єувотсирокив йикя ,мобосаз минчидирю )ьтюугулс(

амонзір у тнемуртсні йеЦ .йіцкнуф хинтін ннатсо ”хакур“  і мивойід іловод є їоь

мивилжав  юоважред юокьснїаркУ дереп ьтяотс ікя ,іліц і яннадваз іт ан удялго з 

ан  .іпате умонсачус  

 інвонсо итімузор отянйирп иважред имяіцкнуф діп іцуан йінчидирю В

на  іліц ,яннечанзирп еньлаіцос і ьтсінтус ясьтюажарив хикя в ,ітсоньляід її икмярп

жред яннадваз і у мовтсьліпсус юннілварпу оп ива  і хамроф йї хиннаматирп 

тем о їіцкнуФ“ .хад  оп ітсоньляід її икмярпан інвонсо кя итичанзив анжом иважред 
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 хиньліпсус котивзор ан увилпв мзінахем ичюачюлкв ,мовтсьліпсус юннілварпу

”вісецорп 1. 

 ,каТ .имаканзо иминзір аз ьтюукіфисалк хї і ,інтінамотагаб иважред їіцкнуФ

 хї ютсінавомярпс і мобатшсам аз по ялід ю  ичюузіланА .іншінвоз і іншіртунв ан ьт

ер а .Л ,ьтсінсйід уньл  .А   йікьсйісоР йінсачус ощ ,уквонсив од ьтидохирп авозороМ

 іннаматирп іважред ікат  ;яддалводоран яннечепзебаз :їіцкнуф іншіртунв 

ке о арп инорохо ;анчіголоке ;яннавуктадопо ;аньлаіцос ,анчімон  добовс і в

 мірк ,йіцкнуф хіншінвоз оД .укдяроповарп і ітсонноказ яннечепзебаз ,нядаморг

шні огоьсу о инїарк уноробо ьтисондів ротва ,ог 2  яннадів вітемдерп онвосотС .

жред а .І  ив  .Л   їіротирет тсихаз і яіцазінагро )1 :йіцкнуф ипург ікат єялідив оличаБ

тсорп і ор  )2 ;у  )3 ;овтцинтіборвіпс ендоранжім і утетінеревус яннечепзебаз

с і йивоварп о  уктивзор огончімоноке яннечепзебаз )4 ;яннелесан тсихаз йиньлаіц

з )5 ;инїарк а  їочровтоноказ янненсйідз )6 ;инїарк уктивзор огоньлаіцос яннечепзеб

хооварп і о  )7 ;ітсоньляід їоннор  зі яідомєазв ,вінагро иметсис яіцазінагро

морг иматутитсні а ьліпсус огокьсняд с яннілварпуомас имаруткуртс і авт 3.  юовс У 

.Ю угреч  .А   їончитілоп яннечепзебаз :ьтисондів иважред йіцкнуф од воримохиТ

лібатс ь цинмєирпдіп яннамиртдіп і икімоноке яннавюлугер ,ітсон  янняирпс ,авт

ктивзор о  ,икепзеб яннечепзебаз ,идорирп анорохо ,ирутьлук і икуан ,итівсо ів

ім ж овтцинтіборвіпс ендоран 4  .  

 итуб ьтужом иважред йіцкнуф китсиреткарах одощ идялгоп інавонопорпаЗ

 .иважред їокьснїаркУ йіцкнуф икитсиреткарах ялд і інатсирокив  

дігЗ  он  зі  їоньлаіротирет і утетінеревус тсихаз инїаркУ їіцутитсноК 71 .тс

ліц і  є икепзеб їонйіцамрофні ат їончімоноке її яннечепзебаз ,инїаркУ ітсонс

авйан ж .удоран огокьснїарку огоьсв юоварпс ,иважред имяіцкнуф имишівил  

хаз унокаЗ огонвонсО 56 .тс од ондівопдіВ елазен ,инзичтіВ тси ж  ат ітсон

рГ .нядаморг її мокзя'вобо є инїаркУ ітсонсіліц їоньлаіротирет о  инядам

 ондігЗ .уноказ од ондівопдів убжулс увокьсйів ьтюавубдів монокаЗ зі  инїаркУ 
                                                

1 .Л авозороМ  .А  патэ моннемервос ан автсрадусог огоксйиссоР иицкнуФ  .оварп и овтсрадусоГ // е –  .3991 –  .6 № – 
.С .89  

2 .Л авозороМ  .А  епатэ моннемервос ан автсрадусог огоксйиссоР иицкнуФ  . – .301 .С  
3 яитивзар ымелборП .иицаредеФ йоксйиссоР в ьтсалв яаньлетинлопсИ  .И .дер .втО /  .Л   .оличаБ – .М тсирЮ :  ,ъ

 .8991 – .161 .С  
4 Т .Ю воримохи  .А  .оварп и овтсрадусоГ // йителотс ежебур ан овтсрадусоГ  –  .7991 –  .2 № – .С .13  
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„ бо йивокьсйів йиньлагаз орП о убжулс увокьсйів і козя'в ”1  йивокьсйів йиньлагаз 

бо  лиС хинйорбЗ яннавуткелпмок яннечепзебаз юотем з ясьтєюлвонатсв козя'во

 ікя ан( инїаркУ од ондівопдів   ,инїаркУ аноробо анедалкоп їіцутитсноК 71 .тс 2 .ч

ц їоньлаіротирет ,утетінеревус її тсихаз і іл с  хишні ат )ітсоннакротоден і ітсон

з од ондівопдів хинеровту  жокат а ,ьнавумроф хивокьсйів инїаркУ вінока

 козя'вобо йинйіцутитснок ,монич микаТ .инїаркУ утсихаз од яннелесан аквотогдіп

тирет ,инзичтіВ утсихаз оп инїаркУ нядаморг о  ітсонжелазен і ітсонсіліц їоньлаір

сйів є огокя їіцазілаер мроф з юєіндо ,инїаркУ ь с авок  оьндересопзеб ,абжул

 утсихаз оп ”иважред їіцкнуф їошівилжавйан“ яннанокив ан йинавомярпс

 .инїаркУ ітсонсіліц їоньлаіротирет і утетінеревус  

 иманядаморг яннажредод і єяирпс иважред їіцкнуф їєіц юнненсйідЗ

тснок и  ондігз ,каТ .норобаз хинйіцут  зі итсноК 73 .тс  ясьтєяноробаз инїаркУ їіцут

 йітрап хинчитілоп ьтсіньляід і яннеровту  ат  інмаргорп ,йіцазінагро хикьсдаморг

 унімз ,инїаркУ ітсонжелазен юіцадівкіл ан інавомярпс хикя їід оба іліц

 і утетінеревус яннешуроп ,мохялш микьциньлисан удал огонйіцутитснок

лаіротирет ед ітсонсіліц їонь р  яннелпохаз енноказен ,икепзеб її вирдіп ,иваж

 ,їончінтежім яннавюлапзор ан ,автсьлисан ,инйів уднагапорп ,идалв їонважред

агясоп ,іченжоров їонйігілер ,їовосар н  я’вородз ,инидюл идобовс і аварп ан ян

ок яннажредод миц з мозаР .яннелесан нс  ен ітем ан єам норобаз хинйіцутит  ешил

 ,удал огонйіцутитснок її ,инїаркУ ітсонсіліц їоньлаіротирет і утетінеревус тсихаз

ж унорохо й ела ,ітсоньлібатс ітсондіг ,ітсеч ,я’вородз ,ятти  і галб хишні ат 

вту ,добовс і варп її ,инидюл йетсонніц е чепзебаз і яннеждр  минволог є хикя янне

 идокш итавадваз ежом ен ітсонсалв яннатсирокив ,каТ .иважред мокзя'вобо

 .)14 .тс( нядаморг ітсондіг ат мадобовс ,маварп  

 од сіндів нокаЗ йинвонсО инїаркУ икепзеб їончімоноке яннечепзебаЗ

ан й ав кандО .иважред йіцкнуф хишівилж ц яннанокив  юоварпс жокат є їіцкнуф їєі

 миц з укзя’вз У .иважред анинядаморг огонжок отбот ,удоран огокьснїарку огоьсв

 ... идокш итавадваз ежом ен ітсонсалв яннатсирокив“ ощ ,ясьтєюлвонатсв

                                                
1 аркУ нокаЗ :убжулс увокьсйів і козя'вобо йивокьсйів йиньлагаз орП ї  в ин в йинйіціфО // 99.20.81 дів .дер  кинсі

 .инїаркУ –  .9991 –  .82 № – .9631 .тС  
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ретні е миньлопоном яннавижволз ясьтєаксупод ен“ ,)14 .тс 7 .ч( ”автсьліпсус мас  

натс о  ансівосорбоден ат їіцнерукнок яннежембо енрімоварпен ,укнир ан мещив

кнок у .)24 .тс 3 .ч( ”яіцнер  

 еньланоіцар ,ащиводерес огондорирп огоьншилокван анорохО“

ирокив с  ялд икепзеб їончіголоке яннечепзебаз ,вісрусер хиндорирп яннат

 инидюл ітсоньляідєттиж –  огоньлаіцос ат огончімоноке оголатс авому анмє’дівен

аркУ уктивзор ї  ,”ин –  унорохо орП" инїаркУ унокаЗ ілубмаерп в ясьтєушологорп 

”ащиводерес огондорирп огоьншилокван 1  з миндо є яртівоп енрефсомтА“ .

ттиж хинвонсо є ондорирп огоьншилокван вітнемеле хивилжав ов  ,”ащиводерес ог

– чанзаз а ”яртівоп огонрефсомта унорохо орП" инїаркУ унокаЗ ілубмаерп в ясьтє 2  .  

 миньланоіцан минвонсо є ялмез їіцутитсноК 41 .тс од ондівопдіВ

стагаб т  ондігЗ .иважред юонорохо юовилбосо діп єавубереп ощ ,мов  зі  61 .тс

ончіголоке яннечепзебаз  ан игавонвір їончіголоке яннамиртдіп і икепзеб ї

 ифортсатак їокьсьлибонроЧ вікділсан янналодоп ,инїаркУ їіротирет –  ифортсатак 

ам огонратеналп с  мокзя'вобо є удоран огокьснїаркУ уднофонег яннежеребз ,убатш

локЕ .иважред о окван натс йикат єачанзо акепзеб анчіг  огондорирп огоьншил

рес е  їончіголоке яннешрігоп яннеждерепоп ясьтєучепзебаз умокя ирп ,ащивод

нив ат иквонатсбо и унокаЗ 05 .тс( йедюл я’вородз ялд икепзебен янненк  орП„ 

”ащиводерес огондорирп огоьншилокван унорохо бо хиц юннанокиВ .) о  вікзя'в

 ьтюяирпс иважред іцутитснок хикат инїаркУ иманядаморг яннажредод й хин  

ьнежолоп  і юіцаутис унчіголоке итавушрігоп ... ежом ен ітсонсалв яннатсирокив“ :

з ен йиназя’вобоз нежок“ ,)14 .тс( ”ілмез ітсокя індорирп а  удокш итавюідоп

... ідорирп тс( ”иктибз мин інадваз итавуводокшдів .)66 .  

 ондігЗ  зі 45 .тс 5 .ч  инїаркУ їіцутитсноК  яннежеребз єучепзебаз аважред 

ротсі и  єавижв ,ьтсінніц унрутьлук ьтялвонатс ощ ,віткє’бо хишні ат котя’мап хинч

хаз о оханз ікя ,удоран йетсонніц хинрутьлук унїаркУ в янненревоп ялд від  ясьтяд

опдіВ .имажем її аз ондів  удокш итавюідопаз ен йиназя’вобоз нинядаморг нежок 

                                                
1 унорохо орП  ітсомодіВ // ).под і .мз зі( 19.60.52 дів РСРУ нокаЗ :ащиводерес огондорирп огоьншилокван 

охреВ в  .РСРУ идаР їон –  .1991 –  .14 № – .645 .тС  
2  .инїаркУ идаР їонвохреВ ітсомодіВ // 1002.60.12 дів инїаркУ нокаЗ :яртівоп огонрефсомта унорохо орП –  .1002 – 

.84 №  – .252 .тС  
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лук ь  ,ичюяирпс  ,)66 .тс( иктибз мин інадваз итавуводокшдів ,інищдапс йінрут

йідз  ,монич микат с у ьнадваз хїовс юоважред юннен  .ірефс йіц  

од ондівопдіВ ”утівсо орП" инїаркУ унокаЗ илубмаерп 1  атівсо –  авонсо 

тні е  уктивзор огончімоноке ,огоньлаіцос ,огонвохуд ,огонрутьлук ,огоньлауткел

псус і  ... яннечагабз ...“ є огошні огоьсу мірк итівсо юотеМ .иважред і автсьл

уткелетні а  яннещивдіп ,удоран улаіцнетоп огонрутьлук ,огочровт ,огоньл

,удоран янвір огоьнтівсо  иминавокіфілавк автсрадопсог огондоран яннечепзебаз 

рП .”имяцвіхаф и умоч  утівсо єанзив анїаркУ унокаЗ огоьц 4 .тс од ондівопдів 

фс юонтетироірп е оньлаіцос юор -  уктивзор огонрутьлук і огонвохуд ,огончімоноке

З .автсьліпсус а пзеб е бо анакилкоп енечанзазещив итич  аньлагаз анвоп авокзя’во

 ьтсінталпозеб і ьтсінпутсод єутнараг аважреД .)їіцутитсноК 35 .тс( атівсо яндерес

 .итівсо їоьндерес їоньлагаз їонвоп ,їоньлікшод  

 кодяроповарп і ьтсіннокаЗ –  і иважред ітсоньляідєттиж їоньламрон авонсо 

 яннамиртдіп ялД .автсьліпсус  ,ондіхбоен івтсьліпсус в укдяроповарп і ітсонноказ

 і їіцутитсноК ьсилавужредод оньлихуен і оровус инелч огой ісв бощ ,есв аз шреп

 .тс( йедюл хишні ьтсіндіг і ьтсеч ,идобовс і аварп ан илагясоп ен ,инїаркУ віноказ

редод і єяирпс ітсонноказ юннечепзебаЗ .)86  .тс( норобаз хинйіцутитснок яннаж

 ,їорбз зеб і онрим яситарибз иробз ан аварп їіцазілаер ирп нядаморг укзя'вобо ,)73

 оговецсім инагро ич идалв їочванокив инагро ец орп итащівопс онсачваз

рвомас я .)93 .тс( яннавуд  

оз йинжок ощ ,єюлвонатсв инїаркУ яіцутитсноК  итавучалпс йиназя’воб

по  еЦ .)76 .тс( моноказ хинелвонатсв ,харімзор і укдяроп в  ,иробз і иктад

тнурґбо о  і івтсьліпсус у єавижорп йикя ,анинядаморг і инидюл од агомив анав

тсирок у  аважред віктадоп юогомопод аз емаС .ітсоньляід їонважред имагалб ясьтє

ебаз з еп оньлагаз яннанокив єуч  єавивзор ,нядаморг укепзеб ,маргорп хиньлаіцос

ноке о  огоьсу хасеретні в я’вородз унорохо ,урутьлук і укуан ,утівсо ,укім

в діВ .автсьліпсус и я'вобо яннанок юорім юончанз иробз і иктадоп итавучалпс укз  

анокив ьтижелаз н ос їєовс юоважред ян  огокориш яннечепзебаз ,їіцкнуф їоньлаіц

даморг янненсйідз я оньлаіцос в добовс і варп иман -  відив хишні ,ірефс йінчімоноке

                                                
1  .инїаркУ идаР їонвохреВ ітсомодіВ // 69.30.32 дів .дер в инїаркУ нокаЗ :утівсо орП –  .6991 –  .12 № – .48 .тС  
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ляід їонважред ь  сач йилавирт ощ ,итичанзаз ділС .ні .т і ітсонтадзоноробо ,ітсон

цутитсноК і 'вобо йинвонсо кя ясолачабдереп ен  инїаркУ ює  аталпс нядаморг козя

бз і віктадоп о  їонтавирп котивзоР .натс йивонйам хї орп йіцаралкед яннадоп ат вір

 ирефс яннежувз енчанз ,овилжав ощ ,і автцинмєирпдіп адобовс ,ітсонсалв

нсалв їонважред о  хинчібонзір юннанокив доіреп йикьснядар в алавугулс акя ,ітс

іцкнуф  інокаЗ умонвонсО в яннелпірказ ітсондіхбоен од олевзирп ,иважред й

 йец іпате умонсачус аН .инїаркУ нядаморг укзя'вобо оговон онсікя инїаркУ

н козя'вобо а  єавуб  оговилбосо  .яннечанз  

 їововарп кя вікзя'вобо хинйіцутитснок ьтсінніц аньлаіцос ,монич микаТ

фо имр  ьтюапутсив инов ощ ,умот в єагялоп иважред і ибосо укзя’взомєазв  миндо

 зі идирю ч вібосаз хин  іналп умоьц в і йіцкнуф хїовс юоважред яннанокив 

ирпс інакилкоп я  ітсонжелазен і ітсонсіліц їоньлаіротирет ,утетінеревус утсихаз ит

рохо ,инїаркУ о  огонйіцутитснок ін  ,анинядаморг і инидюл добовс і варп ,удал

ке юннечепзебаз о  і ітсонноказ ,иважред икепзеб їончіголоке ат їончімон

анокив ,укдяроповарп н .їіцкнуф їоньлаіцос юоважред юн  

 иминйіцутитснок жім вікзя’вз і йелеларап кушоп йишьладоп ичюужводорП

мосецорп і имакзя’вобо  ен анжом ен ,иважред їововарп  інїаркУ в иводубоп 

евз р  ат ипорвЄ їондіхаЗ їітаркомед їотунивзор ханїарк В .енпутсан ан угаву итун

 етунивзор єуноіцкнуф ед і имивоварп ясьтюажавв уварп оп ікя ,АШС

снядаморг ь ,оливарп кя ,і варп отагаб инидюл у ,овтсьліпсус ек  інвонсо ирт 

лп )1 :икзя’вобо а  )3 ;анйісефорп ен анов ощкя ,їімра в итижулс )2 ;иктадоп итит

і аварп итажавоп н  в інелпірказ оьндересопзеб икзя’вобо іЦ .нядаморг хиш

 і ела ,автсвадоноказ огончотоп інвір ан ясьтююлвонатсв ішні ж ісВ .хяіцутитснок

 .отагабен хї арку ,ежтО ї  дівсод итавухарв ьтсівилжом вам ьцевадоноказ йикьсн

авд отбот ,вікзя’вобо ьтсікьлік ж укат итивонатсв і ипорвЄ їондіхаЗ нїарк -  ,ирт

іцутитснок икьліт ен бощ й  їововарп матраднатс иладівопдів идобовс і аварп ін

арз микьсйепорвє ,иважред з о й ела ,мак  6991 инїаркУ юєіцутитсноК аЗ .икзя’воб

рг і инидюл у вікзя’вобо .р о  хяіцутитснок у жін ,ешьліб ічиртв ежйам анинядам

 .удохаЗ нїарк  
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 огоьн ан ьдівопдіВ ?кат ец умоч :яннатипаз єакиниВ  ивому аз авилжом

яннелвонатсв киннич ві о далкс йинсікьлік ан илунилпв ікя , вікзя’вобо хинвонс  кя 

у і кат ,їітаркомед їотунивзор ханїарк оК в н  ец ,угреч юовс В .инїаркУ їіцутитс

емокер інчиткарп итиборив угомз ьтсад н  ан яннелвонатсв одощ їіцад

 хї їіцнеднет итазакоп і вікзя’вобо угясбо огоньламитпо інвір умонйіцутитснок

онйіцутитснок п учжилбйан ан яннавюлугер ог е  умончігетартс в ат увиткепср

.іналп  

 ец індогоьс ,юоважред юововарп инїаркУ яннешологорп ан ичюажавзеН

 иважред їововарп інїаркУ в иводубоп сецорП .ьтсіньлаер жін ,атем ешдивш

 аважред ашан ощ ,мит ясьтєюндалксу єавубереп ереп ан  оговс іпате умондіх

 рефс хісу юозирк юонметсис юолавирт ясьтєуждоворпус ец а ,уктивзор

ліпсус ь окитілоп ,їончімоноке :яттиж огон -  В“ .їончіголоеді ,їонвохуд ,їововарп

пе  орокс еторп ,ясьтядовв ,вікзя’вобо хинчидирю арефс ясьтєюришзор зирк идоір

ценз і  ,ясьтююн  отх ,хит од ,упілсв илокні инов ясьтюувосотсаз умочирп ,їіцкнас

вдіп“ е  огочюатсорз ітсонвиткефе юізюлі итировтс бощ ,”укур діп ясьтенр

ажред в у ьсО .усумирп огон  орп омировог отагаб :исолог итуч овилбосо исач ікат 

 олам ,аварп – ”икзя’вобо орп 1 дапив ен умоТ .  ьцевадоноказ йикьснїарку овок

за  ,вікзя’вобо ьтсікьлік ундівопдів .р 6991 инїаркУ інокаЗ умонвонсО в валк

гаман а  ,кодяроп автсьліпсус ьтсіньляідєттиж в итсенвирп юогомопод хї з ьсичю

ицсид п рп иводубоп имавому иминнімдоен є ікя ,ьтсінавозінагро ,уніл а  їовов

ед  .иважр  

у вікзя’вобо яннанокиВ  їокосив улис в удохаЗ ханїарк  і їоньлагаз  їововарп

ітсомодівс їоньліпсус ,ирутьлук ітсоньлатнем ,  ,оливарп кя ,є нядаморг 

ц ясьтєагіретсопС .миньліворбод і  їововарп ьневір йищив мич :ьтсінрімоноказ авак

упоп мич ,удоран ирутьлук ял р  хинбірд ешнем мит ,ітсонянхулсоноказ яеді ашін

рп вісипирп хинчитаркорюб и інїарк в ясьтєамй 2  итиловзод анжом їіцаутис йікат В .

укат ібос у нилагорп ьтсінвяан кя ,шікзор  хивоварп яннавюлумроф ,івтсвадоноказ 

азілатед хї зеб віпицнирп інвір ан ешил вісипирп  їіцутитснок інчисалк ,каТ .їіц

                                                
1  :.виД .И нихуртеП  .Л  .)юьтсонпутсерп с ыбьроб ерефс в( ьтсалв и кеволеЧ –  .9991 ,ътсирЮ :.М – .06 .С  
2 .И нихуртеП  .Л  алв и кеволеЧ юьтсонпутсерп с ыбьроб ерефс в( ьтс  . – .95 .С  
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ртсба ьтююлумроф а в інтк игоми  итавужредод  ,кодяроп йинйіцутитснок“

со ьтсеч ,ноказ йиньларом о іттатс( ”иб РФ їіцутитсноК 5 ,2  йиньліпсус“ ,)Н

добовс ,кодяроп у пс , іттатс( ”ьтсінвір ,ьтсівилдевар  ,)їінапсІ їіцутитсноК 61 ,1 

ірбод“ рГ їіцутитсноК 22 .тс( ”иварн е  22 .тс( ”туборбод йиньліпсус“ ,)їіц

 ,)їінопЯ їіцутитсноК  итяід„ ,)їідналрІ їіцутитсноК 04 .тс( ”ьларом„ і ”кодяроп„

 їіцутитсноК їоньларедеФ 5 .тс( ”мрон хивоварп од ондівопдів онсівосорбод

 )їіцаредефноК їокьсрацйевШ ірказ зеб івопдів яннелп д  є ен ощ ,укзя’вобо огон

 .сан ялд минреткарах  

віцнакирема ьтсінянхулсонокаЗ яннірок екобилг єам ,морімирп ,  і  є

вікиннич хинзір юєід ьсалавувохив аноВ .ітсоньлатнем хї юоводалкс юончінагро , 

олгна ьнелесоп хишреп усач з ежу ичюаничоп - цнакирема  .їілгнА йівоН у ві

Т  і яннеждораз удоіреп їіцазілівиц їокьснакирема ьтсінтубомас ,реткарах ,їіцидар

 у тівс у вошйив йикя ,”іциремА в юітаркомед орП„ іровт у васипо яннелвонатс

р 5381 інчіс .  ед сіскелА чяід йинчитілоп і голоіцос йикьзуцнарф йинтадив ,

ьлівкоТ  є яннежеретсопс огоЙ .віцясім ьтя’вед юокиремА вавужородоп йикя ,

 васип кЯ .инїаркУ їонсачус ялд иминсирок итатс ьтужом і имивакіц йаркв

яннечанз огокилев іцнакирема ,ьлетилсим овилбосо і ,ітівсо йікьсдаморг илавадан  

 ,игаву од ичуреБ„ .йетід – ясолачанзаз   ,іноказ в –  горов ,анатаС ощ ,ткаф йот  

 і ,юорбз ушінтугомйан юовс йедюл івтсалгівен у ьтидоханз ,огокьсдюл удор

 в илунак ен ,имакьтаб имишан идюс інесенирп ,яннанз иба ,ет орп ьсичюулкіп

ереп йетід іннавохив у ощ ,ет игаву од ичуреб ;имин з мозар яттубен  місуд

юоьндопсоГ юогомопод з им ,аважред анелвакіцаз  ,исипирп ясьтюадоп ілаД ”...

ощ  і мокліц їілгнА йівоН в ікя ,хадаморг хісв у лікш яннеровтс ьтюачабдереп 

 віфартш юозоргаз діп вілетиж хісу ьтюузя’вобоз і ,.р 0561 ясилидревту ончотатсо

мирту ебес ан итязу  хинелесанотсуг шьлібйан у бісопс йикат У .лікш хиц янна

 ,мит аз итижетс алам адалв аньлапицінуМ .илокш іщив ясилавюровтс ханоігер

 ан фартш итадалкан оварп алам адалв ;илокш од йетід хїовс илалисдів икьтаб бощ

т в ;игомив їєіц илавунокив ен ікя ,вікьтаб хит  арокопен акат илок ,укдапив умо

 єовс діп унитид аларибаз ,инидор ьлор ебес ан аларб адаморг ,ілад й алавирт
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 і адорирп амас алилідан хї имикя ,варп йетід хиц вікьтаб алялвабзоп й яннавулкіп

”ясилавувогулсоп онагоп кат инов имикя 1. 

кирема ьтсачу яндересопзеБ чанзоп жокат віноказ іннеровт у віцна  ан ясили

 .ітсонянхулсоноказ хї ндораН  васип ,віноказ яннеждохоп е  отсач екя ,ьлівкоТ 

 юннатсорз єяирпс монич минживовид ,ітсордум ат ітсонсікяорбод йінхї ьтидокш

ітсонтугом їоьнхї 2 б йиладвен йикя иб чоХ . даморг ,ноказ ву  хинечулопС иня

Ш  од кя икьліт ен огоьн од ясьтялватс й усумирп зеб огой ьтюунокив вітат

 ан кя огоьн ан ясьтялвид иноВ .иварпс їонсалв од кя й а ,ітсошьліб утатьлузер

амен іциремА В .ьтсачу ьтуреб инов йікя в ,укдуробо є  огонйікопсен й огоннелсич 

дюл украшорп  оговс ан кя ,юорзодіп ат мохартс із ноказ ан б ясиливид ікя ,йе

 мокліц исалк ісв ощ ,ититімоп ен анжом ен ,икапваН .агоров огондорирп

 ьцерізв ан ьсощ огоьн од ьтюавучдів й ,анїарк евиж имикя аз ,маноказ ьтюярівод

івобюл їокьсвікьтаб 3. 

удагз кя ,монич микаТ  вав  .А  й отхін хататШ хинечулопС у ,ьлівкоТ ед

 ,есв онтюлосба итинич оварп итам ежом інїарк йіньлів у анидюл ощ ,вам ен икдаг

їен в ,икапван ;ясьтєажабаз йї огоч анинядаморг у кя  шьліб ещ ясиливя’з 

ьдуб у жін ,інтінамонзір - икзя’вобо ,ханїарк хишні в огок 4.  васип кя ,їілгнА В 

 ощ ,єажавв кяндіб йіннатсо ьтіван ,ьлегеГ удобовс і катдів а ,оварп єам  , ела  йот в 

ьтсіньладівопдів і сач еж ещивонатс єовс аз 5. 

 ”ітсонянхулсоноказ“ козарз ан икнідевоп і ітсомодівс їововарп ипитоеретС

 ,иниччеміН ,їілгнА ялд інреткарах  ипитоеретс а ,нїарк хикьсваниднакс

обоп“ ю  яннечамулт огоньлівод“ ,”умзілігін огончидирю“ ,”уноказ йіцкнас яннав

 утетироірп ж ипитоеретС .їісоР ялд имивопит є ”ітсоньляідзеб їововарп“ ,”аварп

ігілер й важред хикьснакирфа юннелесан іннаматирп мрон хишні ат хин 6  . У 

іншилок ітсошьліб кілбупсер х  варп яннечепзебаз огоньларом огонцім єамен РСРС 

 зеб А .ітсотсибосо унілпицсидомас умодівс ан ясоларипс б екя ,инидюл добовс і

 ,їіхрана ,усоах од ьтудев инидюл аварп і яітаркомед инілпицсидомас їокат
                                                

1 ьлівкоТ ед сіскелА  .  .іциремА в юітаркомед орП – .94 .С   
2 ьлівкоТ ед сіскелА  .  .іциремА в юітаркомед орП – .002 .С    
3 ьлівкоТ ед сіскелА  .  .іциремА в юітаркомед орП – .102 .С   
4 ьлівкоТ ед сіскелА  . аркомед орП  .іциремА в юіт – .27 .С   
5 .Ф .В .Г ьлегеГ  .аварп яифосолиФ – .172 .С  
6 .Ю воримохиТ  Г  .А  .оварп и овтсрадусоГ // йителотс ежебур ан овтсрадусо –  .7991 –  .2 № – .С .23  
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кділсан хинавучабдерепен автсьліпсус ялд ві 1  . .Р укмуд аН  .С   в“  ,авозяінйаБ

 ен дівидні івтсьліпсус умокьсйісор єам   огот учоп т ят  і ітсоньладівопдів їововарп 

ндіхаз нядаморг ялд енреткарах екя ,укзя’вобо о  ощ ,їітаркомед їокьсйепорвє

горп йивоварп йикьсйісороньлагаз єюндалксу овєттус ”сер 2  і еннаматирп еЦ .

 яннанокивен евосам минйіцидарт ен олам  є сан ялД .инїаркУ манядаморг

лев яттянйирп юобос аз енгят ощ ,вікзя’вобо и  хинвитамрон хировус ітсокьлік їок

морг яннавукялаз ан хинавомярпс ,вісипирп а  хї аз имакділсан имивилтяирпсен няд

желанен рп іткепса умоьц В .яннанокив ен и лк а  ан яннелпірказ итуб ежом мод

 огокя ,инїаркУ иловмис інважред итавунаш укзя’вобо інвір умонйіцутитснок

З .йіцутитснок хикьсйепорвє з йіндож в єамен а івоньлаг  ітсошьліб ялд ощ ,омод

нядаморг  ,инїарк їєовс од івобюл улис в вс  ого   віттучоп хинчитоіртап ,удоран

тс віловмис хинважред яннавунаш а  єубертоп ен ощ ,ткаф йинйачивз ьтивон

.яннавутнемалгер огововарп  ,олімузорЗ   укзя’вобо огонбідоп яннелвонатсв ощ

онтеркнок угреч юннатсо в ен онелвомуз -  яннелвонатс имавому иминчиротсі

їарку  ,иважред їовон од игавоп іннеждревту в юобертоп ,ітсонважред їокьсн

 .икіловмис їоньланоіцан ,йіцутитсні хиндалв ж АШС В аз ,удалкирп од ,  мяннешір 

нвохреВ о С ог у .имин з яннеждовоп енвисерпер ьтіван ясьтєяловзод уд   ,каТ

С йинвохреВ нйіцутитснокен ванзив АШС ду  од ибосо янненгятирп ми

енчілбуп аз ітсоньладівопдів уропарп огоньланоіцан яннелапс  ан юіцкаер кя 

идалв їонйіціфо укитілоп , їовс яннежарив бісаз кя їід ікат ишвавутерпретні х 

 ондігз А .ьнанокереп і відялгоп  зі  ежом ен сергноК .р 9871 аварп орп ялліБ 1 .тс

у оказ итавюлавх ин  ,комуд яннежарив ,укурд ,аволс удобовс илавужембо б ікя ,

йіцитеп ат віробз ,яннадівопсорів 3  аньланімирк анечабдереп ж інїаркУ В .

 йинчілбуп аз ьтсіньладівопдів с( ималовмис иминважред дан мулг КК 833 .т  

У инїарк  .)  

їовс од віцнїарку яннелватС  ен вікзя’вобо х єакилкив  ешил і умзімитпо 

 ибжулс їончіголоіцос яннавутипо ,каТ .яннеждревт ещив енелволсив єуждревтдіп

                                                
1 ч аварП акеволе  .чивексЯ .С .Я  и авєсуГ .Д .А .дер .щбо доП / еибосоп .бечУ : – .06 .С  
2 возяинйаБ .Р  .С варП // тетилатнем йововарп йиксйиссор и еинанзосоварП о  .еинедев –  .0002 –  .2 № – .С .83  
3  .атребліГ авітС ат носірраГ ніроМ .дер діР / .гна з .реП :АШС удуС огонвохреВ яннешіР .аволс адобовС –  :.К 

 .4002 ,амитпО – 331 .С -   .551   
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орп ьтачдівс авокмузаР уртнеЦ юошні ич юєіт  йедюл хидолом %65 ешил ощ ,ет  

рім юо пв йикя ,роткаф кя юонїарк дереп козя’вобо йівс ьтюанзив  хї ан єавил

 і яттянйирпс тнєіціфеок ощ ,ет і яннєокопеназ єакилкиВ .яттиж еннедкясвоп

 акніцо яндерес( вікничв хиньларома і хинноказиторп яннадварпив аз  01 - ньлаб  юо

юолакш  ончанз идюл ідолоМ .відід і вікьтаб дерес жін ,йищив онвя ідолом дерес )

варпив ешгел  віктадоп италпс дів яннелиху :ьтюувод –  вікьтаб у( 5,4 –  відід у ,8,3 

–  икжідарк ;)9,2 –  .)6,1 і 2 иторп( 3,2 юєіндо ьтюажавв ьтсінянхулсонокаЗ  зі 

жавйан 2,6 і відід %6,7 ешил инидюл йетсокя хишівил  жін шьліБ .хидолом %

5,12( анидюл адолом атя’п анжок онгі )% %7,31 хикат вікьтаб дерес ,ноказ єур 1. 

 козя’вобо онелвонатсв инїаркУ їіцутитсноК в ощ ,ет й угаву ебес ан єатревЗ

 ,оміжакс ,ен а ,йедюл хишні ьтсіндіг і ьтсеч ,идобовс і аварп ан итагясоп ен

ечдівс є жокат еЦ .йедюл хишні идобовс і аварп итажавоп козя’вобо  мянн

ноказ о  нядаморг ирутьлук їововарп ьневір йикьзин ощ ,огот яннелмодівсу огочвад

ркУ а  ,яситавідопс иватсдіп єад инї ”итагясоп ен“ козя’вобо емас ощ  йинад ан 

 аварп итажавоп козя'вобо жін ,инїаркУ нядаморг ялд  минтянйирп шьліб є тнемом

бовс і о чоп ан еЩ .ид .П яттілотс ХХ укта   ан яітаркомеД“ іттатс у вецдорогвоН

іродзор ж  йикя ,доран небіртоп їітаркомед янненгясод ялд ощ ,вавюлсеркдіп ”іж

 ,юобос мимас яннілварпу од вірзод єюлмодівсу йикя єажавоп і аварп їовс  ,іжуч 

музор і єю ежембоомас од йинтадз і икзя’вобо їовс  їончитілоп атосив акаТ .янн

мас о  мировус і мигвод ясьтєавубан анов ,узардо ясьтєад ен илокін ітсомодівс

 дереп ясьтялватс ікя ,яннадваз іщив і ішіндалкс мич І .модівсод мивєттиж

б мит ,юоважред і  ,удоран ітсолірз їончитілоп огоьц ялд ясьтєагамив ешьл

яирпс н  ян орирп їокьсдюл сир хищарк яннежурпан і ид лис хиньларом хісв 2  .  

о уктивзор її іпате умондіхереп умонсачус ан инїаркУ ялд умоТ п  юоньламит

 ,укзя’вобо огововарп кя инидюл од автсьліпсус гомив яннелпірказ ьледом є

їарк в онелборз ец кя ,упицнирп ен а ,увитарепмі варп менвір микосив з хан  їово

умочирП .нядаморг ирутьлук  і итичабдереп очвадоноказ жокат овилжав 

 микьзин з овтсьліпсус икьліксо ,яннанокив енжеланен хї аз ьтсіньладівопдів

                                                
1  :.виД аШ .Л анигн  иледен олакреЗ // морвок доп яинелокоп авД . –    .3002 – 71 №  . – яам 8  . – .4 .С  
2 возув ялд кинбечУ :акеволеч аварП / .Е .дер .втО  .А   .авешакуЛ – .352 .С  
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ір в  єамен“ :пицнирп єувотсирокив онеровтопс отсач ирутьлук їововарп мен

вопдів і оньлад   .”іноказ в ец ан иквізакв зеб ітс  

 вікзя'вобо хинвонсо ьтсікьлік ан вунилпв овєттус йикя ,вікиннич зі миндО

инїаркУ юєіцутитсноК аз ибосо ,  екьснядаморг ясолалкс ен ещ інїаркУ в ощ ,ет є 

 ясолавумрофс екя ,овтсьліпсус АШС і удохаЗ ханїарк в кя в ,анирац кя ,  є идюл йі

 кЯ .иважред укоб з урефс унтавирп хї в янначуртв огонавотнурґбоен дів иминьлів

Г ,омодів е  ебес ялд йинжок івтсьліпсус умокьснядаморг в ощ ,важавв ьлег – атем  ,

 адівидні ялд ешні ж есв – ощін 1 .Ж . - .Ф   микьснядаморг вачанзив ьлевеР

сьліпсус т ,екат кя ов  юонсалв аз умоьсв у ьтюід ікя ,нядаморг зі ясьтєадалкс ощ 

 юонважред дереп ютсіньладівопдів азоп і иважред иматка азоп ,юовитаіціні

лв а юод 2. .Д   мовтсрац“ миньліворбод овтсьліпсус екьснядаморг вавизан нірГ

за укзя’вобо мяттучоп минаворек ,”ітсонвитка їоньлаг ндів йедюл о онс  од нидо 

умоліц в идобовс иметсис їоньлаіцос од і огондо 3  .  екьснядаморг орп итировоГ

 ощ ,аткє’бус огонйітсомас кя анинядаморг юовяоп з ешил анжом овтсьліпсус

 минвеп минелідан ,автсьліпсус монелч миньлаудівидні ебес єюлмодівсу

арп москелпмок мовтсьліпсус дереп ьтсіньладівопдів есен сачондов і ,добовс і в 4. 

  минволог ясилавумрофс огокя идялгоп івокуан ,йикьцичеР .В ешип кЯ

накирема мовилпв діп монич оварп їіцидарт і инирткод їокьс  ,яннімузор

ньліпсус мороткаф мичюунімод є овтсьліпсус екьснядаморг  онов ,усергорп ого

юоважред дереп овтсневохрев евопицнирп єам 5 У .  есв єатс ханїарк хиводереп 

жавереп итиж ьтучох идюл ощ ,минтімоп шьліб вісеретні хинтавирп інирац в он  і 

минважред з ещиводерес енчитілоп єовс ьтююнжотото иджваз ен 6  .  ощ ,ончігоЛ“

г умоьц ирп ів єам овтсьліпсус екьснядамор д  ,”итетироірп иважред дів іннім – 

 єуждревтс ьцевокуан лібатс ,акепзеб ясьтюашилаз имин иважред ялд ощкЯ . ь  ,ьтсін

тироірп автсьліпсус огокьснядаморг ялд от ,ьтсінещихаз і кодяроп е  ьтюатс имат

                                                
1 .Г ьлегеГ  .В тсв .твА / аварп яифосолиФ цнясесреН.С.В .чемирп и .тс .пу  . – .0991 ,ьлсыМ :.М  – .822 .С  
2  :аз .тиЦ .В йикцичеР  .ыткепса еынноицутитсноК .ьтсонвитка яаксечитилоП –   .58 .С  
3  :аз .тиЦ В йикцичеР . ыткепса еынноицутитсноК .ьтсонвитка яаксечитилоП  . – .58 .С    
4  :.виД .О кюнпиркС  .В і їіроет имелборп :інїаркУ в аважред авоварп ,аньлаіцоС 01 оД .икиткарп -  яччір

 .яіфаргоноМ :инїаркУ ітсонжелазен –  .0002 ,инїаркУ НАН огокьцероК .М .В .мі аварп і иважред тутитснІ :.К –  .С 
.48  

5 В йикцичеР . ыткепса еынноицутитсноК .ьтсонвитка яаксечитилоП  . – .244 .С     
6 .В .В йикьцичеР  орп яіцневнок андоранжіМ  ансихазоварп акьсвікраХ / )ткеорп( идобовс їоньлауткелетні тсихаз

 .апург –  .1002 ,оілоФ :вікраХ  –  .01 .С  
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тнопс і мзіманид ,авитаіціні ,адобовс  яннавужемзор екаТ .ьтсінвитка анна

 ітсошьліб тсімз єачанзив онруткуртс і реткарах йикобилг єам вітетироірп

тснок и йіцут 1  . с миварксЯ огоьц мяннечдів  одощ яцвадоноказ огондіхаз діхдіп і є 

гер у .инидюл вікзя'вобо інвір умонйіцутитснок ан яннавюл ялд омемьзіВ п  удалкир

НРФ ,  .юобосо дереп иважред ітсоньладівопдів їонвомузеб яттяноп енелатсу є„ ед 

 ан емас ясьтибор тнецка івтсвадоноказ умошні в і інокаЗ умонвонсО в І

 ітсоньладівопдів ясьтєусотс ж оЩ .йіндо йін ан ешиЛ .иважред ітсоньладівопдів

вог отянйирп от ,ибосо  і аварп орп )акмуд авотубоп ат анчидирю ачюунап( итиро

”анинядаморг і инидюл икзя’вобо ікяед 2  отревдів єунсі ьтіван ж АШС В .

лватс енвитаген у ,ьнежембо удор огонзір од янне   .инидюл вікзя’вобо і ілсич умот 

нагіС .Г дранреБ , ебаз„ акя ,юодобовс ьсичююлпохаз  ялд увомудереп єучепз

”упутсоп огокьсдюл яннечохоаз огошьлібйан ,  ьнежембо од ясьтиватс онвитаген 

 .инидюл ( оваркся овилбосО хоьтагаб юіцизоп уньлагаз єажарбодів ец і . – .Л .Л ) 

ец  К яннеровтС“ іцарп у  оназакоп тсно Р ич удоран ялд їіцути  ікя ,икілбупсе

илубодз ”удобовс . р 1991 їіраглоБ їіцутитсноК яннежолоп імерко ичюузіланА ., 

в  ьтубаМ“ :васип ні добовс ялд ішінчепзебенйан  :75 іттатс в ясьтятсім яннежолоп 

)1   итуб ежом ен имаварп имиц )2 ;иминшуропен є нядаморг аварп інвонсо

отижволз увотсирокив ьтужом ен инов і ,  минноказ і маварп удокш ан яситав

 єакуш отх ,мит укмиртдіп унтотсі ьтюадан яннежолоп іЦ .бісо хишні масеретні

 ,”адокш“ ,”итавижволз“ аволС .добовс химерко янненсйідз итижембо ітсовилжом

 ощ ,ет орп яннелвяу дів ікелад ежуд ”исеретні інноказ“ м ибосо идобовс  ьтюа

минтюлосба діп итавубереп  ,мотсихаз   ідварпс єам ен аважред икьліт ощкя

яннежембо хї яннадварпив огонтотсі  іводус итад ен ьтужом яннежолоп інедеваН .

 ьтсіньляід яц ощкя ,ітсоньляід їонвеп янненсйідз итавутнараг игомз

нвеп ялд юовилтяирпсен ясьтемитажавв  ,І .даморг ич івтсьліпсус у лік хи

 оп ясьтумитатревз идюл илок ,итакеч анжом утатьлузер огокат емас ,огошьлібедз

варп хїовс тсихаз ”3. 

                                                
1  :.виД .В йикцичеР  ыткепса еынноицутитсноК .ьтсонвитка яаксечитилоП  . – .09 .С  
2  :.виД  .А волокоС Н.  од иеди то :овтсрадусог еововарП  ее цазилаиретам  .ии –  йынратнЯ« ППИ УГФ :даргнинилаК 

 .2002 ,»зюос – .971.С  
3 нагіС  ..Г дранреБ  .П .лгна з .реП :удобовс илубодз ікя ,икілбупсеР ич удоран ялд їіцутитсноК яннеровтС 

 .акучарД .С ат авохалаМ –  .3991 ,акилрО апилиП інемі їітаркомед тутитснІ :.К – 93 .С  
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 идялгоп івокуан ікат ,юотшерЗ ,  яннелвонатсв огонйіцутитснок акиткарп і кя 

инидюл вікзя’вобо і ьнежембо ,  діп ясилавумрофс  акя ,умзіларебіл инирткод юєід

”іннелсим умончитілоп умондіхаз в юєіголоеді юочюажавереп є„ 1  окьзилб ежв 

 .ьтілотс хіннатсо ховд   юошівилжавйан умзіларебіл ”огончисалк„ ялД

 огоьншінвоз ьтсінтусдів кя ьтюімузор укя ,адобовс є ютсінніц юоньларебіл

в янначуртв  адобовс ,секеК ножД ешип кя ,онйачивЗ .ьтсіньляід уньлаудівидні 

 з ьсалавухвотшіз ен  ибосо їєіндо ітсоньляід адобовс бощ ,юонежембо итуб єам

 анчисалК .ибосо їошні юодобовс ж юокат яннатип ан ьдівопдів аньларебіл  іц кя ,

в ,итичанзив онавотнурґбо анжом іжем  :идобовс їомас яннімузор з єавилпи

 ьтсівилжом ьтюащихаз ощ ,йід хиньлаудівидні яннежембо ікат икьліт інадварпив

 есв итибор бощ ,умот в єагялоп удяру ьлоР .ютсіньляід яситамйаз оньлів бісо хісв

я хажем у ,ирефс їонтавирп їошришйан яннечепзебаз ялд ендіхбоен  идівидні їок

ьтучох инов кя ,кат яттиж єовс итавувотшалв иминьлів ясьтюашилаз 2  икчот З .

 огончисалк вікинватсдерп хишіварксяйан зі нидо васип кя ,аларебіл уроз

 умзіларебіл XX  ноф гівдюЛ ьлетилсим йинчитілоп і фосоліф йикьсйіртсва .тс 

иважред яннадваз ,сезіМ  ,яттиж утсихаз іннечепзебаз у ончюлкив і онидє єагялоп 

 едй ощ ,есВ .ьнахізаз хикьциньлисан дів ітсонсалв їонтавирп і идобовс ,я’вородз

з йикя ,дярУ .молз є ,огоьц ілад яннадваз оговс яннанокив ьтсіма  ясьтемитагаман 

 узоргаз ьтировтс ощ ,окелад кат итидохаз  ю’вородз і юттиж ,іцепзеб йітсибосо

минагоп йаркв ,онсівз ,едуб ,ітсонсалв і ідобовс її ,ибосо 3 ощ ,ет є мивилжаВ . ,  кя 

 мзіларебіл„ ,їіроет їєіц икинватсдерп імас ьтюажавв –  йиньласревіну ен ец 

лаеді а ,лаеді йикьсдюл , орп ,хиндіхаз утскетнок од йиназя’вирп  ,хичюатівц

 мит ясьтюумроф очиндасаз идівидні ощ ;важред хинчитаркомед хиньлаіртсудні

 ощ ;інавохив илуб ат ясилидоран инов огокя хажем у ,мотскетнок ]миньліпсус[

 ат ітсоньлихирп икзя’вз ьтюачюлкв яттиж огорбод їіцпецнок інежавз овомузор

”...ітсонавотругз 4. 

                                                
1 едірФ н .лкйаМ  .яіголотнА :мзіларебіЛ / зілана йинчіголофром :вімзіларебіл анидоР – .48 .С  
2  :.виД кеК ес .ножД  .яіголотнА :мзіларебіЛ / умзіларебіл ітсонніц ічиндасаЗ – .811.С  
3  .йивосіЛ .В ,окнецорП .О .дяропУ / яіголотнА :мзіларебіЛ –  .2002 ,пиксоломС :.К – 11  .с 22 –  інчитілоП„( 

 .)3 .пиВ .”їіголоеді – .01 .С  
4  .яіголотнА :мзіларебіЛ – .021 .С  
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  ,умзілаудівидні яннавумроф ан вунилпв онтотсі мзіларебіЛ

 иминвонсО„ .умоліц в яннімозороварп і инидюл варп упит огончитсілаудівидні

 яннанзив отбот ,їокат кя ибосо од агавоп илатс ...умзілаудівидні имасир

 їонжок ьнабодопв і відялгоп утетироірп огонтюлосба  ірефс йінсалв її в инидюл

 ітсонажаб ьтсінанокереп жокат а ,алуб ен анов юокьзув б юокя ,ітсоньляід

”йетсоньлихс і ьнавурадбо хиньлаудівидні уктивзор 1  .В .К ешип кя ,мзілаудівиднІ .

икя ,уморос їіцоме дів унімдів ан ,инив мяттучоп з ясьтєуждогзу ,йикьсвонарА  й

 умонйіцутитснок в инив ьтсачУ„ .хавтсьліпсус хикьстсівиткелок в єажавереп

 і юовилжом ьтибор аноВ .юоннімазен є укдяроповарп юоьнжварпс йіцутитснок  ун

амирт анидюл икьліксо ,ьтсінноказ  ,укдяроп огончілбуп халиварп в ебес є

орос яттучоП .їовс аз хї ичюамйирп  єушумз ешьліб і ітсонвитамрон їокат єад ен ум

”автсьліпсус ,идалв ,иважред ,ивкрец яннелавхсен огоьншінвоз яситавюобоп 2. 

оньлаіцос ачоХ -  втсьліпсус яннатівцорп енчімоноке ат енрутьлук

кьцичеР .В єачанзаз кя ,итанзив ділс ,їіцавонні ат ьтсічровт ьтюучепзебаз  ощ  ,йи

 .інавотнєіро ен хин ан монич минжелан нїарк хоьтагаб отдан иметсис івоварп

ітсонніц інйіцазілібатс ат іннорохо ьтюажавереп хин в отсач отдаН 3  .  іліЦ“

 і ятсащ ,акепзеб є имин онйіцидарТ .інежембо еторп ,ікориш і чох иважред

 автсьліпсус кя яннежеребз  ,”нитсач химерко огой і кат ,умоліц в – .П васип - .А  

 .хабьлоГ елА  ьтюубрут юорім юошьліб іладед идяру інсачус іциткарп ан“ 

”кодяроп і ьтсіньлібатс 4 даморг і инидюл икзя'вобо інйіцутитснок і , я  є анин

мотнемуртсні  ичядохив( юолімузорз є умоТ .огоьц янненгясод ірп зі о  вітетир

 одощ РСР узюоС огоьншилок нїарк ат инїаркУ акитілоп )иважред

нйіцутитснок о вікзя'вобо хинвонсо алок огокориш яннелпірказ ог онянвіроп  з 

.АШС ич удохаЗ иманїарк иминчитаркомед у йечер натс є мишнІ морг а  умокьсняд

аморг икзя'вобо ед ,івтсьліпсус вз юоважред дереп няд е  од ітус оп інед

каз о  ,укоб огондо з ,ікя ,икзя'вобо ікат ец елА“ .віктадоп италпс і ітсонянхулсон

і з ,а ,иважред їомас яннавуноіцкнуф енвиткефе і яннавунсі ьтюучепзебаз н  ,огош – 

                                                
1 .А .Ф кейаХ  .рим йывоН // увтсбар к агороД –  .1991 –  .7 № – .381 .С  
2 .В .К йиксвонарА  .едерс йоксйиссор в яицидарт яанноицутитсноК – 3002 ,ссерП ртнец йиксечидирЮ :.бПС  . –  .С 

.212  
3 .В .В йикьцичеР  .)ткеорп( идобовс їоньлауткелетні тсихаз орп яіцневнок андоранжіМ – .9 .С  
4 В йикцичеР . ыткепса еынноицутитсноК .ьтсонвитка яаксечитилоП . – .38 .С  
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іч )имаварп иминавотнараг зі мозар( іпицнирп в ьтюачанзив  йинвір і йикт

лаіцос ь он - ”івтсьліпсус в ибосо сутатс йивоварп 1 я'вобо ьтсікьлік ж акилеВ . з  вік

 ясьтєадялгзор омьлаг“ кя рп єувокс ощ ,киннич ,ятсащ інненгясод в ” о  ивя

ліц в ибосо ітсонвитка їоннатнопс ,умзіманид ,яннеровт ,ивитаіціні о ум  укмуд аН .

.Г  ареснепС ьдуб , - тка в янначуртв екя  нядаморг ьтсінви ліб ь юорім юош  ец жін ,

ркоп юєіцизопорп“ є ,идобовс хї яннечепзебаз ялд ондіхбоен а  аз яттиж яннещ

авунсі огой вому хиньлатнемаднуф яннавунйур конухар н ”ян 2.  

 икьліксО“ авуніц ьтюагамив усергорп исеретні кьснядаморг ит  удобовс у

”...кодяроп йинважред аз ещив 3  умонважред умоньламінім ирп ешил икьлітсо ,

йінжварпс йивилжом їен в інначуртв у сергорп ,ітсотсибосо котивзор  .умоліц 

 ,ін ич огоьц им омечоХ“ – .Е васип   ,ездандравеШ –  од ясомєахур им ісв ела 

г огоньлаболг яннеровту ”іварп ан огонавонсаз ,автсьліпсус огокьснядамор 4.  аН 

.Н укмуд  .Г  моноказ юонйіцазілівицоньлагаз юонвонсо ,авонхуруШ і  ютсінр

ліб есв ітсонвір ,идобовс їошьліб од хур є нисондів хиньліпсус уктивзор ь  їош

йедюл ітсокьлік 5. с іннивоп инидюл аварп“ емас умоьц ирП та  іттілотс умовон в ит

 ен ешил у моритнєіро у ,ьнадваз хиньлаболг іннешірив алодоп н  жім чіриторп ін

лос і момзілаудівидні жім ,рутьлук і йіцазілівиц имапит иминзір і  ,момзирад

 з огондо юннешірив итяирпс інакилкоп иноВ .ютсінвір і юодобовс

ан й надваз хишівилжав  ь – вс огонсачус уктивзор огокйітс юннечепзебаз і  ,”ут – 

.О єажавв  .О  авешакуЛ 6  огововарп кя инидюл варп уктивзор у юєіцнеднеТ .

                                                
1 .Н .дер доП / йицкел сруК .аварп и автсрадусог яироеТ  .И  и авозутаМ  .А  .В  лаМ .окь  – .691 .С  

  в илидохив удохаЗ ханїарк у вікзя'вобо хинйіцутитснок ітсокьлік їолам яннелпірказ одощ йіцизоп хишні з місвоЗ
 юобос аз б олгятоп нядаморг вікзя'вобо яннелпірказ енйіцутитснок“ ощ ,ясолажавВ .доіреп йикьснядар

іхбоен д исондів итичанзив ьтсін  .нисондів хиц яннавюлугер ьтсіндіхбоен ,юобосо і мовтсьліпсус ,юоважред жім ин
левоД о  жокат итичанзив юоважред дереп нядаморг вікзя'вобо мяннелвонатсв зі дяроп укдапив умоьц в б яс

ед икзя'вобо р нок в яннелпірказ б олагамив ец ;нядаморг од юннешондів оп иваж  яізаужруб ікя ,варп хикат їіцутитс
в алітох ен и  :.виД( .”инидюл аварп ”індорирп“ і ”інмє’дівен“ кя итаванз .М .Б окенемеС  ектобарзар йончуан О 

 . наджарг хикстевос йетсонназябо хиксечидирю ымелборп – С ).941 .  
2  :аз .тиЦ .В йикцичеР К .ьтсонвитка яаксечитилоП  .ыткепса еынноицутитсно – .562 .С   
3  :аз .тиЦ .В йикцичеР ыткепса еынноицутитсноК .ьтсонвитка яаксечитилоП  – .451 .С  
4 .Э ездандравеШ / ?ерим мокак в кодяроП / можебур аЗ  . –  .1991 – .12 №  – .8 .С  
5 н в аварп и автсещбо  яитивзар мелборп хыньлаутка еинеджусбО оварп и овтсрадусоГ // иителечясыт мово  . –  

 .1002 –  .2 №  – .С .01  
6 оварп и овтсрадусоГ // )лотс йылгурК( ывиткепсреп ,иицнеднет ,акев иготи :акеволеч аварП  . –  .1002 –  .5 № – .С  

.98  
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ін .О утутитс  .В   іннеришзор умоннипвен ела ,умовопутсоп у ьтичаб ниширтеП

ом ж овил с  варп хивон удалкс хї од яннечюлкв конухар аз йет добовс і 1  .  

 онвиткє’бо інїаркУ в автсьліпсус огокьснядаморг котивзор ,монич микаТ

итагамив ем л вікзя'вобо хинйіцутитснок ітсокьлік яннешнемз од едевзирп і ю  инид

жред і автсьліпсус огокьснядаморг козя’взомєазв“ икьліксо ,анинядаморг і а  ив

,умот в ясьтєялвяорп ощ ,  шнем мит ,овтсьліпсус екьснядаморг ешіньлис мич 

икапван І .иважред ьлор є юонтімоп ,  овтсьліпсус екьснядаморг етунивзорен 

рп и ”овтсьліпсус єанилгоп акя ,иважред яннелисоп огонрімдан од ьтидовз 2  юокаТ .

р яіцнеднет анйіцазілівицоньлагаз анвонсо ясьтєачабв ок уктивзо н  хинйіцутитс

лартсігам є микат ,інїаркУ в анинядаморг і инидюл вікзя'вобо ь  .комярпан її йин

ліпсус огокьснядаморг иводубоп хялш ан алатс ешил анїаркУ ж икоП ь автс 3  ан і ,

ед ьлор яннелвонатс огой іпате умондіхереп ,умовоктачоп р  ясьтемиташилаз иваж

оп юонтімоп ,ондівопдіВ .юонтім ,ілад онедевод едуб кя ,  ьлор і ясьтемиташилаз 

ос у вікзя'вобо хинвон  .нисондів хиньліпсус іннавюлугер У„  нин  йиндіхереп ,йінші

нядаморг доіреп у ен ещ їісоР в овтсьліпсус екьс н у і ,ьсолидревт  єамен яннелеса

в идобовс кочиван зв її  ,умот ,юонілпицсид з укзя’взомєа –  ,йалгаБ .В .М ешип кя 

– А .івтсьліпсус в иважред ьлор анвитялугер ашьліб андіхбоен  илок ,мосач з ел

итна інвитаген  в ясьтєумрофснарт овтсьліпсус і іналодоп ьтудуб ащивя іньліпсус

код едуб иважред ьлор ,екьснядаморг єнжварпс  кіб в яситавюнімз монич минніро

 ясьтипутсоп яттиж огоньліпсус рефс ідяр в яннавюлугер евоварп ,яннежинз її

”йедюл хиньлів івитаіціні і юннавюлугеромас юцсім 4. 

умоьц ирп овилжаВ  итавушьлібереп ен „ енвяан ат евилжом овтсробиторп ” 

втсьліпсус микьснядаморг жім юоважред і мо .  .В .О єачанзаз оншулс кЯ 

 ат хинратілатот дів модохереп зі хиназя’воп ,хапате хинвеп ан ,кюнпиркС

 ат автсьліпсус упит огончитаркомед од вімижер хинчитілоп хинратиротва

                                                
1 .О ниширтеП  .В аркомед їововарп ьтсінніц аньлатнемаднуф кя инидюл аварП  іньлауткА // ітсонважред їончит

05 оД .інїаркУ в иважред їововарп яннавумроф имелборп - о ат инидюл варп тсихаз орп їіцневноК іцинчір ї с  хинвон
анжім илаіретаМ :добовс .куан їондор - 2 У :.фнок .ткарп  .авонаП .І .М  .дер аЗ / .ч –  .дака .дирю .цаН :вікраХ 

нїаркУ  .0002 ,и – 1 .Ч  . – .С .04  
2 .Ю акыдоТ  .Н икиткарп и иироет ымелборп :ыниаркУ яицутитсноК  .яифаргоноМ : – вокьраХ  .0002 ,ткаФ : –  .С 

.472  
3  :.виД .А ьцєаЗ  .П д огокьснїарку огоьнтівон ітскетнок в аважред авоварП о  .удівс – .632 .С  
4 Б .В .М йалга еонноицутитсноК  :вотетьлукаф и возув хиксечидирю ялд кинбечУ / иицаредеФ йоксйиссоР оварп 

2 .дзИ -  .под и .мзи ,е –  АМРОН :.М –  .9991 ,М*АРФНИ –  .8 .С  
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 ат ибьтороб итнемеле омєужетсорп октіч им ,идалв їонважред їіцазінагро

орп оп ,ец елА .мовтсьліпсус микьснядаморг ат юоважред жім янняотсит -  є ,ешреп

з ясьтєяньлівив овопутсоп овтсьліпсус екьснядаморг икьліксо ,миндорирп мокліц -

оП .иважред идалв діп -  тнемом йец итавузитюлосба іннивоп ен им ,егурд

в умонад в икьліксо ,”янняотситорп„  ен убьтороб орп увом итсев онткерок укдапи

 микьснядаморг жім ешил а ,ілагазв юоважред ат мовтсьліпсус микьснядаморг жім

 інечанзаз умот емаС .идалв їонважред їіцазінагро мопит минвеп  ат мовтсьліпсус

итілоп в ешил яситавузілана іннивоп автсробиторп итнемеле ок -  умововарп

 од удохереп огонавюнсйідз ат вікнусотс хиньліпсус їіцазіламрон ітскетнок

яннавудярв огончитаркомед 1. 

йикьснядаР )йинчитсілаіцос(  дівсод вівод овилнокереп  ьтсікьлік акилев ощ ,

 есв аз шреп ,ибосо вікзя'вобо у хинелвонатсв ,иважред онсондів тсноК  ен ,їіцути

нзакоп є иджваз и .жД зі ьситидогоп ділс іткепса умоьц В .ітсончитаркомед її мок  

.тС   ьтсадан онов ощкя ,ешьліб отагабан єаргив овтсдюЛ“ :васип йикя ,мелліМ

 итавушумирп едуб илок жін ,мяннімузор минсалв аз итиж удобовс умонжок

зор аз итиж огонжок ум бо итуб аннивоп ибосо адобовс“ а ,”хишні мянні  анежем

 ,ірім йіт в ешил ощ  б  огоньліпсус юннешуроп итавугулс алгом ен анов

рбод )огокьсдаморг( о ”утуб 2  ,кодяроп йивоварП“ . – аз .Б вачанз  .А ікятсіК  ,йикьсв – 

тснок є и ад ибосо ісв йікя ирп ,нисондів аметсис анйіцут  автсьліпсус огон  ьтюам  

бйан і удобовс ушьл ”яннечанзивомас і ітсоньляід 3 .В укмуд аН .   ,ачивектуБ

рю и 5 ьтитсім илок ,оньламрон єуноіцкнуф аметсис анчид - осдів 01 т мрон вік -

01 і норобаз - мрон віктосдів 51 - б ончанз котосдів хї ощкЯ .ьназя’вобоз і  от ,йишьл

имярп ец жред їонбідоп ич їонратілатот ,їончитаркомедитна од хялш й а ив 4. 

 ,иминьлів ясилучоп итоньліпс вімижер хинратілатот яннідап ялсіп илоК

 амелборп ачиндасаз андо ещ алкинив онсачондо ежйам –  яннатсирокив амелборп 

идобовс 5 іт ,нагіС .Г .Б єужавуаз оншулс кЯ . , тх  хивон иткеорп єялборзор о

                                                
1 .В .О  кюнпиркС  .икиткарп і їіроет имелборп :інїаркУ в аважред авоварп ,аньлаіцоС – .234 .С  
2 М Д ьлли ж.  .С едобовс О : П ре . .М .лгна с  .И  йовоцвоЛ  – 2 -  .дзи е –  .6091 ,огокснибуГ.И.В еинадзИ :.бПС  – .92 .С  
3 .Б йиксвокятсиК  .А ну .ксоМ .нтсеВ // )еинанзосоварп и яицнегиллетни( аварп утищаз В - реС  :ат .  .яифосолиФ :7 – 

 .0991 – .3 №  – .С .65  
4 .В чивектуБ їаркУ в инидюл аварП  .р 3991 кинчіроЩ :інїаркУ в инидюл аварП // ін –  .5991 – .С .43  
5  олваП навІ II .  .чивопокорП иня’раМ .латі з .реП / ьтілотс імалз ан идісеБ .ьтсінчитнеді ат ьтя’маП –  :вівьЛ 

 .5002 ,сипотіЛ –  .74 .С  
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 ,мяннавунап минчитсінумок діп илавубереп ощ ,нїарк ялд йіцутитснок

 енвиткефе ат енцім итичепзебаз ондіхбоен :юомелборп юонйівдоп з ясьтюакитс

удобовс уньлаудівидні ичюащихаз ешьлібйанкя сачондов ,яннавурек енважред 1  .

„ ннелвонатс У  ендалкс шьлібйан умзіланоіцутитснок і –  вітетироірп дів авомдів ец 

ждасан ощ ,ибосо вісеретні од юннешондів оп иважред у  хісв могяторп ьсолав

 ,идалв їокьснядар вікор – .Ю єачанзаз  .М  .акидоТ  –  кандО кор іннатсо в  єумирто и

тєушологорп :ьтсінйарк ашні котивзор музеб ясь о  ибосо вісеретні тетироірп йинв

ларом яннідап хавому В .автсьліпсус имасеретні дан ь  огончімоноке огокжав ,ітсон

нсіліц яннавунйур од итсевзирп ежом ец унатс о  .віткілфнок і умуіцос ітс

ннелвонатС  умзіланоіцутитснок інїаркУ в я нчанз юо рім юо итажелаз ем  ,огот дів 

ртоп і имасеретні жім арім анажредод едуб ич е автсьліпсус і ибосо имаб ”2  миц З .

ур екдивш“ ,ьлаж аН .ьситидогоп ен анжом ен й  вімзінахем хинратілатот яннавун

лузер в ощ ,огот од олевзирп яннілварпу ь  ,идобовс автсьліпсус ьтсімаз ітат

муг і їітаркомед сьліпсус онеровтс олуб умзіна т  а ,”яллівавс і ітсонеловзодесв ов

онднамок дів авомдів“ - тялугер хинвитартсінімда о  вісецорп хиньлаіцос вір

ретні хиньліпсус ітсощучанз яннешнемирп од алевзирп е  їіфортрепіг і віс

”хинтавирп 3 килкив уговирт ощ ,олімузорЗ . а  емас ьтю  їонамудорпен итатьлузер

мед од умзиратілатот дів удохереп икитілоп о онвитартсінімда малз ен а ,їітарк -

арпу иметсис їончитаркорюб в  .їокат кя янніл  

У ді ощ ,ясьтидовод онавотнурґбо ірутаретіл йінчидирю йікьсйісор е  яіголо

вітаркомед“ - ро ондялгозеб ”віротамрофер вс і аварп ан ешил ьсалавутнєі о  ,идоб

ркомед їоьнжварпс уноротс учунимен укат ичюачімоп ен отсач ьтисод а  кя ,їіт

 їіцутитсноК у ,далкирпаН .вікзя'вобо яннанокив ,унілпицсид і ьтсінноказ

Ро йіс у .р 3991 їіцаредеФ їокьс  идобовс і аварП“ ясьтєавизан акя ,2 івалг  і инидюл

бо орп ясьтировог ,”анинядаморг онтавкедаен отдан ела ,икзя'во нянвіроп о  з 

имаварп 4  сікереп йинчепзебен йишнІ“ . – со ясьтєадан акя ,агавереп о  умотсиб

вузиреткарахо анжом ощ ,имакзя’вобо дереп маварп ,миньліпсус дереп а  кя ит
                                                

1 нагіС  .Г ранреБ еР ич удоран ялд їіцутитснок яннеровтС .  авохалаМ .П .гна з .реП / удобовс илубодз ікя ,икілбупс
 .акучарД .С ат – .24 .С  

2 .Ю акыдоТ  .Н  .еибосоп .бечУ :анилпицсид яанбечу и акуан ,аварп ьлсарто :ыниаркУ оварп еонноицутитсноК –  .С
.732  

3 .Ю акыдоТ  .Н икиткарп и иироет ымелборп :ыниаркУ яицутитсноК  .яифаргоноМ : – .651 .С  
4  :.виД .А окьлаМ  .В  .акитилоп и оварП // акитилоп и анилпицсиД –  .1002 –  .3 № – .С  .83  
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 ан юіцкаер унавозілівицен онратілатот -  ,”мзівиткелок йинчитсілаіцос – з а  єачанз  

.О  .В  нишитраМ 1  .  

 утетироірп упицнирп яннавунімод зереч РСРС іварп умонйіцутитснок У

за со дан вісеретні хиньліпсус і хинважредоньлаг имитсибо  илуб адівидні исеретні 

ньлагаз і миньліпсус увтреж в інесенирп  яіцутитсноК .масеретні минважредо

 омярп 4 .тс у .р 7791 РСРС їіцутитсноК од онбідоп  .р 8791 РСР їокьснїаркУ

тс а  мяннадваз минвонсо алавушологорп ,серетні йиньліпсус ецсім ешреп ан алив

ра псус вісеретні инорохо яннечепзебаз вінагро її хісв ,иважред їокьсняд  .автсьлі

 умзирп зереч ьсиладялгзор жокат анинядаморг і инидюл идобовс і аварп ісВ

ажред в  і варп яннатсирокив одощ умрон ишвисологорП .вісеретні хиньліпсус і хин

вс о  .тс( иважред і автсьліпсус масеретні идокш итяничирпс оннивоп ен екя ,доб

кат яіцазілаер ,)73  ,аволс адобовс ,)54 .тс( ітсочровт адобовс кя ,добовс і варп хи

 омярп )94 .тс( яннандє’бо ан оварп ,)84 .тс( йіцартсномед ,вігнитім ,укурд

вюлвомубо а  имяліц ,удал огончитсілаіцос моктивзор ,удоран имасеретні ьсал

тсінумок и онжок мокзя’вобО .автцинвідуб огонч  їончитсілаіцос янненцімз олуб ог

роб ,ітсонсалв о  ат иважред исеретні итагіребо ьтсіндіхбоен ,мяннадаркзор її з абьт

імз итяирпс ц юннен іттатс( утетиротва і ітсонтугом її  есв івонсо йіц аН .)06 ,95 

адоноказ енчотоп в нечепзебаз юннадваз енавокдяропдіп олуб овтс  ян

ус і хинважредоньлагаз с .вісеретні хиньліп  

 )хинтавирп( хитсибосо тетироірп йинвомузеб омєанзив  им індогоьС

ретні е )иминьліпсус( иминважредоньлагаз дереп віс * кандО . ич дярван  анжом ец 

жавв а  ит миньливарп  сецорп йинажабен ясьтєавубдів“ умоьц ирп еждА .

отва видні їіцазімон і  .юоважред з вікзя’вз хиньлаер огой яннелбалсоп ,ад

 ан автсьліпсус їіцазирялоп їокзір од едев ец есВ .мзілаудівидні ясьтєюлисоП

 анвитаген ьтисод еЦ .ясьтєюлбалсоп имикя жім козя’вз ,ипург іньлаіцос імерко

онатс ялд і авилтяирпсен ,яіцнеднет в ”ітсонважред їокьснїарку їонсачус яннел 2 У“ .  

оньларом -  огоньласревіну удор оговс юідатс в илипутсв им іналп умонсінніц

                                                
1 .О нишытраМ  .В сог огововарп хавиткепсреп о восизет окьлоксеН у  .оварп и овтсрадусоГ // ииссоР в автсрад – 

 .6991 –  .5 №  – .С .11  
* яіцутитсноК  орп .р 1991 янвреч 91 дів инїаркУ їіцутитсноК їовон їіцпецноК угомив алилітв .р 6991 инїаркУ 

ірп о .юоважред дан автсьліпсус огокьснядаморг тетир  
2 .Ю акыдоТ  .Н икиткарп и иироет ымелборп :ыниаркУ яицутитсноК  .яифаргоноМ : – .312 .С  
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 умзїоге – дні и  ,”оговезулаг ,огоньланоігер ,огонвитаропрок ,огоньлаудів – 

урґбо н .Є.В єачанзаз онавот  ьліпсус ьневір ясвизинз окзіР“ .вєілуГ  ,ітсонраділос їон

ьнжварпс їовитсалв о ”інидюл і увтсьліпсус умоньлів ум 1  .  ьтсіннедкясвоп ушан У

 умзіниц й умзїоге ,идогив пицнирп ясьтєуждаворпв отрепу –  ачузвоп ібос акат 

мобуд діп інивс яіголохисп 2. 

.О  .В  адусоГ“ уланруж хакніротс ан ичюузімелоп ,нишитраМ  ”оварп и овтср

.В з  .А  .А ат микьсвежР  .В   ьтсіндіхбоен ьтюувотнурґбо ікя ,юовоьлесиК

ьдуб имаварп дереп инидюл варп утетироірп їіцутитсноК в яннелпірказ“ -  їокя

”ітсоньліпс 3,  имасеретні дан инидюл варп угавереп орп азеТ“ :єужавуаз 

яу автсьліпсус в усба ясьтєял  єучерепаз яннеждревтс екаТ .юончіхрана і юондр

дівс ьтсіндіхбоен о  .аварп івонсо в ьтижел екя ,инидюл идобовс яннежембо огом

я ,ж огот оД к ьдуб имаварп“ дереп тетироірп ьтюам инидюл аварп ощ -  їокя

ом от ,”итоньліпс ж  инов ощ ,ититсупирп ан юорім ж юокат  ам ьтюам ит роірп тети  і 

варп дереп а ьдуб им -  од янненревоп б олачанзо ешні й ,ет І .инидюл їошні їокя

тс огондорирп“ а  мовирдіп анчепзебен яннатип аквонатсоп акат елА .”ун

манЗ .іларом їоньліпсус е  кинсихаз йиня’мулоп ,ларебіл йикьсйілгна йитин

идо ,инидюл варп і идобовс  огокьсротамрофер огокьсйілгна вікиндерепоп зі н

.жД умзілаіцос  .тС  ан вичаб ьлліМ й ирп в ітсоньларом вяорп йищив  іннесен

 в вісеретні хитсибосо ліпсус увтреж ь могяторП .мин  пицнирп йец емас ьтілочясит 

з йіретирк ... иките івонсо в важел а ’дівен є агалб огоньлаг  юонитсач юонмє

”иважред їововарп яттяноп 4  .  

од відялгоп хинбідоП ясьтюумирт  й .З укмуд аН .інечв ішні  .М  

 ат икьліт ощ ,умот ан ясьтидохс яіцнедурпсирю анзаужруб“ ,огокьсволінреЧ

 иманядаморг зі хакнусотс хїовс у акя ,юововарп яситажавв ежом аважред

йирп ш д ал  ”огалб еньлагаз“ умокя ирп ,яннежембоомас юнепутс огокат о

 .”еліц енйіномраг“ ьтююровту ибосо їомерко їонжок огалб і )nessewsniemeG(
                                                

1 .В веилуГ  .Е комедоторП  и оварП // яинеджучто яиголонемонеф яаксечиголоиска :ьтсонневтсрадусог яаксечитар
 .акитилоп –  .1002 –  .5 № – .С .01  

2 .В нивтиЛ  .ечіВ // инїаркУ яннеждревтсомас огонважред ухялш аН –  .2002 –  .9 № –  :жокат .виД .8 .С оГ .Н вечавол  
теувтсещус нО ?ьтуп йитерТ иледен олакреЗ //  . –  .4002 – 33 №  . –  ыссецорп и акеволеч аварП ;атсугва 12

.лч .дер .втО / арим огоннемервос иицазилаболг -  .авешакуЛ .А .Е  .н.ю.д ,НАР .ррок –  .27 .С  
3 .В йиксвежР  .А авелесиК ,.А  .В  ноицутитснок и яиголопит :иицаредеФ йоксйиссоР ыткеъбуС  ывонсо еын

нагро и  .оварп и овтсрадусоГ // иицаз –   .4991 –  .01 № – .С .24  
4 .О нишытраМ  .В сог огововарп хавиткепсреп о восизет окьлоксеН у ииссоР в автсрад  . – .С .21  
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Ра  ,миц з моз –  ,ьцевокуан єюлсеркдіп –  минвиткє’бус иважред ьтсіназя’вз 

моварп з яччіриторп в итапутсв аннивоп ен мосеретні  і идалв їочвадоноказ 

”усеретні огонвиткє’бо“ інненсйідз у удяру йї огоньлортнокдіп 1  енчитаркомеД“ .

псус і  і енавосналабз оьншіртунв угреч ушреп в юобос єялвя екат кя овтсьл

оказоварп н твіпс ен о  ітсоньляід ивому івоварп ікат єюровтс овтсьліпсуС ...овтсирав

дюл итакситу алгом ен анов ,исеретні інсалв ичюуділсереп ,бощ ,ини   вісеретні ін

л їошні ю  евиж анов умокя в ,автсиравотвіпс )оговецсім( огоньлакол огот ін ,инид

рп ич а ус ін ,єюц с еровтс итуб аннивоп ,имаволс имишнІ .умоліц в автсьліп  ан

хинежарив( ьнежембо аметсис у  ,ханоробаз ,хакзя’вобо удор огонзір 

чепзебаз ікя ,)хяннежавонвоп у і унілпицсид укьсдаморг б илав  йинвоп ондівопдів 

лаіцос ьневір йиньламінім ь ”їіномраг їон 2. 

У  в икитілоп їововарп віпицнирп хивенжиртс од хавому хинсачус 

сйісоР ь .М їіцаредеФ йик  .І   возутаМ  яннандєоп і ьтисондів огошні огоьсу мірк

иважред і ибосо вісеретні 3  ан оба ибосо имасеретні азоп акитілоп авоварП“ .

кш о ”яннавунсі ан аварп єам ен автсьліпсус масеретні уд 4 .В укмуд аН .   ,авонавілеС

ибосо ат хивонйам хинноказ яннечепзебаз і яннеждревту емас“  хивонйамен хитс

 имасеретні ат имабертоп иминчілбуп з яіцазіномраг хї ,инидюл варп ,вісеретні

тсибосо уктивзор огоньлів вому яннеровтс ,автсьліпсус огокьснїарку о  инидюл ітс

лумроф ьтюам хикя одощ ,иритнєіро інволог итивонатс іннивоп ... ю  іліц яситав

їонважред ”икитілоп їововарп 5.  яннандєоп огончінагро ялд вомудереп яннеровтС 

 ат нядаморг яннавунсівіпс мроф хикьстсівиткелок іттиж умоньліпсус у

 хинвеп ітсоньляід имадасаз иминмаргорп имивочюлк є идобовс їоньлаудівидні

інїаркУ в лис хинчитілоп 6. 

                                                
1 .З йиксволинреЧ  .М овтсрадусог еововарП С // тыпо йиксечиротси : о рп и овтсрадусог еокстев  .ова –  .4891 –  .4 № – 

.С .15  
2 .Р нясерпА  .А вонйесуГ ,.Г  .А лиф ысорпоВ // овтснаджарг и яитаркомеД о .иифос  –  .6991 –  .7 № – .С .9  
3  :.виД .Н возутаМ  .И  .оварп и овтсрадусоГ // икитилоп йововарп йоксйиссор ымелборп еыньлауткА –  .1002 –  №  

 .01 – .С .7  
4 ыР .О вокаб  .Ю  .акитилоп и оварП // ииссоР йоннемервос в акитилоп яавоварп и ьтсончиЛ –  .1002 –  .9 № – .С .01  
5 .В вонавілеС аркУ оварП // )їіголонхет ат утсімз ,ітсонтус яннатип інчитероет ікяед( инїаркУ акитілоп авоварП ї  .ин
–  .1002 –  .21 №  – .С т .виД .21  :жока .С .Н радноБ  атищаз :яидусоварп огонноицутитснок хасев ан адобовс и ьтсалВ 

 .иицаредеФ йоксйиссоР модуС мынноицутитсноК акеволеч варп –  .5002 ,мрофницитсЮ ОАЗ :.М –  ;032 .С 
 .А .Р .дер .щбо доП / итсомитсемвос ымелборп :ьтсончил ,овтсещбо ,овтсрадусоГ  .кинжиН .С .Н ,авошамоР –  :.М 

 .5002 ,ътсирЮ –  731 .С – .261  
6 .Ю окнешомиТ  .ечіВ // !евилжом інїаркУ в изирк їонметсис янналодоп :”анищвікьтаБ„ яіцкарФ –  .9991 –  .21 № – 

 .32 .С  
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цорп ,дялгоп шан аН зор се иважред їововарп інїаркУ в иводуб  яннавумроф ,

автсьліпсус огокьснядаморг рах ненивоп а  ютсікьлік юокилев ен яситавузиретк

ткарах минежувз ен і вікзя'вобо хинвонсо е  а ,яннелпірказ огонйіцутитснок хї мор

нидюл добовс і варп хинвонсо мяннандєоп минчіномраг  иминйіцутитснок хї з и

со яннадан б олачабдереп ощ ,имакзя'вобо о  в идобовс ,уротсорп огонвеп іб

я'вобо і варп юіцанібмок укат отбот ,ітсоньляід з  алавучепзебаз б акя ,вік

евту аляирпс ,ітсотсибосо її котивзор йишінвопйанкя р нирп юннежд  віпиц

лдеварпс їоньлаіцос ітсови ларом юннещивдіп онсачондо і ь он -  ітсомодівс їововарп

ламитпо удовирп з  васип кЯ .нядаморг ітсоньладівопдів ат ь  уротсорп огон

.С идобовс   идобовс кошилдан ,меЛ – вс олам :чір анчепзебен о  идоб –  ,онагоп 

 идобовс отагаб – онагоп жокат 1 хбоен ощ ,омєажавВ . о енді п  енйіномраг ,еньламит

.Б имаволс аз ,ежда ,вікзя'вобо і варп яннандєоп  .С   овтсьліпсус єндерепоп ,авєєзбЕ

 онавонйурз олуб юорім юончанз  итйанз минтадзен ясоливяив ощ ,умот емас 

лаудівидні яннешондіввіпс орп яннатип яннешірив ентавкеда ь  і огон

нвиткелок йедюл йіцаіцоса і инидюл їомерко вісеретні яннандєоп ,ого 2  исдівЗ . –

тнурґбо оньлаіцос і енмузор ,юокиткарп енерівив ,еньламитпо“ о  яннандєоп енав

ежавонвоп ,огоненоробаз і огонеловзод ,огонжелан і оговилжом н  яннагамод і ян – 

”итунгарп ділс огокя од ,лаеді йот 3  дів“ ощ ,огот з  итидохив ділс умоьц ирП .

бо і варп яннешондіввіпс ... яннавуткарт огоньливарп о  юоламич нядаморг вікзя'в

юорім ьліпсус в йедюл акнідевоп анрімоварп ьтижелаз с  яннамиртод енчот ,івт

рокив енвоп ,віноказ иманядаморг и ар і варп хїовс имин яннатс  миц з моз

”...вікзя'вобо хїовс яннанокив еньлихуен 4  і енйіномраг екат ,огоьц мірК .

фе жокат емитяирпс вікзя'вобо і варп яннандєоп енавотнурґбо е  ітсонвитк

яннавюлугер огововарп 5 л варп уктивзор умоньламрон і  ю инид 6  юовилжав енатс ,

                                                
1 .С меЛ 01 зереч тедуб отЧ - тиЛ // теанз ен откин оготэ отч ,юанз Я ?тел 02 е ар  .атезаг яанрут –  .0991 – .ярбяон 41  – 

.51 .С  
2 ончуаН( амзиланоицутитснок огоксйиссор огоннемервос ымелборп еиксечитероеТ -  // )ранимес йиксечиткарп
Го  .оварп и овтсрадус –  .9991 –  .4 № – .С .311  
3 .Н возутаМ  .И   .ьтсончил и аметсис яавоварП –  :вотараС дзИ -  ов ну .тараС -  .7891 ,ат – .471 .С  
4 .В нясоведаТ  .С мелборП // наджарг йетсонназябо и варп евтсниде О р .втО / аварп и автсрадусог ы .А .де  .Е   .венуЛ
– нИ :.М  - сог т -  .5791 ,РССС НА аварп и ав –  .01 .пыВ – .С .89  
5  :.виД .Е авешакуЛ  .А  анзосоварп еоксечитсилаицоС  .ьтсонноказ и еин –  .3791 ,.тил .дирЮ :.М – .703 .С  
6 иготи :акеволеч аварП ( ывиткепсреп ,иицнеднет ,акев к )лотс йылгур . – .С .98  
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усутатс огововарп юєітнараг ибосо 1 м юовому є , і  і удал огонйіцутитснок ітсонц

їіцутитсноК їомас ітсоньлібатс 2  ж огот оД .  хинвиткє’бус яннандєоп енавотнурґбо

я'вобо хинчидирю і варп з у вік руткуртс є ибосо усутатс огововарп і  юовилжав 

н їіцазілаер їончиткарп юєітнараг о вісипирп хинвитамр ”3. 

 хї( вікзя'вобо і варп хинйіцутитснок яннандєоп )еньламитпо( енйіномраГ

 ечунимен моварп минтеркнок минжок з ”ірап в“ ощ ,єачанзо ен місвоз )сналаб

по козя'вобо итуб ненив * –  ,огот ешьліБ .ізаву ан ясьтєам нів ешітсачйан 

іцутитснок й ивзор нїарк акиткарп ан  ьтсікьлік ощ ,ьтичдівс їітаркомед їонен

ірказ ,вікзя'вобо п у хинел  ютсікьлік аз ясьтєапутсоп онтучдів ,хяіцутитснок 

рп а  орп а ,вікзя'вобо далкс йинсікьлік орп ен итй аннивоп авом ,ондивечО .мав

Ф .иварпс уноротс унсікя о зя'вобо і варп ітсондє їончінагро улумр  ,вік

.К сач йівс у унавонопорпаз    ,москраМ –  єамен ,вікзя'вобо зеб варп єамен“ 

”варп зеб вікзя'вобо 4 –  угавиторп ан ощ ,кат отбот ,омярп итімузор ділс ен 

 ,монич микат ,і козя'вобо итавюлумроф онбіртоп оннімдоен уварп умонжок

хиндірєовс ан хї итавужавонвіру лаіцос ь  і ,имрон івоварп ощ ,омодіВ .хазерет хин

 ,інйіцутитснок амеркоз ьтюам атсдерп в окьцин -  еЦ .реткарах йиньлавузя’вобоз

ьдуб ощ ,єачанзо - титснок акя у  і кат ,аварп кя юіцпмузерп ьтитсім амрон анйіц

мроф її дів онжелазен ,укзя'вобо у с йішні ич йіт в яннавюл  умонжок ,ежтО .іттат

оК в умонелпірказ ,уварп н п ьтюадівопдів ,їіцутитс е  ікя ,икзя'вобо інвонсо інв

 .тсімз йикориш ьтисод ьтюам  

 анинядаморг і инидюл вікзя'вобо і варп яннандєоп енйіномраГ –  ощ ен ец 

виткелок ,иважред ,автсьліпсус вісеретні яіномраг кя ,ешні  яіномраГ .ибосо і у

 упицнирп юогомопод аз ясьтєагясод анинядаморг і инидюл вікзя'вобо і варп

д“ о  з ещ йимодів пицнирп йеЦ .”моноказ оненоробаз ен омярп ощ ,есв онеловз

ча  віс умиР огоьнверД шьліб амісв йитянйирпс нів індогоьс і , -  имитунивзор шнем

                                                
1  :.виД .В .Т авокюниС  ысорпов( наджарг хикстевос йетсонназябо и варп иицазилаер иитнараг еиксечидирЮ 

)иироет  . ...сид .феротвА  .10.00.21 :куан  .дирю .днак –  .6891 ,кьсволдревС – .01 .С  
2 ончуаН( амзиланоицутитснок огоксйиссор огоннемервос ымелборп еиксечитероеТ -  // )ранимес йиксечиткарп
Го  .оварп и овтсрадус –  .9991 –  .4 № – .С .411  
3  :.виД .В .Т авокюниС лаер иитнараг еиксечидирЮ  ысорпов( наджарг хикстевос йетсонназябо и варп иицази

)иироет . – .01 .С  
.р 8991 ибосо ітсоньладівопдів і вікзя’вобо їіцаралкеД у онелітв діхдіп йикат емаС *  

4  и .К скраМ .Ф сьлегнЭ яиненичоС . – 2 -е дзи .– дзи .соГ :.М - тил .тилоп ов -  .0691 ,ыр –  .61 .Т –  .С .31  



 311  

рп а ис имивов имаметс 1 ч з мяннавунсі вівод нів ьтсінвисергорп юовС . а  віс

 акя ,.р 9871 анинядаморг і инидюл варп їіцаралкеД йікьзуцнарФ у яннелпірказ

 .автсьліпсус ялд івилдікш ,янняід ешил итиноробаз ежом нокаЗ“ :алисологорп

Н .онеловзод ет ,моноказ оненоробаз ен ощ ,есВ  йинешумирп итуб ежом ен отхі

.)5 .тс( ”моноказ онечабдереп ен ощ ,ет итибор  

У  .тс 1 .ч в яннелпірказ вамирто пицнирп йец .р 6991 инїаркУ їіцутитсноК 

 отхін хикя од ондівопдів ,хадасаз ан ясьтєутнурґ інїаркУ в кодяроп йивоварп“ :91

ор йинешумирп итуб ежом ен  .”мовтсвадоноказ онечабдереп ен ощ ,ет итиб У 

лі  ьцевадоноказ ощ ,огот удовирп з ьлаж ьтююлволсив иротва ікяед ірутарет

аркУ ї  яннелпірказ енйіцутитснок еждА .оладв ьтисод ен пицнирп йец випірказ ин

рто и мирп итуб ежом ен отхін“ :анитсач агурд огой икьліт алам  ,ет итибор йинешу

 огой ьсалишилаз юогаву азоп і ,”мовтсвадоноказ онечабдереп ен ощ

вилжавйан і  ет ,моноказ оненоробаз ен омярп ощ ,есв“ :анитсач ашреп аш

онеловзод 2. 

 в ”идобовс алумроф“ ,яннавюлумроф енвопен ан ичюажавзен ,ж есв І

ркУ а  онйіцутитснок інї натсв анелво  ощ ,есв онеловзод“ пицнирп ,дялгоп шан аН .

 иноробаз інйіцутитснок ощ ,ет ан ичюажавз ,”моноказ оненоробаз ен омярп –  ец 

нзір о вікзя’вобо хинвонсо див 3 еничв дів яситавумирту козя'вобо удор оговс , н  ян

од“ :монич микат яситичамулт ежом ,йід хиндівопдів з  є ен ощ ,есв онелов

мокзя’вобо  і яіД .”яттижвіпс огокьсдюл іларом мапицнирп ьтичерепус ен і 

лаер і  їочровт ялд рітсорп йиньламискам емитавучепзебаз упицнирп огонад яіцаз

итка в  мяеді емитадівопдів ,ибосо ітсоньлаудівидні ат ітсонйітсомас ,ітсон

дубоп о аркУ в ив  .иважред їончитаркомед ,їововарп інї  

 вуб нів ощ ,умот у вагялоп яттиж юортсу огокьснядар кілоден йинволоГ“

онмонотва иторп йинавомярпс -  ичюяноробаЗ .інидюл в алачан огонсітсибосо

ро  їокьсдюл иланак вавужувз йаркв нів ,онеловзод ен ощ ,ет есв итиб

ньляідомас  вакірирп ,икнідевоп їоньладівопдів їоньлаудівидні ітсовилжом ,ітсо
                                                

1 .Н возутаМ  .И есв“ епицнирп О ,  .оварп и овтсрадусог еокстевоС // ”онеловзод ,моноказ еоннещерпаз ен –  .9891 –   
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онсо яннечепзебаз  .яіфаргоноМ :нядаморг варп хинв – .11 .С  
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з ан овтсьліпсус а ”угут і йітс 1  іцазба умоьндерепоп у огонедеван яіцазілаер умоТ .

ирп н итяирпс упиц ем  кат ощ ,инїаркУ нядаморг умзілігін огововарп юнналодоп 

алксу д важред їововарп уводубоп єюн .А укмуд аН .и  .А  ікятоП  відохаз зі миндо ,ан

доп о  иметсис яіцазінагроер итатс аннивоп умзілігін огововарп яннал

оньлаудівидні ат огонвитамрон -  йікя в ,івтсьліпсус в яннавюлугер огончидирю

итам яннечанз енволог ем оробаз яллисаз дів уротсорп огововарп яннещичо  хинн

 идобовс їончидирю умумискам йї яннадан ,ибосо яннечапіркзор енчидирю ,ноз

ривомас ялд а яннеж 2. 

овилжомен іроірпа идобовс урім унйіцутитснок унсирок итивонатсв чох І 3  ,

тні хитсибосо і хиньліпсус яннандєоп огонйіномраг абертоп“ ж есв е  вісер

боен єюлвомубо  янненсйідз жем їіцаскіф і яннелвяив огончот ьтсіндіх

ок н ”добовс і варп хинйіцутитс 4 речив єюлвонатсв инїаркУ яіцутитсноК . п  йин

 ощ ,ет итибор йинешумирп итуб ежом ен отхін“ ежда ,вікзя'вобо хинвонсо кілереп

с і аварп“ сачондоВ .”мовтсвадоноказ онечабдереп ен  і инидюл идобов

даморг я н ,инїаркУ юєіцутитсноК інелпірказ ,анин ец ан удялго З .”иминпречив є е  

каз о з ежуд ділс юцвадон  інокаЗ умонвонсО в яннелпірказ од итидохдіп онежав

но  юоньламитпо є ич ,яннатип єунсі ,ежтО  .анинядаморг і инидюл вікзя'вобо хив

си о аметс  і варп їіномраг інин отунгясод ич ,инїаркУ юєіцутитсноК аз вікзя'воб

бо о ?вікзя'в  

 овтсьліпсус ичюухартс окялісВ“ дів  умоьн в яннежувз огомитсуподен 

 їіцидарт їоньланоіцан зі итидохив аннивоп яіцутитсноК ,идобовс уротсорп

всаз о ”їоьннатсо яннє 5 агаман ец емаС . доноказ йикьснїарку итиборз ясв а  ,ьцев

ясод“ ощ ,омодів кандО .нядаморг икзя'вобо інвонсо ичююлвонатсв г  яннен

лаб огонвиткефе у ьтіван їіцидарт і идобовс усна  хинйіцутитснок хищаркйан 

арз з ”окгел ьсолавад ен илокін хак 6 огоьц мяннечдівС . д йикьснїарку є о  дівс

в я'вобо хинйіцутитснок яннелвонатс у кЯ ?їіцидарт сан у ж ікЯ .вікз ядарод н  йикьс
                                                

1 .Р нясерпА  .А вонйесуГ ,.Г  .А и яитаркомеД лиф ысорпоВ // овтснаджарг о .иифос  –  .6991 –  .7 № – .С .8  
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4 .А ьнахартсА  .А  хынноицутитснок яинелвтсещусо ыледерп и иитнараГ наджарг хикстевос добовс и варп : 

твА о  .дирю .днак …сид .фер н куа .– .8 .С  
5 .В йикцичеР нвитка яаксечитилоП .ыткепса еынноицутитсноК .ьтсо  – .022 .С  
6 .В йикцичеР .ыткепса еынноицутитсноК .ьтсонвитка яаксечитилоП  – .022 .С  



 511  

 йикьснядар в  і кат ,доіреп – дерес утолоз“ итйанЗ .ьтсікьлік хї анрімдан и  ”ун

ьцевадоноказ ела ,окжав ідварпс , ежохс , изилбан ощед в  .їен од яс  умоьц ирП

ус итавухарв олуб овилжав  отбот ,иважред і автсьліпсус огокьснїарку натс йинсач

ед їокьснїарку уктивзор реткарах йиндіхереп ,натс йивозирк хї р  ,ітсонваж

 .”їіцидарт“  

 у зарив йівс ьтидоханз вісеретні яннешондіввіпс їіроет йівоварп йіндіхаз У

б іпицнирп умоьц ан( ітсонйіцропорп їіроет  оварп енйіцутитснок ясьтєуду

еміН ч  идалв инагро юокя з ондігз ,)”ітсонавотнурґбо“ зарив єам нів їілгнА в ,инич

 іжем інелвонатсв илавущивереп б ікя ,икзя'вобо нядаморг ан итадалкан ьтужом ен

жім яннешондіввіпс енмузор єунсі ощ ,жокат єачанзо еЦ .ітсондіхбоен  і имяліц 

 итичепзебаз ьтюам ікя ,ибосаз інмузор інарбив ощ ;янненгясод хї имабосаз

ясод г  итуб іннивоп ,ясьтюапічаз огок исеретні ,хит иктибз ощ ;итем яннен

іцропорп й утатьлузер умонвитизоп хасеретні хинчілбуп в умонамирто имин 1. 

тсонйіцропорп пицнирп онзариВ  їокьсрацйевШ їіцутитсноК в онелітв і

ьдуБ„  .р 9991 їіцаредефнок - огокя яннежембо екя -  аварп огонвонсо ьдубен

огокя утсихаз оба усеретні огончілбуп имяннавукрім онадварпив итуб оннивоп -

ьдуБ .бісо хишні аварп огонвонсо ьдубен - огокя яннежембо екя - нвонсо ьдубен  ого

 итуб оннивоп аварп инитсач( ”іліц йінечіман минйіцропорп .тс 3 ,2   овопутсоП .)63

онважред в ясьтєуждаворпв ітсонйіцропорп пицнирп -  укиткарп увоварп

инїаркУ удуС огонйіцутитсноК имяннешір 2  вошйанз ,  нів  в яннежарбодів єовс

ичодус огонвитартсінімда іскедоК  .)2 .тс 3 .ч( инїаркУ автсн  

окитероет З -  вісеретні яннешондіввіпс яннечаб евон уроз икчот їововарп

 ен ухялш ан енешірив итуб ежом инидюл і иважред ,автсьліпсус і инидюл

торп и  хитсибосо ич хинважред яннешолого ,мишні вісеретні хиндо яннелватс

ін роірп вісерет  яннешондіввіпс огоньлаер яннелвонатсв мохялш а ,иминтети

ретні е  игавереп мяттяноп минещорпс ен ясьтєюлпохо яннешондіввіпс еЦ .віс

тні огоньліпсус е  елавирт ан юєіцкаер є єннатсо( инидюл вісеретні ич усер

                                                
1  :.виД .А ьцєаЗ  .П д огокьснїарку огоьнтівон ітскетнок в аважред авоварП о  .удівс –  ;801 .С .С кянбергоП  
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2  :.виД .С кянбергоП онвитамрон  ітсонрімоварп авому кя ітсонйіцропорп упицнирп яннажредоД -  .вітка хивоварп – 
33 .С - .34  
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жред яннавунімод а нчиткелаід миндалкс а ,)вісеретні хинв  хиц мяннандєоп ми

харв екя ,вісеретні о  ,яннеждогзу ,сналаб ,тетирап і кат ,тетироірп кя єув

о В .вісеретні юіцазіномраг д  в ,вісеретні хиньліпсус тетироірп єунсі укдапив умон

 умошні – і хитсибосо тетироірп н  хиньліпсус і хитсибосо яннандєоп оба вісерет

ісеретні в1  . аВ ж  ,огонжок оварп ьсолащихаз і ьсолаванзив ,укоб огондо з ,бощ ,овил

нзив миц з мозар і а ьсилащихаз і ьсилав автсьліпсус огоьсв ,хісв аварп  ,  аз ,ежда

.Ю имаволс  .М   ,икидоТ –  вісеретні сналабсид –  хиньлаіцос хинвінйур аничирп 

іцюловер і вісецорп й2 ан аН . лжав ,дялгоп ш и  яннеждерепоп мотнемуртсні мив

 огонмузор і яннавунсівіпс хї яннечепзебаз ,вісеретні усналабсид янненкинив

по анинядаморг і инидюл икзя'вобо інйіцутитснок ьтюапутсив )їіномраг( яннандє 3  .  

дерепмасан ,итагіретсопс анжом еЦ ,  нисондів ідалкирп ан  ітсонсалв – 

нец т  ен яіцутитсноК .автсьліпсус огокьснядаморг утутитсні огоньлар ешил  ешрепв 

за  аварп ьтсіншуропен й ела ,)51 .тс( ьтсінтінамотагаб унчімоноке єюлпірк

 ітсонсалв їонтавирп яннавунсі ,монич микаТ .)14 .тс 4 .п( ітсонсалв їонтавирп

в онйіцутитснок  єадівопдів ьтсінвяан її отбот ,могалб миньлагаз ясьтєанзи

 ежом і вісеретні хиц мяннешуроп є їен ан яннагясоП .масеретні минчілбуп

н яннатсан од итсевзирп е  іт ,ітсонсалв їонтавирп оварП .вікділсан хивилтяирпс

ловодаз абосо ікя ,ибертоп ь ен ,юогомопод її з єян  огончілбуп енсалв ьтюадалкс 

тсив ітсокя йіц В .усеретні у  атянйирп акя ,ітсонсалв нисондів аметсис амас єап

оК анелпірказ і мовтсьліпсус н  серетні йинтавирП“ .ьтсіньлібатс її ,юєіцутитс

с єунсі акинсалв а йинсалв ан мєісон огой йинавозілаер итуб ежом і онйітсом  

сба ен нів умоьц в елА .дусзор о  ,идобовс їончімоноке арім анвеп :йиньлів онтюл

п тсімз ьтюадалкс жокат уловзод арім у  яіцазілаер икьліксо ,усеретні огончілб

вушуроп аннивоп ен усеретні огонтавирп а ”автсьліпсус вісеретні ит 4. 

онтавирп оварп енйіцутитснок ,ежтО  ,яннежембо інноказ їовс єам ітсонсалв ї

й авом укдапив умонад В .автсьліпсус огоьсв хасеретні в ясьтююлвонатсв ікя  ед

ч у ,каТ .исеретні інчілбуп орп  ьтсінсалВ“ :онасипаз инїаркУ їіцутитсноК 31 .тс 3 .
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ілфноК / вісеретні хинчілбуп к  хикьсвікраХ ІХ ималаіретам аЗ( .тс .куан .бЗ :ясьтюумрофснарт ощ ,хавтсьліпсус в ит
.А :.дяропУ / )ьнатич хинчіголотілоп  .П  .О ,намьтеГ  .В   .акьциватС –  .1002 ,оварП :вікраХ – .С .401  

4 ярК кж .А во  .В и йынчилбуП соГ // атищаз и ыдив ,еитяноп :серетн у  .оварп и овтсрад – .9991  –  .01 № – .С .69  
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інсалВ .єузя’вобоз яситавувотсирокив аннивоп ен ьтс кш ан  і інидюл удо

ьліпсус с  в а ,”увт 7 .ч  ежом ен ітсонсалв яннатсирокиВ“ :ясьтєюлсеркдіп 14 .тс 

 ,автсьліпсус масеретні ,нядаморг ітсондіг ат мадобовс ,маварп идокш итавадваз

 хамрон хинад В .”ілмез ітсокя індорирп і юіцаутис унчіголоке итавушрігоп

у ясьтєутнецка митсуподен ан агав о тс і  усеретні огонтавирп яннелватситорп 

 у вікзя'вобо хинйіцутитснок ілор відалкирп з нидо ешил еЦ .умончілбуп

авирп усналаб іннечепзебаз т  анжом хикя укзин ,вісеретні хинчілбуп і хин

одорп в  .итиж  

 ондігЗ  з  оньлів оварп єам нежок 43 .тс 2 .ч  ,итагіребз ,итарибз

вувотсирокив а  бісопс йішні в оба овомьсип ,онсу  юіцамрофні итавюришоп і ит – 

 в моноказ енежембо итуб ежом варп хиц янненсйідз еторП .рібив йівс ан

ланоіцан хасеретні ь  огокьсдаморг оба ітсонсіліц їоньлаіротирет ,икепзеб їон

.тс а ,укдяроп онсО 71 в  їонйіцамрофні яннечепзебаз ощ ,єушологорп унокаЗ огон

 огонжок мокзя'вобо і умот а ,удоран огокьснїаркУ огоьсв юоварпс є икепзеб

аг зІ .инїаркУ анинядаморг р  имасеретні з ибосо їонтеркнок вісеретні їіцазіном

хив автсьліпсус ,йедюл хишні о К 32 .тс ьтид  ощ ,онелпірказ ед ,инїаркУ їіцутитсно

в ан оварп єам анидюл анжок і  умоьц ирп ощкя ,ітсотсибосо їєовс котивзор йиньл

бовс і аварп ясьтюушуроп ен о  дереп икзя'вобо єам ат ,йедюл хишні ид

в ясьтєучепзебаз умокя в ,мовтсьліпсус і ибосо її котивзор йинчібесв і йиньл  .ітсотс

рп( инидюл котивзор йиньлів ,ежтО и  ивому аз ешил йивилжом )серетні йинтав

 вікзя'вобо ат )йедюл хишні исеретні( йедюл хишні добовс і варп яннажредод

 і хинтавирп яннандєоп енйіномраг аН .)серетні йинчілбуп( мовтсьліпсус дереп

і хиньліпсусоньлагаз н ерет  хинвонсо хикат яннелвонатсв і енавомярпс віс

вікзя'вобо , рет ,унзичтіВ итащихаз ,оговокьсйів кя и  і ьтсінсіліц уньлаірот

бз і віктадоп аталпс ,инїаркУ ьтсінжелазен о  котадоП .вір –  ,автстагаб анитсач ат ец 

цсім і іважред ьтюаддів инядаморг укя е оньліпсус мив - рп  іліц ан манагро мивова

рп ... єам котадоП“ .бертоп хинвиткелок яннеловодаз и  ьтижулс і реткарах йивосум

вучдів хикя ьтсирок ,гулсоп хит яннеровтс ялд а  юєовс аз і ,имялетиж амісв ясьтє
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”юоньлідопен є юодорирп 1  .  онноказ итавучалпс козя’вобо йинйіцутитсноК„

атсв ончілбуп емас а ,йивилбосо єам иробз і иктадоп інелвон -  ен а ,йивоварп

оньлівиц(  йивоварпонтавирп - ончілбуп онелвомубо ощ ,реткарах )йивоварп -

”идалв їонважред і иважред юодорирп юововарп 2  еЦ ешил п о  идалкирп іконидо

ісеретні )яннандєоп огоньламитпо( їіномраг ьліпсус ,инидюл в с  хикя ,иважред і авт

.ешьліб итуб б олам умоліц в  

Н  варп хинвонсо сналабсид иважред їокьснїаркУ уктивзор іпате умонсачус а

ощ ,мит ясьтєавиркоп овоктсач вікзя'вобо і ,  ,ьлаж ан “ ідварпсан ліб ялд ь  ітсош

илишилаз і кат идобовс і аварп нядаморг  хикяед моктянив аз( иминвитаралкед ьс

”иминьлаер анвопс икзя'вобо а ,)варп хинчитілоп 3  єачюлкив ен ец кандО .

вдіп єачабдереп ощ ,їіномраг їоньлаер од хї яннедевирп ітсондіхбоен и  яннещ

жред“ еждА .нядаморг ітсоньладівопдів ,ітсонавозінагро ,ітсонавонілпицсид  ава – 

лсерко отсорп ен ,омєюцарп і омевиж им йікя ан ,ялмез отсорп ен ец е  ан

 йинйіцутитснок ец ,ноказ есв аз шреп ец ,яіротирет анчіфаргоег иманодрок

по немуртсні іц ощкЯ .анілпицсид і кодяр аважред є юокбалс от ,ікбалс ит  її оба 

рп о  ,”єамен отс – ерП єачанзаз .В їіцаредеФ їокьсйісоР тнедиз  .В  нітуП 4 .  

 укдяроповарп і  ітсонноказ натС єавубереп  ,огот дів ітсонжелаз йімярп в 

онвитка ,онсеч ,онсівосорбод икьліксан оннілмус ,  икзя'вобо їовс ьтюунокив 

псус икинсачу і  ясьтєачанзив натс йеЦ .яттиж огоньл юоктіч онрімоварп  ю

 .нядаморг ичюачюлкв ,аварп віткє’бус хісв юокнідевоп сачондоВ ьдуб -  екя

 яннелбалсоп ,вирдіп єачанзо вікзя'вобо хинчидирю яннанокив дів яннелиху

 .автсьліпсус яттиж еньламрон итавузінагрозед ежом ,укдяроповарп і ітсонноказ

морг имимерко яннешуроП а п і иманяд  вікзя'вобо хинвонсо имабосо имиводасо

воьцарпс ен“ иноказ хакдапив хинвеп в ощ ,єачанзо  ,яттиж в ясьтююлітв ен ,”ьтюу

ондівопдів і рп і ьтсінноказ а  ен кодяропов ясьтюузілаер  жім ,монич микаТ .

онсо мяннамиртод і ютсінноказ в ,козя’вз йимярп єунсі вікзя'вобо хин  йикя 

онноказ яннімузор огомас зі єавилпив с  і їіцутитсноК яннамиртод кя есв аз шреп ,іт
                                                

1 .Ф иттиН нвонсО еы .реП / икуан йовоснаниф алачан  ос ,огоксвецривС .А .под с и .дер доп ,аредйерШ .И .лати с 
Ч .И .А .тс .путсв у  .аворп – 4091 ,хывокиншабаС .С и .М еинадзИ :.М  . – .042 .С  

2 .В .Л веразаЛ  .ииссоР адуС огонноицутитсноК иицизоп еывоварП –  мод йиксьлетадзИ« ОАО :.М „ цедороГ ”  ;»
 .3002 ,»аварп алумроФ« –  .533 .С  

3 .А окьлаМ  .В акитилоп и анилпицсиД . – .С  .83  
4 .В нитуП  езаг яаксйиссоР // йещюатобар ьтыб анжлод ьтсалВ  .ат –  .0002 – .яам 91  
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ежто а ,віноказ у хинелпірказ і ,  ясьтюунокив ешіньладівопдів мич І .вікзя'вобо хин 

з ішінцім мит ,икзя'вобо а  ощ ,янноказзеб натс ,икапван І .кодяроповарп ,ьтсіннок

випохо тс ,овтсьліпсус екьснїарку а  ьтсіндіхбоен йиннед кодяроп ан ьтив

 їонратнемеле яннедеван ялд иважред укоб з вікорк хичушір шьліб янненсйідз

ус в яннесенвирп ,івтсьліпсус в ітсонноказ с  ,инілпицсид яттиж енважред і еньліп

икепзеб ,ітсоньлібатс ,ітсоньладівопдів т о  їіцутитсноК овтсневохреВ“ .ощ

в хивоварп иметсис яннелвонатсв єачабдереп и н ... гом  ,яннажредод огоньлихуе

й огончот кив огончанзондо о  инїаркУ віноказ і їіцутитсноК яннавусотсаз і яннан

жреден ат иминважред амісв а ”иманядаморг ,имяіцутитсні иминв 1  .  

нволоГ“  іннелвонатсв у єагялоп удоіреп огондіхереп яннадваз е

атнемеле р  ,ітсонноказ їон – .О єачанзаз  .В   ,нишитраМ –  йишреп йиндіхбоен ец 

втс од корк о  кодяроп уктачопс :идюсв олуб каТ .иважред їововарп яннер

п ,ясвавюлвонатсв о свавюланоксоду нів міт тсоп мзитюлосбА .я мецсім ясьтєапу  

по  і унчитаркомед в ясалавумрофснарт овопутсоп анов і ,іважред йікьсйеціл

 учюід онвиткефе інїарк в итавюровтс сач вошйирп хавому хишан В .увоварп

н аноВ .уметсис укьсйецілоп е  еторп ,ітсоланоксод дів акелад едуб ечуним

 увонсо уньлаер ьтировтс енцімз ялд н  яннелвоноп ,укдяроповарп огонратнемеле ян

жред юлортнок огонечартв а  ибьтороб ,мовтсьліпсус дан ив зі  і ,ютсінничолз 

”юєіцпурок овилбосо 2. 

 ичююровтс ат имаварп з юіномраг в икзя'вобо інвонсо ичядовирП

ткефе“ и ап ділс ,”уметсис укьсйецілоп учюід онв  аньлавужембооварп“ ощ ,итатя’м

ляід ь ”анжемзеб ен місвоз иважред ьтсін 3 икьліксо , , .Д укмуд ан   ,асйарБ

рп“ а  ьтюаддів инов ощ ,огот од ешил едев отагаб отдан йедюл дів итамирто янненг

”олам отдан 4 р огововарп жем инімз юовому юонволог“ а , е  єапутсив яннавюлуг

                                                
1 .Ю окнечакТ  .В  . 20.00.21 :куан .дирю .днак ...сид .феротвА  :інїаркУ в ітсонноказ їонйіцутитснок имелборП –  .С 
.2  

2 .О нишытраМ  .В сог огововарп хавиткепсреп о восизет окьлоксеН у ииссоР в автсрад . – .С .31  
3 .І чивекнаП  .М нненсйідЗ з( яннавужембо имелборп :инидюл варп я а етоньлаг сид .феротвА :)иткепса інчитеро  ... 

ну  .жред .вівьЛ / 10.00.21 :куан .дирю .днак -  .т –  .0002 ,вівьЛ – .2 .С  
4  :аз .тиЦ .В йикцичеР  .ыткепса еынноицутитсноК .ьтсонвитка яаксечитилоП – .422 .С   
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н мз хї в автсьліпсус і иважред ибертоп їонвиткє’бо ьтсінвяа і ”ін 1  абертоп акаТ .

 .єунсі індогоьс ан онвиткє’бо  

.М укмуд инїаркУ ялд юонтянйирп омєажавв им умоТ  .І   ,ет орп авозутаМ

 хичюузінагро яннелисоп юотем з їісоР їонсачус ханиватсбо хинтеркнок в“ ощ

асаз  анжом нядаморг икзя'вобо д у хї итсевирп і итиришзор б олуб  шьліб 

п енйіномраг о  итуб оннивоп ен имасюлоп амовд имиц жіМ .имаварп з яннандє

хзор хикзір о  ешні і кат ,ет кя ощ ,итатя’мап ондіхбоеН .йетсонеждогзуен і ьнежд

всоварп иматнемеле имивилжав ьтюапутсив ”ітсомоді 2  бощ ,огот ялд“ емаС .

тсв а  унничолз итидерепоп і инидюл имакзя’вобо і имаварп жім юіномраг итивон

воп е .Й йинечв йикьсрогу ”укнід   гіВ випутсив .р 5991 в ещ  яттянйирп аз 

о їіцаралкед їондоранжіМ с  йікя в ,инидюл вікзя'вобо хинвон вавунопорпаз  

типірказ 'вобо олок екориш ьтисод и я инидюл вікз 3  .  анелітв алуб яеді яц ончиткарП

 їіснелаВ у .р 8991 індург у йітянйирп і ОКСЕНЮ юовитаіціні аз йінелборзор у

.инидюл ітсоньладівопдів і вікзя’вобо їіцаралкеД  атем анволоГ  їіцаралкеД  єагялоп  

роірп итиркзор бощ ,умот в  і вікзя’вобо хїовс амісв яннанокив яннечанз ентети

.инидюл добовс і варп яннечепзебаз убосаз оговилжав кя ітсоньладівопдів  йін В 

 ощ ,ясьтєанзив ичюажавзен  іннатсо аз инидюл варп ізулаг у сергорп йинвеп ан 

инвонсо і варп їіцазілаер інирац в натс яттілитясед  ен окелад ещ инидюл добовс х

 варп юєіцаралкед юоньлагаЗ хинешологорп мяннадваз і малаеді єадівопдів

 хиньлатнемаднуф і инидюл варп яннешуроп і агавопен„ ощ ,.р 8491 инидюл

”автсдюл ітсомодівс у яситавюришоп оньлатурб ьтюужводорп добовс 4. 

щивя інвитаген ікаТ  ,іротсорп умокьснядартсоп умоьсв ан ясьтюужетсорп а

яіцаралкеД умот ідоган в итатс ежом ибосо ітсоньладівопдів і вікзя’вобо  ирп 

 і инидюл вікзя’вобо хинйіцутитснок иметсис їочюунсі іннеланоксоду

інїаркУ в анинядаморг ,  огокьснядаР огоьншилок ханїарк хишні в узюоС , 

 адварпощ оньлаутпецнок ешил .  ондіхбоен їіцутитснок іледом йінсачус В  

 ибосо укзя’взомєазв реткарах йинчібесв итавухарв –  увиткелок –  иважред – 

                                                
1 .І чивекнаП  .М  з( яннавужембо имелборп :инидюл варп янненсйідЗ а етоньлаг сид .феротвА :)иткепса інчитеро  ... 

.дирю .днак .куан  – .01 .С  
2 .Н .дер доП / йицкел сруК .аварп и автсрадусог яироеТ  .И  и авозутаМ  .А  .В   .окьлаМ – .472 .С  
3  :.виД .Й гиВ сонназябо и варп еинешонтооС нпутсерп ымелборп и акеволеч йет о итс . – .С .74  
4 www . pdc - crh . awattou .  ac  /  tnacilbup  / 1 cnelav / aicnelaV  . th m  .  
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 ощ ,азет итатс иб алгом їіцутитснок ьнежолоп з миндо умоТ .автсьліпсус

иткелок інзір ,аважред ,овтсьліпсус ив ,  ьтюялвяорп ,анидюл ьтижелан хикя од 

 орп яннавулкіп йинчібесв  косенв йівс итибор аннивоп абосо й ела ,ибосо котивзор 

 ,ясьтєавивзор анов умокя в ,увиткелок ,иважред ,автсьліпсус котивзор у  

ондівопдів  йетсовилжом їен у хинвяан од тналат і ві 1. 

Д ич дярваН  у тетиротва і яннанзив ,хіпсу емитам вікзя’вобо яіцаралке

 і игавопен„ ивяорп інчанзен ецсім ьтюам хикя в ,їітаркомед їотунивзор ханїарк

 вікзя’вобо од яннелватс ж огот од ,”добовс хиньлатнемаднуф яннешуроп

ядаморг икзя’вобО„ .енамиртс іловод онйіцидарт  анин  ,їіцидарт йінйіцутитснок в - 

 ,йикьсвонарА .В .К ешип кя - ешкані ьтюімузор , йинтівопаз жін  дереп козя’вобо 

 овилбосо ,юіцидарт унйіцутитснок єянзірдів еЦ .юоважред і мовтсьліпсус  

онянвіроп  62 дів відоран і инидюл варп юєітрах юокьснакирфА з ,далкирпан ,

реч инїарК *.р 1891 янв -  икзя’вобо йін в илалкив їіцневнок їоназакв іцинсачу

 дереп ”укзя’вобо„ жем  хиктіч огонелвабзоп ,огоньлагаз ідялгив у инидюл

 козя’вобо  єачабдереп 92 .тс ,каТ .имятсоньліпс имишні ,мовтсьліпсус

в ичюадан ,їіцан йїовс итижулс„ анинядаморг  й інчизіф їовс яннеждяропзор її 

 ;ьтсінраділос уньланоіцан итавюнцімз і итагіребо ;ітсонбідз іньлауткелетні

 юнненцімз итяирпс ;автсьліпсус хасеретні в  ...юечаддів юонвоп з итавюцарп

автсьліпсус  дасаз хиньларом ”. 

тснок дів ясьтєянзірдів яіцатерпретні акаТ  вікзя’вобо яннечамулт огонйіцути

итсілаудівидні з ясьтидохзор укзя’вобо огоньлагаз яттяноП .инидюл  минч

оньлагаз ,мяттянйирпсотівс  ,яннавюлугер огововарп мопицнирп миньлівзод

 їотсибосо яннежятбо їіцатерпретні йінйіцутитснок В .инидюл їоньлів мозарбо

 идобовс  яннагібопаз ялд інелватсоп навижволз ян  добовс  бощ ,огот ялд ен ела  ,юо

 ,мятсонніц мишні убжулс ан итиватсоп ,ютсінніц юощивйан є амас акя ,удобовс

”агалб огоньлагаз ьтіван йах 2. 

 ирп имагомив иминвонсо ощ ,итавуждревтс єяловзод енедалкиВ

онатсв в оноказ іннел  )а :итуб ьтюам вікзя'вобо хинйіцутитснок мецвад
                                                

1 .Е .В никриЧ ,.Я .Т авеирбаХ  .иицутитснок йоннемервос яироеТ –  .5002 ,амроН :.М – 531 .С -  .631  
 юл ітсоньладівопдів і вікзя’вобо яіцаралкеД*  варп юітрах укьснакирфА  єудаган оньлаутпецнок .р 8991 инид

.р1891 відоран і инидюл  
2 .В .К йиксвонарА  .едерс йоксйиссор в яицидарт яанноицутитсноК – 143 .С -  .243  
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імз ьтсінелвомубо с тсокьлік ат ут онтеркнок вікзя'вобо хинвонсо і   иминчиротсі

цидарт ,иманиватсбо і  і ирутьлук їововарп менвір ,удоран ютсіньлатнем ,имя

рп а іважред в укдяроповарп і ітсонноказ монатс ,ітсомодівсов  ан ьтсінавомярпс )б ;

ретні ьтсінавосналабз е  )в ;йедюл хишні имасеретні з инидюл їонтеркнок віс

 хинчілбуп ат хинтавирп усналаб оговилдеварпс яннечепзебаз ьтсіндіхбоен

ажред( в .вісеретні )хин  

титсноК аз вікзя'вобо уметсис учюунсі омєажавв им ,огоьц з ичядохиВ  юєіцу

в єадівопдів місвоз ен ощ ,юокат инїаркУ  ежто ,а ,магомив минедалкивещи  ,юокат

.яннеланоксоду оговс єубертоп акя  

 ,монич микаТ  огонвонсО яттянйирп тнемом ан йичюунсі ,укоб огондо з 

к їошьліб яннелпірказ вивомуз автсьліпсус натс йивозирк инїаркУ унокаЗ  ітсокьлі

'вобо я єадівопдів ен ежв ощ ,удохаЗ ханїарк в ецсім єам ец жін ,нядаморг вікз  

а ,иважред їововарп матраднатс  іттиж умоньліпсус в яннелбилгоп ,огошні з 

рк и  ьтсіндіхбоен орп ьнатип отагаб йиннед кодяроп ан ьтиватс щивя хивоз

унсі яннеланоксоду ю сис їоч у вікзя'вобо имет  .яннешьлібз хї укмярпан  умот емаС  

 хинвонсо алок яннешьлібз од яіцнеднет б алуб юонажаб ьтіван і юомитсупод

лібЗ .анинядаморг і инидюл вікзя'вобо ь  узаб увоварп ьтиришзор ітсокьлік хї яннеш

укдяроповарп і ітсонноказ янненцімз огошьладоп ялд  ітсонавосналабз емитяирпс ,

рг ,автсьліпсус і инидюл вісеретні о  іпате умонсачус аН .иважред і анинядам

 ан інелпірказ инидюл икзя’вобо ітсонважред їокьснїарку уктивзор

юіцутитснок а( інвір умонйіцутитснок , ьтубам , инїаркУ нинядаморг нежок ватич  

рп енгитсв ич  итатс іннивоп )юогинк юоньлітсан ,юєілбіБ итатс єам анов ,итатичо

 ьтидовзирп ьтсікьлік анчанзен хї :инидюл іцнідевоп у имазаквогород иминдірєовс

 ,янноказзеб вівяорп ,іцнідевоп у ітсончитоах їонвеп ,віритнєіро итартв од

т ,мітВ .яннавижволз ,ітсонеловзодесв  отданаз итуб оннивоп ен візаквогород хика

 овтсьліпсус і унидюл итсеваз інтадз инов икьліксо ,отагаб тук йихулг у  кЯ .

 икнідевоп ьтсінавоьлугеруаз анрімдан ,удоіреп огокьснядар дівсод вазакоп

мєирпдіп ,ітсонвитка їоньлаіцос ,ітсонвитаіціні итартв од алевзирп ,ітсовил  

алидороп  ощ ,їортсан ікьцавижопс ясьтєавучдів  йинвеп итуб ненивоп умоТ .ісод й 
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 енчанзен єаксупирп ощ ,варп мотетироірп з ,имакзя’вобо і имаварп жім сналаб

ітсокьлік яннешьлібз  .вікзя’вобо хинвонсо  

онсо иметсис їочюунсі яннеланоксоду ощ ,омичанзаЗ  вікзя'вобо хинв

ереп д  ен єачаб у хї яннедевирп ешил  і имаварп иминйіцутитснок з юіномраг 

добовс а  вімзінахем хинвиткефе яннеровтс й ела ,ітсокьлік хї яннешьлібз отбот ,им

 яннешьлібз енсікьлік отсиЧ .яттиж в яннелітв  огончиткарп хї ялд вому і

 вікзя'вобо –  ен є яннешірив м мелборп аз кЯ .їіцазілаер їонжелан хї и нз а ясолач ,  ялд 

 ялд нядаморг вікзя'вобо хинвонсо хоьрт і оьнтатсод їітаркомед їотунивзор нїарк

 яннечанз оговилжав тут ощ ,ондивечО .умуіцос яннавуноіцкнуф огоньламрон

на яннанокив огонжелан хї амелборп єавуб  йінчидирю в ешил ен ясьтидоханз акя ,

итагялоп иважред яннадваЗ .юен азоп окелад й а ,інищолп ем   ешил ен  бощ ,умот в

 ,итизарбодів оньламитпо вікзя'вобо і варп хинйіцутитснок іннавюлумроф ирп

сод бощ ,умот в й ела ,исеретні іньліпсус і ітсибосо итавузіномраг  в огоьц итгя

.їіцазілаер хї ісецорп  

иквонсиВ  

 єамінз ен иважред їововарп аканзо анреткарах кя инидюл варп тетироірП .1

 і вікзя'вобо хинйіцутитснок яннанокив енжелан аз ітсоньладівопдів адівидні з

од ому хинжелан яннеровтс аз ьтсіньладівопдів єадалкоп онсачон  хї ялд в

 икзя'вобо інйіцутитсноК .уважред ан їіцазілаер –  укзя’взомєазв амроф авоварп ец 

 ,иважред і ибосо инторовз і йикйітс єюлвомубо акя .реткарах огой й С  аньлаіцо

 і ибосо укзя’взомєазв имроф їововарп кя вікзя'вобо хинйіцутитснок ьтсінніц

п иважред о  єагял  яннанокив мобосаз минчидирю ьтюапутсив инов ощ ,умот в

уф хїовс юоважред н  ,утетінеревус утсихаз итяирпс інакилкоп іналп умоьц в і ,йіцк

 ,удал огонйіцутитснок інорохо ,инїаркУ ітсонжелазен і ітсонсіліц їоньлаіротирет

 варп ат ебаз ,анинядаморг і инидюл добовс  їончіголоке ат їончімоноке юннечепз

жред икепзеб а  їоньлаіцос юоважред юннанокив ,укдяроповарп і ітсонноказ ,ив

 .їіцкнуф  

 ,ітсомодівсоварп і ирутьлук їововарп ьневір йикосив ощ ,ет ан удялго З .2

діхаЗ  нядаморг укзя'вобо ат ітсоньладівопдів їововарп яттучоп  ,АШС і ипорвЄ їон

юоважред дан автсьліпсус огокьснядаморг тетироірп  ,умзіларебіл анирткод ,
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”ітсонйіцропорп упицнирп„ яіцазілаер  –  ан илунилпв овєттус ікя ,икиннич іт ец 

 ,нїарк хиц хяіцутитснок в анинядаморг і инидюл вікзя'вобо хинвонсо ьтсікьлік

авотнурґбо  ат мяннечдівс є ьтсікьлік хї анчанзен ощ ,ет орп ковонсив ясьтєадз мин

віроткаф і вому хиц ьтсінтусдіВ .ітсонважред їововарп юоканзо юонсінтус  а ,

”ютсінноказ зі имелборп„ жокат иливомубо і  яннелпірказ  микьснїарку

мецвадоноказ  обо хинвонсо ітсокьлік їошьліб  аз инїаркУ нядаморг вікзя'в

 .р 6991 монокаЗ минвонсО  

кор іннатсо В .3  нинядаморг ханисондівомєазв у и –  аважред  ьсалилсерко

не  дан ибосо усеретні умонтавирп гавереп яннадан яіцнеднет індогоьс анажаб

су  вікдапив ідяр в ощ ,иминважредоньлагаз ,иминьліпс овзирп ьтид  хинвитаген од 

ілсан д  усналабсид янненкинив яннеждерепоп мотнемуртсні мивилжаВ .вік

ебаз ,вісеретні з  інйіцутитснок є яннандєоп огонмузор і яннавунсівіпс хї яннечеп

дюл икзя'вобо и  юонвоп  ен яннечанзирп хї індогоьс кандО .анинядаморг і ин

вотсирокив юорім у  нядаморг икзя'вобо інйіцутитснок умоТ .мецвадоноказ ясьтє

лібз ондіхбоен ь у хї итсевирп і итиш  ,имаварп з яннандєоп енйіномраг шьліб 

с мит ишвиришзор а  умижер янненцімз огошьладоп ялд узаб увоварп мим

ноп ,іважред в ітсонноказ о нечартв яннелв о  укзя’взомєазв ог  ,автсьліпсус і иважред

 .иважред і анинядаморг  

м вікзя'вобо хинйіцутитснок одощ имагомив иминвонсО .4 а  :итуб ьтю  

 иминтеркнок вікзя'вобо хинвонсо ітсокьлік ат утсімз ьтсінелвомубо )1

тсі о  їововарп менвір ,удоран ютсіньлатнем ,имяіцидарт ,иманиватсбо иминчир

лук ь  в укдяроповарп і ітсонноказ монатс ,яннелесан ітсомодівсоварп і ирут

 з инидюл їонтеркнок вісеретні  яннавусналабз ан ьтсінавомярпс )2 ;іважред

і имасеретні н  оговилдеварпс яннечепзебаз ьтсіндіхбоен )3 ;бісо ипург ,йедюл хиш

авирп усналаб т  хинчілбуп і хин  им ,огоьц з ичядохиВ .вісеретні )хинважред(

і омєажавв с  .р 6991 инїаркУ юєіцутитсноК аз вікзя'вобо уметсис учюун юокат  ощ ,

пдів ен о аноВ .магомив минечанзо єадів ноксодв єубертоп а  ,єачабдереп екя ,яннел

яннедевирп отбот ,ітсокьлік хї яннеришзор ,укоб огондо з аг в р  а ,имаварп з юіном

і з  огошн – ткефе хї ялд вібосаз і вому хинжелан яннеровтс и  .їіцазілаер їонв  
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У .5  ,сецорп йинйіцазілівицоньлагаз ичюувохарв ,укмярпан умончігетартс 

 їововарп иводубоп ,автсьліпсус огокьснядаморг яннавумроф од инїаркУ хур

ед р нсо ,иваж  у ясьтєачабв вікзя'вобо хинйіцутитснок уктивзор в яіцнеднет анво

по мовопутс кандО .ітсокьлік хї іннешнемз у  йівоктачоп ,іпате умондіхереп ан 

 автсьліпсус огокьснядаморг яннелвонатс ,иважред їововарп иводубзор їідатс

тсупод и шьлібз од яіцнеднет є юонажаб і юом  вікзя'вобо хинйіцутитснок алок янне

(  кя ан й   .)авиткепсреп ачжилб  
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ЛІДЗОР 2   
їіцазілаер хї  мзінахем ат вікзя'вобо хинйіцутитснок яіцакіфисалК  

 
§ анинядаморг і инидюл вікзя'вобо хинйіцутитснок яіцакіфисалК .1  

 

ем хинвиткефе зі миндО  яіцакіфисалк авокуан є яннанзіп оговокуан відот

  имелборп иман їонавозілана онсондіВ .ітсонсйід їонвиткє`бо щивя хиндівопдів

 аньламроф ешил ен є вікзя’вобо хинйіцутитснок їіцакіфисалк юотем юонволог

обо хивоварп йірогетак хишні ич хит яннавунсі яіцататснок  хї икьліт ен ,вікзя’в

оньламроф ан ешил енавонсаз ,яннечвив -  й а ,яннежділсод хамойирп хинчігол

 мяннещивдіп мишьладоп з укзя’вз у яннечанз ,їід хї йетсовилбосо яннавуся’з

фе е  .инисондів іньліпсус ан увилпв огововарп ітсонвитк  

ок ьтсінніц ,ясолачанзаз ежв кЯ  ощ ,умот в єагялоп вікзя'вобо хинйіцутитсн

 ьтюапутсив инов тнемеле йинруткуртс йиндіхбоен кя  огововарп усецорп 

лугер ю бісаз ,яннав девоп їіцанидроок амроф ,івтсьліпсус в йедюл икні  

хиньліпсус укзя’взомєазв тнемеле йинруткуртс йивилжав ,вісеретні хитсибосо і  

іцутитснок й  ирп яннечанз єам енечанзазещиВ .ощот ибосо усутатс огон ідялгзор  

.вікзя'вобо хинйіцутитснок юіцакіфисалк орп яннатип  

У  авд онавонопорпаз олуб ірутаретіл йінчидирю в доіреп йикьснядар 

нсо о  идохдіп хинв орг вікзя'вобо хинйіцутитснок їіцакіфисалк од  йишреп :нядам  

о і варп ітсондє їончінагро з ичядохив ,ощ ,умот у вагялоп  інвонсо ,вікзя'воб

 икзя'вобо  отбот ,аварп інйіцутитснок й ощ ,ипург імас ж іт ан ясилялідоп

див і оньлаіцос икзя'вобо ясилял -  оготсибосо і  огончитілоп ,огончімоноке

уреткарах 1 з  кандО .  оньлівода бо інвонсо итилідоп о аз икзя'в мапург и  хинвонсо 

'вобо ,далкирпан ,хин з ікяед :ясоладв ен ж есв варп я  ьситавумиртод коз

іпс огончитсілаіцос аливарп итажавоп ,віноказ і їіцутитснок в  анжом ен яттиж

 пург хинавонопорпаз зі їєіндо од икьліт ”итазя’вирп“ титснок у  ,варп хинйіц

кьліксо ьтясондів инов и .пург хиц хісв од яс  
                                                

1  :.виД .Л нидовеоВ  .Д   .наджарг хикстевос итсонназябо и аварп еынноицутитсноК –  ;452 .С кциМ ев .А чи  .В  
.аварп огокстевос ыткеъбуС  –  .2691 ,тадзирюсоГ :.М –  ;15 .С .Н куртиВ  .В п огововарп иироет ывонсО о  яинежол

тсилаицос в итсончил и .евтсещбо моксеч  – 871 .С - .971  
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.В кілоден йиназакв италодоп іборпс в ощ ,умот у вагялоп діхдіп йигурД  .М  

 ощед онавонопорпаз олуб мивецвярдуК  зі дяроп :яннавупург хї ешні по  молід

 вікзя'вобо хинйіцутитснок имапург аз инвонсо у( варп х  нів іннімузор умоьц 

оньлаіцос в икзя'вобо інвонсо вялідив -  йінчитілоп і йінрутьлук ,йінчімоноке

фс е  ікя ,вікзя'вобо хикьснядаморгоньлагаз хинавз кат апург ясалялідив )хар

сондів и  нів алсич хї оД .яттиж огоньліпсус рефс хинавохаререп хісв од ясил

дів  інноказ і аварп итажавоп ;віноказ і їіцутитсноК ьситавумиртод козя'вобо :висон

 ;вікничв хикьсдаморгитна од миннеримирпен итуб ;бісо хишні исеретні

йетід яннавохив орп яситавулкіп 1  . відялгоп хинбідоП  ешінар ещ од ясвавумирт  і 

.Ф  .М  щ ,важавв йикя ,йикьснидуР  хинйіцутитснок їіцакіфисалк увонсо в о

я'вобо з  янненсйідз аториш кя ,йіретирк йикат йинедалкоп итуб ненивоп вік

іцутитснок й  ікя ,икзя'вобо іньласревіну вянзірзор ротвА .вікзя'вобо хин

о ;яттиж огоньліпсус харефс хісв у ясьтюунокив кирпан( хокьлікед в икзя'воб дал  у 

иж харефс )ховд т  їокьснядар ніротс зі юєіндо з іназя’воп ,икзя'вобо ;автсьліпсус ят

ітсонсйід 2. 

 їонбатшсамокориш й їонвоп удоіреп огокьснядар ірутаретіл в ,ежтО

салк и  йаркв ясилашилаз итиборз ец иборпс  а ,олуб ен вікзя'вобо хинвонсо їіцакіф

бо е иминжер  онедйанз олуб ен іцуан в ощ ,мит ясвавюнсяоп йечер натс йикаТ .

тирк е вобо їіцакіфисалк вїір хинечу ж яннанокереп аН .вікзя'  яіцакіфисалк акат 

по оп :магомив мивокзя’вобо мовд итяньловодаз алуб аннив -  аннивоп анов ,ешреп

в алуб і  ішівилжавйан ,інвонсо итажарбод оп ;инидюл ітсоньляід і яттиж ирефс -

 ен яситавузитаметсис илуб іннивоп йін в ,егурд ешил  икзя'вобо й ела ,аварп 

 і варп ьтсіндє ощ ,ясолажавВ .)варп дів итавирдів олуб анжом ен іннатсо(

я'вобо з ьдуб юовому юоньлачанзив і юовокзя’вобо є вік - окуан їоннитсі їокя  їов

фисалк і їіцак 3. 

                                                
1  :.виД .В .дер доП / еибосоп .бечУ :амзилаицос оготивзар яицутитсноК  .Н  .И ,авецвярдуК  .А  .С ,аниквозА  .Г  
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 .окнечириК .Г .М .дер .доП / йинедеваз .бечу – В :.М ы  .3891 ,алокш яашс – .С .521  
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 од гомив і відохдіп хинавонопорпаз мокілоден мивєттус ,дялгоп шан аН

 ханисондів і хакзя’вз хиндо ан угаву ичюутнецкА .ьтсіктсрож хї є їіцакіфисалк

ітсонбідоп сьтєугартсба ьледом яц , у ,хивилжав шнем ен ,хишні дів я  ітатьлузер 

чо  ьтюатс ог  .умехс уньлагаз в ясьтюадалкв ен ощ ,икзя'вобо і аварп иминдивечо

 .тс 1 .ч мяннежолоп аладівопдів і итнемом інвитизоп їовс алам яіцакіфисалк акаТ

 добовс і варп янненсйідз ощ ,ьсолавузакв ед ,.р 7791 РСРС їіцутитсноК 95

івен д иманядаморг яннанокив дів еньлід  алавувохарв ен анов ела ,вікзя'вобо хїовс 

ів д  .реткарах йинвому хї ,имапург иминйіцакіфисалк жім жем хиктіч ьтсінтус У 

ре  місв іннаматирп икзя'вобо ікяед ощ ,яннежеретсаз ясилибор і огоч ітатьлуз

рг у ж ідварпсаН .варп мап в икзя'вобо ощ ,огот мяннечдівс є ец  ьтюаргіді

мас о  иминвиткє’бус зі дяроп нисондів хиньліпсус іннавюлугер у ьлор унйітс

рп а  .имав  

 ьтюапутсив вікзя'вобо хинйіцутитснок їіцакіфисалк їонйітсомас иторП 

.Л ,каТ .сач шан в і иротва імерко  .Д   овєттус яіцакіфисалк“ ощ ,важавв нідовєоВ

ебес єюлбалсоп  икьліксо ,”икзя'вобо індо оба ,аварп індо оба ясьтюупург ощкя ,

 хин в акя ,идобовс урім орп яннелвяу еньливарп ясьтєачартв умоьц ирп

лпірказ е ан 1  і добовс ,варп ьтсіндє бощ ,ондіхбоен ,яннанокереп огой аН .

бо о ясалавуралкед ешил ен вікзя'в ілана алавудереп і  ,вікзя'вобо і добовс ,варп уз

 миклап вуб ротва ,ежтО .їіцакіфисалк хї увонсо в анедалкоп алуб й ела

лихирп ь ичюажавв ,вікзя'вобо і варп ітсондє їончінагро їіцпецнок мокин ощ ,  ец  є 

 юонвиткє’бо  юонопереп  їомерко ялд .вікзя'вобо хинвонсо їіцакіфисалк  

п шан аН  ,вікзя'вобо і варп хинвонсо ьтсіндє унчінагро ан ичюажавзен ,дялго

мйаз іннатсо у кя ецсім енйітсомас ,єовс ьтюа   і кат ,ибосо ісутатс умонйіцутитснок 

 ,икзя'вобо інчидирЮ“ .яннавюлугер огововарп імзінахем в – .С ешип  .С    ,вєєскелА

–  мит а( мотсімз мїовс аз  ьтюапутсив )мяннечанз мїовс аз ешьліб кя гетак о  їір

 ,іштагаб  шьліб іннарготагаб ”ьтсінніц унйітсомас ьтюам ікя , 2  ,йинанокереп ніВ .

                                                
1 .Л нидовеоВ  .Д .ииссоР в итсончил сутатс йиксечидирЮ  – .181 .С  
2 .С веескелА  .С йицкел сруК :аварп иироет ымелборП : В 2 .т  – ни .дирю .лдревС :ксволдревС -  .2791 ,т – .1 .Т  –  .С 

.852  
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ид ,ітсонавозінагро идасаз ьтююлітв“ ікя ,икзя'вобо інчидирю ощ с пиц  і иніл

у ьтюам ,ітсоньладівопдів с ентотсі іметсис йівоварп ечанз енйітсома н ”ян 1. 

 їіцпецнок итичерепус едуб ен вікзя'вобо хинвонсо яіцакіфисалк анйітсомаС

 ьтсіндє яц еждА .її емитавирдіп ен ,вікзя'вобо і варп ітсондє їончінагро

тєагясод ь  і аварп хикя в ,мяннавюлумроф микат икядваз )а :умонвонсо в яс

ів окжав идобовс  .ясьтюавилз ,итивом иб кат ,иноВ .вікзя'вобо дів итилідд

 ан оварп( хяіцутитснок хикьснядар в олуб ьнавюлумроф хикат отагаб овилбосО

 утівсо – бодз козя'вобо у  олтиж ан оварп ;утівсо юндерес уньлагаз ит –  козя'вобо 

варп ;алтиж огонадан од яннелватс оговилжереб  юцарп ан о –  козя'вобо 

лш )б ;)итавюцарп онсівосорбод я  і варп мотсімз аз хинзір яннандєоп мох

нсалв їонтавирп аварп ,далкирпан ,вікзя'вобо о  з )34 .тс( юцарп ан аварп ,)14 .тс( ітс

бз і иктадоп итавучалпс мокзя’вобо о  і варп яннеждогзу мохялш )в ;)76 .тс( ир

вс 'вобо її з анинядаморг і инидюл добо я имакз  варп яннавутнараг мохялш оба 

хишні имакзя'вобо хиндо 2  яннандєоп екат кандО .  єам рах йинчутш ощед а  і ретк

 умондо в йикя ,яцвадоноказ удялгоп огонвиткє’бус дів умоч в отагаб ьтижелаз

ів итипірказ ежом укдапив д индівоп  умошні в а ,козя'вобо й – рту и  дів ьситам

.огоьц  

итидовзирп едуб ен вікзя'вобо яннавупург емеркО  , .Л єачанзаз кя  .Д  

 ,нідовєоВ од і   в анелпірказ акя ,идобовс урім орп яннелвяу огоньливарп итартв

икзя'вобо інвонсо ежда ,хаварп  – Н .идобовс ічавужембо інидє ен .І укмуд а  .М  

 инидюл варп іжем ,ачивекнаП –  ат тсімз ьтююлсерко ікя ,щивя хісу ьтсінпукус ец 

инидюл варп гясбо 3  икзя'вобо інйіцутитснок умоьц ирП . – с ец а  див йинйітсом

добовс і варп хинйіцутитснок їіцазілаер жем 4. 

 ондігЗ  з х їокьснакирфА 72 .тс 2 .п п їітра  нежок відоран і инидюл вар

ирок с  ичюажавоп монич минжелан ,имадобовс і имаварп умой иминадан ясьтєут

исеретні іньлагаз і ьларом ,укепзеб уньліпсус ,хишні идобовс і аварп 5 пдіВ . о  ондів

                                                
1 .С веескелА  .С роет яащбО аварп яи : 2 В .т  – .М .тил .дирЮ : .2891 ,  –   .2 .Т – .031 .С  
2 .Л нидовеоВ  .Д .ииссоР в итсончил сутатс йиксечидирЮ  – .541 .С  
3 .І чивекнаП  .М з( яннавужембо имелборп :инидюл варп янненсйідЗ а вА :)иткепса інчитероетоньлаг  ... сид .ферот

.куан .дирю .днак  – .21 .С  
4  :.виД ртсА .А ьнаха  .А  :наджарг хикстевос добовс и варп хынноицутитснок яинелвтсещусо ыледерп и иитнараГ 

твА о сид .фер  .дирю .днак … н куа  .  – .9 .С  
5 .Л .тсоС / вотнемукод .рануджем .ноигер и .ласревину .бС :акеволеч аварП  .Н  .вокатсеШ  – .271 .С  
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„ инїаркУ унокаЗ од ”ьтсінсалв орП 1 кив і варп хїовс інненсйідз ирп о  іннан

о нйирп ,дасаз хиньларом яситавужредод йиназя’вобоз кинсалв вікзя'воб я  хит у 

.П .)унокаЗ 4 .тс 5 .п( івтсьліпсус  .М  оранжім ишвавузіланаорп ,чивонібаР д он -

 имажем ощ ,уквонсив од ьтидохирп ,инидюл варп ізулаг в итка івоварп

йідз с оіб :ироткаф є инидюл варп яннен  ,інчіголоке ,інчіголоізіф ,інчігол

с ,інчімоноке о п ,іньлаіц о онвохуд ,інчитіл - інчіголоеді 2. 

ітшерВ - .Л і ьтидохирп уквонсив огонбідоп од ,тшер  .Д   ,нідовєоВ

 кя итичанзив б олуб анжом добовс і варп янненсйідз іжем“ ощ ,ичюачанзаз

 ,хикат ьтсінпукус  ясилалкс ощ у хичюунсі івонсо ан  хиньлаіцос івтсьліпсус 

 иманядаморг яннавутсирок іжем ьтююлсерко ікя ,віритнєіро і вїіретирк ,йетсонніц

іцутитснок имїовс й ”имадобовс і имаварп имин 3  икзя'вобо інйіцутитснок ,ежтО . – 

тюунсі хин мірк а ,добовс і варп іжем інчидирю ешил ец  кя ,ь онечанзаз ежв  іжем ,

ноке о .ощот іньларом ,інчіголоеді ,іньлаіцос ,інчитілоп ,інчім  

 хинвонсо юіцакіфисалк унйітсомас итидоворп миньліцод омєажавв им умоТ

 .ятнурґдіп енчиткарп і евокуан ендівопдів є огоьц ялд ощ ,ешьліб мит ,вікзя'вобо

ю в ощ ,омижавуаЗ  яннатип удоіреп )огонсачус( огокьснїарку ірутаретіл йінчидир

.є ьтсіндіхбоен акат а ,яннавюцарпо огонжелан олшйанз ен вікзя'вобо їіцакіфисалк  

 хї онвоп шьліб ьтиловзод вікзя'вобо хинвонсо яіцакіфисалк амеркО

чвив и вонсО ьнежолоп яннечамулт мохялш итивяив ,ит  икзя'вобо івон унокаЗ огон

ів д зор ьнадваз од ондівоп  ощ ,иважред їончитаркомед ,їововарп інїаркУ в иводуб

ав ж  хикат в ежда ,мозар икзя'вобо і аварп і ясьтюукіфисалк илок ,итиборз еч

пив а аварп ан ясьтєутнецка ешьліб агаву хакд хакзя'вобо жіна ,х инчиткарп й Є .  й

пург ткепса у  ,вікзя'вобо яннав к ,икьліксо  иминвонсо аз икзя'вобо ишвавукіфисал

иж имарефс т инидюл ітсоньляід і ят , анжом  хї в ”инилагорп“ ічюунсі ан итазакв 

ірказ п  .имакзя’вобо і имаварп иминйіцутитснок жім сналабсид ититімоп ,іннел

угомз ьтсад ец модогЗ , з усналабсид огоьц янналодоп юотем ,  увон итавунопорпаз 

                                                
1  нокаЗ :ьтсінсалв орП  .инїаркУ идаР їонвохреВ ітсомодіВ // ).под і .мз зі( 19.20.70 дів инїаркУ – .1991  –  .02 № –  .тС 

.942  
2  :.виД .П чивонібаР  .М агаз( инидюл варп янненсйідз іжеМ їімедакА кинсіВ // )ткепса йинчитероетоньл варп хиво  

инїаркУ куан  . –  .6991 –  .6 № –  ;9 .С чивонібаР .І чивекнаП ,.П  оварП // инїаркУ яіцутитсноК і инидюл варп іжеМ 
 .инїаркУ –  .7991 –  .5 №  – .С 91 - .22  

3 .Л нидовеоВ  .Д  .ииссоР в итсончил сутатс йиксечидирЮ – .142 .С  
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ецнок п  хї яннеланоксоду одощ йіцизопорп  яннесенв мохялш вікзя'вобо юіц

си .иметс  

 і инидюл вікзя'вобо хинвонсо яіцакіфисалк анавотнурґбо овокуан ,актіЧ

 яннечанз евилжав ,дялгоп шан ан ,емитам анинядаморг  і огончот хї ялд

лихуен ь  аноВ .їіцазілаер їончиткарп хї ітсонвиткефе ,яннамиртод і яннанокив огон

 в огонежарив юннєовсаз і юттянйирпс умоньливарп шьлібйан емитяирпс онвитка

 ,ьтсінніц уньлаіцос ущивйан кя унидюл орп яннежолоп инїаркУ їіцутитсноК 3 .тс

ви ешір  в укдяроповарп і ітсонноказ янненцімз ьнадваз хінноротсонзір юнн

ьліпсус с  .івт  

 юєіцутитсноК аз икзя'вобо інвонсо итавукіфисалк ощ ,итичанзаз ділС

ркУ а ї ежда ,ечжав олатс .р 6991  инї  ясалишнемз онтотсі ьтсікьлік х нянвіроп о  з 

Ос Р .р 8791 РСРУ монокаЗ минвон  ,ивому( иватсдіп івон ясиливя’з ,миц з моза

рк и  в яннечанз ясолавадан ен ісод микя ,вікзя'вобо яннавупург ялд )їірет

идирю ч .іцуан йін  

 яіцакіфисалК –  йікьсфосоліф У .идив ан щивя хишні ич хит лідоп ец 

ретіл а  sissalc огокьснитал дів( салк  ірут – чанзив )апург  ьтсінпукус кя ясьтєа

 ич івому йінвеп ьтюяньловодаз ікя ,)усалк иматнемеле ясьтюавизан ощ( вітемдерп

іцанзо 1  магомив микя ,итивонатсв ондіхбоен місудереп їіцакіфисалк їовокуан ялД .

пдів ненивоп .идив ан улідоп йіретирк итадіво  ощ ,омєажавВ  лідоп йикат 

ом ж вил ьдуб з йи - .хинтотсіен й ілсич умот у ,ватсдіп хикя  

 ощ ,умот у єагялоп агомив ашреП илок  і їєіндо идивонзір ясьтююлвонатсв 

 андо ешил итуб ежом улідоп огомерко огонжок мєіретирк от ,щивя ипург ж їєіт

 агомив агурД .аватсдіп – н є лідоП .юіретирк ьтсінвиткє’бо  оп міншінвоз ешил е

 хиц химас исир ібос в єувохирп нів ,ясьтюадялгзор ощ ,щивя од юннешондів

 у єагялоп щивя хиньліпсус їіцакіфисалк ирп агомив авокзя’вобо ятерТ .щивя

то  ,мотсімз хї аз а ,юомроф аз ен щивя ьтсіннімдів алажарив яіцакіфисалк бощ ,ум

рбо отбот  атревтеЧ .щивя утсімз итнемеле інтотсі итажарив ненивоп йіретирк йина

 ощ ,відивонзір од юіретирк огонарбо яннавусотсаз ощ ,умот у єагялоп агомив

                                                
1 Ф олкицнэ яаксфосоли 5 В :яидеп  .Ф .дер .валГ / .т  .В   .вонитнатсноК –  полкицнэ .воС :.М  .2691 ,яиде – 2 .Т . –  .С 

.225  
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ви  ,ітус оп имин жім ітсоннімдів итивяив овокзя’вобо оннивоп ,ясьтюувонелч

яннавунелчзор мивилжомен енатс ешкані идив ан хї 1. 

.Л укмуд аН  .Д  ьдуб ,анідовєоВ -  аннивоп яіцакіфисалк авокуан акя

дівопдів а мяіретирк микат ит  ,ткнуп йивоктачоп аз ітязв ,ьтсіндірондо і ьтсіндє )а :

рп їіцакіфисалк і їіцазитаметсис ялд ат инидюл вікзя'вобо і добовс ,ва  

анжок бощ )б ;анинядаморг  ,)идобовс( аварп мотсімз аз індірондо алачюлкв апург 

 ен( їіцутитсноК в яннеждоханзецсім дів онжелазен ьсилавундє’бо б ікя  в ешил

в і ела ,умогурд ілідзор  ат іцігол аладівопдів яіцакіфисалк бощ )в ;)халідзор хишні 

п алуб ен а ,уктивзор і янненкинив їіротсі  юомехс юотсор – лідоп  идараз улідоп 2. 

огонйіцутитснок од ьтядохв ощ ,вікзя'вобо гясбО сутатс у  юокяед  ,ибосо 

 ,огот дів ьтижелаз юорім  дівидні єапутсив анидюл кя  ич кя  ,каТ .нинядаморг 

бо ан икзя'вобо інвонсо єувожемзор ,омярп ен і чох ,инїаркУ яіцутитсноК о  икзя'в

шан ялд минйіцидарт є ен діхдіп йикаТ .анинядаморг икзя'вобо і инидюл о  ог

 инидюл яннежолоп олидовз екя ,яннавюлугер огонйіцутитснок ешил  її од 

зв а  дів ”рад в“ икзя'вобо і аварп їовс аламирто акя ,юоважред з укзя’взомє

в ,дялгоп шан аН .идалв їонважред  ондіхбоен їіцакіфисалк їошреп увонсо 

.юоважред і юобосо жім укзя’вз реткарах кя ,йіретирк йикат итсалкоп  

П  анинядаморг икзя'вобо і инидюл икзя'вобо ан вікзя'вобо хинвонсо лідо – 

юокя аз ,”ідом“ ьнад ен ец ,  ат аварп і инидюл идобовс і аварп ьтюунсі ощкя 

вс о і ,инидюл икзя'вобо і итуб іннивоп оннімдоен от ,анинядаморг идоб  икзя'вобо 

 йикаТ .анинядаморг вопдів і аварп огондорирп інирткод ан ясьтєутнурґ лідоп і  єад

даморг і инидюл икзя'вобо орп ьнечв і ьнелвяу янненкинив їіротсі ат іцігол я анин  ,

ткарп йінйіцутитснок .яннелпірказ хї іци  і инидюл вікзя'вобо яеді ,каТ 

рг о  ен анинядам ешил ясалачвив  аварп огондорирп илокш имакинватсдерп 

циЦ( е .Г ,акенеС ,нор  .С ,йіцорГ   в яннежарбодів аламирто й ела ,)фроднефуП

титснок у анорециЦ харовт в ежУ .важред хинзаужруб іциткарп йінйіц 3  огуГ ,

.С икзя'вобо орп яннечв огондорирп їіроет акинвонсаз ,яіцорГ  афроднефуП 4  в ,

                                                
1  .аклірогоП.Ф.В .дер аЗ / инїаркУ оварп енйіцутитсноК –  .9991 ,акмуд .куаН :.К – .511 .С  
2 .Л нидовеоВ  .Д .ииссоР в итсончил сутатс йиксечидирЮ  – .381 .С  
3  :.виД норециЦ  хятсонназябо бо ,ебжурд о ,итсоратс О . Л .С .дер .втО / У . т  .окнеч – .с 542  
4  :.виД .”анинядаморг і инидюл икзя'вобо орП“ .ясьтєавизан і кат рівт огоЙ фуП ф .С фродне онжлод О  акеволеч итс

2 В :анинаджарг и  нк  . – .2 и 1 .нК  – .с 735   
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ірутаретіл йінйіцюловерод йікьсйісор 1  одощ їіцизоп івопицнирп ьсилитсім 

 ьсалавюнчоту ,вітнемугра реткарах ясвавюнімз умоьц  ирП .инидюл вікзя'вобо

талкнемон у кзя'вобо хиц ар  і інидюл іннаматирп орп яеді аньлагаз ела ,ві

я'вобо унинядаморг з .Б усач оговС .юоннімзен ьсалашилаз ик   ощ ,васип ніречиЧ

 ,бісо хинтавирп кя хї икзя'вобо :удор огокяовд итуб ьтужом нядаморг икзя'вобо“

лв хинавокдяропдіп а П .иважред вінелч кя икзя'вобо і ,ід  итавзан анжом ішре

 икзя'вобо ьтус ігурД .віцмезоні ан і яситавюришоп ьтужом инов ;имитсибосо

т инов ;івобжулс оба інчитілоп о ”хинаддіп ончюлкив ясьтюакр 2  од умоьц ирП .

ерокдіп кя ,икзя'вобо ікат ьтисондів ніречиЧ.Б ипург їошреп н  ;маноказ ,ідалв ян

д ьтсінрів аталпс ;ідалв і іважре  вікзя'вобо хивобжулс оба хинчитілоп оД .віктадоп 

 огоьн у ьтижелан  )1 :відив ховд єавуб акя ,ьтсіннивоп авокьсйів 

 акьсйецілоповокьсйів – лс у ланоіцан в абж ь  )2 ;їіцілоп йівецсім в оба їідравг йін

укьсйів умонйітсоп в абжулс 3 лк в ,ежтО . .Б їіцакіфиса   октіч аніречиЧ онежарбодів  

я'вобо лідоп з 'вобо і инидюл икзя'вобо ан вік я .анинядаморг икз  

 в і яннежарив єовс илшйанз анинядаморг і инидюл икзя'вобО

іцутитснок й р 9871 янпрес 62 ежВ .нїарк хинчитсілатіпак іциткарп йін .  ан 

натсУ іннадісаз о бз хичв  варп юіцаралкеД утинеманз илянйирп ешінзіп ікя ,віро

даморг і инидюл я  юіцаралкеД итисологорп юен зі дяроп ьсолавунопорп ,анин

 ен тнемом йинчиротсі йот в яіцизопорп яц елА .анинядаморг і инидюл вікзя'вобо

ікед зереч кандО .анелихдів алуб і икмиртдіп аламирто  йикя ,тневноК вікор акьл

тсноК вавюровогбо и  юіцаралкеД вянйирп ,)укор 5971 янпрес 22( укор ІІІ юіцут

анинядаморг і инидюл вікзя'вобо 4. 

 оговс алитартв ен ісод й акя ,їіцаралкеД їоназакв увонсо унчитероеТ

яннечанз нидюл икзя'вобо ан вікзя'вобо улідоп іналп в ,  єадалкс анинядаморг і и

ткод у дівиднІ .аварп огондорирп анир  йікя ,анидюл кя і ясьтєадялгзор йін 

 кя і ,идорирп їокьсдюл її зі ьтюавилпив ощ ,икзя'вобо ікяед іннаматирп

                                                
1  :.виД ындоран в яаннеледерпо юинетч к агинК .анинаджарг и акеволеч хятсонжлод О  йоксйиссоР хащиличу х

иирепмИ п умешйачосыв оп яаннадзи , о юинелев  . – .с 081  
2 .Б ниречиЧ икуан йонневтсрадусог сруК  . – :1 .Ч  адусог еещбО р  .оварп еонневтс – опиТ :.М - В яифарготил  .вту .сы
т- .К и вереншуК.Н.И ав  .4981 , – .432 .С  
3 .Б ниречиЧ  невтсрадусог сруК икуан йон  . – :1 .Ч  адусог еещбО р .оварп еонневтс  – .432 .С  
4  :.виД .Б веезбЭ  .С волеч йетсонназябо и варп ымелборп еынноицутитсноК е ос в ак  .феротвА :евтсещбо мокстев

д … сид - ар  .дирю . н .21 :куа С / 20.00 а ни .дирю .тар - .т  – .41 .С  
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 нинядаморг – ус нелчвіпс с  імерко огоьн ан єадалкоп умокя в яттиж ,автсьліп

о ікьснядаморг  індорирп є инидюл вікзя'вобо молережд ,монич микаТ .икзя'воб

 є анидюл идорирп дів икьліксо а ,идорирп дів інидюл іннаматирп ікя ,икзя'вобо

воп анов от ,автсьліпсус монелч и  ,ималиварп з укнідевоп юовс итавуждогзу анн

сьліпсус в ончюлкив ьтюунсі ікя т еп еЦ .ів  икзя'вобо есв аз шр ощ  .йедюл хишні од

 ,нонеЗ“ –  ,йикьстреаЛ негоіД єялмодівоп –  ,)козя'вобо( ”гроб“ оволс вижв мишреп 

 аннаматирп ,яід є козя'вобо :”ясьтижелан ощ ,ет“ вілс зі огой вівив нів икьліксо

іровтс миндорирп н  .мян у З накилкоп аз хинненсйідз ,йід хіс  індо ,мян –  з ондігз 

 ішні ,мокзя’вобо – рт ,укзя’вобо інвиторп  іте – миндівопдіВ .ешні ін ,ет ін  

тєанзив ощ ,ет є укзя’вобо ь  ,вічидор ,вікьтаб од агавоп ,далкирпан ,момузор яс

лпутсоп ,инищвікьтаБ и  ен музор огоч ,ет є укзя’вобо минвиторП .візурд од ьтсів

нзив ”...єа 1  ... йедюл хишні мяннавунсі еназя’вз инидюл їончитсїоге яннавунсІ“ .

таб її икьліт ь  їорбод їєовс дів онжелазен місвоз ощ кат ,ї’міс її ,ретсес і вітарб ,вік

л анчитсїоге ілов ю  агалб итилід аннивоп ,іретам иборту дів ичюаничоп ,анид

жилб имїовс зі яттиж  итнемеле і іретам моколом зі мозар итавуткомсв ,имін

кя ,іларом - рпан ,от и  ,автсбюлорим ,огондо од нидо ітсонжелан яттучоп ,далк

зеб яннежембо ,итоньліпс огонжем  ...ятсащ од янненгарп огонсалв яддалвонидє 

отх ощкя елА - в од едйід ен ьдубен и оп вікзя'вобо яннанз  от ,хишні од юннешондів 

д аз огоьц од ясьтєушумирп ]нів[ о  оговосумирп мохялш ,уноказ юогомоп

 ,”ливарп хинвитамрон яннавусотсаз – п и .Л вас  хабрєйеФ 2  адорирп амаС“ .

пс укяед имьдюл жім аливонатсв о  умогурд нидо ненивоп ен юокя аз ,ьтсінендір

от ешьліб ,итидокш щ ненивоп ,ог о  огогурд удогив і туборбод орп узар

”яситавулкіп 3  .  

 вікзя'вобо хикяед реткарах йиндорирп ан иквізакв їомярп акиткарП

тирп а  :єушологорп унобаГ їіцутитсноК 61 .тс ,каТ .манїарк микьснакирфа аннам

коб з атівсо і акмиртдіп яситавадан аннивоп мятіД“  вікьтаб у –  миндорирп хї є ец 

 юогомопод аз і модялган діп итавунокив ьтюам инов йикя ,мокзя’вобо і моварп

                                                
1 яиголотнА ифосолиф йоворим 4 В :и тсв .тва и .тсос .деР / .т у .В  .тс .тип  .В   .волокоС – М :.М ьлсы  .9691 , –  .Ч  .1 .Т 
1. – .394 .С  
2 .Л хабрейеФ еыннарбзИ 2 В :яинедевзиорп еиксфосолиф .М .тс .тсв и .дер .щбО / .т  .М   .аняьрогирГ –  .1 .Т –  .С 

.916  
3 фуП ф .С фродне онжлод О  акеволеч итс 2 В :анинаджарг и  нк  . – .2 и 1 .нК  – .943 .С  
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йіцазінагро хинчілбуп і иважред 1  і иважред од ьтюунсі инидюл икзя'вобо ,ежтО .

юен азоп 2  єанзив хї ешил яннатсо ,  дереп хикяін умоьц ирП .єучепзебаз і

з  хичровтонока  у ,маварп миндорирп хинчіголана ,вікзя'вобо хичровтоноказтсоп і

лю  инид ощ д  ешил ьтюунсі инов ,єамен иважред о ощ псус вінелч хишні од і  ,автсьл

.умоліц в умуіцос  

 огонелвонатсв ,аварп огонвитизоп з ьтюавилпив анинядаморг ж икзя'вобО

 иноВ .юоважред  ,юоважред і монинядаморг жім вікнусотс хикйітс мяннечдівс є

 .иважред нелч кя а ,автсьліпсус нелч кя ен єапутсив тут дівидні отбот

атситорП в  зеб ежда ,анжом ен анинядаморг икзя'вобо і инидюл икзя'вобо итял

ісв хяіцутитснок в яннелпірказ і яннанзив огонважред  йівс ьтюачартв инов 

.имивокзя’вобооньлагаз итуб ьтюатсереп ,вилпв йичююлугер  

 икзя'вобо і инидюл икзя'вобо ан вікзя'вобо хинвонсо улідоп акиткарП

рг о ондоранжім хинсачус в і яннелітв ьтидоханз анинядам -  .хатка хивоварп

арп їіцаралкед йікьснакиремА в ,амеркоЗ инидюл вікзя'вобо і в ,.р 8491  

відоран і инидюл варп їітрах йікьснакирфА  і вікзя’вобо їіцаралкеД ,.р 1891 

.р 8991 инидюл ітсоньладівопдів  

огот ялД инидюл икзя'вобо інвонсо итилсеркдіп бощ инїаркУ яіцутитсноК ,  

рокив и йиназя’вобоз нежоК .”нежок“ оволс єувотс  ,ідорирп удокш итавюідопаз ен 

лук ь  нежоК .)66 .тс( иктибз мин інадваз итавуводокшдів ,інищдапс йінрут

 хинелвонатсв ,харімзор і укдяроп в иробз і иктадоп итавучалпс йиназя’вобоз

за  їіцутитсноК яситавужредод оньлихуен йиназя’вобоз нежоК .)76 .тс( монок

нїаркУ  хишні ьтсіндіг і ьтсеч ,идобовс ,аварп ан итагясоп ен ,инїаркУ віноказ ат и

б ,)86 .тс( йедюл а  інтілонвоп а ,яттілонвоп хї од йетід итавумирту іназя’вобоз икьт

 ,)15 .тс 2 .ч( вікьтаб хинтадзецарпен хїовс орп яситавулкіп іназя’вобоз итід

аннивоп ен ьтсінсалв .)31 .тс( увтсьліпсус і інидюл удокш ан яситавувотсирокив  

 итащихаз :іназя’вобоз жокат инїаркУ инядаморг вікзя'вобо хиназакв мірК

 інважред итавунаш ,инїаркУ ьтсінсіліц уньлаіротирет ат ьтсінжелазен ,унзичтіВ

 ен ,убжулс увокьсйів итавубдів ,инїаркУ иловмис  в ітсачу итарб ен і итавюровту
                                                

1 snoitacilbuP anaecO // nobaG .dlroW eht fo seirtnuoC eht fo snoitutitsnoC - .cnI  – esaeleR .kroY weN ,yrreF sbboD 39 -  .4
deussI  enuJ .3991 ,  – P .6 .  

2 .жД злоР роеТ итсовилдеварпс яи : .В .лгна с .реП  .В  авещилеЦ .В .чу ирп  .Н  .А и ачивопраК  .А   .окнечвеШ –  .С
.801  



 1 63  

 їід оба іліц інмаргорп ,йіцазінагро хикьсдаморг і йітрап хинчитілоп ітсоньляід

 удал огонйіцутитснок унімз ,инїаркУ ітсонжелазен юіцадівкіл ан інавомярпс хикя

.їід ішні ат мохялш микьциньлисан  

ласревіну шьлібйан ,дялгоп шан аН  юєіцакіфисалк юонедеван зі дяроп ,минь

 хї едуб ,вікзя'вобо хинвонсо л ітсоньляідєттиж имарефс иминвонсо аз лідоп ю  инид

т итилідив анжом вікзя'вобо хинвонсо дерес іватсдіп йіц аН .анинядаморг і а  ,ік  ощ  

ілоп ,ітсибосо :мадобовс і маварп минвонсо иминтавкеда є оньлаіцос ,інчит -

.інчіголоке ,)інвохуд( інрутьлук ,інчімоноке  

інчизіф оба ітсибосО *  хї од йетід итавумирту вікьтаб козя'вобо ьтюачюлкв 

 йетід хінтілонвоп а ,яттілонвоп –  ;вікьтаб хинтадзецарпен хїовс орп яситавулкіп 

,идобовс і аварп ан итагясоп ен козя'вобо  .йедюл хишні ьтсіндіг і ьтсеч  У  

 .опукс інелпірказ икзя'вобо )інчизіф( ітсибосо инїаркУ їіцутитсноК  

 ілубмаерП в онасипив октіч еЦ .юоважред юоньланоіцанотагаб є анїаркУ

 доран йикьснїаркУ“ ощ ,ет орп іннежолоп в унокаЗ огонвонсО –  инядаморг 

ркУ а н хісв инї  йетсоньланоіцан варп їіцаралкеД ілубмаерп в ат ,”йетсоньланоіца

аркУ ї  инядаморг ьтюавижорп инїаркУ їіротирет ан ощ ,игаву од ичуреБ...“ :ин

по ”...йетсоньланоіцан атс дан 1  ан итивонатсв б олуб оньліцод ,огоьц з ичядохиВ .

ок н жавоп козя'вобо інвір умонйіцутитс  нядаморг кя ьтсіндіг уньланоіцан ита

 2 .тс зі єавилпив оьндересопзеб козя'вобо йикаТ .нядаморг хишні і кат ,инїаркУ

 хісв инїаркУ инядаморГ“ :”інїаркУ в инишнем іньланоіцан орП“ инїаркУ унокаЗ

іцан о з ,їіцидарт ,ирутьлук ,ивом итажавоп іназя’вобоз йетсоньлан  унйігілер ,їачив

мас о ”нишнем хиньланоіцан хісв ат инїаркУ ьтсінтуб 2  ондігЗ .  зі  вонсО 11 .тс

каз о  итажавоп іназя’вобоз инїаркУ инядаморг урутьлук орп инїаркУ автсвадон

тьлук у  ьтюавижорп ікя ,нишнем хиньланоіцан идярбо ат їачивз ,їіцидарт ,увом ,ур

т ан е іротир инїаркУ ї 3  і яннеровту ясьтєяноробаз жокат инїаркУ юєіцутитсноК .

ді  їід оба іліц інмаргорп ,йіцазінагро хикьсдаморг ат йітрап хинчитілоп ьтсіньля

                                                
*  і варп сналабсид йичюунсі итазакоп іборпс у єагялоп їіцакіфисалк їокат атем ела ,инидюл икзя'вобо імас ж іт еЦ

.янналодоп огой итнаірав івилжом итавунопорпаз ,вікзя'вобо  
1 тсоньланоіцан варп яіцаралкеД  ітсомодіВ // 1991.11.10 инїаркУ юодаР юонвохреВ атянйирП :инїаркУ йе

охреВ в  .идаР їон –  .1991 –  .35 № – .997 .тС  
2 омодіВ // 29.60.52 дів инїаркУ нокаЗ :інїаркУ в инишнем іньланоіцан орП с  .инїаркУ идаР їонвохреВ іт –  .2991 –  № 

 .63 – .925 .тС  
3 доноказ ивонсО  .инїаркУ идаР їонвохреВ ітсомодіВ // урутьлук орп инїаркУ автсва –  .2991 –  .12 № – .492 .тС  
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оров їонйігілер ,їовосар ,їончінтежім яннавюлапзор ...“ ан інавомярпс хикя ж  ”ічен

 .тс( ланімирК 161 юеттатС .)73 к огонь  анечабдереп инїаркУ ускедо

ладівопдів ь  їовосар ,їоньланоіцан яннавюлапзор ан інавомярпс ,їід інсиму аз ьтсін

ігілер ич й  ат ітсеч їоньланоіцан яннежинирп ан ,ітсиванен ат іченжоров  їон

ндіг о осар ітнурґ ан уничолз янненичв умоьц ирП .нядаморг хишні ітс  ,їов

лер ич їоньланоіцан і иватсбо є утарбзор оба іченжоров їонйіг  єужятбо акя ,юон

1 .ч 3 .п( яннаракоп )76 .тс 1 г ьтсінанзібо укьзин игаву од ичуреБ .  инїаркУ нядамор

к миньланімирК з до е  ітсонавомрофніоп їошьліб хї ялд б олуб овилжав ,моск

титснок ан итсевив уц  уньланоіцан итажавоп укзя’вобо яннавюлугер ьневір йинйі

рг хишні ьтсіндіг о  хиньланоіцанжім їіцазіномраг емитяирпс ец ,огот мірК .нядам

ркУ в  нисондів а  зереч яннєокопеназ єакилкив мосач міннатсо хикя натс ,інї

рг її укоб з ивяорп іконидооп о  їонйігілер нядам т  їоньланоіцан а .ітсомипретен  

 В .икзя'вобо інчитілоп є ипург їонйіцакіфисалк їонад модивдіп мишнІ 

рю и музор мокзя’вобо минчитілоп діп ірутаретіл йінчид і  козя'вобо есв аз шреп ьтю

 анинядаморг онсондів  отбот ,їоьннатсо одощ ирокопен ьтсівилжом і иважред 

д илок юннечанзирп умєовс єадівопдів ен аважре 2  аз вікзя'вобо хинчитілоп оД .

 ьтсінжелазен ,унзичтіВ итащихаз козя'вобо :итсендів ділс инїаркУ юєіцутитсноК

ш ;инїаркУ ьтсінсіліц уньлаіротирет ат а  йивокьсйів ;иловмис інважред її итавун

оньлихуен козя'вобо ;козя'вобо едод ог р .инїаркУ віноказ ат їіцутитсноК яннаж  

У  нядаморг вікзя'вобо хинчитілоп дерес утівс нїарк хикяед хавтсвадоноказ 

 ніВ .хамуднерефер і харобив ан іннавусолог у ьтсачу итарб козя'вобо ясьтєялідив

натсв у йинелво уТ ,їігьлеБ ,їіртсвА ,їілатІ івтсвадоноказ  .ні ат їіцерГ ,иниччер

Та  і варп їіцаралкед їокьснакиремА ІІХХХ .тс і йинечабдереп жокат козя'вобо йик

.р 8491 инидюл вікзя'вобо  хикяед в енеждаворпаз екя ,яннавусолог евокзя’вобО 

ханїарк ,  оварп ечробив„ їіроет єадівопдів – сйідз ьцеробив икьліксО .”яіцкнуф  єюн

 ощ ,мимитсупод ясьтєажавв от ,юєіцан анерівод умой акя ,юіцкнуф унчілбуп

                                                
1  .инїаркУ кинсів йинйіціфО // 1002.40.50 дів инїаркУ нокаЗ :инїаркУ скедок йиньланімирК –  .1002 –  .12  № –  .тС 

.029  
2  :.виД траМ .О нишы  .В ьтсонназябо яаксечитилоП .оварп и овтсрадусоГ //  – .0002  –  .4 № – .С .5  
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фе е  ежом огокя яннанокивен ,козя’вобо єадалкс їіцкнуф їєіц янненсйідз енвитк

енаракоп итуб 1. 

 ондігЗ  зі  їонважред вінагро од иробив инїаркУ унокаЗ огонвонсО 17 .тс

 вінагро ат идалв  ьцеробив ощ ,єачанзо ец а ,иминьлів є яннавудярвомас оговецсім

 ашан ,монич микаТ .ісецорп умочробив у ьтсачу умой итарб ич ,єушірив мас

тсноК и  мзїетнесба єаксупод яіцут – у віцробив ьтсачуен уньліворбод   іннавусолог 

в ан и нсачус ан ощ ,хамуднерефер оба хароб  їокьснїарку уктивзор іпате умо

 ітсонважред місвоз ен є  ан итипірказ миньливарп б олуБ .минадварпив 

'вобо інвір умонйіцутитснок я  з іннавусолог у ьтсачу итарб инїаркУ нядаморг коз

хикат   .ьнавукрім  

оП -  муднерефер ич иробив ,ешреп – кьснядаморг ан акрівереп ец  юіцизоп у

 нів :ітсокьснядаморг ”рагят“ ьтижел інинядаморг аН“ .инїаркУ нядаморг

ртдіп и юунсі єум у ьтсачу унвитка ичуреб ,дал йич  мохялш иважред іттиж 

 ибжулс ,ибжулс їовокьсйів яннанокив ,яннавусолог кя  і ялетадісаз огонжясирп 

ясьтєукічо анинядаморг діВ .п.т  ”арг ансеч“ ,ьтсіндяропорбод і ощ жред од а  ,ив

”нядаморг хишні ат автсьліпсус 2 У . закоп іннешондів умоьц о .О аволс є имив  

даморг ела ,итуб ен ит шежом мотеоП“ :авосаркеН я  аН .”йиназя’вобоз итуб монин

.М укмуд  .Г  .В ат акнедіД  .М   доран ,авонавілеС п о орім юонв  ю  итуб ненивоп

 їонвохреВ далкс ,уктивзор огонйіцутитснок комярпан йинарбо аз миньладівопдів

атнедизерП яннарбо ,инїаркУ идаР у дораН“ .ешні отагаб і инїаркУ  

онважред ,умончитаркомед -  )хадасаз хивоварп ан( умонавозінагро

снядаморг ь назя’вобоз івтсьліпсус умок  ,минвитка оньлаіцос итуб йи

тизоп( миньладівопдів и  ан ьтсіньладівопдів юц итадалкоп ен а ,юлод юовс аз )онв

 укзя'вобо яттучоп илок ,ітсомодівсоварп янвір огощив ,їовон єагамив еЦ .уважред

одівсу м икат юотоньліпс кя модоран і ,ютсітсибосо юонтеркнок і ясьтєюл  х

босо и ”йетсотс 3. 

.Л йиварп ,онйачивЗ  .С   итисумирп овилжомен ощ ,єачанзаз йикя ,тумаМ

лю  і“ юокбалс итуб анечерирп ела ,уважред итибюл ,удалв унчілбуп итажавоп йед

                                                
1  :.виД екаЖ   .Ж – .П  еибосоп .бечУ :ытутитсни еиксечитилоп и оварп еонноицутитсноК  . – 47 .С . 
2  :.виД М .В .О нишытра  ьтсонназябо яаксечитилоП  . – .8 .С  
3 .Н окнедиД  .В вонавилеС ,.Г  .Н адобовс и оварП . – .С .62  
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не кя манелч ,аважред ат їіцкнуф йї іннаматирп ісв итавюнсйідз юонтадз  їо

 акьснядаморг ажудйаб яіцизоп  момзїетнесба минчитілоп мїовс ясьтюялавхоп ікя і 

вен і і ”мовтсалг 1 .Б еЩ .  ртв инядаморг йікя в ,аважреД“ :вачанзаз ніречиЧ а  илит

газ ан анечерирп ,инзичтів їєовс од укзя’вобо огоньларом яттучоп и ”ьлеб 2 У“ .  

вид амичо имичя’бир ікя ,идюл ітівс умонсачус лв юовс ан ясьтял а  ен ,уважред унс

імз дан ясьтядурт ен онвитка ,її ьтюащихаз ен і ьтюумиртдіп ц  її мяннен

ончитаркомед - сьліпсус і ебес итунгятв ьтюукизир ,дасаз хивоварп т усоах натс в ов  

 ,”яллівавс і – аз онавотнурґбо .Л єачанз  .С  тумаМ 3 хдіп йиньламрон“ умоТ .  од ді

 ітсонважред – яннелватс ланоіцар а ,енйіцоме ен ь  мяннімузор зі еназя’воп екя ,ен

”йін в яцсім оговс мин мяннімузор і яннечанз її монинядаморг 4  .  

 зі жокат єавилпив іннавусолог у ітсачу їовокзя’вобо ьтсіндіхбоеН

ламроф ь  ондігЗ .автснядаморг унатс огон зі   орП" инїаркУ унокаЗ 1 .тс

аркУ овтснядаморг ї ”ин 5  инїаркУ овтснядаморг –  і юобосо жім козя’вз йивоварп 

нз ощ ,юонїаркУ а  ежом ед А .хакзя’вобо ат хаварп хинмєазв хї у вяив йівс ьтидох

 огокя мохялш ,іннавусолог у ен кя ,козя’вз йінноротсовд йец яситивяорп

орг о ьтюарибо инядам р  ,яннавудярвомас оговецсім ат идалв їонважред инаг

ед бісо хинчілбуп химерко р у хикя мокзя’вобо минвонсо ,иваж  є умошьладоп 

.анинядаморг і инидюл добовс і варп яннечепзебаз і яннеждревту  

оП - д оба ьтидовзирп умзїетнесба ьневір йикосив ,егурд  унагро яннарбо о

 в яситавінмус иватсдіп єад ощ ,усупрок огочробив юонитсач юокилевен идалв

ле  ощкя ,хакдапив у віробив ітсонвиткепсрепен од едев оба ,унагро ітсонмитіг

за  андіхбоен“ ,ежтО .харобив у ітсачу мумінім йивокзя’вобо єюлвонатсв нок

тороб ь несба з аб  итатьлузер єюровтопс мзїетнесба икьліксо ,віцробив момзїет

 ,”віробив – п и .В тсіланоіцутитснок йикьсйісор йимодів вас  .М  нессеГ 6  ніВ .

окереп н  ялд икьліксо ,ецсім итам ненивоп ен віцробив мзїетнесба ощ ,вівод овил

ворп е ен ісв єюровтс аважред яннавусолог яннед  ирп ичюачартив ,ивому індіхбо
                                                

1 .Л тумаМ  .С  .евтсрадусог мововарп в дораН – дзИ :.М -  .9991 ,АМРОН ов – .911 .С  
2 .Б ниречиЧ  .икуан йонневтсрадусог сруК – :1 .Ч  адусог еещбО р  .оварп еонневтс – .94.С  
3 .Л тумаМ  .С  .евтсрадусог мововарп в дораН – .522 .С  
4 .С .Л тумаМ  сог мововарп в дораН .евтсраду  – .522 .С  
5 еВ ітсомодіВ // 1002.10.81 дів инїаркУ нокаЗ :инїаркУ овтснядаморг орП р  .инїаркУ идаР їонвох –  .1002 –  .31 № – 

.56 .тС  
6 .В нессеГ  .М нсО  :аварп огонноицутитснок ыво 2 - .дзи е  – дзИ :даргортеП -  .8191 ,оварП адноф .нжинк .дирю е –  .С 

.382  
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ьц о  ,есв аз шреп ,каТ“ .итшок іламич ум –  ,йинечу ешип –  автсвадоноказ інсачус 

арп г  огонйітсоп яцсім од вісолог ічадоп ецсім итизилбан ,ітсовилжом оп ,ьтун

жорп и ”віцробив яннав 1  іциньлід і игурко ічробив іпате умонсачус аН .

вту о  віробив яннедеворп саЧ .нядаморг яннавижорп мецсім аз ясьтююр

чанзив а  бощ ,мокнухарзор микат з ясьтє итировтс івилтяирпс шьлібйан вому и 

в ялд емас и  ьнед йиндіхив у ясьтидоворп яннавусолоГ .віцроб –  жокат а ,юліден 

торп я усач оголавирт мог з ,оливарп кя ,  од 8  ен“ ,огоьц з ичядохиВ .инидог 02

лдіп я  иторп ьнечерепаз хивопицнирп хикяін ощ ,ет увінмус умондож єаг

г ітсовокзя’вобо о  є харобив у ьтсачу ;итуб ежом ен і єамен яннавусол

юокьснядаморг  юєіцкнуф – рп икьліт ен а ”віцробив мокзя’вобо й ела ,мов 2  .  

ясьтєусотс оЩ“  ,умзїетнесба ничирп хинвиткє’бус – .В ешип  .М   ,нессеГ –  от

ьдуб у ,яцробив у :ежом ен хї итунусу яіцкнас аньларак акяін -  ,укдапив умокя

”янетелюб )огонсйіден( огоненвопазен ічадоп ьтсівилжом ясьтєашилаз 3  ,ідварпс І .

 ен ьцеробив ощкя недогз инавонопорпаз зі днак уробив ялд им и  єам нів ,имарутад

тєаксупод ец і ,рутадиднак хісв иторп итавусологорп угомз ь  мичробив миннич яс

йіден ьнетелюб итиборз ж оба ,инїаркУ мовтсвадоноказ с  огой едуб і еЦ .мин

уртснок єадялгив ен ощ ,юокат й ачох ,юєіцизоп юокьснядаморг к  .юонвит  

 мотнемугра мивилжаВ  ьтсирок ан  ич харобив у ітсачу ітсовокзя’вобо

 анелвонатсв инїаркУ мовтсвадоноказ миннич ощ ,ет і итуб ежом хамуднерефер

пдів анчидирю о  аз ьтюутіга ончілбуп оба ьтюакилказ ікя ,бісо ялд ьтсіньладів

бив яннавутокйаб о 681 .тс( вір ² ускедоК  инїаркУ  інвитартсінімда орп 

яннешуроповарп )4  .  

 юедІ вокзя’вобо яннавусолог ого .М кімедака і єумиртдіп  .В   акігоЛ“ .ківЦ

 ен є икитілоп її іннечанзив і идалв іннавумроф у анинядаморг ьтсачу ощ ,єузакдіп

юєіцутитснок хинелвонатсв яннанокив жін ,юондіхбоен шнем  икчот з і ,вікзя'вобо 

 аз уреткарах огончидирю яннелпірказ умоТ .хин зі миндо є іларом уроз

                                                
1 .М .В нессеГ  нсО  :аварп огонноицутитснок ыво 2 -  .дзи е – 382 .С . 
2 .М.В нессеГ  нсО  :аварп огонноицутитснок ыво 2 - .дзи е  – .582 .С  
3 .В нессеГ  .М  нсО  :аварп огонноицутитснок ыво 2 - .дзи е  – .582 .С  
4 .втаЗ :яннешуроповарп інвитартсінімда орп инїаркУ скедоК дів РСРУ монокаЗ   ітсомодіВ // ).под і .мз зі( 48.21.70 

 .РСРУ идаР їонвохреВ –  .4891 – доД а  .15 № од кот – .2211 .тС  
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ларом ь ”миндорирп мокліц є харобив у ьтсачу итарб мокзя’вобо мин 1.  ьтіваН 

 нядаморг єузя’вобоз екя ,моливарп з яситиримирп ежом яіцидарт анйіцутитснок

 у ьтсачу итарб  ен а ,моноказ онелвонатсв олуб козя’вобо йец б икьліт ,харобив

 ондоаз ишвазакоп ен ,анжом ен огокя дів яситилиху ,мовтцинвірек минчитілоп

ітсонйіданен їєовс 2. 

 инїаркУ їіцутитсноК в итипірказ миньліцод єадялгив ,монич микаТ

'вобо я у ьтсачу итарб нядаморг коз  еЦ .хамуднерефер і харобив ан іннавусолог 

 анинядаморг юннежилбз ,идалв їонважред юнненцімз б оляирпс  ,иважред і

яннежучдів огонмєазв хї юнналодоп  огонад яннажредоден аз имяіцкнаС .

 итуб ежом укзя’вобо онжелаз иничилев їонзір фартш йивошорг  дів 

сонавюротвоп роповарп іт у  итуб ежом юєіцкнас юошіровусйаН .яннеш

 онечабдереп ец кя ,вікор 51 ,01 ,5 од кортс ан варп хинчитілоп яннелвабзоп

 акат індогоьс кандО .яннавусолог евокзя’вобо є ед ,нїарк хит мовтсвадоноказ

ас н .инїаркУ їіцутитсноК 46 .тс итичерепус едуб яіцк  

оС оньлаіц -  ютсіндіхбоен з есв аз шреп іназя’воп икзя'вобо інчімоноке

імз ц  юобосо мяннеловодаз зі ,иважред і автсьліпсус удал огончімоноке яннен

 ,ьтсінсалв ,онйам ,ітсонбідз їовс ичюувотсирокиВ .вісеретні хинтавирп хїовс

овилжом с анжок ,ітсоньляід їончімоноке іт  оговс яннещаркоп івонсо ан абосо 

ке о  уктивзор огончімоноке ьневір мимас мит єущивдіп утуборбод огончімон

 оД .иважред  хинйіцутитснок іцос а оньл -  :итсендів ділс вікзя'вобо хинчімоноке

п в віробз і віктадоп уталпс о  моноказ хинелвонатсв ,харімзор і укдяр )76 .тс(  ,

яннатсирокив алв с ітсон ан ен іттатс( увтсьліпсус і інидюл удокш  ,)14 ,31 

 козя’вобо рес уньлагаз унвоп итубодз е .)35 .тс( утівсо юнд  

ярпс )ірефс йінвохуд( йінрутьлук в икзя'вобО котя’мап яннежеребз ан інавом  

 ялд инищдапс їонрутьлук ,автцетсим і ируткетіхра коп хіншедйирп о  еЦ .ьніл

кшдів ,інищдапс йінрутьлук удокш итавюідопаз ен кя ,козя'вобо йикат о  итавувод

.)66 .тс( иктибз інадваз  

                                                
1 .М ківЦ  .В .В .дер аЗ / инїаркУ оварп енйіцутитсноК // їітаркомед їоьндересопзеб имроФ  .Я  .В ,яіцаТ  .Ф  

.Ю ,аклірогоП  .М   .икидоТ – ркУ :.К  .9991 ,йідутс .нварп ртнец . – .С .651 ,251  
2 .К йиксвонарА  .В утитсноК едерс йоксйиссор в яицидарт яанноиц  . – .343 .С  
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 йінчіголоке в икзя'вобо упург умерко в итилідив миньліцод омєажавВ

фс е ір 1  місвоз ен інелпірказ инов инїаркУ юєіцутитсноК аз ачох ,  .онвоп

 ен йиназя’вобоз нежок ощ ,мяннавудаган ешил ясвижембо ьцевадонокаЗ

 їончіголоке яннечепзебаз ощ ,ясьтєанзив миц з мозаР .ідорирп идокш итяничирпс

ртдіп і икепзеб и  янналодоп ,инїаркУ їіротирет ан игавонвір їончіголоке яннам

нроЧ вікділсан о так їокьсьлиб  ифортса –  ,убатшсам огонратеналп ифортсатак 

офонег яннежеребз н  ,ежтО .)61 .тс( иважред мокзя’вобо є удоран огокьснїаркУ уд

іп онйіцутитснок д  яннешірив ан і ,дзараг есв ен їіголоке ірефс в ощ ,ясьтєуждревт

рп їовилжав їєіц о воп имелб и уз ісв інавомярпс итуб інн  ен яллис ешил  ,иважред 

.инїаркУ нядаморг й ела  

 ,инїаркУ віноказ і їіцутитсноК яситавужредод козя'вобо ачох ощ ,омичанзаЗ

 з їєіндо од єіжят йедюл хишні ьтсіндіг і ьтсеч ,идобовс і аварп ан итагясоп ен

ос  улис в еторп ,пург хинйіцакіфисалк  хинвон хї асревіну  ділс хї уреткарах огоньл

.)хикьснядаморгоньлагаз( вікзя'вобо хинйіцутитснок хиньлагаз од итсендів  

 ітсоньляідєттиж имарефс аз вікзя'вобо хинвонсо яіцакіфисалк аньласревінУ

 їонавойіцнерефид шьліб ,їонпутсан ялд юозаб юовоктачоп итатс ежом

таметсис и  .їіцаз  

аТ  і инидюл икзя'вобо інвонсо итянзірзор ділс яннелпірказ мобосопс аз ,к

 ьтюавилпив ощ ,икзя'вобо і ,їіцутитсноК в інавоьлумрофс омярп ікя ,анинядаморг

унокаЗ огонвонсО ьнежолоп яннечамулт зі онавокдересопо отбот ,мрон її з  з оба 

икаТ .иважред їововарп гомив ьлумрофс октіч діхдіп й о  їіцутитсноК 01 .тс в онав

псер їокьснотсЕ у  ,аварп івалг йіц у інечілереп ощ ,оназакс ед ,.р 2991 икілб

бо ат добовс ,варп хишні ьтюачюлкив ен икзя'вобо ат идобовс о  ощ ,вікзя'в

ів і юен з ясьтюуждогзу оба їіцутитсноК ітус зі ьтюавилпив вопд і  ьтюад

жред їововарп їончитаркомед ат їоньлаіцос ,ітсондіг їокьсдюл мапицнирп а ив 2. 

                                                
1  :.виД .А .И авеьтангИ  втсрадусог хяицутитснок в итсонназябо и аварп еиксечиголокЭ –  .нтсеВ // ГНС вокинтсачу 

нУ .ксоМ - 11 яиреС .ат : арП  .ов –  . 2002 – 1 №  . – 101 .С . 

 титсноК ощ ,ізет улідзор огоьндерепоп .4§ у йітунусив итичерепус едуб ен яннатип аквонатсоп акаТ у  єад яіц
н икьліксо ,юннечамулт умонеришзор ьтюагялдіп ен инов і вікзя'вобо хинвонсо кілереп йинпречив е  овилжом

д убосо итгятирп ечив єад ідварпс яіцутитсноК .єамен огокя ,укзя’вобо яннешуроп аз ітсоньладівопдів о р  йинп
бо ікат ощ ,огот іннавутнурґбо умончитероет отус ан ясьтєузаб діхдіп шаН .вікзя'вобо хинвонсо кілереп о  икзя'в

кУ енгарп їокя од ,иважред їововарп идорирп зі ьтюавилпив алксу овєттус едуб аводубоп її хин зеб і ,анїар д .анен  
2  .йитаволоГ .С .дяропУ / їізА ат ипорвЄ важред хивон їіцутитсноК – .3 .С  
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 інелпірказ омярп ікя ,икзя'вобо ісв итсендів ділс вікзя'вобо ипург їошреп оД

 ,инїаркУ віноказ і їіцутитсноК яннамиртод козя'вобо :інокаЗ умонвонсО в

тагясоп ен козя'вобо  йивокьсйів ,йедюл хишні ьтсіндіг і ьтсеч ,идобовс і аварп ан и

онсалв одощ козя'вобо ,віробз і віктадоп италпс козя'вобо ,козя'вобо с  икзя'вобо ,іт

н ипург їогурд оД .віловмис хинважред яннавунаш ,йетід і вікьтаб а  ьтажел

 ен їіцутитсноК в омярп ікя ,икзя'вобо мулт зі ьтюавилпив а ,інелпірказ а  її яннеч

 .ьнежолоп  

 ондігз ,каТ  зі  огой од угавоп ан оварп єам нежок унокаЗ огонвонсО 82 .тс

іг д ндів ьситидовоп ненивоп нежоК“ :инитсі їокьсйелбіб од ондівопдіВ .ітсон о онс  

ощ ьсилидовоп бощ ,вітох нів иб кя ,кат йедюл хишні хиВ .”огоьн од о  ,огоьц з ичяд

 од угавоп ан инидюл уварп її п козя'вобо її єадівопдів ітсондіг о  ьтсіндіг итажав

У .йедюл хишні т ”аварп огонйіцутитснок їідеполкицне йілаМ“ е  ьтсіндіг“ німр

анзонвір акя ,инидюл ьтсікя“ кя ясьтєадялгзор ”ибосо ч  угавоп ан уварп ан  і

”хишні итажавоп укзя’вобо 1  ондігЗ .  зі рфА 72 .тс и  і инидюл варп їітрах їокьснак

вс і имаварп умой иминадан ясьтєутсирок йинжок відоран о  минжелан ,имадоб

лвонатсв 82 .тс у а ,хишні идобовс і аварп ичюажавоп монич е  нежок ощ ,он

 і итажавоп йиназя’вобоз итиватс німирксид зеб огоьнжилб оговс од яс а  жокат а ,їіц

соп і тсихаз ,угомопод ітем ан ьтюам ікя ,инисондів итавумиртдіп и  їонмєазв яннел

л варп їіцаралкед їоньлагаЗ 1 яттатС .ітсомипрет і игавоп ю  .р 8491 инид

иминвір і иминьлів ясьтюуждоран идюл ісу“ ощ ,єушологорп іг йїовс у д  ат ітсон

 іннивоп і ютсівос і момузор інелідан иноВ .хаварп яситиватс од нидо  в огондо 

інитсач В .”автсретарб ісуд титсноК уткеорп огоньледом 95 .тс 2 у .В инїаркУ їіц  

жавоп аназя’вобоз анидюл анжоК“ :омєатич огокьцичеР а  хишні идобовс і аварп ит

со  яситаванзив ьтужом ен идобовс і аварп інсалв її хикя од юннешондів оп ,бі

.”иминтетироірп  а ,огошні аварп моктибдів є козя’вобо йім„ ,саноЙ .Г ешип кЯ 

 онелвонатсв ощкя ,ежтО .аварп огонсалв огом моктибдів є ,угреч юовс у ,онов

мимас мит ,огошні аварп інвеп  і итажавоп хї козя’вобо йім і онелвонатсв 

”итяирпс мї агомокя )ітсоньладівопдів їонвитизоп їеді од ондівопдів( 2  .  ділС

                                                
1 йалгаБ М  .В вонамуТ ,.В.  .А  .аварп огонноицутитснок яидеполкицнэ яалаМ – .М дзИ : - ,КЕБ ов  .8991 – .131 .С  
2 .Г саноЙ ів пицнирП  .мін з .реП  :їіцазілівиц їончіголонхет ялд иките хакушоп У .ітсоньладівопд –  .1002 ,арбіЛ :.К 
– .76.С  
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ок ощ ,итичанзаз н  огомярп ухялш оп едй нїарк хикяед акиткарп анйіцутитс

жавоп укзя’вобо хяіцутитснок в яннелпірказ а сеч ,идобовс і аварп ит  ьтсіндіг і ьт

Р їокьснаждйабрезА їіцутитсноК 27 .тс( йедюл хишні е  їіцутитсноК 35 .тс ,икілбупс

тсхазаК їіцутитсноК 43 .тс ,ьсуроліБ икілбупсеР а .)ун  

 і итсендів ділс инїаркУ нядаморг вікзя'вобо хинвонсо од ,дялгоп шан аН

 йикя ,ялетадісаз огонжясирп козя'вобо  ед ,инїаркУ їіцутитсноК 421 .тс зі єавилпив

 зереч яддусоварп інненсйідз у ьтсачу ереб оьндересопзеб доран ощ ,оназакс

на  ондігЗ .хинжясирп і вілетадісаз хиндор  монокаЗ зі  йіртсуодус орП“ инїаркУ

аркУ ї ”ин 1 інненсйідз у хинжясирп і вілетадісаз хиндоран ьтсачу  є яддусоварп 

їх  у удоран ьтсачу орп амрон інїаркУ В .)3 .тс 3 .п( мокзя’вобо микьснядаморг мін

 юотем з анедеву хинжясирп і вілетадісаз хиндоран зереч яддусоварп інненсйідз

 йинелвомубо вітутитсні хиц яннеждордів рімаН .автсничодус їіцазитаркомед

на  мяннагам  їонважред інненсйідз у нядаморг ітсачу ітсовилжом итиришзор

лв а  і юотиркдів шьліб ьтсіньляід огой итиборз і удус ьтсінжелазен итичепзебаз ,ид

мед о  і аварп ититсихаз ешінйідан ,юончитарк с  ирпоП .инидюл идобов

каз ітсонавотнурґбо у вівінмус химерко яннелволсив  огонбідоп іноказ в яннелпір

 йинйіцутитснок йикат йинелпірказ ен  инїаркУ їіцутитсноК в икьліксо„ ,укзя’вобо

”нядаморг  козя’вобо 2  миндалв итяід ечушір шьліб миньліцод омєажавв ,

 кя огой іннімузор в емас йіцавон хиц яттиж в юннеждаворпв оп маруткуртс

титснок  .нядаморг укзя’вобо огонйіцу О рп йіцкнуф янненсйідз козя’воб  і огонжяси

ялетадісаз огондоран  ,ітсонянхулсоноказ ісуд в инїаркУ нядаморг емитавувохив 

рпс и чартв юннелвоноп емитя е  емиталод ,иважред і ибосо вікзя’вз хин

яннечанз оладв ежуД .мзїоге йиньлаудівидні рг ітсачу о  нядам кя  хинжясирп 

омед орП“ іровт у ьлівкоТ ед сіскелА укор 5381 ещ вавюламз к ”іциремА в юітар  ,  

ів унидюл унжок єачван хинжясирп дуС“ :васип нів умокя в д  а ,їід їовс аз итадівоп

п унчитілоп итавохив овилжомен їіцизоп їоьнжум їєіц зеб о .ьтсіндяр  

В  ,идалв їоводус ьцерізв ан ьсомич анинядаморг огонжок ьтибулогирп ні

пе  ьтуреб инов ощ ,автсьліпсус одощ козя’вобо йинвеп є хин в ощ ,хісв єанокер

                                                
1  .инїаркУ кинсів йинйіціфО // 2002.20.70 дів инїаркУ нокаЗ :инїаркУ йіртсуодус орП –  .2002 –  .01 № – .144 .тС  
2 .О .О буЧ н нядаморг оварп енйіцутитсноК  .яіфаргоноМ :имаварпс иминважред іннілварпу в ьтсачу а –  :вікраХ 

дО і  .5002 ,йесс –  .431 .С  
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 иминсалв икьліт ен яситамйаз йедюл ичюушумЗ .іннілварпу огой в ьтсачу

рпс а видні ьтїотситорп хинжясирп дус ,имав  ялд умонбугз ,умзїоге умоньлавуді

псус і .автсьл  

 єушьлібз і ьнавукрім ьтсінжелазен єавивзор онживовид хинжясирп дуС

 .вилпв йишінровтогалбйан огой єагялоп й умоьц в емаС .удоран яннанз індорирп

еб кя итадялгзор анжом огоЙ з кя в ,улокш утиркдів ешваз й унвотшок  нежок йі

 з ясьтєукліпс оннедощ й имаварп имїовс яситавутсирок ясьтичв йинжясирп

йан о  хищивйан имакинватсдерп имишіненивзорйан овомузор й имишінечівс

лк а  огой иминпутсод ьтюатс ікя ,иноказ єюовсаз іциткарп ан нів маТ .віс

з юннімузор а ,вітаковда мяллисуз икядв  мятсартсирп ьтіван й іддус іцмуд 

тс о нір  ясьтєюнсяоп віцнакирема дзулг йивородз йинчитілоп і музор йинчиткарП…

 иварпс іньлівиц усач оголавирт жводорпв ежу хин в ощ ,мит онжавереп

ясирп модус ясьтюадялгзор ж хин ”1  .  

 яннелвонатсв ечвадоноказ евилжоМ з укзя’вобо увом унважред итан  ділс 

ирпс й  шьліб итатс ,ясититагабз ьтсівилжом кя ешірокс а ,яннежятбо кя ен итам

 укзя’вобо огокат юннечепзебаз оп рагят ьсеву умоьц ирП .минечівсо

тадалкоп и   .уважред ан ясьтем  

іннатсО икзя’вобо п од итсендів ділс о хинчитіл кзя’вобо і кЯ . и,  ікя 

 ьнешір з умондо  в ясьтєачанзаз кЯ .инїаркУ їіцутитсноК 93 .тс зі ьтюавилпив

тсноК и инїаркУ удуС огонйіцут  їіцартсномед і идохоп ,игнитім ,иробз итидоворп ,

 вінагро ец орп яннещівопс огонсачваз оговокзя’вобо ивому аз ьтужом инядаморг

 идалв їочванокив  єам яннещівопс екаТ .яннавудярвомас оговецсім вінагро ич

ьнарбіз хивосам віротазінагро зереч иманядаморг ьситавюнсйідз 2. 

 ондігЗ  зі  ат їончімоноке яннечепзебаз унокаЗ огонвонсО 71 .тс

нуф имишівилжавйан є икепзеб їонйіцамрофні  огоьсв юоварпс ,иважред имяіцк

                                                
1 ьлівкоТ ед сіскелА .  .іциремА в юітаркомед орП – .433 .С  
2 С огонйіцутитсноК яннешіР м орп яннещівопс огонсачваз одощ аварпс( .р 1002 янтівк 91 дів инїаркУ уду и  інр
зі  огонйіцутитсноК кинсіВ // )яннарб  .инїаркУ удуС –  .1002 –  .2 № – С .52 .  
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У н огокьснїарк а  яннечепзебаз є инїаркУ нядаморг  мокзя'вобо ,ежтО .удор

їончімоноке 1 .икепзеб їонйіцамрофні ат  

 яситавумиртод оньлихуен йиназя’вобоз нежок 86 .тс од ондівопдіВ

тсноК и  і ьтсеч ,идобовс ат аварп ан итагясоп ен ,инїаркУ віноказ і инїаркУ їіцут

іг  инїаркУ їіцутитсноК яситавужредод нядаморг од угомиВ .йедюл хишні ьтсінд

 онбіртоп а ,укзя’вобо огонйіцутитснок її існес в икьліт итадялгзор ділс ен

 і нисондів хиньліпсус їіцазитаркомед іткепса умокориш шьліб в итавюніцо

ок яннечепзебаз н сонноказ їонйіцутитс  огонжок дів ощ ,єачабдереп ец а ,іт

 ,бісо хишні идобовс і аварп інйіцутитснок итажавоп ясьтєагамив анинядаморг

идирю яннавувокдяропдіп ч  а ,идалв їонважред иманагро минадив ,матка мин

та  жок мяннешір миводус улис унноказ в минедевв  итажавоп ,макорив і 

тснок ит кодяроп йинйіцу 2 ітсонянхулсоноказ їотсорП .  инїаркУ нядаморг укоб з 

ен ежу ефе ялд оьнтатсод к  огокьснїарку уктивзор і яннавуноіцкнуф огонвит

ясод ,иважред і автсьліпсус г у хинелпірказ яннен  инїаркУ унокаЗ огонвонсО 1 .тс 

 .йеліц  

 ен овилжаВ ешил  яситавужредод  .итащихаз ,її итажавоп й ела ,їіцутитсноК

 її од ,инїаркУ од ,сан од игавоп едуб ен ,юіцутитсноК итажавоп омедуб еН“

ран о  ,”уд – аз  ,іннадісаз умотсичору ан ідівопод у инїаркУ тнедизерП вичанз

всирп я 5 умонеч - инїаркУ ітсонжелазен іцинчір й 3 варп од игавоп зеБ . з од ,а а  унок

авилжомен сьліпсус огокьснядаморг яннавумроф ,иважред їововарп аводубоп т  ,ав

їітаркомед яннечепзебаз 4 ок і мяннадваз є їіцутитсноК тсихаЗ“ . н  минйіцутитс

рвомас оговецсім вінагро ,идалв їонважред вінагро хісу мокзя'вобо я  ,яннавуд

г ,бісо хиводасоп  ,”бісо хинчидирю ат ьнандє’бо хї ,нядамор – тнурґбо о  онав

.М инїаркУ удуС огонйіцутитсноК яддус єажавв  окневаС 5. 

                                                
1 .Л ничнянтеЛ  .І  їововарп інїаркУ в иводубзор іткепса в ітсонсалв одощ нядаморг икзя'вобо інйіцутитсноК 

зеТ :утсихаз ат їіцазілаер ,яннечепзебаз имелборп :ітсонсалв оварП // иважред  .куан ьнелмодівоп .куан ат .под и
41 ,вікраХ .м( хинечу хидолом уранімес - .М .дер аЗ / ).р 1002 янсерев 51  .І   .авонаП –  .дака .дирю .цаН :вікраХ 

 .1002 ,инїаркУ – .С .7  
2 .Ю акыдоТ  .Н икиткарп и иироет ымелборп :ыниаркУ яицутитсноК  .яифаргоноМ : – .223 .С  
3 Д 5 умонечявсирп ,іннадісаз умотсичору ан инїаркУ атнедизерП ьдівопо -  // инїаркУ ітсонжелазен іцинчір й

дярУ о  .рє’рук йив –  .6991 – .янпрес 92  
4  :.виД .Ю акыдоТ  .Н икиткарп и иироет ымелборп :ыниаркУ яицутитсноК  .яифаргоноМ : – .02 .С  
5  :.виД .М окневаС яіцкнуФ  .инїаркУ оварП // инїаркУ їіцутитсноК инорохо їововарп –  .1002 –  .9 №  – .С .7  
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 ондігЗ  зі .ч н инїаркУ їіцутитсноК 86 .тс 2  дів єяньлівз ен віноказ яннанзе

 яннежолоп ец итімузор ділс ич а ,яннатипаз єакиниВ .ітсоньладівопдів  кя

'вобо я кУ нядаморг коз к її ,инїаркУ иноказ итанз инїар  і аварп їовс ,юіцутитсно

я'вобо з  итанз икьліксо ,анжом ен итадялгзор кат яннежолоп ец ,дялгоп шан аН ?ик

з ісв а іцвіхаф ьтіван ,овилжомен иважред инок -  увисам огоьсв ьтюанз ен итсирю

каз о он  .вітка хичвад узерп мецвадонокаЗ  їовс єанз нинядаморг йинжок ощ ,ясьтєум

 ондігз огоьц ялд  ,иноказ ,икзя'вобо і аварп  зі  иноказ“ инїаркУ їіцутитсноК 75 .тс

онвитамрон ішні ат - морг икзя'вобо і аварп ьтюачанзив ощ ,итка івоварп а няд , 

”яннелесан амодів од інедевод итуб ьтюам  , от ,ін ощкя а н є инов е  .иминнич

 їончидирю од ьтунгятирп укя ,абосо яннежолоп огоьц од ондівопдіВ

ладівопдів ь  ітсонарак мяннанзен ьтсіннивен юовс итавувотнурґбо ежом ен ,ітсон

 хяннадив хинйіціфо в яситимойанзо важаваз ен йї отхін икьліксо ,ьняід хикат

аркУ овс зі инї ї  ен огокін уноказ яннанзеН“ .имакзя'вобо і имаварп им

ви  ежом ен отхін“ ,”єуводварп яситадварпив arongi( ”аварп мяннанзен n  sigel oit

e menimen x  )tasuc – ьтировог  .вітсирю хикьсмир алумроф амодів  

лаз віноказ яннанзен ич яннанЗ ннич хоьтагаб дів ьтиже віки  кя 

 хїовс юонидюл яннанз кандО .уреткарах огонвиткє’бо і кат ,огонвиткє’бус

ок н  юогомив юонвиткє’бо є ,дялгоп шан ан ,віноказ ,вікзя'вобо хинйіцутитс

иткефе в  итанз аназя’вобоз анидюЛ .автсьліпсус і иважред яннавуноіцкнуф огон

нсо їовс о іксо ,икзя'вобо інв  икьл  ешил  орп яннелвяу ектіч єам ,єанз хї акя ,абосо

ідз іжем й  иманядаморг яннанз єубертоп усач агомиВ .добовс і варп хїовс янненс

бо хїовс о  ,иважред їончитаркомед ,їововарп иводубоп ялдаз віноказ ,вікзя'в

морг огонавозілівиц а  .автсьліпсус огокьсняд  

я ,идюЛ“  ,вікзя'вобо хїовс ьтюанз ен ік – .І васип  .А   ,нїьлІ –  і ізомз в ен 

дод е  оньлівавс ,ьнежавонвоп хїовс ьтюанз ен ікя ,идюл ;хї яситавужр

щивереп у  ьтюажаб ен ікя ,идюл ;ілис ясьтюапутсоп овилзугяоб ж оба хї ьтю

баз итаванзив о уб орп ьтюавубаз окгел ,нор ьд - тс екя унілпицсид і яннавумир  оба 

рирп ьтюатс е ”ьтсіндусоен увоварп ан иминеч 1 “  . игавзоР  ,сач йиньлів і –  вировог 

                                                
1 .И ниьлИ  .А варп итсонщус О o  аз .втО / яинанзос .Н авонытраМ :.пыв  .В йиксьлодоП ,.М   .тс .путсв и .тсоС ;.М

.И вонримС   .Н – .М  .3991 ,ъгораР : – .42 .С  
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келБ с  ,нот –  ен манемьлтнежд інадан ешил  хасеретні в й ела ,ітсирок їонсалв хї ялд 

ліпсус ь м а ,автс йіндож ан ьтужом ен инов мит жі  івин ньливарп яттиж в о и  итанок

 козя'вобо йівс ощ  ирім їонвеп од імойанз ен инов ощкя ,ебес химас і автсьліпсус од

”моноказ і моварп з 1  онвотнурґ ішан икзя'вобо яситаратс ман ьтижелаН“ .

йідз хї од ивитом ічюакунопс ец зереч об ;итімузор с  і ,омєанзу омогав і онся яннен

нанокив од ”омєавуб іньлихс шьліб мит хї ян 2 рГ . о  ,іважред йівоварп у нинядам

аз .Р єачанз  .Ф   і варп хиньлаер огой олок є микя ,итанз октіч ненивоп ,вокебнугруТ

пзебаз ибосопс ьтюунсі ікя ,вікзя'вобо е ондівопдів варп хиц яннеч  од 

чюід жокат а ,автсвадоноказ огоьншіртунв  илуб ощ ,догу хиндоранжім хи

інавокіфитар і інасипдіп монич минжелан 3 евтдіп аН . р  иман їотунусив яннежд

'вобо хїовс иманядаморг яннанз ьтсівокзя’вобо орп изет я ан вікз  омедев

.В яннавюлволсив  .В  ньладівопдів їончидирю тутитснІ“ :авєразаЛ о  ясьтєузаб ітс

зерп ан цпму у кандО .мрон хивоварп яннанз їі в хит и  ткє’бус илок ,хакдап ідварпс  

вопдів ,яннечанз її вавюлмодівсу ен оба имрон їововарп ванз ен і  єатсан ьтсіньлад

 яннавуронгі аз емас огоннич хаз яттянйирпен аз ,аварп о  огой огонжелан ялд від

огоьц од онбідоП .яннімузор гятирп онбіртоп юід ут аз ен , у  од итав

 ткаф мас аз а ,янніня’пс огоньлис інатс у виничв нинядаморг укя ,ітсоньладівопдів

рп и ”натс йикат в ебес яннедев 4. 

 мотнемугрА  ьтсирок ан  козя'вобо кя итадялгзор ділс 86 .тс 2 .ч ощ ,огот

 ,икзя'вобо їовс итанз нядаморг ьтитсім яннежолоп ец ощ ,ет є  з іттатс йіндо в яс

имакзя’вобо .Ю укмуд аН .козя'вобо жокат ец юокігол аз і  .М   амелборп“ ,икидоТ

іф і йіцпмузерп к  оговокуан оговс єубертоп іварп умонйіцутитснок в йіц

ч умот В .яннелсимсо и йіцутитснок яннімузор уроз икчот зі ілс ”утскет огон 5. 

зор хавому в ,монич микаТ  їончитаркомед ,їововарп інїаркУ в иводуб

жред а ив  інйіцутитснок итанз нядаморг козя'вобо кя итімузор ділс 86 .тс 2 .ч 

 ешил евилжом добовс і варп янненсйідз екориш икьліксо ,икзя'вобо ідот  илок ,

                                                
1  :аз .тиЦ .П водаргониВ  .Г  .аварп иироет оп икречО – .5 .С  
2 иирепмИ йоксйиссоР хащиличу хындоран в яаннеледерпо юинетч к агинК .анинаджарг и акеволеч хятсонжлод О  ,

п умешйачосыв оп яаннадзи о юинелев  . – .51 .С  
3 .Ф .Р вокебнугруТ чил сутатс йынноицутитсноК  .Ш .Ф .дер .втО / итсон  .вокаскА – езнурФ  .2991 ,милИ : – .6 .С  
4 .В веразаЛ  .В оньлаицоС -  .аварп яиненемирп ыткепса еиксечиголохисп – К а  :ьназ дзИ - ну огоксназаК ов -  .2891 ,ат – 

301 .С - .401  
5 .Ю акыдоТ  .Н икиткарп и иироет ымелборп :ыниаркУ яицутитсноК  .яифаргоноМ : – .35 .С  
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вунокив едуб нинядаморг  хї овилжомен яннанз зеб а ,икзя'вобо їовс ита

вунокив а вен аз ьтсіньладівопдіВ .ит атсан укзя’вобо огоьц яннаноки  ирп є

 аз ітсоньладівопдів їончидирю од ибосо інненгятирп ененичв  кЯ .яннешуроповарп 

кат ,ежтО .”ітсоньладівопдів єамен укзя’вобо зеб“ ,ясьтировог  козя'вобо йи

.ітсонважред їововарп гомив з ,инїаркУ їіцутитсноК утскет з єавилпив  

Св ого сач у .В  .А   яіцакіфисалк анавонопорпаз алуб мивокиннелсаМ

 ,нядаморг икзя'вобо ісВ .яттиж огоньліпсус имарефс аз ибосо вікзя'вобо хинвонсо

тсім ощ и хяттатс в ясил 95 -  96 оК  нів .р 7791 РСРС їіцутитсн  :ипург ирт ан вялідоп

бо )1 о  ,РСРС ивонсо їончімоноке котивзор ьтюучепзебаз ікя ,икзя'в яннатсорз  

 їокьснядар юнненцімз ьтюяирпс ікя ,икзя'вобо )2 ;удоран ирутьлук і утуборбод

 ітсонтадзоноробо її юннелпірку ,иважред їончитсілаіцос  їонбюлорим яннедеворп і

 і їововарп яннеланоксоду ьтюучепзебаз ощ ,икзя'вобо )3 ;икитілоп їоьншінвоз

о їоньларом с автсьліпсус огончитсілаіцос ивон 1. 

 їіцакіфисалк їонад увонсо в ,дялгоп шан аН онедалкоп ньліпсус ирефс ен о  ог

тсінавомярпс уньланоіцкнуф а ,яттиж юід( ь у вікзя'вобо хинвонсо )  .харефс хиц 

 вікзя'вобо хинвонсо ітсонавомярпс їоньланоіцкнуф уроз икчот з ощ ,омєажавВ у 

 аз иважред і автсьліпсус ітсоньляідєттиж харефс хивилжав шьлібйан

цутитсноК і  :ипург ікат ан итилідзор анжом хї .р 6991 инїаркУ ює  

вобо )1  удал огонйіцутитснок тсихаз і унорохо ан анавомярпс хикя яід ,икзя'

 ітсонсіліц їоньлаіротирет і ітсонжелазен ,инзичтіВ тсихаз :вонсо огой і инїаркУ

 козя'вобо ;козя'вобо йивокьсйів ;віловмис хинважред яннавунаш ;инїаркУ

рту и в ітсачу і яннеровту дів яситавум  ат йітрап хинчитілоп ітсоньляід 

о хикьсдаморг р  юіцадівкіл ан інавомярпс хикя їід оба іліц інмаргорп ,йіцазінаг

 ,мохялш микьциньлисан удал огонйіцутитснок унімз ,инїаркУ ітсонжелазен

ревус яннешуроп е еб її  вирдіп ,иважред ітсонсіліц їоньлаіротирет ат утетін  ,икепз

охаз енноказен п  ан ,автсьлисан ,инйів уднагапорп ,идалв їонважред яннел

інтежім яннавюлапзор ч  і аварп ан яннагясоп ,іченжоров їонйігілер ,їовосар ,їон

;яннелесан я’вородз ,инидюл идобовс  

                                                
1 К титсно итсончил сутатс йынноицу .Б / РСРС в  .Н Т .Л ,нинропо  .Д  .В ,нидовеоВ  .С  рд и воцвеШ  . – .69 .С  
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 )2 дяроповарп і ітсонноказ яннечепзебаз ан інавомярпс ,икзя'вобо  в ук

ед р  віноказ ат инїаркУ їіцутитсноК яннажредод огоньлихуен козя'вобо :іваж

ркУ а  козя'вобо ,йедюл хишні ьтсіндіг і ьтсеч ,идобовс і аварп ан итагясоп ен ,инї

рп о  ялсіп ат їорбз зеб і онрим їіцартсномед і идохоп ,игнитім ,иробз итидов

п огоьндерепоп о елмодів  оговецсім вінагро ич идалв їочванокив вінагро янн

дярвомас у ;яннав  

 яннечепзебаз ан ,иметсис їончімоноке котивзор ан інавомярпс ,икзя'вобо )3

 итавижволз ен козя'вобо ;віробз і віктадоп аталпс :инїарк икепзеб їончіголоке

мо 'вобо ;укнир ан мещивонатс миньлопон  ан хинавомярпс ,йід итяничв ен икзя

не  ен ;юіцнерукнок унсівосорбоден ат їіцнерукнок яннежембо енрімоварп

ідопаз ю  інадваз итавуводокшдів ,інищдапс йінрутьлук ,ідорирп удокш итав

бо ;иктибз о  идокш алавадваз ен анов бощ ,кат ьтсінсалв итавувотсирокив козя'в

тні с масере у  індорирп і юіцаутис унчіголоке алавушуроп ен ,иважред і автсьліпс

.ілмез ітсокя  

 ьсалавунопорп вікзя'вобо хиндорирп їіцпецнок имакинватсдерп имикяеД

ощ ,васип норециЦ ,каТ .ітсовилжав хї менепутс аз вікзя'вобо яіцакіфисалк у з“  хіс

кзя’вз хиньліпсус  ішан ігород шьлібйан ,івилжав шьлібйан сан з огонжок ялд ві

 ела ,ізурд ікьзилб ,ічидор ,итід ігород ,икьтаб ман ігороД .юоважред з икзя’вз

 ен анидюл ансеч акЯ .йедюл хісв ітсоназя’вирп ісв алипохо андо анзичтіВ

ван а т анов ощкя ,ьтремс ан їен аз итіп ясьтиж ми  І .”угомереп йї есенирп мимас  

за онжел ан нів ітсощучанз дів тс іцсім умошреп ан :вікзя'вобо улакш ьтидов о  ьтя

 икзя'вобо ощ  і вічидор од ітшеран і йетід ,ї’міс од мітоп ,вікьтаб і инзичтіВ од

візурд 1  .  

 діхдіп йикаТ інечв ікяед илялідоп оіреп йикьснядар в і .А ,каТ .д  .Г   аніхозоМ

тсілаіцос нядаморг вікзя'вобо іметсис в“ ощ ,алажавв и  шьлібйан иважред їонч

 івилжав –  і іцарп инілпицсид їончитсілаіцос ,віноказ ,їіцутитсноК яннамиртод 

 огончитсілаіцос ливарп яттижвіпс ”2  .  

                                                
1  :.виД .норециЦ  хятсонназябо бо ,ебжурд о ,итсоратс О У .Л .С .дер .втО / т  .окнеч – .37 .С  
2 .А анихозоМ  .Г ицос в наджарг аварп еынвонсо и итсончил адобовС а итсил  .ыпорвЕ ханартс хиксеч –  ,акуаН :.М 

 .5691 – .722 .С  
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 ікя ,ет орп яннатип індогоьс ,дялгоп шан аН  є икзя'вобо інйіцутитснок

бі шнем  ікя а ,шьл  івилжав , иминвиткепсрепзеб є  акігол анратнемеле ежда ,

итагамив ем  і ьсилавивзор ,имивилжав шьліб є ікя ,икзя'вобо іт бощ ,

вучепзебаз а сил аз іналп умоьц у б илгом ішні а ,овогречошреп ь  йикаТ .итакеч

репус діхдіп е ич ітсонноказ мапицнирп ьт  ,икзя'вобо ісВ .минтянйирпен є і 

тсноК інелвонатсв и  їововарп яіцпецноК .имивилжав юорім юонвір ,юєіцут

ьдуб яннавунсі єачабдереп ен иважред - ьдуб ич йіхрарєі хивоварп хикя -  їокя

г в ітсоннімдів а  .вікзя'вобо хишні ич хит іннавутнар  

п В“  ]хї[ лідоп і исалк ирт ан вікзя'вобо лідоп вавунімод яттілотс індерепо

 икзя'вобо )1 :икирбур ирт ан иметсис ощ  )2 ;агоБ од ощ  )3 ;ебес огомас од ощ  од

”хінжилб 1 .С єад юіцакіфисалк укаТ .  фроднефуП 2  ,   хишні в омєачіртсуз им її

халережд 3  ьлегеГ угреч юовс У . оп  дереп :ипург ириточ ан инидюл икзя'вобо вялід

имьдюл имишні дереп ;юоважред дереп ;ює’міс дереп ;юобос мимас 4  ондігЗ .  зі  .тс

 жокат ьтюачабдереп идобовс і аварп інвонсо„ ,.р 2891 иниччеруТ їіцутитсноК 21

ліпсус дереп анинядаморг ьтсіньладівопдів і икзя’вобо  ат ює’міс огой ,мовтсь

”имабосо имишні алк їонад увонсо в ,монич микаТ .   ,аткє’бус онедалкоп їіцакіфис

онсондів  .)моротанитсед ,мотасерда аз козя'вобо( козя'вобо йишні ич йот єід огокя 

'вобо )1 :ан икзя'вобо итавукіфисалк мивилжом омєажавв ,огоьц з ичядохиВ  икзя

онсондів  і віктадоп аталпс ,козя'вобо йивокьсйів ,инзичтіВ тсихаз( иважред 

бз о  икзя'вобо )2 ;)віловмис хинважред яннавунаш ,вір онсондів  і йедюл хишні 

 икзя'вобо ,йедюл хишні ьтсіндіг і ьтсеч ,идобовс і аварп ан итагясоп ен( хінжилб

)3 ;)йетід і вікьтаб  икзя'вобо онсондів  ,икзя'вобо итавунокив онсівосорбод( ебес 

'вобо хикат отагаБ .)утівсо юндерес уньлагаз унвоп итубодз я  в олуб вікз

 анинядаморг яннавз екосив итсен ютсіндіг з ,амеркоз ,.р 7791 РСРС їіцутитсноК

хив ,яситидурт онсівосорбод ,узюоС огокьснядаР іг йетід итавуво д  иманелч имин

 .автсьліпсус огончитсілаіцос  

                                                
1 .Л йикцижартеП  .И  изявс в автсрадусог и аварп яироеТ  2 В :итсонневтсварн йеироет с  .т –  .2 и 1 .Т – .924 .С  
2 фуП ф С фродне онжлод О . 2 В :анинаджарг и акеволеч итс нк  . – .2 и 1 .нК  – .27 .С  
3 ятсонжлод О иирепмИ йоксйиссоР хащиличу хындоран в яаннеледерпо юинетч к агинК .анинаджарг и акеволеч х  ,

п умешйачосыв оп яаннадзи о юинелев  . – 71 .С - .13  
4  :.виД .ьлегеГ  тел хынзар ытобаР 2 В :  .т – В.А .дер .щбо ,.тсоС / 2 .Т . .игылуГ  – .16 .С  
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 итсалкс ежом упург унйіцакіфисалк укориш ьтисод ,умеркО лідоп  

'вобо я  мореткарах аз :ибосо іцнідевоп йінчиткарп в їіцазілаер хї уроз икчот з вікз

йідз с ощот їід мосач аз ,янненсйідз юомроф аз ,яннен . 

о янненсйідз мореткарах аЗ  итуб ьтужом икзя'вобо інвонс  івд ан інелідоп

 ханисондівоварп хинтеркнок в ясьтюузілаер ікя ,хин з іт ьтюадалкс ушреп :ипург

 ,козя'вобо йивокьсйів(  козя’вобо  і вікьтаб икзя'вобо ,иробз і иктадоп итавучалпс

бо ,йетід о амирто козя'в  угурд ;)итівсо їоьндерес їоньлагаз їонвоп янн

нсо ьтумитавюровту о  хинйіцутитснок хиньлагаз в ясьтюузілаер ікя ,икзя'вобо інв

з( ханисондівоварп а іц їоньлаіротирет ,инзичтіВ тсих  ітсонжелазен і ітсонсіл

;инїаркУ авунаш ;віловмис хинважред її янн  итавюідопаз ен окш  ,ідорирп уд

;інищдапс йінрутьлук хуен и  ен ,инїаркУ віноказ і їіцутитсноК яситавужредод оньл

бовс і аварп ан итагясоп о  яннешуроп хї ешил І .)йедюл хишні ьтсіндіг і ьтсеч ,ид

ок итидороп ежом н .инисондівоварп інтерк  

 інвонсо )їіцазілаер( янненсйідз юомроф аЗ икзя'вобо  анжом  ан итилідоп

 икзя'вобо інйіцутитснок іньлаудівиднІ .інвиткелок і іньлаудівидні –  ,икзя'вобо ец 

 .укзя’вобо мєісон укдяроп умоньлаудівидні в икьліт ясьтєавубдів хикя яіцазілаер

з ен ;инїаркУ віловмис хинважред яннавунаш :итсендів ділс хикат оД  итавюідопа

учалпс ;иктибз інадваз итавуводокшдів ,інищдапс йінрутьлук ,ідорирп удокш  итав

итавужредод ;иробз і иктадоп  і аварп ан итагясоп ен ;віноказ і їіцутитсноК 

бовс о .йетід і вікьтаб икзя'вобо ;йедюл хишні ьтсіндіг і ьтсеч ,ид  

вонсо )іньліпс( інвиткелоК  икзя'вобо ін –  хикя яіцазілаер ,икзя'вобо ец 

ом ж  .инїаркУ івтсвадоноказ в иминелвонатсв ,имактянив аз ,івиткелок в ешил авил

 елА .івиткелок в ,оливарп кя ,єузілаер нинядаморг козя'вобо йивокьсйів йівс ,каТ

3 .тс „ инїаркУ нокаЗ ат їіцутитсноК 5 итанретьла орП ”убжулс )увокьсйівен( унв 1 

гаН .укдяроп умоньлаудівидні в і укзя’вобо огоьц яннанокив ьтюаксупод а  ,омєад

з ясьтєуждаворпаз акя ,юобжулс є абжулс )авокьсйівен( анвитанретьла ощ а  ьтсім

еждохорп ибжулс їовокьсйів їовокортс янн  укзя’вобо яннанокив ітем ан єам і 

пе  укзя’вобо оговокьсйів яннанокив ощкя ,ізар у )унокаЗ 1 .тс( мовтсьліпсус дер
                                                

 иткарп орп оньлатед шьліБ .ілад вікзя'вобо хинвонсо юіцазілаер унч  
1  .инїаркУ кинсів йинйіціфО // 99.20.81 дів .дер в инїаркУ нокаЗ :убжулс )увокьсйівен( унвитанретьла орП –  .9991 – 

 .01 № – .373 .тС  
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су  .)инїаркУ їіцутитсноК 53 .тс( анинядаморг мяннанокереп минйігілер ьтичереп

нзо ен ибжулс їонвитанретьла яннеждохорп кодяроп йиньлаудівиднІ а  анов ощ ,єач

ткелок азоп ясьтєавубдів  ,мови унокаЗ 5 .тс зі ондігз ежда нретьла а  убжулс унвит

 хяіцазінагро ат хавонатсу в ,хавтсмєирпдіп хинважред ан ьтядохорп инядаморг

рес огоьншилокван ат я’вородз инорохо ,яннечепзебаз огоньлаіцос е  а ,ащивод

с аз кандО .автсрадопсог огоньланумок ірефс у жокат тьла юттус юєов е  анвитанр

 абжулс єам .реткарах йиньлаудівидні  

 ,унзичтіВ итащихаз козя'вобо і жокат итсендів ділс хинвиткелок оД

тирет о  ежом нів ачох( инїаркУ ьтсінжелазен і ьтсінсіліц уньлаір  итам  й

 уньлагаз унвоп итубодз козя'вобо ;)реткарах йиньлаудівидні .утівсо юндерес  

 і інйітсоп ан итавукіфисалк анжом икзя'вобо їіцазілаер )монімрет( мосач аЗ

 ікя ,икзя'вобо итсендів ділс ипург їошреп оД .івосачмит ьтюам  йинйітсоп 

арах к  ьтсеч ,идобовс і аварп ан итагясоп ен ,віноказ і їіцутитсноК яннажредод :рет

іг і д  ьтсін  оД .інищдапс йінрутьлук ,ідорирп идокш итяничирпс ен ,йедюл хишні

рд у  ,итівсо їоьндерес їоньлагаз їонвоп яттубодз ,козя'вобо йивокьсйів :їог

я'вобо з  ежом віктадоп аталпс миц з мозаР .віктадоп уталпс ,йетід і вікьтаб ик итам  

п кя о рах йивосачмит і кат ,йинйітс  .ретка  

м хї вікзя'вобо хинвонсо яннечепзебаз мореткарах аЗ  анжо  ан итилідоп

 яннадан і яннеровтс иважред укоб з ясьтєагамив хикя янненсйідз ялд ,икзя'вобо

 ,віробз і віктадоп аталпс( ьтсіньляід ачвосотсазоварп ,галб хиньлаіретам хинвеп

 ,козя'вобо йивокьсйів  і )утівсо юндерес уньлагаз унвоп итубодз козя'вобо

я'вобо з  укдяроповарп огокьсдаморг яннамиртдіп оьнтатсод хикя їіцазілаер ялд ,ик

з і а  хишні ьтсіндіг і ьтсеч ,идобовс і аварп ан итагясоп ен козя'вобо( ітсоннок

лю инїаркУ віноказ і їіцутитсноК яннажредод ,йед  ,ідорирп удокш итисонан ен ,

утьлук р  .)інищдапс йін  у яннавюлумроф хї минреткарах є  вікзя’вобо хишреп ялД

тизоп и  хигурд ялд ,бісопс йинв –  .йинвитаген у  

 шьліб ,имишні аз і анжом икзя'вобо інйіцутитснок итавукіфисалК

еркнок т епс ьтумитам ікя ,имяіретирк имин  .реткарах йиньлаіц о ,ясьтєадиВ канд  ,

ощ салк итнаірав ішні и  иман їонавонопорпаз іжем аз ьтумитидохив ен їіцакіф

 .вікзя'вобо хинвонсо їіцазитаметсис їоньлагаз  
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иквонсиВ   

 ьтсіндє анчінагро ,вікзя'вобо хинвонсо їіцакіфисалк вїіретирк ьтсінтусдіВ .1

іцутитснок ьдуб авому аньлачанзив і авокзя’вобо кя вікзя'вобо і варп хинй -  їокя

іс іфисалк їовокуан їоннит  вікзя'вобо і добовс ,варп їіцак аванзив  юокьснядар ясил

аварп юонирткод  їіцакіфисалк йінйітсомас у иманопереп имимогав 

іцутитснок й водубзор хавому В .вікзя'вобо хин  їововарп їончитаркомед інїаркУ в и

т иважред а  ен яіцакіфисалк ак ешил  ьтсівилжоМ .андіхбоен й ела ,авилжом 

тєюлвомубо ь оп ,яс -  вікзя'вобо хинйіцутитснок ютсінніц юонйітсомас ,ешреп

оп ;нисондів хиньліпсус іннавюлугер в )имаварп иминвиткє’бус зі дяроп( -  ,егурд

гро амас а  ан а ,тсімз йиннибилг йіншіртунв єам вікзя'вобо і варп ьтсіндє анчін

д іциткарп о оп ;мяннандєоп минйіцутитснок хї минчутш ,минвому ощед ясьтєагяс -

с ,єтерт а ливарп итартв од ьтидовзирп ен яіцакіфисалк анйітсом  яннелвяу огонь

идобовс урім орп о ,инидюл  икзя'вобо інвонсо икьлікс – о інидє ен б жем у  ічав

оп ;идобовс - фисалк ялд )иватсдіп ,иканзо( їіретирк івон ясиливя’з ,етревтеч і  їіцак

у микя ,вікзя'вобо .яннечанз ясолавадан ен доіреп йикьснядар  

 ясьтєюлвомуз вікзя'вобо хинйіцутитснок їіцакіфисалк ьтсіндіхбоеН  ощ ,мит

 ялд яннечанз евилжав єам ,итичвив хї ещарк і онвоп шьліб єяловзод анов

ксоду о  овокуан ,актіЧ .вікзя'вобо хинвонсо иметсис їочюунсі яннелан

 юннажредод умоньлихуен і умончот хї емитяирпс яіцакіфисалк хї анавотнурґбо

фе ,юннанокив( е їончиткарп ітсонвитк .)їіцазілаер  

 )1 :имяіретирк иминзір аз анжом икзя'вобо інйіцутитснок итавукіфисалК .2

 иважред і ибосо укзя’вз мореткарах аз –  икзя'вобо і инидюл икзя'вобо 

нядаморг и  ибосо ітсоньляідєттиж имарефс иминвонсо аз )2 ;ан –  ,ітсибосо 

іцос ,інчитілоп а оньл - чімоноке  мобосопс аз )3 ;інчіголоке ,інрутьлук ,ін

 яннелпірказ – з омярп )а а )б ;инїаркУ їіцутитсноК в інелпірк ,іт  зі ьтюавилпив ощ 

нсО ьнежолоп яннечамулт о  ютсінавомярпс юоньланоіцкнуф аз )4 ;унокаЗ огонв

)юєід( : )а   ,іт мярпс хикя яід о снок тсихаз і унорохо ан анав  удал огонйіцутит

мярпс )б ;вонсо огой ат инїаркУ о  в укдяроповарп і ітсонноказ яннечепзебаз ан інав

взор ан інавомярпс )в ;іважред и  яннечепзебаз ан ,иметсис їончімоноке кот
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а хї аз )5 ;инїарк икепзеб їончіголоке д ротанитсед( иматасер а  )им –  икзя'вобо  

 )а :одощ  аз )6 ;ебес )в ;хикьзилб хїовс ,йедюл хишні ,автсьліпсус  )б ;иважред

янненсйідз мореткарах  :  ощ ,іт )а ре )б ;ханисондівоварп хинтеркнок в ясьтюузіла  

ощ ,іт рп )хинйіцутитснок( хиньлагаз в ясьтююнсйідз а  юомроф аз )7 ;ханисондівов

 янненсйідз – і іньлаудівидні  їіцазілаер  мосач аз )8 ;інвиткелок –  і інйітсоп 

х аз )9 ;івосачмит а  яннечепзебаз мореткар –  укоб з хикя янненсйідз ялд ,икзя'вобо 

там хинвеп яннеровтс ясьтєагамив )а :иважред е  ачвосотсазоварп ,галб хиньлаір

тсонвитка їовилбосо ясьтєагамив ен )б ;ьтсіньляід атсод ,і т  яннамиртдіп оьн

.ітсонноказ й укдяроп огокьсдаморг  

 имаварп з юіномраг у вікзя'вобо хинйіцутитснок яннедевирп юотем З .3

об іцутитснок ан яннелпірказ огомярп ьтсіндіхбоен ясьтєувотнурґ  інвір умонй

вікзя'вобо хивон рг хишні ьтсіндіг уньланоіцан итажавоп :  итарб козя'вобо ;нядамо

у ьтсачу в ан іннавусолог и  яннечамулт і єугулс ітем еж йіЦ .хамуднерефер і хароб

 і инидюл икзя'вобо ясьтюялвяив огокя од ондівопдів ,їіцутитсноК ьнежолоп

рг о а ,йімярп у ен інелвонатсв ,анинядам ж оба ,імроф йінавокдересопо в  ікя  

 огондоран і огонжясирп козя’вобо( иважред їововарп гомив зі ьтюавилпив

 юннечепзебаз оп козя’вобо ;)421 .тс( ялетадісаз їончімоноке  їонйіцамрофні ат 

 ;)71 .тс( икепзеб  козя’вобо жавоп а ьтсіндіг і ьтсеч ,идобовс ат аварп ит  хишні 

.ч( икзя’вобо інйіцутитснок їовс итанз козя’вобо ;)86 .тс 1.ч( йедюл   ;)86 .тс 2

 козя’вобо .))86 .тс 1.ч( инїаркУ юіцутитсноК итащихаз і итажавоп  

  

 

§ .2  вікзя'вобо хинвонсо їіцазілаер умзінахем аруткуртс і яттяноП  

  

  йінчидирю В окьснядар ірутаретіл  хикьснїарку хінтівон в ат удоіреп ог

режд е  імелборп хал ат варп хинйіцутитснок їіцазілаер  і инидюл добовс 

рп анинядаморг и  інмелборп орп итазакс анжом ен огоч ,агаву анжелан ясьтєялід

лаер иткепса і  їонад укборзор у косенв йинчанЗ .вікзя'вобо хинвонсо їіцаз

орп в илиборз икитамелб і .М хикя дерес ,икитероет імод  .В  .Л ,куртіВ  .Д   ,нідовєоВ

.В  .А  .М ,йикьсничуК  .А  .О ,вотодеФ  .О   ат авешакуЛ ішні  анчидирю акьснядаР .
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ьлагаз алиборзор акуан у варп хинвиткє’бус юіцпецнок ун оп ,укмярпан -  ,ешреп

івилжавйан узілана оговокуан  яситавутнурґ аннивоп хикя ан ,віпицнирп хиш

оп ;добовс і варп хиназакв яіцазілаер -  їоньлагаз икборзор їончитероет ,егурд

добовс і варп хинвиткє’бус їіцазілаер їіцпецнок 1  авоварп анянзичтів ансачуС .

бедз акуан і ( яннечепзебаз імелборп ан угаву єутнецка огошьл  і варп )яннавутнараг

вс о  з варп хинвиткє’бус їіцазілаер юіцпецнок итунялгзор єяловзод єннатсО .доб

ме  .вікзя'вобо хинвонсо їіцазілаер яннежділсод ялд яннатсирокив її юот  

.В ,каТ  .А   вімузор нядаморг варп хинвонсо юєіцазілаер діп йикьсничуК

реп е ірказ яннеровт  хинелп у  індівопдів у йетсовилжом хиньлагаз їіцутитснок 

анинядаморг огонтеркнок ялд агалб іньлаер 2 .М ялД .  .В   яіцазілаер акуртіВ

ок н  добовс і варп хинйіцутитс у хї яннедеворп єачанзо нядаморг  в і яттиж 

 умовецнік укмусдіп ретні ат бертоп яннеловодаз у вісе рп  яннатсирокив ісецо

добовс і варп хинйіцутитснок 3  .  

.В  .В  єпоК вадялгзор вокичй  кя нядаморг варп хинвиткє’бус юіцазілаер 

тед а  і аварп имамрон йинавотнемалгер оньл йинавотнараг  минважред і миньліпсус 

ла єучепзебаз йикя ,сецорп мотсімз мїовс аз йинчитаркомед мод  умонжок 

даморг я  ітсовилжом ,ітсонніц іньлаіцос ,агалб інвохуд і іньлаіретам унин

тні итавузілаер е итем їонвеп итгясод ,исер 4. 

.М укмуд аН  .А   ділс вікзя'вобо хинйіцутитснок їіцазілаер сецорп ,авотодеФ

гончиткаф од огондіхбоен ончидирю дів діхереп кя итімузор о5  ялд“ умоьц ирП .

огот  онйітсоп і єунсі ,усецорп огоьц яннакіторп евилтяирпс итичепзебаз бощ 

бо і добовс ,варп хинйіцутитснок їіцазілаер мзінахем ясьтєюланоксоду о  ,вікзя'в

 енчиткаф єндересопзеб хї єузиреткарах і яннавутнараг хї єучепзебаз йикя

 .янненсйідз  іньлаіцепс і іньлагаз есв аз шреп єачюлкв мзінахем йинавозіланА
                                                

1  :.виД .В вокичйепоК  .З кущуС ,.В  .И ил ,яитаркомед :мзилаицос йыньлаеР ч арп ,ьтсон .акеволеч ав  – .К  : Ви  ащ
 .3891 ,алокш – .801 .С  

2  :.виД .В йиксничуК  .А окитилоП -  // наджарг варп хынноицутитснок ынархо и иицазилаер мзинахем йововарп
лауткА ь взар ымелборп еиксечитероет еын и Б .дер .втО / автсьлетиортс огокстевос и аварп огонневтсрадусог яит . .Н  

 .нинропоТ –  .дакА :.М н куа  нИ .РССС - сог т -  .6791 ,аварп и ав – 9 .С .5  
3  :.виД .Н куртиВ  .В оньлаицоС - наджарг добовс и варп хынноицутитснок иицазилаер мзинахем йововарп //  

цутитсноК и РССС в итсончил сутатс йынно .Б /  .Н  .Л ,нинропоТ  .Д  .В ,нидовеоВ  .С  Ш рд и воцве  . – .тил .дирЮ :.М  ,
.0891  – .С .102  

4  :.виД .В вокичйепоК  .В г еокстевоС // наджарг варп хынвиткеъбус яицазилаеР о оварп и овтсрадус  . –  .4891 –  .3 № – 
.С .61  

5 Ф де то .М во  .А ( анинаджарг огокстевос сутатс йынноицутитсноК во босоп .бечУ :)иироет ысорп  .еи – ниМ . в шсы . 
ндерс и . с цеп  . .РССС яинавозарбо  – .06 .С  
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га  огоьн ан ьтююнсйідз ,їіцазілаер усецорп ивому ьтюучепзебаз ікя ,їітнар

итизоп в ”нядаморг ітсонвитка їоньлаіцос юннещивдіп ьтюяирпс ,вилпв йин 1  .  

.М  .В  іцос“ ощ ,ет орп юеді єувотнурґбо куртіВ оньла -  мзінахем йивоварп

ер а  ан йиненкмаз итуб ежом ен добовс і варп хинйіцутитснок їіцазіл

иреткарах с оньлаіцоС .юіцазілаер хї ьтюучепзебаз ощ ,вібосаз іцит -  йивоварп

лаер мзінахем і  з і йитунялгзор итуб ненивоп добовс і варп хинйіцутитснок їіцаз

 їомас йіцизоп зілаер а  яісон огомас кя ітсоньляід їоньлаіцепс ідялгив у їіц

'вобо і варп хинйіцутитснок я  ікя ,бісо і йіцазінагро ,вінагро хит і кат ,вікз

 ьтюапутсив онсондів  яісон огоьц іназя’вобоз кя ”2  яннімузор ялд ,укмуд огой аН .

со оньлаіц - їіцазілаер умзінахем огововарп  нядаморг добовс і варп хинйіцутитснок 

ва  есв аз шреп овилж  яннавуся'з  усецорп ,йітнараг иметсис умоьн в ілор і яцсім 

лаер їомас і титснок )утсихаз( инорохо і їіцазілаер яннешондіввіпс ,їіцаз у  хинйіц

добовс і варп 3  .  

.В  .А  окитілоп орп увом едев йикьсничуК - рп  їіцазілаер мзінахем йивова

нсо о  і хинечабдереп хісв ьтсінпукус єімузор микя діп ,нядаморг варп хинв

релот о  ,вібосаз моварп хинав  ощ  ,мрон хинйіцутитснок янненсйідз ьтюучепзебаз

з ікя а ибосо усутатс огововарп ивонсо ьтююлпірк 4  .  

фаргоном иротвА ілаеР“ їі п яіцаз аморг вар дя  в н  оготунивзар хавому

іцос а умзіл  варп янненсйідз бісопс“ кя илімузор добовс і варп їіцазілаер мзінахем ”

 хісв ,ибосо їід інвитизоп інрімоварп інеждогзу монич мивилбосо отбот ,добовс і

роткаф і ивому жокат а ,аварп віткє’бус хишні ат хиназя’вобоз  ан ьтюавилпв ікя ,и

”сецорп йец 5 .В .   і добовс ,варп хинйіцутитснок їіцазілаер момзінахем діп вєзянК

тсінпукус єімузор вікзя'вобо ,сецорп ,йід і йітнараг хинзір ь  у  ітатьлузер 

 ат имадобовс ,имаварп иминвеп інелідан ,ибосо огокя яннавуноіцкнуф

                                                
1 Ф де то .М во  .А  ( анинаджарг огокстевос сутатс йынноицутитсноК во еибосоп .бечУ :)иироет ысорп  . – .06 .С  
2 .Н куртиВ  .В оньлаицоС - наджарг добовс и варп хынноицутитснок иицазилаер мзинахем йововарп //  

цутитсноК и РССС в итсончил сутатс йынно .Б /  .Н  .Л ,нинропоТ  .Д  .В ,нидовеоВ  .С  рд и воцвеШ  . – .С .102  
3 .Н куртиВ  .В  оньлаицоС - наджарг добовс и варп хынноицутитснок иицазилаер мзинахем йововарп //  

цутитсноК и РССС в итсончил сутатс йынно .Б /  .Н  Л ,нинропоТ . .Д  .В ,нидовеоВ  .С  рд и воцвеШ . – .591 .С  
4 .В йиксничуК  .А окитилоП -  // наджарг варп хынноицутитснок ынархо и иицазилаер мзинахем йововарп

лауткА ь взар ымелборп еиксечитероет еын и  .дер .втО / автсьлетиортс огокстевос и аварп огонневтсрадусог яит
нропоТ.Н.Б  .ни – .59 .С  

5 .Е .дер доП / амзилаицос оготивзар хяиволсу в наджарг варп яицазилаеР  .А   .йовешакуЛ –  .3891 ,акуаН :.М  –  .С 
.25  
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кзя'вобо а од ,им инїаркУ юєіцутитсноК хинечабдереп ,галб і йеліц ьтюагяс 1  .  .П .В

 ховд у єадялгзор нишнем хиньланоіцан варп їіцазілаер мзінахем кинсілоК

щолп и  кя отбот ,сецорп кя ат вітнемеле хиназя’вопомєазв ьтсінпукус кя :хан

лвомубо ончігол ,хинводілсоп хокьлік ьтсінпукус йідатс хине 2.  ат йідолоК .М .А  

 і добовс ,варп хинйіцутитснок їіцазілаер мзінахем ьтюадялгзор кинйілО .Ю .А

 аз ,вітнемеле хинйіцутитснок ьтсінпукус унелмеркодів онсондів кя вікзя’вобо

цос і умзінамуг їіцизоп з ,ітсонноказ яннажредод хавому в хикя юогомопод  їоньлаі

 огой ясьтююнсйідз инїаркУ монинядаморг і юонидюл юонжок ітсовилдеварпс

 ьтужом ощ ,ивому інвитаген іт ясьтюуждокшенз ,ітсовилжом інйіцутитснок

оговилжом юннелітв умончиткарп идокш итадваз  .іттиж умоннедкясвоп у 

умочирП азілаер умзінахем вітнемеле од  і добовс ,варп хинйіцутитснок їіц

 )а :ьтясондів инов ,іннімузор умокориш в ,анинядаморг ат инидюл вікзя’вобо

 інйіцутитснок імас )б ;аварп інвиткє’бус ьтююлпірказ ощ ,имрон інйіцутитснок

аварп уруткуртс ,тсімз хї ,идобовс ат )в ;янненсйідз їітнараг ат идирю  інч

унчидирю )г ;икзя’вобо  огонйіцутитснок їіцазілаер ютсінтус є ощ ,ьтсіньляід 

 ьтюучепзебаз ощ ,анинядаморг ат инидюл ьтсімодівсоварп і ьтсінноказ )д ;аварп

 і вікзя’вобо ат добовс ,варп хинйіцутитснок хїовс имин яннімузор еньливарп

ш ,омерко аварп огонжок  огонжок їіцазілаер їідатс )е ;їіцазілаер хї віхял

аварп огонйіцутитснок огонтеркнок 3. 

у ,монич микаТ  добовс і варп хинйіцутитснок їіцазілаер мзінахем  ьтсішьліб

віцвокуан  їітнараг( їіцазілаер їітнараг )1 :итненопмок інвонсо ікат ьтюачюлкв 

ецорп )2 ;)инорохо  і ивому )3 ;добовс і варп )янненсйідз огончиткарп( їіцазілаер с

 йінчиткарп в іводалкс іц ісВ .яннакіторп огой ан ьтюавилпв ікя ,ироткаф

титснок їіцазілаер у  йівосач ьсйікя в ен а ,онсачондо ьтюід добовс і варп хинйіц

вив огончурз шьліб ялд ела ,ітсонводілсоп  йачивзаз имелборп яннеч

 .вітненопмок хинруткуртс химерко огой зілана ясьтєувосотсаз  

                                                
1 .В вєзянК рг і инидюл вікзя'вобо ат добовс ,варп їітнараг інйіцутитсноК о  .инїаркУ оварП // інїаркУ в анинядам – 

 .8991 –  .11 № – .С .92  
2 .П .В кинсілоК онйіцутитсноК -  хавому в інїаркУ в нисондів хиньланоіцанжім яннавюлугер имелборп івоварп
тс а  д ...сид .феротвА :иважред їововарп яннелвон –  .куан .дирю ар –  .3002 ,вікраХ  – .51 .С  

3 .Ю .А кинйілО ,.М .А йідолоК ядаморг і инидюл аварП  .бісоп .чваН :інїаркУ в анин –  .4002 ,ретнІ мокнірЮ :.К –  .С 
.912  
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у миц з мозаР  і варп їіцазілаер мзінахем удоіреп огокьснядар ірутаретіл 

вс о  ,огончидирю з ясьтєадалкс ощ ,яннеровту енскелпмок кя і ясвадялгзор доб

іцос а оньл - огончіголохисп  діп умоьц ирП .вімзінахем огончіголоіцос ат 

м минчидирю е илімузор момзінах  юогомопод аз ,йіратнемуртсні йинчидирю ьсев 

пзебаз огокя е  ,иткаф інчидирю ,аварп имрон :добовс і варп яіцазілаер ясалавуч

код інчидирю у інагро вібосопс і мроф хинвонсо яіцаскіф ,итнем  хї їіцаз

янненсйідз 1 оньлаіцос ; -  ялд яннечанз яттиркзор вачабдереп йинчіголохисп

вс ,варп їіцазілаер о  :ируткуртс їончіголохисп її вітненопмок ибосо вікзя'вобо і доб

ьтсінвитка увоьлов і юіцавитом ,іліц ,исеретні ,иквонатсу ,їіцатнєіро інсінніц 2  ;

голоіцос і инч  ощ ,вому ат вікиннич хиньлаіцос зілана вачабдереп мзінахем й

 ,інчитілоп( вікзя'вобо ат добовс ,варп їіцазілаер сецорп ан ьтюавилпв

)ішні ат інчіголоеді ,інйіцазінагро 3. 

оньлаіцос ,дялгоп шан аН -  ділс имзінахем йинчіголоіцос ат йинчіголохисп

ич кя итадялгзор  ікя ,ещиводерес еньлаіцос ,ивому іньлаер ,)ироткаф( икинн

ма  ділс ен хї умот а ,вікзя'вобо і добовс ,варп юіцазілаер ан вилпв йивєттус ьтю

ів д  вікзя'вобо і варп хинйіцутитснок їіцазілаер В .умзінахем огомерко од  итисон

ан й ок йинчидирю єамйаз ецсім ешівилжав  ежом уварп оп нів емас і ,тненопм

жавв а  ікяеД .огоьн алоквод ясьтюундє’бо итнемеле ішні ісВ .момзінахем її ясит

тва о  хинйіцутитснок їіцазілаер мзінахем йиньлаіцос орп увом ичудев ,ир

вікзя'вобо , я ,)їірогетак( ащивя інчидирю илавузілана ітус оп у ьтюід ік орп  хї ісец

 хикя хакмар у ,инисондівоварп )іньлагаз( інйіцутитснок :емас а ,їіцазілаер

лаер ясьтєавубдів і  хинчидирю химерко ьлор ,вікзя'вобо хинвонсо яіцаз

с ,ьтсіньладівопдів( вітнемуртсні а в )їіцкн ощот іннечепзебаз хї 4. 

нахем яннечвив одощ идохдіп ішні й илуБ  хинйіцутитснок їіцазілаер умзі

.А ,каТ .добовс і варп  .А   добовс і варп хинйіцутитснок юіцазілаер ьнахартсА

ор з  йіншіртунв ед ,умзінахем огоьншінвоз і огоьншіртунв  хакмар в єадялг

                                                
1  .йовешакуЛ.А.Е .дер доП / амзилаицос оготивзар хяиволсу в наджарг варп яицазилаеР – .28 .С  
2  .омас маТ – .061 .С  
3  .омас маТ – 86 .С - .18  
4  :.виД .В вокиннелсаМ  .А  сонназябо еынноицутитсноК иицазилаер ымелборп и ьтсонщус :РССС наджарг ит . – .С 7 -

.01  
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 мзінахем –  хїовс яннеловодаз ан анавомярпс ,анинядаморг огомас ьтсіньляід 

топ нвоз а ,бер і  йінш –  ьтсіньляід ец хинежавонвопу вінагро 1. 

чюажавзен ,монич микаТ  відохдіп ьтсівоналпонзір ан и  яннімузор од

ме п хинйіцутитснок їіцазілаер умзінах у хинечу ьтсішьліб ,добовс і вар  енад 

цорп )2 ;їіцазілаер мзінахем йинчидирю )1 :єачюлкв яттяноп  огончиткарп се

 ,дялгоп шан аН  .огоьн ан вилпв ьтююнсйідз ікя ,ироткаф і ивому )3 ;янненсйідз

нсалв у имамзінахем є ен ікя ,итненопмок идюс ьтюачюлкв ідоні иротва  умо

умоТ .аволс огоьц іннімузор   їіцазілаер мзінахем итадялгзор омєунопорп им

кзя'вобо хинвонсо ві іннімузор умокьзув у єачюлкв акя ,йітнараг хї уметсис кя  )а :

тнемеле йинйіцутитсні )б ;увонсо увоварп * :іннечанз умокориш в і ;   )1 уметсис кя  

,йітнараг  )2  кя йідз огончиткарп сецорп с ,вікзя'вобо яннен  )3  кя  ,ироткаф і ивому

ощ  ан ьтюавилпв ер унчиткарп хї юіцазіла  .  умзінахем хиводалкс узілана емаС

 онечявсирп іннімузор умокориш у вікзя’вобо хинйіцутитснок їіцазілаер  інпутсан

ифаргарап . 
 

 
§  кя анинядаморг і инидюл вікзя'вобо хинйіцутитснок  яіцазілаеР .3

 сецорп  

 

ьсйикя ен а ,сецорп є“ мрон хивоварп янненсйідЗ  ,йинтнемомондо 

аген“ й я ,тка ”йин ан евилжом єюровтереп овєттим йик  отбот ,енсйід  єавиререп  

”ітсонсйід котачоп едалк і ьтсівилжом 2 .В .  .А  .Л ат кицтреП  .П   аволйамШ

 сецорп кя ,ешні ощ ен юобос єялвя аварп мрон яіцазілаер ощ ,ьтюажавв

реп огончиткарп е ннеровт  амісв ілов їонважред хин в їонежарив яттиж в я

 віткє’бус іцнідевоп в ясьтєажарив мрон яіцазілаеР .иматкє’бус иминдівопдів

рю з її ьтюуждогзу ікя ,аварп и имасипирп иминчид 3 тснок яіцазілаеР . и  хинйіцут

                                                
1  :.виД .А ьнахартсА  .А  :наджарг хикстевос добовс и варп хынноицутитснок яинелвтсещусо ыледерп и иитнараГ 

твА о куан .дирю .днак …сид .фер .– .61 .С  
* мзінахем діп йикя ,акидоТ.М.Ю і ьтидохив огоьц З  ьтсінпукус єімузор мрон хинйіцутитснок їіцазілаер мо

варп о  хинйіцутитснок янненсйідз іциткарп ан ясьтєучепзебаз хикя юогомопод аз ,вітнемеле хинйіцутитсні ат хив
натсу о  :.виД .ьнелв .Ю акыдоТ  .Н икиткарп и иироет ымелборп :ыниаркУ яицутитсноК  .яифаргоноМ : – .933 .С  

2 .Н возутаМ   .И лборп еиксечитероеТ .яитаркомеД .оварП .ьтсончиЛ е  .аварп огонвиткеъбус ым – .621 .С  
3 .В кицтреП  .Л аволйамШ ,.А  .П оварп и овтсрадусог еокстевоС // мрон хынноицутитснок яицазилаеР  . –  .9791 –  № 

 .5 – .С  .6  
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 мрон – хяід хинрімоварп в їіцутитсноК вісипирп яннелітв ец  ,нядаморг 

бісо хишні ат хиводасоп ,вінагро хинважред ,бісо хинчидирю 1. 

азакс ютсіненвепв з анжоМ к в інелпірказ ,икзя'вобо ощ ,ит  ,їіцутитсно

ж“ и  ісруксид умовокуан В .їіцазілаер хї ісецорп в емас ”ьтюід“ ончиткарп і ”ьтув

евз р ів ділс“ ощ ,ет ан агаву ясалат  ьтсіндіхбоен іноказ в унелпірказ итянзірд

онатсв в  їоьнтубйам юініл ,ьледом ,ритнєіро і угомив кя( икнідевоп їонел

ідевоп н ик )  огонад їіцазілаер юомроф ьтюапутсив ікя ,їід інчиткаф ,іньлаер імас і 

'вобО .укзя'вобо я  яід яц амас і юід ушні ич ут итинсйідз коз –  .ж ет і ендо ен

 козя'вобО –  кя ,ілов тка кя акнідевоп амас ен ела ,икнідевоп ьтсіндіхбоен икьліт ец 

чв и ”кон 2  ачох ,ясьтєагіребз нів кандо ,минанокивен ьситишилаз ежом козя'вобО“ .

н“ а  ,”єамен ”икнідевоп їонжел – аз .С вачанз  .Ф  ня’кечеК 3  .  

утитснок яіцазілаеР  вікзя'вобо хинйіц –  хиньлаеді хї яннелітв сецорп ец 

 ,віткє’бус хиназя’вобоз іцнідевоп йінрімоварп в інчиткаф у йеледом хинчидирю у 

 ,автсьліпсус і иважред кя исеретні ат ибертоп ясьтюяньловодаз огокя ітатьлузер

лсод огошан ялД .вікзя'вобо вїісон химас і кат  еньливарп є мивилжав яннежді

ро  .добовс і варп хинйіцутитснок  їіцазілаер усецорп ітус яннімуз  

 і варп хинвиткє’бус їіцазілаер сецорп аладялгзор акуан анчидирю акьснядаР

 хинвиткє’бус їіцазілаер ьтсінруткуртс орп укмуД .йідатс хї уроз икчот з добовс

тіч варп .Ц алидоворп ок  .А   .акьсьлопмЯ ипате кЯ див анов їіцазілаер їокат і  :алял

 кя сутатс йивоварп )б ;їіцнетоп в оварп енвиткє’бус кя ьтсінтадзоварп )а

 яччомоварп )в ;іннешондівоварп в енавозілаер ен ещ ,оварп енвиткє’бус – 

воварп в енавюнсйідз ,оварп енвиткє’бус ханисонді 4 .Г .  .В   з ичядохив ,вецьлаМ

 ен ідялгив умонйіцнетоп в икзя'вобо і аварп ощ ,огот ьтялвонатс  утсімз 

 уктивзор ипате авд орп ешил увом итсев еньліцод аз важавв ,ітсонтадзоварп

е кя ясьтюавивзор і ьтюунсі инов уктачопс :вікзя'вобо і варп хинвиткє’бус  итнемел

яннешондівоварп огонтеркнок ідалкс в ясьтююнсйідз мітоп ,усутатс огововарп 5  .

.В  .А у нілютаП рп яідатс :їіцазілаер хї їідатс ирт вялідив угреч юовс а  оговов
                                                

1 .Ю акыдоТ   .Н  яицутитсноК икиткарп и иироет ымелборп :ыниаркУ .яифаргоноМ :  – .833 .С  
2 .Н возутаМ  .И   .ьтсончил и аметсис яавоварП – .861 .С  
3 .С няькечеК  .Ф .евтсещбо моксечитсилаицос в яинешонтооварП  – .06 .С  
4 .Ц яаксьлопмЯ  .А сог огокстевос ысорпоВ // хаварп хынвиткеъбус О у тсрад .В .дер .втО / йетатс .бС :аварп огоннев  

.Ф   .котоК – дзИ -  .9591 ,РССС НА ов – .С .951  
5 .Г вецьлаМ  .В ( итсончил адобовс и оварп еоксечитсилаицоС т терое и   .)ысорпов еиксеч – .78 .С  
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лаер од ітсонвотог( усудом огововарп яідатс ,)унатс огоньлагаз( усутатс і  і )їіцаз

ркнок яідатс )їіцазілаер оьндересопзеб( яннешондівоварп огонте 1. 

.М  .В у куртіВ  :єачюлкв добовс і варп хинйіцутитснок їіцазілаер сецорп 

рп и  ич аварп яттиж в яннелітв вібосаз і віхялш хинтеркнок одощ яннешір яттянй

вс о чюлкв( яннешір оготянйирп яннанокив юіцазінагро ,идоб  хиндіхбоен в ичюа

пив а  і  вінагро хинважред хиньлаіцепс ьтсіньляід унйіцазінагро уньлаіцепс і хакд

рг о  емас енчиткаф і )имрон їововарп юннавусотсаз оп йіцазінагро хикьсдам

анокив н яннешір огоьц ян 2. 

варп хинвонсо їіцазілаер їідатс інаД сод є нядаморг добовс і ьти ому в  і ,имин

зір інзір ьтюавизан иротва ін .В ,каТ .добовс і варп їіцазілаер їідатс  єпоК  ат вокичй

.З   мяннечанзив з хиназя’воп ,ьнатип хісв яннешірив )1 :ьтясондів хикат од кущуС

арп оговс їіцазілаер ялд икнідевоп атнаірав уробив итем і вісеретні ,ибертоп  в ав

 оговс юобосо їіцазілаер в ивитаіціні яннежарив )2 ;автсвадоноказ хажем

от з хиназя’воп ,ьнатип алок яннечанзив )3 ;аварп огонвиткє’бус ч  мин

 огой ,аварп огондівопдів ібосо ітсонжелан ватсдіп хивоварп мяннелвонатсв

рокив іжем і утсімз огонтеркнок ,угясбо  огоьсу яннелвонатсв енчот )4 ;яннатси

на уроб ен і кат ,хивоварп кя ,вібосаз  ікя ,)моноказ хиненоробаз ен ела( хивоварп

на  дів ,атнегартнок яннечанзив )5 ;аварп їіцазілаер ісецорп в итатсирокив ьтижел

по су енчот і ибосо аварп яіцазілаер ьтижелаз огокя икнідев окя ,яннелмодів  анад ю

юомроф і мотсімз мїовс аз итуб аннивоп акнідевоп  ялд є иватсдіп івоварп ікя ,

ів д атнегартнок икнідевоп їондівоп ,  ,йід янненсйідз єндересопзеб )6 ;.ні .т і 

 з ітсондівопдів йінвоп у аварп огонвиткє’бус юєіцазілаер з хиназя’воп

нелвонатсу цорп ими е  яннелвондів утсихаз відохаз яннатсирокив )7 ;имаруд

рП .варп хинешуроп а  їіцазілаер їідатс ан лідоп йикат ощ ,ьтяровог иротва імас ,адв

д икьліксо ,йинвому є добовс і варп оба итандє’бо анжом йідатс зі ікяе  ,икапван ,

жом їідатс іц жокат а ,итандє’зор  утсімз зі ичядохив ,имишні іненвопод итуб ьту

добовс і варп хиндівопдів 3  .  

                                                
1 лютаП .В ни  .А р иитнараг ,иидатс ,ытреч еынвонсо :наджарг аварп еынвиткеъбуС  еокстевоС // иицазилае

адусог р  .оварп и овтс –  .1791 –  .6 № – .С .82  
2 .Н куртиВ  .В оньлаицоС - наджарг добовс и варп хынноицутитснок иицазилаер мзинахем йововарп //  

цутитсноК и РССС в итсончил сутатс йынно .Б /  .Н  .Л ,нинропоТ  .Д  .В ,нидовеоВ  .С  рд и воцвеШ   . – .С .202  
3 .В вокичйепоК  .З кущуС ,.В  .И ил ,яитаркомед :мзилаицос йыньлаеР ч .акеволеч аварп ,ьтсон  – 411 .С - .511  
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 .юототсорп юошьліб ясьтєузиреткарах вікзя'вобо хинйіцутитснок яіцазілаеР

.Л  .Д   хинйіцутитснок хїовс иманядаморг янненсйідз ощ ,важавв нідовєоВ

я'вобо з п умокя у ,сецорп ьтивонатс вік інтусир оп ,еЦ .йідатс акьлік -  ,ешреп

 монатс аз( икзя'вобо монокаЗ минвонсО інедалкоп итавунокив ончиткаф ьтсінтадз

оп ;)далкирпан ,я’вородз -  хивоварп ьситавумиртод оньліворбод ьтсінтадз ,егурд

оп ;норобаз - тавунокив онсівосорбод имяід иминвитка имїовс ,єтерт икзя'вобо и 1  .

 хинйіцутитснок їіцазілаер имелборп мяннечаб микат з умоліц в ьсичюуждогоП

 итавунокив ьтсінтадз ощ ,итилсеркдіп миндіхбоен омєажавв им ,вікзя'вобо

лкоп а  )ьтсінткє’бусоварп( икзя'вобо монокаЗ минвонсО інед –  яідатс икьлітс ен ец 

ер їончиткарп хї .їіцазілаер натс йивоктачоп ,авомудереп авилжав икьлікс ,їіцазіла  

 овєттус ,вікзя'вобо хинйіцутитснок їіцазілаер в ецсім ьтюам ікя ,ітсоннімдіВ

 хї усецорп їіцазіголопит їончиткарп ат їовокуан яннедеворп ьтююндалксу

йідз с  козя'вобо йинвонсо нежок ежда ,яннен  икчот з їіцазілаер мзінахем йівс єам

 ісв ан ичюажавзен ,кандО .усецорп уроз іщондурт  увокуан итсеворп ,

зіголопит а  ,дялгоп шан аН .анжом вікзя'вобо хинвонсо їіцазілаер усецорп юіц

 юокяед ютсінбідоп ікзя'вобо  хинйіцутитснок їіцазілаер сецорп ясьтєузиреткарах  ,в

нсйідз ікя ю оньлаусецорп в і умонвитаіціні в ясьтю -  )умововарп( умонрудецорп

.укдяроп  

 ясьтєузілаер інїаркУ в анинядаморг і инидюл вікзя'вобо хинвонсо ьтсішьліБ

 її ,їіцазілаер хї кодяроп єачанзив амас абосо отбот ,укдяроп умонвитаіціні в

пс о сич хї оД .ибос  віноказ і їіцутитсноК яситавужредод козя'вобо :итсендів ділс ал

 ен ,йедюл хишні ьтсіндіг і ьтсеч ,идобовс і аварп ан итагясоп ен ,инїаркУ

сонан и  ,иктибз інадваз итавуводокшдів ,інищдапс йінрутьлук ,ідорирп удокш ит

я'вобо з  икзя'вобо ,ітсонсалв одощ ибосо ик  хинважред яннавунаш ,йетід і вікьтаб

вмис о .инїаркУ віл  

онрудецорп в ясьтюузілаер икзя'вобо інйіцутитснок ікяеД -  умововарп

по  ,аруткуртс огой і кат ,їіцазілаер бісопс кя ясьтєюлвонатсв моноказ илок ,укдяр

по бо йивокьсйів еЦ .ибосо їоназя’вобоз йід ьтсінводілс  козя'вобо ,козя'во

                                                
1 .Л нидовеоВ  .Д  .ииссоР в итсончил сутатс йиксечидирЮ – .622 .С  
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чалпс у  уньлагаз унвоп итубодз козя'вобо ирім їонвеп од ,иробз і иктадоп итав

 .утівсо юндерес  

 їіцазілаер сецорп итиділсод є мивилжав яннежділсод огошан ялД

титснок у  умогурд в і кат ,умошреп в кя ясьтююнсйідз ікя ,вікзя'вобо хинйіц

.укдяроп   

 иманядаморг яннанокив енсівосорбод і еньлихуен ощ ,огот з ичядохиВ

вс о  і варп хїовс имин янненсйідз юовомудереп є вікзя'вобо хинйіцутитснок хї

 хинвонсо яіцазілаер ощ ,ет орп ковонсив єадялгив минавотнурґбо ,добовс

нвитаіціні в ясьтююнсйідз ікя ,вікзя'вобо  йинвререпзеб ьтивонатс ,укдяроп умо

 .яннавунсі хї мобосопс минйачивз є яннанокив енйітсоп і елавирт а ,сецорп

бо хикат яіцазілаеР о  ен ,инїаркУ віноказ і їіцутитсноК яннажредод кя ,вікзя'в

вс і аварп ан итагясоп о юідопаз ен ,йедюл хишні ьтсіндіг і ьтсеч ,идоб  удокш итав

 одощ икзя'вобо ,віловмис хинважред яннавунаш ,інищдапс йінрутьлук ,ідорирп

 ітсонсалв  ьтюам по  у ясьтююнсйідз ,реткарах йинвререпзеб ,йилавирт ,йинйітс

 іненоробаз ощ ,йід янненичв дів яннамирту отбот ,яннажредод імроф

девоп анвисап( юєіцутитсноК ін  анов ощ ,огот єюлмодівсу ен анидюл отсаЧ .)ак

 їен ялд є ”їіцазілаер їокат натс“ икьліксо ,икзя'вобо інйіцутитснок єузілаер

он ,минчивз ,минйітсоп ,миннедкясвоп р  .мотка миньлам  

ич дярваН  ,вікзя'вобо хикат їіцазілаер їідатс орп і итировог оньліцод 

ксо і в икьл   в ітязв( енажаб ,енжелан ,ендіхбоеН .овилжомен ончиткарп хї итиліди

 оньлаер і ,укоб огондо з ,)яцвадоноказ ілов яннежарив кя ,імроф йінткартсба хї

ідз й  енавунокив ,енавюнс –  яннелітв сецорп йинидє юобос ьтюялвя ,огошні з 

О гомив с д хакмар В .унокаЗ огонвон  енчиткаф і енчидирю усецорп огона  ибін

рп ,ясьтюавилз о .мозар ясьтюялвя  

 ьтюузілаер ікя ,бісо ітсонткє’бусоварп натс орп і итировог ватсдіп єамеН

ьдуб зі ясьтєузя’воп ен нів об ,икзя'вобо іназакв -  .иматкаф иминчидирю имикя

Та  ен вікзя'вобо яіцазілаер ак ижелаз янненгясод ич я’вородз унатс дів ьт  огонвеп 

.)йетід і вікьтаб икзя'вобо ощ абіх єадалкс котянив( иманядаморг уків  

 їірогетак їонавудагз иманядаморг янненсйідз юовомудереп юовилжаВ

нсо о  яннєовсаз огоьншіртунв хї сецорп йиньлауткелетні є вікзя'вобо хинв
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ретні( зироі а  умомас єудереп вікзя'вобо хинйіцутитснок яіцазироіретнІ .)їіц

ткарп хї усецорп и з огонч у вікничв юнненсйідЗ“ .янненсйід  ірефс йівоварп 

 яннечанзив ,усеретні яннелмодівсу ,їіцялугер їончіхисп умзінахем яід єудереп

”яннелвяивелов ,вівитом иметсис ,йеліц 1 .М .  .А   йикя ,лукседерГ  онтемдерп

 янненсйідз ялд огондіхбоен ,усецорп огоньлауткелетні юомелборп ясвамйаз

аварп , яропдіП ...“ :васип д  кя емас а ,йинчіголохисп сецорп кя уварп яннавук

онйеді - дапзор ,тка йинйішур а ,унитсач )1 :инитсач інзір мокліц івд ан ясьтє  акя 

ач )2 ;йеді юотобор аненвопаз с р унит у юотобор унелватсдерп ,унйіш  .ілов 

акя ,уткелетні утобоР... рп мосач аз о  анжом ен ,огвод ьтисод ясьтєужвод

с єялвя анов ,юєід юомас зі итавюнжотото о  ,натс йинчіголохисп йинйітсомас юоб

гдіп ешил йикя о я ела ,юід єюлвот  ен мин з і ясьтєянзірдів огоьн дів онс

”ясьтєавилз 2 мзор екат ,дялгоп шан аН . е  йинчитероет ончюлкив єам яннавуж

я'вобо хинечанзазещив укдапив у реткарах з  авд іц іциткарп ан икьліксо ,вік

 .ясьтюагібз исецорп сачондоВ жемзор екат у  яннімузор ялд минділп є яннав

йідз ікя ,вікзя'вобо хинйіцутитснок їіцазілаер усецорп с онрудецорп в ясьтююн -

.укдяроп умововарп  

 вікзя'вобо хинйіцутитснок яннєовсаЗ –  авомузор ец  акя ,инидюл ьтсіньляід

в єагялоп  бощ ,овилжав умот емаС .іттянйирпс ,іцборбо йінчіхисп йіншіртунв хї 

 инядаморг  иважред яннадваз І .икзя'вобо їовс иланз – морг од итидовод а  няд

 анитсач анчанз є кандО .вікзя'вобо хинвонсо їіцазілаер имроф і тсімз инїаркУ

 акя ,инїаркУ нядаморг зереч ничирп и арах огонвиткє’бус і огонвиткє’бо к урет  ен 

еторп ,вікзя'вобо хинвонсо хїовс єанз У віноказ і їіцутитсноК хажем в єід  .инїарк

у ьтсінянхулсоноказ акаТ  мовилпв діп кя имин ясьтєагясод іттиж умоньлаер 

)ітсівос( їіцїутні їововарп 3 р ,іларом мрон мовилпв діп і кат , е  .ощот мрон хинйігіл

анидюл еждА яннеждоран дів ,  юавижорп омта йіньліпсус в ич фс е  з ”єуткомсв“ ,ір

 онтімопен інвоз иноВ .ипицнирп інйігілер ,їачивз ,іларом ,аварп имрон їен

 сецорп йеЦ .ендіхбоен орп яннелвяу ичююровтс ,ьтсімодівс її у ьтюакинорп

                                                
1 окстсискраМ - лаицоС .аварп и автсрадусог яироет яащбо яакснинел и рп еоксечитс  .авешакуЛ.А.Е .дер .втО / ова – 

 .3791 ,.тил .дирЮ :.М – .861 .С  
2 .Н лукседерГ  .А лауткеллетнИ .аварп иинелвтсещусо бо юинечу К ьн  яинелвтсещусо ялд ясйищюуберт ,ссецорп йы

воделсси еоксечидирЮ :аварп а  .еин – :вокьраХ дзИ -  ов  .0091 ,ерраД афьлодА – .34 .С  
3 иД  :.в .Л йикцижартеП  .И изявс в автсрадусог и аварп яироеТ 2 В :итсонневтсварн йеироет с  .т –   .2 и 1 .Т – .58 .С  
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хив ясьтєужводорп ,)ї’міс у мяннавохив( іців умочятид в ясьтєаничоп о  у мяннав

доп ат ілокш  .мяннавохив миньліпсус мишьла  

 в ясьтєавубдів иджваз вікзя'вобо хинйіцутитснок яіцазілаеР хажем  хинвеп 

 модивонзір є икзя'вобо інвонсо ощ ,огот з ичядохиВ .нисондів хиньліпсус

варп о  ,вікзя'вобо хив ясьтююнсйідз инов  ьтсішьліБ .нисондівоварп хакмар в 

ок н утитс  )укдяроп умонвитаіціні в ясьтююнсйідз ікя( вікзя'вобо хинйіц

 .ханисондівоварп хинйіцутитснок оба хиньлагаз хинавз кат у ясьтєузілаер

тюапутсив нисондівоварп удив огонад имасир иминреткараХ ітсокя хї ікат ь  :

ланосреп ;мрон хинйіцутитснок івонсо ан янненкинив  далкс йинечанзив ен онь

кдересопо ;віткє’бус у  ан вікзя’взомєазв хиньліпсус хишівилжавйан имин яннав

нинядаморг“ козарз - .реткарах )йилавирт( йинвререпзеб хї ;”аважред  

онрудецорп в ясьтєюнсйідз акя ,вікзя'вобо хинйіцутитснок яіцазілаеР -

 єам ,укдяроп умововарп оп ,йинелвомубо ,реткарах йиндалкс шьліб -  ,ешреп

яан в оп ;очвадоноказ інасипив ікя ,їіцазілаер йідатс хинвеп ютсін -  ,егурд

 идалв їонважред вінагро янначуртв )огонвитизоп( огоьндересопзеб ютсіндіхбоен

ер сецорп в а оп ;їіцазіл - я’вобоз икнідевоп ютсінвитка ,єтерт .ибосо їоназ  

 є вікзя'вобо хинвонсо удив огоназакв їіцазілаер юовомудереп юовилжаВ

 моків аз ,я’вородз монатс аз ьтсінтадз і ьтсівилжом отбот ,ітсонткє’бусоварп натс

 оговокьсйів иматкє’бус ,каТ .укзя'вобо мєісон итуб имаканзо имишні аз ич

'вобо я кз зі ондігз у „ инїаркУ унокаЗ 51 .тс  і козя'вобо йивокьсйів йиньлагаз орП

”убжулс увокьсйів 1  івокьсйів у икварпдів янд од микя ,инїаркУ инядаморг є 

 огой од інтадирп я’вородз монатс аз ікя і вікор 81 ясолинвопив инитсач

раЗ .яннанокив а н хінтівсооньлагаз од вінчу яннавух  відалказ хиньлачва

рп кя ,ясьтєюнсйідз а )унокаЗ 02 .тс( вікор 6 з ,олив 2  італпс оп укзя'вобо моткє’буС .

пдів віробз і віктадоп „ инїаркУ унокаЗ 4 .тс од ондіво  уметсис орП

”яннавуктадопо 3 лкоп инїаркУ иманоказ з ондігз хикя ан ,ибосо інчизіф є а  онед

 козя'вобо бз і иктадоп итавучалпс о  .)іжеталп івокзя’вобо( ир онжелаЗ  удор дів 
                                                

1 аркУ нокаЗ :убжулс увокьсйів і козя'вобо йивокьсйів йиньлагаз орП ї  в ин в йинйіціфО // 99.20.81 дів .дер  кинсі
 .инїаркУ –  .9991 –  .82 № – 31 .тС .96  

2 еВ ітсомодіВ // 99.50.31 дів инїаркУ нокаЗ :утівсо юндерес уньлагаз орП р  .инїаркУ идаР їонвох –  .9991 –  .82 № – 
.032 .тС  

3  .инїаркУ идаР їонвохреВ ітсомодіВ // ).под і .мз зі( 79.20.81 дів .дер в инїаркУ нокаЗ :яннавуктадопо уметсис орП
–  .7991 – 61 №  . – .911 .тС  
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нзив і канзо хишні ,уків ,ітсоньляід а  ,далкирпаН .укзя'вобо огоьц ткє’бус ясьтєач

 хиндіхомас хишні ат вібосаз хинтропснарт вікинсалв з уктадоп имакинталп

 ,ибосо інчизіф є вімзінахем і нишам  інсалв інїаркУ в інавортсєераз ьтюам ікя

)1 .тс( ибосаз інтропснарт 1. 

 є вікзя'вобо хинйіцутитснок хинечанзазещив їіцазілаер юєідатс юовоктачоП

 монагро минважред минежавонвопу яннадив імроф у ткаф йинчидирю

зоварп а тка огончидирю огочвосотс а орг возирп ,каТ .  увокьсйів увокортс ан нядам

 ,инїаркУ атнедизерП узакУ іватсдіп ан икортс інелвонатсв у ясьтидоворп убжулс

унокаЗ 51 .тс 1 .п(  увокьсйів і козя’вобо йивокьсйів йиньлагаз орП„ инїаркУ 

убжулс ).  і убжулс увокьсйів увокортс ан нядаморг возирп орп яннешіР 

анзирп  хивокьсйів хишні ич инїаркУ лиС хинйорбЗ )кьсйів удор( удив од хї яннеч

 .)унокаЗ 41 .тс 6 .п( їісімок інвозирп )ікьсім( іннойар ьтюамйирп ьнавумроф

ігЗ д он з  ялд ибжулс їовокьсйів яннеждохорп моктачоп унокаЗ огоьц 42 .тс 1 .п 

озирп в ирп ьнед ясьтєажавв вікин  ялд утаірасімок оговокьсйів од яттуб

рпдів а  унвоп итубодз укзя'вобо яннанокив моктачоП .унитсач увокьсйів у яннелв

ерес уньлагаз д  огоньлачван огоьнтівсооньлагаз од янчу яннавухараз є утівсо юн

)унокаЗ 81 .тс( ароткерид мозакан ясьтидоворп екя ,удалказ 2 ачоП .  юєідатс юовокт

лаер і  є ідялгив умоньлагаз шьлібйан в иробз і иктадоп итавучалпс укзя'вобо їіцаз

ед р  ,гомив хиндівопдів ітсонвяан аз укзя'вобо віткє’бус яіцартсєер анваж

чабдереп е  имивоктадоп иминважред ,мовтсвадоноказ мивоктадоп миннич хин

цартсінімда і ркУ имя .инїа  

 єндересопзеб є вікзя'вобо хиназакв їіцазілаер юєідатс юошівилжавйаН

чв и  огонйіцутитснок тсімз ьтюадалкс ощ ,йід моткє’бус миназя’вобоз яннен

 єагялоп екя ,яннанокив є їіцазілаер хї юомроф юонвонсо ізар умонад В .укзя'вобо

селіц у п а ,йімодівс ,йінавомяр  віткє’бус іцнідевоп йіщучанз ончидирю ,йінвитк

 у ютсілавирт юошнем ич юошьліб ясьтєузиреткарах яіцазілаер акаТ .укзя'вобо

з ,каТ .ісач а  атівсо яндерес аньлаг –  яннідолово сецорп йинавомярпселіц ец 

навозитаметсис и ,овтсьліпсус ,унидюл ,удорирп орп имяннанз им  ат урутьлук 
                                                

1  дів .дер в инїаркУ нокаЗ :вімзінахем і нишам хиндіхомас хишні ат вібосаз хинтропснарт вікинсалв з котадоп орП
діВ // ).под і .мз зі( 79.20.81 о  .инїаркУ идаР їонвохреВ ітсом –  .7991  –  .51 № – .711 .тС  

2 аркУ нокаЗ :утівсо юндерес уньлагаз орП еВ ітсомодіВ // 99.50.31 дів инї р  .инїаркУ идаР їонвох –  .9991 –  .82 № – 
.032 .тС  
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босаз овтцинборив а унокаЗ 3 .тс( ітсоньляід їончиткарп і їоньлаванзіп им  инїаркУ 

”утівсо юндерес уньлагаз орП„ н німреТ .) а  їоньлагаз їонвоп яттубодз ялд янначв

з хиньлачван хінтівсооньлагаз у итівсо їоьндерес а І відалк -  ьтивонатс юнепутс ІІІ

ор 21  21 .тс( вік  огоьц береп німреТ .)унокаЗ у  ат инїаркУ халиС хинйорбЗ у яннав

жрес і вітадлос ялд хяннавумроф хивокьсйів хишні а  увокортс ьтядохорп ікя ,вітн

 ,убжулс увокьсйів унокаЗ 32 .тс( віцясім 21 єадалкс  йиньлагаз орП„ инїаркУ 

кьсйів і козя’вобо йивокьсйів ”убжулс уво )  .  хикат янненсйідз енчиткарП

ар в ясьтєавубдів вікзя'вобо хинйіцутитснок м  ан нисондівоварп хинтеркнок хак

 уктадоп кинталп :козарз – адоп їонважред нагро т  ,ибжулс їовок

 ьцевобжулсовокьсйів –  ьнечу ,инитсач їовокьсйів яннавуднамок –  илокш кинвірек 

 .)икинвіцарп інчігогадеп(  

 иматкє’бус мянненичв вікзя'вобо хинйіцутитснок яіцазілаер ясьтєушреваЗ

 минважред минтнетепмок іватсдіп йіц ан мяннесенив ат йід хинчиткаф укзя'вобо

 яннеждохорп мяннечніказ ,каТ .утка огочвосотсазоварп огондівопдів монагро

ів й окьс  йинечюлкив ьцевобжулсовокьсйів огокя з ,ьнед ясьтєажавв ибжулс їов

кан а унокаЗ 42 .тс 2 .п( удалкс оговобосо віксипс зі інитсач йівокьсйів оп моз  

”убжулс увокьсйів і козя’вобо йивокьсйів йиньлагаз орП„ инїаркУ  козя'вобО .)

віктадоп италпс одощ ибосо їончизіф  )віжеталп хивокзя’вобо( віробз і 

 огой оба )ужеталп оговокзя’вобо( уробз і уктадоп юоталпс зі ясьтєянипирп

сакс у )унокаЗ 9 .тс 4 .п( акинталп ітремс ізар у жокат а ,мяннав 1  яннамиртО .

нчу я  ділс утівсо юндерес уньлагаз унвоп орп вітнемукод )имяцнавохив( им

вв з итажа а ік н .итівсо їоьндерес їоньлагаз їонвоп юттубодз оп укзя'вобо мяннеч  

 умонвитаіціні в ясьтюузілаер ікя ,вікзя'вобо хинйіцутитснок ялд ощкЯ

по укдяр ,  итарибо ьтсівилжом ,инидюл ьтсіньляід ачровт ,аньлів є юонреткарах 

обо ялд от ,икнідевоп итнаірав інзір  в ясьтєавубдів хикя яіцазілаер ,вікзя'в

онрудецорп - укдяроп умововарп ,  ,ьтсінчирогетак ,ьтсіндалв є юовопит 

 .очвадоноказ минечабдереп ,мобосопс і хажем в икьліт яннанокив ,ьтсінвомузеб

 ,аварп ірефс У“ – .Л вачанзаз  .І   ,йикьцижартеП – яннанокив оба ецсім єам  

                                                
1  .инїаркУ идаР їонвохреВ ітсомодіВ // ).под і .мз зі( 79.20.81 дів .дер в инїаркУ нокаЗ :яннавуктадопо уметсис орП
–  .7991 –  .61 № – .911 .тС  
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роп ,яннанокивен оба ,укзя'вобо у  вітнаірав ітсоннижонм ялд уротсорп ;яннеш

шзор ялд ешьліб мит а ,яннанокив и  тут ітсоннечніксен од яннавугятзор і яннер

 єамен – ”.д.т і вікзя'вобо жем ,вому ітсонечанзив коділсанв 1  юонволоГ .

лугер удотем ютсівилбосо ю арп яннав  ан ,віробз і віктадоп удовирп з нисондівов

.М укмуд  .П  усдів“ є ,акневяречуК т  ітсонйітсомас їонвитарепо аварп ьтсін

тнемалгер икзя'вобо і аварП .віткє’бус у ьдуб зеб ,ончанзондо ясьтю -  вітнаірав хикя

мрон иминвитарепмі ,есв аз шреп ,і а ”им 2 ялд і онреткарах еЦ . сйів ь  оговок

 .укзя'вобо  

 

иквонсиВ   

 вікзя'вобо хинйіцутитснок яіцазілаеР .1 –  хиньлаеді хї яннелітв сецорп ец 

інокаЗ умонвонсО в хинелвонатсв ,йеледом хинчидирю ,  йінрімоварп в ,інчиткаф у 

ясьтюяньловодаз огокя ітатьлузер в ,віткє’бус хиназя’вобоз іцнідевоп  ат ибертоп 

.вікзя'вобо вїісон химас ,автсьліпсус ,иважред исеретні  

 ,іт ан итилідоп анжом икзя'вобо інвонсо їіцазілаер усецорп уроз икчот З .2

онрудецорп в ясьтюузілаер ікя ,іт і ,умонвитаіціні в ясьтююнсйідз ікя -  умововарп

вобо хинвонсо яіцазілаеР .укдяроп  умонвитаіціні в ясьтююнсйідз ікя ,вікзя'

яроп д  є яннанокив хї )енйітсоп( елавирт а ,сецорп йинвререпзеб юобос єялвя ,ук

сопс о  ікя ,вікзя'вобо хинйіцутитснок яіцазілаеР .яннавунсі огоьнхї моб

онрудецорп в ясьтююнсйідз - рах йиндалкс шьліб єам ,укдяроп умововарп  ,ретка

н :йинелвомубо а  огоьндересопзеб ютсіндіхбоен ,їіцазілаер йідатс ютсінвя

ед вінагро янначуртв р  икнідевоп ютсінвитка ,сецорп йец в идалв їонваж

.ибосо їоназя’вобоз  

 
 

§  .4  їітнараГ  і инидюл вікзя'вобо хинйіцутитснок їіцазілаер

даморг я  анин  

 

                                                
1 .Л йикцижартеП  .И аварп яироеТ изявс в автсрадусог и 2 В :итсонневтсварн йеироет с  .т –  .2 и 1 .Т – .271 .С  
2 .М окневяречуК  .П доп яннавюлугер огововарп имелборп інчитероеТ д ...сиД :інїаркУ в віробз ат вікта -  .дирю .ар

 .куан – .33 .С  
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нсо яіцазілаеР  яттиж в яннелітв огончиткарп хї сецорп кя вікзя'вобо хинво

 анов хикя юогомопод аз ,вібосаз хинчидирю хивєід яннавунсі ивому аз авилжом

 иважред реткарах йивоварп і мзитаркомеД .ясьтєучепзебаз юончанз рім юо  

иньламитпо єюровтс анов икьліксан ,мит ясьтєачанзив  їіцазілаер мижер й

 анинядаморг і инидюл варп їіцаралкеД йікьзуцнарФ у еЩ .мрон хинйіцутитснок

 огонсачус ипицнирп інжолоповонсо онелпірказ олуб 61 .тс в .р 9871

іцутитснок о ьдуБ“ :умзілан -  яннавутсирок онечепзебаз ен умокя в ,овтсьліпсус екя

ворп ен і имаварп ”їіцутитсноК єам ен ,идалв лідоп онеде 1  ен овилжав ,ежтО .

літ ь  інвиткефе итировтс й а ,икзя'вобо і идобовс ,аварп інчитаркомед итипірказ ик

ме  їітнараг хї ат инидюл идобовс і аварП“ .яннелітв огоньлаер хї имзінах

д ітсоньляід ьтсінавомярпс і тсімз ьтюачанзив  і яннеждревту хї а ,иважре

г її є яннечепзебаз о  ,”мокзя'вобо минвол –  їіцутитсноК 3 .тс у ясьтєушологорп 

 .инїаркУ  

 анинядаморг і инидюл сутатс йивоварп ощ ,итавубаз ділс ен кандО

літв ю  й ела ,идобовс і аварп зереч икьліт ен яттиж в ясьтє  зереч  інйіцутитснок

 икьліксО ?їітнараг вікзя'вобо янненсйідз ялд інбіртоп ич елА .икзя'вобо

з аважред і овтсьліпсус а  хї а ,вікзя'вобо хї иманядаморг іннанокив у інелвакіц

 икьлітсо ,ьтсіньладівопдів мокділсан єам яннанокив енжеланен ич яннанокивен

тв“ ибін тут йітнараг амелборп  юонаваду ,ьтубаМ“ .яннечанз єовс ”єачар

рп їіцазілаер умзінахем юототсорп а  ьтсішьліб ощ ,ет ясьтєюнсяоп вікзя'вобо хивов

осотс йітнараг умелборп віротва в  ,”ьтялватс ен місвоз вікзя'вобо он –  оговс васип 

.Л усач  .Д  нідовєоВ 2 д ешиЛ . е аг орп увом илев інечв ікя  і варп икьліт ен їітнар

вікзя'вобо й ела ,добовс 3  ан игаву яіцаутнецка ешил алуб ец мит з мозаР .

не г химас удялгзор огоньлатед зеб вікзя'вобо і яннавутнараг ітсондіхбо а  .йітнар  

                                                
1 ыннемервоС е бС :иицутитснок еынжебураз . д соС / .ко лкаМ .В .В .т а  .вок –  .6991 ,амроН :.М – .001 .С  
2 оВ .Л нидове  .Д  хишсыв ьтсоньлетяед и наджарг хикстевос добовс и варп хынноицутитснок яицазилаеР 

тсдерп а вонагро хыньлетив  // взар ымелборП и  огоксечитсилаицос итсалв вонагро хыньлетиватсдерп яит
 / автсрадусог  .акучварК.С.С .дер доП – .М : дзИ - ксоМ ов . ну - 791 ,ат 9  . – .С .601  

3  :.виД .Г вецьлаМ  .В ( итсончил адобовс и оварп еоксечитсилаицоС т терое и  .)ысорпов еиксеч  –  ;731 .С  яаксвозереБ
.С  .Г  .йорутарукорп йокстевос наджарг варп анархО – аН :.М у  .4691 ,ак –  ;39 .С Б .Н аворбо  .А  хынноицутитснок О 

 .оварп и овтсрадусог еокстевоС // РССС наджарг йетсонназябо и добовс ,варп хяитнараг –  .9791 –  .3 № – 3 .С . 
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 ен онбіртоп итавучепзебаз і итавутнараг ощ ,омєажавВ ешил  і аварп 

вс о ибосо идоб икзя'вобо її й ела , 1 ьц зеб икьліксО .інйіцутитснок овилбосо , о  ог

 ж огот оД .іщондурт івєттус ан інечерирп добовс і варп хоьтагаб янненсйідз

їітаркомед мотнемеле миндіхбоен є вікзя'вобо яннанокив 2  огоньлібатс зеб еждА .

поварп огонцім і удал огонйіцутитснок омед инілпицсид зеб ,укдяро к  яітар

 в ясьтєюровтереп інїаркУ в иважред їововарп аводубоп а ,анненсйідзен

не  нелч йинжок ощкя ,миннеревус итуб ежом ен дораН“ .юірм унжясод

ьліпсус с  ен авт добовс і варп хинвонсо хинавотнараг єам псус в ощкя оба , і   івтсьл

зебаз ен 'вобо моноказ хин ан хинедалкоп иманядаморг яннанокив онечеп я  ,”вікз – 

за .Ю єачанз  .М  акидоТ 3 .Ю діхдіп є мивакіц миц з укзя’вз У .  .П   одощ акнемоьрЄ

воп в ітсонноказ яннімузор е  огонйіцутитснок имин янненсйідз кя нядаморг іцнід

сінноказ ичюадялгзоР .укзя’вобо  ьт  кя зя’вобо ко ан , у  і єачюлкв тсімз огой в ьцевок

йідз ялд вому яннеровтс итагамив ьтсіндіхбоен с ьняід хиндівопдів яннен 4  .  

 вікзя'вобо й ела ,добовс і варп икьліт ен яннечепзебаз ітсондіхбоен зІ

хив о ид „ инїаркУ унокаЗ алубмаерп і  ал инїаркУ овтснядаморг орП  дів їіцкадер в ”

.р 79.40.61 5  ед , ясолавюлпірказ  єащихаз і єутнараг аважред акьснїаркУ“ ощ ,

ок н  имин яннанокив єучепзебаз ат нядаморг хїовс идобовс і аварп інйіцутитс

я'вобо з  ,вікзя'вобо мумінім йинвеп ощкЯ“ .”мовтсьліпсус дереп вік – .П васип  .Г  

,водаргониВ  –  хї ан от ,автсьліпсус яннавунсі ялд миндіхбоен ясьтєажавв 

до ”илис яннавусотсаз зереч ьтіван ... итагялопан ясьтидовод іннамирт 6 ан аН .  ш

у  ”мяннечепзебаз“ діп ,дялгоп онатсв икьліт ен итімузор ділс ізар умонад в  і яннел

ісо ітсоньладівопдів од янненгятирп  ьтюунокив онжеланен оба ьтюунокив ен ікя ,б

хем хинчидирю хинвиткефе яннеровтс й ела ,икзя'вобо інвонсо їовс а  хї вімзін

                                                
1  :.виД .Т авокюниС  .В нназябо и варп иицазилаер иитнараг еиксечидирЮ о  ысорпов( наджарг хикстевос йетс
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.Н укмуд аН .їіцазілаер  .А  лаер в иважред янняирпс козя'вобо ,їоворбоБ і  варп їіцаз

,удал огонйіцутитснок мяннежарив ітус оп є вікзя'вобо і ноіцутитснок а умзіл 1. 

 итялідирп аннивоп аважред вікзя'вобо хинйіцутитснок юннавутнараГ

лан е  в анелвакіцаз інненсйідз хї в хакдапив хикяед в ощ ,ет ан й удялго з угаву унж

пе  хї мрон хивоварп яннатсирокив дів унімдів ан“ еждА .анов емас угреч ушр

кив о вя яннан  мяннанокив з уварпс єам акя ,їіцазілаер хї умроф укат юобос єял

морг а  ікя ,вікзя'вобо хин ан хинедалкоп аварп иматкє’бус имишні ат иманяд

”бісо хиназя’вобоз юелов з итадапвіпс ен і мотсімз мїовс аз ьтужом 2  .  ец овилбосО

вікзя'вобо ясьтєусотс тадоп итавучалпс  .оговокьсйів ат иробз і ик  

 яннавутнараг ьтсіндіхбоен і ьтсіньліцод орп ьтичдівс енедалкиВ

титснок у  имелборп удялгзор юовонсо юончіголодотеМ .вікзя'вобо хинйіц

 имелборп їєіц яннімузор итатс ежом вікзя'вобо хинйіцутитснок яннавутнараг

 добовс і варп онвосотс  і варп ітсондє пицнирп“ ощ ,кандо ,овилжаВ .ибосо

'вобо я  юовс ьтюам вікзя'вобо їітнараг і варп їітнараг ощ ,єачабдереп вікз

ір в ясьтєюлітв акя ,укіфицепс з ”їіцазілаер хї хамзінахем хин 3  .  

ікзя'вобо хинйіцутитснок яннавутнараг имелборп дялгзор ,дялгоп шан аН  в

 ичядохиВ .ілагазв є яннавутнараг екат мич ,огот яннелвонатсв зі итаничопзор ділс

 итавутнараг ,аволс огонад яннечамулт зі – ощ итичепзебаз ьтичанз ец -  ,ьдубен

по ощ аз яситичур - ьдубен 4 нзив інзір ясьтюад ірутаретіл йінчидирю В . а  яннеч

араг хивоварп їірогетак .П ялД .йітн  .О   їітнараг інчидирю алйабдеН –  ец 

пе  унрімоварп ьтюучепзебаз оьндересопзеб ікя ,ибосаз моноказ інечабдер

ідевоп н нисондів хиньліпсус віткє’бус ук 5 .М .  .В  тнараг имивоварп діп куртіВ і  имя

читкаф ьтюучепзебаз ікя ,вібосаз і вому ьтсінпукус єімузор п і юіцазілаер ун о  унв

инидюл їонжок і хищядурт хісв добовс і варп унорохо 6 хив огоьц З . о  ішні й ьтяд
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іцвокуан 1 .А .  .В  ітнараг иминчидирю чивекціМ я  єавизан нядаморг варп им

рг ,вонатсу і вінагро хинважред ітсоньляід кодяроп о сдам ь  ощ ,йіцазінагро хик

анавомярпс  і яннеждерепоп ан янненипирп  ан ,нядаморг аварп ан ьнагясоп 

ешуроп хї аз хиннив янненгятирп і варп хиц яннелвондів н ітсоньладівопдів од ян 2  .

.Б укмуд аН   .С  їітнараг ,авєєзбЕ –  ітсоньладівопдів їоньлаіцос яннежарив ьтус 

асоп і вінагро її вікзя'вобо ,иважред втс бісо хивод о  ялд ивому індіхбоен ісв итавюр

н і добовс і варп хїовс иманядаморг їіцазілаер а  огонйідан ібосо яннад

утсихаз і инорохо хї юіратнемуртсні 3 .В .   у ьтичаб йітнараг тсімз нілютаП

рю ікя ,вітутитсні хивоварп хикат іннеровтс и епзебаз имабосаз иминчид  б илавуч

'вобо яннанокив і варп їіцазілаер ьтсівилжом я  і б илавюлпірказ жокат а ,вікз

 бісо хиводасоп химерко укоб з ьнешуроп дів нядаморг аварп илянорохо

нядаморг ат вінагро хинважред 4 рЮ . и  їітнараг інчид –  аметсис ец 

итамрон( вібосаз і мроф хиназя’вопомєазв іцутитсні ,хинв й  ,)хиньлаусецорп і хин

п юіцазілаер і тсихаз ,яннанзив енжелан ьтюучепзебаз ощ е  хиндівопдів ,варп хинв

вікзя’вобо мї 5 .І .  раг діп нідороБ а  анинядаморг і инидюл добовс і варп имяітн

оньлаіцос уметсис єімузор - итілоп ,хинчімоноке ч нагро ,хин і йіцаз  хинчидирю і хин

 моноказ інавотнараг і аварп їовс єузілаер абосо хикя юогомопод аз ,вому

исеретні 6 Г“ . а  інчидирю моноказ інелвонатсв є ибосо добовс і варп имяітнар

хаз і инорохо ,їіцазілаер хї яннечепзебаз ибосаз и  ,”утс – .К єажавв  акнилоВ 7. 

удев иротва ікяеД  хинйіцутитснок їітнараг орп оьндересопзеб увом ьт

бо о  шьлібйан іннеровтс у ясьтюажарив вікзя'вобо хинвонсо їітнараГ“ .вікзя'в

яирпс т  у жокат а ,вікзя'вобо яннанокив огонвитка і яннесен ялд вому хивил

                                                
1 ок иитнараг еиксечидирЮ евтсещбо моксечитсилаицос в итсончил добовс и варп хынноицутитсн .Л .дер доП /   .Д  
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 іннавусотсаз і ітсоньладівопдів іннелвонатсв ,відохаз  в ощ ьтюавилпи їен зі ,  одощ 

кив ен ікя ,бісо о ”вікзя'вобо хїовс ьтюун 1  .  

 єяловзод вікзя'вобо і добовс ,варп йітнараг ьтяноп зілана ,монич микаТ

рз о  ивому“ ьтясондів иротва йітнараг ипург їєіндо од ощ ,ковонсив итиб

я'вобо і добовс ,варп хинйіцутитснок ”їіцазілаер  їошні од а ,вікз –  иМ .”ибосаз“ 

 і добовс ,варп їіцазілаер їітнараг іньлагаз ікя ,имяцвокуан имит з ясомєуждогоп

ор вікзя'вобо з  еньлаіцос ,ивому іньлаер ,яннавутнараг ивомудереп кя ьтюадялг

яіцазілаер хї ясьтєюнсйідз умокя в ,ещиводерес 2  икьліксО . цос дерес лаі ь  вому хин

 є  .юіцазілаер хї ан вилпв йинвитаген ьтююнсйідз ощ ,ікат й  

 имикя діп ,їітнараг інчидирю орп ешил итировог миньліцод ясьтєадив маН

 ьтюучепзебаз оьндересопзеб ощ ,ибосаз івтсвадоноказ в інелпірказ ьтюімузор

ре і варп )тсихаз( унорохо і юіцазіла анинядаморг і инидюл вікзя'вобо 3  ен ,

 ат їончитілоп хавому в иминвиткефеен ьтудуб ибосаз іц ощ ,умоьц ирп ичюавубаз

 їіцатнорфнок їоньланоіцан ат їонйігілер ,їоньлаіцос ,ітсоньлібатсен їончімоноке

 .ощот  

итснок йітнараг хивоварп дерес ірутаретіл йінчидирю В  і варп хинйіцут

вс о инорохо їітнараг і їіцазілаер їітнараг ьтюянзірзор доб 4  од умоьц ирП .

ндів добовс і варп їіцазілаер йітнараг хинчидирю о  хивоварп в інелпірказ ьтяс

ркнок хї ,добовс і варп хинйіцутитснок іжем :хамрон е  умончотоп в юіцазит

дирю ;івтсвадоноказ лов ясьтєузя’воп имикя з ,иткаф інчи о  єндересопзеб і яннід

 игьліп і яннечохоаз ибосаз ;їіцазілаер имроф іньлаусецорп ;имин яннавутсирок

 инорохо йітнараг оД .їіцазілаер їонвитаіціні їонрімоварп хї яннавюлумитс ялд

снок :хамрон хивоварп в інелпірказ ьтюачюлкв ок йинйіцутит н  ;дялган і ьлорт

ок яннешуроп аз хиннив ітсоньладівопдів ирім і утсихаз ибосаз н  варп хинйіцутитс
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титснок янненсйідз имроф іньлаусецорп ;нядаморг добовс і у  і удялган огонйіц

ив у добовс і варп хинйіцутитснок утсихаз відохаз яннавусотсаз ;юлортнок  хакдап

 икиткаліфорп і яннеждерепоп ибосаз ;ітсоньладівопдів відохаз ,яннешуроп хї

нядаморг добовс і варп хинйіцутитснок ьнешуроп 1  йикаТ .  єадялгив лідоп

 ончіголодотем минавотнурґбо т итавусотсаз анжом огой і , а  і жок  йітнараг од

див ,вікзя'вобо хинйіцутитснок  хинвонсо їіцазілаер їітнараг есв аз шреп ичюялі

 .вікзя'вобо  

 і инидюл вікзя'вобо хинвонсо їіцазілаер имяітнараг діп ,дялгоп шан аН

рг о  хикя юогомопод аз ,вібосаз хивоварп ьтсінпукус итімузор ділс анинядам

пзебаз е  ан удялго З .янненсйідз енчиткарп хї ясьтєуч  їіцазілаер имамроф ощ ,ет

онсо в  ,)яід анвитка( яннанокив і )акнідевоп анвисап( яннамиртод є вікзя'вобо хин

ясьтєадз  їітнараг ан вікзя'вобо хинйіцутитснок їіцазілаер йітнараг лідоп мивилжом 

кив хї о  ,ибосаз івоварп ісв ен икьліксО .яннамиртод їітнараг і яннан  ікя

кив ьтюутнараг о юорім  ж юокат  ,яннан  .яннамиртод і имяітнараг є  

 інелпірказ онвитамрон“ ощ ,ьтюажавв ікя ,віцвокуан хит омєумиртдіп иМ

 огонйіцазінагро огоньлібатс іннеровтс ирп ешил итем їєовс ьтюагясод їітнараг

нагро і інвитамроН .яннавутнараг умижер  унвирзорен ьтююровту їітнараг інйіцазі

онйіцазінагро еньлаіцепс ьтивонатс і ощ ,ьтсіндє - ”яннавутнараг евоварп 2  .

 ,і ,йіцутитсні хиндівопдів зеб інавозілаер итуб ьтужом ен їітнараг івоварП“

 ,”хинважред ,дерепмасан – .Ю ьтюажавв  .М  .О і акидоТ  .В  кялецраМ 3 Т .  мика

оп ,итачюлкв ділс вікзя'вобо хинйіцутитснок їіцазілаер йітнараг од ,монич -  ,ешреп

оп ,увонсо увоварп - далкс ьтсінпукус хї а ,тнемеле йинйіцутитсні ,егурд а  емит

вікзя'вобо хинйіцутитснок їіцазілаер мзінахем іннімузор умокьзув у  .  

 умзінахем авонсо авоварП .вікзя'вобо хинвонсо їіцазілаер   йітнараг оД

титснок їіцазілаер дерепмасан ділс вікзя'вобо хинйіцу   яннежолоп итсендів 

оК н имрон иротва ікяеД .ипицнирп ьтююлпірказ ікя ,инїаркУ їіцутитс -  ипицнирп

                                                
1 .Н куртиВ  .В оньлаицоС - наджарг добовс и варп хынноицутитснок иицазилаер мзинахем йововарп . – .С 002 - .102  
2 .Н аворбоБ  .А  онневтсрадусог иицазилаер иитнараГ -  .мрон хывоварп – .С .23  
3 .Ю акидоТ  .О кялецраМ ,.М  .В рукорп і инїаркУ дуС йинйіцутитсноК а онйіцутитснок в арут -  імзінахем умововарп

.яіфаргоноМ :нядаморг варп хинвонсо яннечепзебаз  – .63 .С  
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ів д добовс і варп йітнараг од ьтясон 1 лжав ,каТ . и ер юєітнараг юов  хинвонсо їіцазіла

нсО 53 .тс 4 .ч яннежолоп є ибосо вікзя'вобо о  ед ,инїаркУ унокаЗ огонв

 дереп вікзя'вобо хїовс дів йиненьліву итуб ежом ен отхін“ ощ ,онелвонатсв

том аз віноказ яннанокив дів яситивомдів оба юоважред и мав  хинйігілер и

ізар У .ьнанокереп  ощкя пус укзя'вобо оговокьсйів яннанокив е  минйігілер ьтичер

б єам укзя'вобо огоьц яннанокив ,анинядаморг мяннанокереп у  ененімаз ит

ьц тсімз йичюутнараГ .”юобжулс )юовокьсйівен( юонвитанретьла о  яннежолоп ог

щ ,умот в автсьліпсус і иважред ялД .онйівдоп ясьтєялвяорп том о и  хинйігілер ив

йідз дів ибосо янненьлівз ялд юоватсдіп итуб ьтужом ен ьнанокереп с  яннен

рок з инядаморг ікяеД .віноказ юен яннанокив дів ивомдів оба вікзя'вобо и  хивилс

 оба вівитом  діп ебес ”итидовдіп“ ясьтумитагаман омодівс огонбідоп ьсогоч

ілер ивитом“ ”ьнанокереп хинйіг , я'вобо яннанокив дів яситиньлівз иба з .вік  

 ялд юєітнараг юонйідан є ,їіцутитсноК 53 .тс 4 .ч йинешологорп ,пицнирП

 иминйігілер аз убжулс увокьсйів итавубдів ьтужом ен ідварпс ікя ,бісо

кереп о уб єам козя'вобо йец укдапив умокат В .имяннан  йиненімаз ит

нретьла а  єавижв ьцевадоноказ умоьц ирП .юобжулс )юовокьсйівен( юонвит

пмі е  витар –  )юовокьсйівен( юонвитанретьла оненімаз итуб ”ежом“ ен а ,”єам“ 

ом єавусу ощ ,юобжулс ж  хаварпс у їісімоК укоб з яннавижволз ьтсівил

лс )їовокьсйівен( їонвитанретьла у ибж 2  ен ич итавюнімаз ,яннатип іннешірив ирп 

сйів яннанокив итавюнімаз ь  ялд ватсдіп хінтатсод ітсонвяан аз укзя'вобо оговок

нзаз ділС .огоьц а  мї єяловзод ен хикя яннечворів ,мядюл чіртсузан корк ощ ,итич

юорім юонвоп вунокив а ус і юоважред дереп икзя'вобо ит  вошйанз ,мовтсьліпс

 їовс зереч ікя ,бісо ялд ,каТ .автсвадоноказ огончотоп інвір ан і яннежарбодів єовс

кереп ішні ич інйігілер о  огонйіцакіфитнеді яттянйирп дів ясьтюялвомдів яннан

івоп онйіціфо ат аремон д  ,инагро інважред індівопдів ец орп ьтюялмо

тюагіребз ф інелвонатсв ешінар ясь о  хишні ат віктадоп вікинталп укілбо имр

                                                
1  :.виД .В йикцичеР  .В нноицутитсноК ы варпу в еитсачу ан РССС наджарг аварп иитнараг е  иинел

ынневтсрадусог сиД :ималед имынневтсещбо и им  .20.00.21 :куан .дирю .днак ... –  .2891 ,вокьраХ – 54 .С -  ;84  акидоТ
.Ю  .О кялецраМ ,.М   .В рукорп і инїаркУ дуС йинйіцутитсноК а онйіцутитснок в арут -  імзінахем умововарп

оМ :нядаморг варп хинвонсо яннечепзебаз  .яіфаргон –  ;32 .С .Н аворбоБ  .А  онневтсрадусог иицазилаер иитнараГ -
 .мрон хывоварп – .76 .С  

2 лс )їовокьсйівен( їонвитанретьла хаварпс у їісімок орп яннежолоП у  віртсініМ утенібаК юовонатсоП  .втаЗ :ибж
іціфО // 6602 № 99.11.01 дів инїаркУ й инїаркУ кинсів йин  . –  .9991 –  .54 № – .0422 .тС  
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)унокаЗ 1 .тс( віжеталп хивокзя’вобо 1  огондоран вікзя’вобо яннанокив діВ .

 яннанокереп інйігілер їовс зереч ікя ,ибосо ясьтюяньлівз огонжясирп ат ялетадісаз

н ебес ялд ьтюажавв е ачу юовилжом  ьтс іттатс( яддусоварп інненсйідз у  07 ,76 

)унокаЗ 2. 

 пицнирп і итсендів ділс вікзя'вобо хинйіцутитснок їіцазілаер йітнараг оД

рі  ондігЗ .вікзя'вобо хинвонсо ітсонв  зі  инядаморг инїаркУ їіцутитсноК 42 .тс

інвір ьтюам ат идобовс і аварп інйіцутитснок иминвір є еп  кандО .моноказ дер

у ьтсінвір  упицнирп тсімЗ .хакзя’вобо в ітсонвір і єагамив онсачондо хаварп 

онсо ітсонвір в  ен инїаркУ нокаЗ йинвонсО ощ ,умот в єагялоп вікзя'вобо хин

тінумі“ єаксупод е  ялд ”ут у бісо химерко і пург хиньлаіцос  имин яннесен інитсач 

лвонатсв бо хине о вікзя'в  омерко хин з нежок і инїаркУ инядаморг ісВ . –  онжелазен 

нйам ат огоньлаіцос ,яннеждохоп дів о тс огов а  їоньланоіцан ат їовосар ,ун

 ,ьтяназ уреткарах і удор ,їігілер од яннелватс ,ивом ,итівсо ,ітатс ,ітсонжелан

реп хинчитілоп ,яннавижорп яцсім і ат ьнаноке н о хиш б  ниватс –  іннивоп 

 яситидовоп ондівопдів  гомив од  .инїаркУ їіцутитсноК в ясьтятсім ікя ,  у иктяниВ

 і иманоказ ончюлкив яситавюлвонатсв іннивоп вікзя’вобо хинвеп іннесен  ьтюам  

нзив ен віківолоч ялд абжулс авокьсйів ,каТ .иминавотнурґбо итуб  ясьтєа

)унокаЗ 6 .тс( юоканзо юоветатс аз юєіцанімирксид 3  .  жокат вікзя'вобо ьтсінвіР

чабдереп ен ьтсінтусдів єачанзо е з хин а  .вікзя'вобо мовтсвадонок  

 ділс вікзя'вобо хинвонсо їіцазілаер юітнараг і пицнирп кя ,дялгоп шан аН

гонвонсО яннежолоп ікат итадялгзор  :инїаркУ унокаЗ о  

-  мит ,)75 .тс 1 .ч ( икзя'вобо і аварп їовс итанз оварп ясьтєутнараг умонжок 

онвитамрон ішні ат иноказ“ ощ ,ешьліб -  і аварп ьтюачанзив ощ ,итка івоварп

бо о  ,укдяроп у яннелесан амодів од інедевод итуб ьтюам ,нядаморг икзя'в

лвонатсв е  умон  идалв їонважред вінагро козя'вобо ,ежтО .)75 .тс 2 .ч( ”моноказ

онвитамрон яннелесан амодів од итидовод ьтивонатс -  ясьтюусотс ощ ,итка івоварп

                                                
1  бісо хинчизіф ртсєер йинважред орП –  дів инїаркУ нокаЗ :віжеталп хивокзя’вобо хишні ат віктадоп вікинталп 

 .инїаркУ идаР їонвохреВ ітсомодіВ // ).под і .мз зі( 49.21.22 –  .5991 –  .2  № – .01 .тС  
2 окаЗ :инїаркУ йіртсуодус орП  .инїаркУ кинсів йинйіціфО // 2002.20.70 дів инїаркУ н –  .2002 –  .01 № – .144 .тС  
3  ітсомодіВ// .р 5002.90.8 дів инїаркУ нокаЗ :віківолоч і коніж йетсовилжом і варп хинвір яннечепзебаз орП

 .идаР їонвохреВ –  .5002 –  .25 № – .165 .тС  
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 ітсонечівсо йішьліб емитяирпс еЦ .анинядаморг і инидюл вікзя’вобо хинвонсо

вецнік в і ,икзя'вобо їовс орп нядаморг  умо укмусдіп  йінжелан ;їіцазілаер хї  

- онвитамрон ішні ат иноказ -  икзя'вобо і аварп ьтюачанзив ощ ,итка івоварп

 є ,моноказ умонелвонатсв ,укдяроп у яннелесан амодів од інедевод ен ,нядаморг

;)75 .тс 3 .ч( иминничен  

- онвитамрон ішні ат иноказ - н итка івоварп  мірк ,ісач в їід їонторовз ьтюам е

 .тс 1 .ч( ибосо ьтсіньладівопдів ьтюувосакс оба ьтюушкя’моп инов илок ,вікдапив

;)85  

-  ич йід ,ьнешір ідус в яннежраксо ан оварп ясьтєутнараг умонжок 

ляідзеб ь яннавудярвомас оговецсім вінагро ,идалв їонважред вінагро ітсон  ,

;)55 .тс 2 .ч( бісо хивобжулс і хиводасоп  

-  од добовс і варп хїовс мотсихаз аз яситатревз оварп єам нежок 

вонвопУ а ;)55 .тс 3 .ч( инидюл варп з идаР їонвохреВ огонеж  

-  вінагро ич иважред конухар аз яннавудокшдів ан оварп єам нежок 

цсім е яннавудярвомас огов  їонадваз ,идокш їоньларом ат їоньлаіретам 

р иминноказен і  вінагро ,идалв їонважред вінагро ютсіньляідзеб ич имяід ,имяннеш

с оговецсім а  имин інненсйідз ирп бісо хивобжулс і хиводасоп хї ,яннавудярвом

вонвоп хїовс а ьнеж )65 .тс( ; 

- ан оварп єам нежок под увоварп ;)95 .тс 1 .ч( угомо  

-  їоньлагаз їонвоп ьтсінталпозеб і ьтсінпутсод єучепзебаз аважред

.)35 .тс 3 .ч( итівсо їоьндерес  

 хинелпірказ ,йітнараг яннечамулт мохялш ,огот мірК хяттатс у 06 -  36

тсноК и їіцут , путсив жокат инов вому хинвеп аз ощ ,ковонсив итиборз анжом  ьтюа

 кя раг  їітна вікзя'вобо хинйіцутитснок хїовс иманядаморг їіцазілаер 1  отхін ,каТ .

 .)06 .тс 1 .ч( изакан ич яннеждяропзор інничолз онвя итавунокив йиназя’вобоз ен

 єатсан узакан ич яннеждяропзор огонничолз онвя яннанокив і яннаддів аЗ

адівопдів анчидирю  ондігЗ .)06 .тс 2 .ч( ьтсіньл  зі тхін 16 .тс 1 .ч  итуб ежом ен о

йиненгятирп ічівд  емас ет і ендо аз ітсоньладівопдів їончидирю од 

                                                
1 .О окнеріншуК  ьнілС ,.Г .Т ок  .М  .кинбісоп йиньлачваН :анинядаморг ат инидюл идобовс і аварП –  .1002 ,ткаФ :.Х 
– .431 .С  
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 огондо яннешуроп аз итадівопдів ічівд ежом ен абосо ,ежтО .яннешуроповарп

 .укзя'вобо  

о хинвонсо янненсйідз юєітнараг юовилжаВ  ічюузитеркнок є вікзя'воб

он р онрудецорп ясьтєюлвонатсв хикя юогомопод аз ,им -  хї мзінахем йивоварп

зілаер а  їіцазілаер итяирпс бощ ,умот в єагялоп йітнараг удив огоьц ьтсінтуС“ .їіц

варп о  ан  ешил имяітнараг є имрон інтеркноК .юіцазитеркнок хї зереч мрон хив

с ”мрон хиньлагаз юіцазілаер ьтюувокдересопо инов икьлікс ан  ,икьліт 1 уд аН . м  ук

.Л  .С  іртоп нядаморг варп юєітнараг юончидирю юошівилжавйан“ ,ачивЯ б  он

 і утсихаз ,яттубан усецорп огоьсу мовтсвадоноказ юіцатнемалгер уктіч итажавв

”варп хинвиткє’бус їіцазілаер 2  мивезулаг яіцазитеркнок і котивзоР“ .

за  нядаморг добовс і варп хинйіцутитснок мовтсвадонок –  хивогречошреп зі нидо 

 ,”ітсоньлаер хї янненгясод відохаз – .Л важавв  .Д  нідовєоВ 3  .  

 ивонсо їонвитамрон ітсовилбосо ан угаву итунревз ділс ,укмуд ушан аН

ме умзінах хинвонсо їіцазілаер онянвіроп вікзя'вобо рю имишні з и  иминчид

 ондігз еждА .имакзя’вобо  зі  їіцутитсноК имрон инїаркУ унокаЗ огонвонсО 8 .тс

 жокат икзя'вобо інйіцутитснок ощ ,єачанзо ец а ,їід їомярп имамрон є  инїаркУ

 .омярп ьтюід сачондоВ ід їомярп пицнирп  ен вікзя'вобо хинйіцутитснок ї

ви под аз їіцазілаер хї умзінахем огововарп яннеровтс ітсондіхбоен єачюлк о  юогом

 икьліксо ,автсвадоноказ огончотоп мрон ешкані кизир инов у  яситишилаз ьтю

 .иминавозілаерен  

титснок одощ инїаркУ унокаЗ огонвонсО ьнежолоп яід амярП  хинйіцу

бо о  укіфицепс єам вікзя'в онянвіроп  аварп ьтююлвонатсв ощ ,мрон юєід юомярп з 

 хинвонсо ітсошьліб яіцазілаер ощ ,мит ясьтєачанзив аноВ .ибосо идобовс і

'вобо я  єадалкс котянив( віноказ хиндівопдів яттянйирп ялсіп ешил авилжом вікз

'вобо я ед итавунаш коз онрудецорп ,инїаркУ иловмис інважр -  мзінахем йивоварп

ен ещ огокя яцнік од  мяннелпірказ ясьтєуснепмок єннатсО .)йинавоьлугерв у 

ланімирК ь к умон  іскедо  инїаркУ  од игавопен ивяорп інйарк аз ітсоньладівопдів

                                                
1 .Н аворбоБ  .А  онневтсрадусог иицазилаер иитнараГ -  .мрон хывоварп – .76 .С  
2 .А / РСРС в амзилаицос оготивзар оварп и овтсрадусоГ  .И  .В ,велороК  .С  .В ,вортеП   .рд и никороС .Д – дзИ :.Л -  ов

ну .гнинеЛ -  .7791 ,ат – .021 .С  
3 еиксечидирЮ  нноицутитснок  иитнараг  .Д .Л .дер доП / евтсещбо моксечитсилаицос в итсончил добовс и варп хы

 .анидовеоВ – дзИ :.М - ну .ксоМ ов - .ат – .С .54  
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ркУ віловмис хинважред а )833 .тс( инї 1 анжом ен огоьЦ .  аварп інвонсо орп итазакс 

л идобовс і ю  ежом ен віноказ хичюузитеркнок ьтсінтусдів ед ,анинядаморг і инид

тсдіп итуб а в ивомдів ялд юов  8 .тс 3 .ч( вінагро хиводус укоб з ітсихаз хї 

 .)їіцутитсноК  

зя'вобо хинвонсо інитсач в їіцутитсноК яід амярп ,монич микаТ  єачанзо вік

 ,хакдапив у віноказ хичюузитеркнок яттянйирп оговокзя’вобо ьтсіндіхбоен

пе  йот емас еЦ .їіцазілаер хї яннавутнараг юотем з ,монокаЗ минвонсО хинечабдер

 мірк оьндересопзеб анавосотсаз итуб ежом амрон анйіцутитснок“ илок ,кодапив

лок ,вікдапив хит  утскет з оьндересопзеб єавилпив їіцазитеркнок ьтсівокзя’вобо и

”їіцутитсноК 2  ибосо усутатс огонйіцутитснок йітнараг хинчидирю іметсис в“ а ,

”ьлор уньлашірив єаргідів овтсвадоноказ енчотоп 3  мибург миц з укзя’вз У .

їід їомярп інитсач в їіцутитсноК мяннешуроп іцутитснок й  итажавв ділс мрон хин

оК ьнежолоп химерко їід алоквод ясалалкс акя ,укиткарп н  їокьсйісоР їіцутитс

морг ялд єачабдереп 95 .тс 3 .ч її ,амеркоЗ .р 3991 їіцаредеФ а  ьтсівилжом їісоР няд

 юонвитанретьла ибжулс їовокьсйів инімаз юоньлівиц андО“ .юобжулс  икод к

сотсаз умомярп в ,отянйирп ен убжулс укат орп уноказ у  їіцутитсноК имрон іннав

лом ьтюушумирп ,ьтюялвомдів итаірасімок івокьсйів о  увокьсйів ан иті йедюл хид

дів“ а ,убжулс вом ів їоньланімирк од итгятирп ясьтюагаман ”вікин д  ,ітсоньладівоп

моьц в ичядоханз ”відус і кат ,ирутарукорп кя укмиртдіп у 4 шил ,каТ .  аз .р 4991 в е

онеждусаз олуб ФР КК 58 .тс  ежйам ч 003  илавюлепа й инов ачох ,ківоло  од

маз і юонвитанретьла ибжулс їовокьсйів ин 5  .  з йіндо в ясьтєачанзаз кя ,мітВ

деФ їокьсйісоР удуС огонйіцутитсноК вонатсоП  95 іттатс 3 .ч енелпірказ ,їіцаре

 огой ощкя ,укдапив у анинядаморг її оварп їіцаредеФ їокьсйісоР їіцутитсноК

 ан ,ибжулс їовокьсйів яннесен ьтичерепус юннадівопсорів ич мяннанокереп

 її унімаз юоньлівиц юонвитанретьла я ,є і їіцазитеркнок єубертоп ен юобжулс  к

                                                
1 їаркУ нокаЗ :инїаркУ скедок йиньланімирК  .инїаркУ кинсів йинйіціфО // 1002.40.50 дів ин –  .1002 –  .12  № –  .тС 

.029  
2 .В кицтреП  .Л аволйамШ ,.А  .П мрон хынноицутитснок яицазилаеР  .  – .С  3 - .01  
3 .И авокшероК  .Н кет в РССС наджарг добовс и варп хинвонсо иитнараГ у оМ .нтсеВ  // евтсьлетадоноказ мещ  .кс
ну -  .оварП :11 .реС :ат –  .0891 –  .6 №  – .С .64  

4 .С няькавА  .А п :ииссоР яицутитсноК  .ьтсоннемервос ,яицюловэ ,адорир – 2 -  .дзи е –  .0002 ,окшаС .ДИЮР :.М –  .С 
.791  

5 .Н авосолоК  .М  ьтсонневтстевто яанноицутитсноК – евто йоксечидирю див йыньлетяотсомас  // итсонневтст
соГ у  .оварп и овтсрад –  .7991 –  .2 № – .С .98  
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 емас умочирп ,мичюід оьндересопзеб ,їіцутитсноК 95 і ,82 ,81 йетатс зі єавилпив

миньлаудівидні   її в яннадівопсорів юодобовс із миназя’воп отбот ,моварп

 оннивоп ,ондівопдів а ,іткепса умонвиткелок  ен а ,умоньлаудівидні

огот дів онжелазен яситавучепзебаз , їєіт од нинядаморг ьтижелан ич  їошні ич 

їіцазінагро їонйігілер 1  онжелазен яситавучепзебаз оннивоп„ оварп ец ,огоьц мірК .

огот дів ,  янненгарП .ноказ йиньларедеф йиндівопдів отянйирп ен ич отянйирп 

норобаз ен оварп енйіцутитснок єовс итавузілаер анинядаморг  моноказ имине

ьдуб в имабосопс -  огоьн иторп яннешуроп ялд юоватсдіп итуб ежом ен ізар умокя

,нядаморг їіД .яннавуділсереп огошні ич иварпс їоньланімирк ощ юузілаер ьт   єовс 

 унвитанретьла ан оварп енйіцутитснок уньлівиц ьтужом ен ,убжулс   

иху кя яситавюніцзор  ,і ибжулс їовокьсйів дів ничирп хинжавоп зеб яннел

канзо діп ьтюадапдіп ен ,ондівопдів РР КК 08 юеттатс огонечабдереп и  РСФ

 яннешуроповарп – ”убжулс увокьсйів унсйід ан увозирп оговогреч дів яннелиху 2. 

 йивон ясвачоп .р 6991 инїаркУ їіцутитсноК мяттянйирп зІ  уктивзор у пате

 її сецорП .вікзя'вобо хинвонсо їіцазілаер умзінахем )йітнараг( ивонсо їонвитамрон

 яннеланоксоду онянвіроп  модоіреп микьснядар з ясьтєузиреткарах оп ,ощ ,мит -

 ясьтюачанзив иманоказ емас ощ ,єюлвонатсв инїаркУ нокаЗ йинвонсО ,ешреп

ос обо інвон  1 .п( анинядаморг икзя'в  .ч  ощ ,ет ан удялго з овилжав еЦ .)29 .тс

тснок и  ікя ,віноказ юогомопод аз укиткарп в ясьтумитавюлітв икзя'вобо інйіцут

рп и  инїаркУ адаР анвохреВ єамй –  огокя итка ,идалв їочвадоноказ нагро йинидє

енчидирю ешил ен ьтюам охрев овтснев ,   й а унчанз сіньлібатс ьт . оП -  ,мит ,егурд

 ьтсіндіхбоен ан иквізакв імярп ясьтятсім їіцутитсноК хяттатс хикяед в ощ

елвонатсв н  моноказ ян огонвеп  ьтюавубдів инядаморг ,каТ .їіцазілаер хї укдяроп 

кьсйів о обоз нежок ,)56 .тс 2 .ч( уноказ од ондівопдів убжулс ув  йиназя’в

доп итавучалпс а  .)76 .тс( моноказ хинелвонатсв ,харімзор і укдяроп в иробз і икт

авюлумроф діП н нелвонатсв у“ мян ьтюімузор ”укдяроп моноказ умо  ощ ,

                                                
1 61 № адог 9991 ярбяон 32 то ФР адуС огонноицутитсноК еинелвонатсоП -  екреворп о улед оп П

7991 ярбятнес 62 то аноказ огоньларедеФ 72 иьтатс 3 аткнуп оготревтеч и огеьтерт вецазба итсонноицутитснок  
 итсевос едобовс О« адог и  .ФР автсьлетадоноказ еинарбоС // »хяицазинагро хынзоигилер о –  .9991 –  .15 № –  .тС 

.3636  
2  еинеледерпО 36 № адог 6991 яам 22 то ФР адуС огонноицутитсноК -0 ткнуп( ;  .)итсач йончоворивитом 3 и 2 – 

 :.виД .В .Л веразаЛ ицизоп еывоварП  .ииссоР адуС огонноицутитсноК и –  мод йиксьлетадзИ« ОАО :.М „ цедороГ ”  ;»
 .3002 ,»аварп алумроФ« – 673.С . 
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ер имзінахем а  минчотоп ясьтумитачанзив вікзя'вобо хинвонсо хиназакв їіцазіл

чирп ,мовтсвадоноказ о ив ум  юєітнараг юовилжав ,монич микаТ .иманоказ ончюлк

титснок їіцазілаер у  в анелвонатсв отбот ,арудецорп анчидирю є вікзя'вобо хинйіц

оділсоп іноказ в  ,тсімз ,гясбо жокат а ,ибосо їоназя’вобоз йід ьтсінеждогзу і ьтсін

 .янненичв хї икортс ат ибосаз  

со бощ ,овилжаВ  яттиркзор єовс илшйанз ешдившйанкя икзя'вобо інвон

са  бісо хишні ат нядаморг икзя'вобО“ .віноказ інвір ан ем онсондів  иважред 

 хинелвонатсв ,хажем в икьліт і монокаЗ ончюлкив яситачанзив ьтужом

титсноК у ”идобовс їітнараг кя юєіц 1  . „ ч ьтсіннивоп атсибосо андоЖ  йивонйам и

 32 .тс ( ”уноказ іватсдіп ан кя ешкані ,інелвонатсв итуб ьтужом ен котадоп

 .)їілатІ їіцутитсноК тснок моноказ яннавюлугеР“ и  хинвонсо і варп хинйіцут

нок янвір огокат од ьситидовод єам нядаморг добовс к  ен бощ ,їіцазитер  ешил

авуноіцкнуф итичепзебаз з івонсо ан нисондівоварп янн а  иташилаз ен й а ,унок

огонноказдіп ялд яцсім , лугер огонвитамрон огочмодів ешьліб мит а ю ”яннав 2  еЩ .

.В .р 4891 у  .В  єпоК сотС“ :васип удовирп огоьц з вокичй о  і добовс ,варп онв

,унатс огокат итгясод ондіхбоен нядаморг вікзя'вобо  яннавюлугер евоварп хї бощ 

 ьсолавюнсйідз уноказ икьліт і уноказ інвір ан  оьнтатсод вуб ноказ бощ і 

климоп огой ьтсівилжом умас вавусу і минечанзив ,минтеркнок о  яннечамулт огов

”хатка хинноказдіп в 3  .  

емалгер інитсач в інїаркУ в аньлаутка овилбосо агомив яЦ  хикяед яннавутн

 уметсис орП" инїаркУ унокаЗ 1 .тс 4 .ч у ,каТ .вікзя'вобо хинйіцутитснок

адопо т ”яннавук 4  мзінахем ,икватс ощ ,онелвонатсв їіцутитсноК угомив ан 

арпс в  хивилбосо моктянив аз ,)віжеталп хивокзя’вобо( віробз і віктадоп яннял

м відив и игьліп і ,ат  і яситавюлвонатсв ьтужом ен яннавуктадопо одощ 

шні яситавюнімз и  еторП .яннавуктадопо орп віноказ мірк ,инїаркУ иманоказ им

 бісо хинчизіф онвосотс а( сач йилавирт –  ітсоньляід їокьцинмєирпдіп віткє’бус  й

ісод ) хем ,икватс а рибз мзін лугер віктадоп хикяед янна ясвавю  утенібаК иматеркед 

                                                
1 .В йикцичеР .ыткепса еынноицутитсноК .ьтсонвитка яаксечитилоП  – .444 .С  
2  :.виД .А ьцєаЗ  .П д огокьснїарку огоьнтівон ітскетнок в аважред авоварП о дівс  .у – .612 .С  
3 В вокичйепоК  .В. наджарг варп хынвиткеъбус яицазилаеР  . – .С .71  
4  .инїаркУ идаР їонвохреВ ітсомодіВ // ).под і .мз зі( 79.20.81 дів .дер в инїаркУ нокаЗ :яннавуктадопо уметсис орП
–  .7991 –  .61 № – .911 .тС  
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аркУ віртсініМ ї ин 1  ец ен кандО .їіцутитсноК ьтюадівопдів ен умоч в отагаб ікя ,

лог о  ”нядаморг з котадоп йивоктубирп орП“ утеркеД 32 .тс ощ ,ет овилжаВ .енв

тсв а  ясьтєадив утеркеД огоьц яннавусотсаз одощ яіцкуртснІ“ ощ ,онелвон

лоГ ов  огоьц яннанокив ан угреч юовс в акя ,”инїаркУ юєіцкепсні юовоктадоп юон

ежолоп н з ян а ”нядаморг з котадоп йивоктубирп орп юіцкуртснІ“ алидревт 2  .

( ьненвопод і німз ютсікьлік юончанз зі яннатсО  ешьліб  ялсіп доіреп аз 8

оК яттянйирп н аЧ .індогоьс й єід )їіцутитс  ьтюагитсв ен укзя'вобо иткє’бус отс

доп од иманімз аз итавукділс а  їіцутитсноК 75 .тс ачох ,автсвадоноказ оговокт

жред инагро єузя'вобоз инїаркУ а  яннелесан амодів од итидовод идалв їонв

онвитамрон -  і йітнараг єамеН .нядаморг икзя'вобо і аварп орп итка івоварп  ,умот в

 ікяед итичамулторп ”ясьтисукопс ен“ инїаркУ яіцкепсні авоктадоп анважреД ощ

к юовс ан утеркеД яннежолоп о  в инімз індівопдів умоьц ирп ишсінв ,ьтсир

юіцкуртснІ  , яннавусотсаз ялд юовокзя’вобо є акя у далкирпан ,  инімз інитсач 

уктадоп коватс  мзінахем ич яннавухаран огой у 3  юотем з ,дялгоп шан ан ,умоТ .

іцутитснок їіцазілаер яннавутнараг й  удор огокат итавусу овилжав вікзя'вобо хин

каз в яччіриторп о лгер ,инїаркУ івтсвадон а  ончюлкив икзя'вобо інвонсо итавутнем

.иманоказ  

 хинвонсо иметсис їочюунсі яннеланоксодУ  ен єачабдереп вікзя'вобо  ешил

онрудецорп хї яннелисоп й ела ,віноказ інвір ан яннавутнемалгер хї -  їововарп

пу о онрудецорп хинчурз яннеровтс ,ітсонавокдяр -  їіцазілаер мроф хивоварп

титснок у  арудецорп іноказ в анелпірказ і анелборзор ербоД .вікзя'вобо хинйіц

заб  итавюлітв аннивоп арудецорп акаТ .яннанокив хї енвиткефе і енвоп ьтичепзе

рп ешил ен и  укзя'вобо віткє’бус ялд икнідевоп утнаірав уробив удобовс й ела ,сум
                                                

1 доп йивоктубирп орП даморг з кота утенібаК теркеД :ня  їонвохреВ ітсомодіВ // 29.21.62 дів инїаркУ віртсініМ 
Ра кУ ид  .инїар –  .3991 –  .01 № –  ;77 .тС адоп орП  утенібаК теркеД :лесиморп ан кот  39.30.71 дів  инїаркУ віртсініМ 

діВ // о кУ идаР їонвохреВ ітсом  .инїар –  .3991 –  .91 № – натС  ;82 .тС 6 онадив укор 2002 янвреч 01 ан мо   )!( 633
онвитамрон -  ешил хин З .віжеталп і віробз хивокзя’вобо ,візицка ,віктадоп уталпс ьтююлугер ощ ,вітка хивоварп

 віноказ 542 з а ,инїаркУ иманокаЗ є 542 –  )%87( 191 – шні ісУ .хичюунсі ежв од имянненвопод і иманімз зі  итка і
6(   )190 –  АПД автсротва амеркоз ,ічмодів .ч .т у( інноказдіп – 2   йот ан хичюід 45 агав амотип монич микаТ .)491

онвитамрон ітсокьлік йіньлагаз у віноказ сач -  :.виД .% 9,0 аливонатс вітка хивоварп .А йикьцевотсаЛ  огочін єамеН„ 
мс жін ,огонйітсоп шьліб  .ечіВ // узілана огонметсис аборпс :акитілоп авоктадоП :”иктадоп і ьтре –  .2002  –  9 № 

 .)621( –  .45 .С  
2  дів їіцкепсні їовоктадоп їонважред їонволоГ мозакаН  .втаЗ :”нядаморг з котадоп йивоктубирп орП“ яіцкуртснІ

сензиБ // ).под і .мз зі( 21 № .р 39.40.12  .)автсьлетадоноказ .таметсис .бС( с –  .1002 – .)054( 53 №  
3  :.виД .О окнечиртеП .акиткарп яаксечидирЮ // цилзиф еинежолбооголан еонропС  –   .3002 –  .)772( 51 № –  51 

 .ялерпа –  ;7 .С .Ю окнечпилС ,В радйаГ  П ечидирЮ // ытобар утсем умонвонсо оп голан йындоходо .акиткарп яакс  –   
.3002  –  .)962( 7 № –  .яларвеф 81 – .7 .С  
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н хакмар в е  хинчидирю хиктсрож  яннедевв екьстсиратнюлов“ еждА .їондіхбо

ме бовс ьтюужембо ікя ,вімзінах  мірк ,икнідевоп атнаірав огошні уробив удо

ид в огонелвонатсв с онвитартсінімда яннажавереп ,мрон хичюузя’вобоз їіцизоп -

авюлугер огововарп н  вікинвіцарп ітсонелвакіцаз уктивзор у момьлаг ьтюатс ян  у

ні ,іцарп хататьлузер і елок хиводурт ітсовилмєирпдіп і ивитаіц ”вівитк 1  ирП .

цорп іннеровтс е онруд -  івоварп“ вікзя'вобо хинвонсо їіцазілаер мроф хивоварп

б ьтюам имрон у  кя і онсачондо итадялгзор олуб анжом хї бощ ,кат інаводубоп ит

мирп иноказ у  ьтсіньлагел кя итавутнараг аннивоп аважреД .идобовс иноказ кя і ,ус

 икнідевоп со о  ітсонмитігел і кат ,умзаізутне оговилбосо їен дів ичюагамив ен ,иб

 ,вісипирп ощ ебаз з ”уноказ од игавоп зі мрон яннамиртод ьтсівилжом єучеп 2  іц аН .

узитеркнок іцборзор ирп ьцевадоноказ яситавутнєіро ненивоп ипицнирп ю ич х 

бо інвонсо о .віноказ икзя'в  

ндогоьС онвитамрон акзин аліц єід інїаркУ в і -  ощ ,вітка хивоварп

емалгер н онрудецорп ьтююлвонатсв хин з індО .икзя'вобо інйіцутитснок ьтюут -

а івоварп с  йивокьсйів ,віктадоп аталпс( вікзя'вобо хинвонсо їіцазілаер иткеп

 ішні ,)козя'вобо – ,тсімз хї ьтюавиркзор оньлатед  тнаірав йиндіхбоен ичюузакв 

очвадоноказ йинасипиВ .їіцазілаер хї ялд икнідевоп олімузорз ат октіч , тсімз   і

онрудецорп -  янненсйідз мзінахем йивоварп  вікзя'вобо хинвонсо – авилжав  

тнараг ія  хї  їонжелан  хї ирп аткє’бус ялд моритнєіро є икьліксо ,їіцазілаер

ідз  вінагро укоб з яннагамод єюлвилжомену ,вікзя'вобо ужем ан єузакв ,інненсй

 яннавудярвомас оговецсім і идалв їонважред  онвосотс яннанокив  ен ,вікзя'вобо 

 .моноказ хинечабдереп  і віктадоп італпс оп укзя’вобо ясьтєусотс ец овилбосО

 инагро ічвадонокаЗ„ .віробз з юотем  укзя’вобо огонйіцутитснок їіцазілаер 

 ,итичепзебаз іннивоп иробз і иктадоп інелвонатсв онноказ итавучалпс нядаморг

 мрон ьтсінечанзивеН .имилімузорз і иминтеркнок илуб иктадоп орп иноказ бощ  у

 од итсевзирп ежом иктадоп орп ханоказ івопдів ен ощ ,їокат єад рп  мапицни

Р їіцутитсноК 1 .тс( иважред їововарп )їіцаредеФ їокьсйісо ,  хинважред іловавс 

 з ханисондівомєазв хї в бісо хиводасоп ат вінагро віктадоп имакинталп  од і 

                                                
1 .В нупаС  .А  .еинедевоварП // аварп огокстевос иицазилаер мзинахеМ –  .8891  –  .1 №  – .С .8  
2  :аз .тиЦ .С вомискаМ окьсфосоліф :ітівс умонсачус в инидюл варп тутитснІ - нсіВ // иткепса івоварп ки  акА  їімед  

варп хиво  .инїаркУ куан –  .0002 –  .)22( 3 № – .С 94 - .75  
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орг варп ітсонвір яннешуроп .тс 1 .ч( моноказ дереп нядам  їіцутитсноК 91 

царедеФ їокьсйісоР їі )”1 їід ,яннешіР  . еб оба з  хивобжулс і хиводасоп ьтсіньляід

бісо даморг имикя з укзя’вз у , я  ен ,икзя'вобо онедалкоп огоьн ан ощ ,єажавв нин

п оба ,мовтсвадоноказ інечабдереп е  яннавухару зеб ела ,мовтсвадоноказ інечабдер

'вобо іц хикя аз ,ниватсбо хинтеркнок  инов ощ оба ,яситадалкоп ьтюам икзя

монагро ич юобосо ец ан иминежавонвопу ен інедалкоп  ,  інежраксо итуб ьтужом 

автсничодус огонвитартсінімда укдяроп в . 

ітсонвиткефе юєітнараг юовилжаВ  хїовс иманядаморг їіцазілаер 

іцутитснок й опдів анчидирю є вікзя'вобо хин  ич яннанокивен хї аз ьтсіньладів

кив енжеланен о .В укмуд аН .яннан  .А   ясьтюузілаер яннажредод мохялш ,анупаС

'вобо інчидирю я  дів яситавумирту икзя'вобо отбот ,утсімз огонвисап икз янненичв  

воварп иминнорохо ясьтєучепзебаз норобаз яннамиртоД“ .йід хиненоробаз  ими

нас ,имабосаз к  їончидирю момзінахем ,вітутитсні і мрон хиннорохо имяіц

”ітсоньладівопдів 2  ен юєітнараг є ьтсіньладівопдів анчидирю ,дялгоп шан аН .

едод ешил р  яннанокив й ела ,)укзя'вобо огонвисап( норобаз хинйіцутитснок яннаж

титснок у О .вікзя'вобо хинйіц  вікзя'вобо хинвонсо яннажредод ялд ощкя ,канд

дівопдів анчидирю а  яннанокив ялд от ,юєітнараг юонволог ен ич є ьтсіньл –  икьліт 

.йітнараг з юєіндо  

.Л  .Д   є вікзя'вобо ялд мивєттус шьлібйан ощ ,важавв нідовєоВ

ладівопдів ь  ,ьтсін ощ оньлаіцос є - мороткаф мивоварп  огондо з ,йикя ,мокиннич ,

 огошні з а ,мокдяроповарп мичюунсі аткє’бус огоназя’вобоз єузя’вз ,укоб – 

а огой єюлумитс к вікзя'вобо яннанокив еньлихуен єучепзебаз ,ьтсінвит 3  кандО .

идирю ч  итавузя’воп і мяннаракоп з итавюнжотото анжом ен ьтсіньладівопдів ун

пзеб со е  ьтсіньладівопдів анчидирЮ .мяннешуроповарп з оьндер –  есв аз шреп 

осо б  їокя їід ьтсінвиткефе ,укзя’вз огоньлаіцос амроф авил єагялоп  умовилбосо в 

бо о  у икділсан інвитаген итіпрет инидюл укзя'в ізар дирю гомив яннешуроп и  їонч

                                                
1 31 № адог 7991 ярбятко 8 то ФР адуС огонноицутитсноК еинелвонатсоП -  екреворп о улед оп П

ткнаС анокаЗ итсонноицутитснок - О« адог 5991 ялюи 41 то агрубретеП  ткнаС в аголан огоньлемез хакватс -
ретеП п йоротв ыцазба ;»удог 5991 в егруб у  7 аткнуп йывреп и 6 аткнуп йоротв ,5 аткнуп йывреп ,4 аткн

 .ФР автсьлетадоноказ еинарбоС // итсач йончоворивитом –  .7991 –  .24 № – .1094 .тС  
2 .В нупаС  .А аварп огокстевос иицазилаер мзинахеМ  . – .С .9  
3 .Л нидовеоВ  .Д рЮ  .ииссоР в итсончил сутатс йиксечиди – .141 .С  
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пзеб ен є огокя молережд ,имрон чв йинварпиторп ич яннешуроп оьндересо и  а ,кон

мрон хинчидирю яннавусотсаз тка йиндівопдів 1. 

.П усач оговС  .О   йітнараг хинчидирю удив огонйітсомас од олйабдеН

варп и  і висондів огошні огоьсу мірк мрон хивоварп янненсйідз огоньл

дівопдів а дів умоьц ирП .ьтсіньл  ен ьтсіньладівоп ешил  й ела ,яннешуроповарп аз 

ор яннанокив аз з  їончидирю див йикат орп ясьтедЙ .имрон яннеждяроп

'вобо кя ,ітсоньладівопдів я онрімоварп итяід коз 2  орп едй авом ед ,идюсВ“ .

кив хї ат икзя'вобо о  ,яннан – .М єюлсеркдіп  .С   ,чивогортС – п ечунимен  янтусир

н аз ьтсіньладівопдів а ”юіцазілаер хї унжел 3  ютсіньладівопдів юончидирю діП .

зор йинечв у  ,вікзя'вобо хїовс од инидюл яннелватс еньладівопдів есв аз шреп єім

ладівопдів ь  моноказ їен ан хинедалкоп юобосо яннанокив еньливарп аз ьтсін

бо о ів отбот ,вікзя'в іннечанз умонвитизоп її в ьтсіньладівопд 4  анвитизоП .

ладівопдів ь  ьтсін –  еньладівопдів ец яннелватс  ікя ,вікзя'вобо хїовс од ибосо 

по  хї енвиткефе ,еншіпсу ,енсівосорбод ,еньливарп ,моноказ їен ан інедалк

анокив н ян 5 окив ирп ітсоньладівопдів їонвитизоп ьтуС .  оговокьсйів іннан

бо о .Є укмуд ан ,укзя'в  .Я   имяцвобжулсовокьсйів іннелмодівсу“ в єагялоп ,яцварК

кьсйів оговс о  огой іннанокив умонвитаіціні умомодівс у ,укзя'вобо огов

бо хинчидирю о ”вікзя'в 6  кя ен ежв єапутсив нів от ,онелмодівсу козя'вобо ощкЯ .

мирп у  ,евос  анов ощ ,уквонсив од ьтидохирп анидюЛ .енжелан оьншіртунв кя а

воп и  йікьсдюл її емитадівопдів акнідевоп акат емас икьліксо ,кат емас итяничв анн

ретні ,ітсонтус е  .йедюл хишні ,иважред мас  

 анов илок ,ідот ежу ьтсіньладівопдів єакинив инидюл у умоьц ирП

тсирп у  ен а ,вікзя'вобо хїовс яннанокив од єап ешил єуронгі хї анов илок ,ідот 7  .

 ен і авосачмит ен ,їонвитаген дів унімдів ан ,ьтсіньладівопдів анвитизоП

рп и  ибосо ьтсіньладівопдів анелмодівсу окобилг і аньліворбод ,анйітсоп а ,авосум

                                                
1  :.виД .Н окнедиД  .В вонавилеС ,.Г   .Н  оварП адобовс и  .  – .С .22  
2  :.виД Н .Е .П олйабде мрон хывоварп хикстевос яиненемирп йитнараг хиксечидирю аметсиС . – .05 .С   
3 .М чивогортС  .С тстевто йоксечидирю ьтсонщуС  .оварп и овтсрадусог еокстевоС // итсоннев –  .9791 –  .5 № – .С  

.27  
4 С .М чивогортС  . итсонневтстевто йоксечидирю ьтсонщуС  . – .37 .С  
5 .С .М чивогортС  итсонневтстевто йоксечидирю ьтсонщуС . – .67 .С  
6 .Е цеварК  .Я огокстевос ывонсо еынневтсварн и еывоварП ов ссид .феротвА :аглод огоксни  :куан .дирю .днак …

.21 ну .сог .веиК / 10.00 -  .т – К .,  .7891  – .4 .С  
7  :.виД .П олйабдеН  .Е рп хикстевос яиненемирп йитнараг хиксечидирю аметсиС а мрон хывов .   – .С .05  
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ншірепет в укнідевоп юовс аз  хїовс яннанокив енжелан аз умоьнтубйам і умоь

рю и укзя'вобо огокьснядаморг і вікзя'вобо хинчид 1 .М .  .А  хирп вонсарК о  од ьтид

м з ежв єатсан аварп аткє’бус ьтсіньладівопдів анчидирю ощ ,уквонсив о  утнем

мосутатс мивоварп миндівопдів огой яннелідан 2 нвиткє’буС“ .  авоварп а

 ,ьтсіньладівопдів – .Ю єачанзаз  .І   ,ківоН – лагазу ьтитсім ь  з уназя’воп ен( унен

н ан ибосо юіцатнєіро )юєіцаутис оба юомрон юонтеркнок е  ьтсіндіхбо

 имивоварп з яннавюлугер огововарп ірефс в укнідевоп юовс итисондіввіпс

ирп н апиц ятсонніц ,имамрон ,им ніцо і им чо вудуб ,имяттяноп имин  юц ита

 укнідевоп хин од ондівопдів  екаТ . яннелватс  і мимодівс ясьтєузиреткарах 

”вікзя'вобо хивоварп хїовс мяннанокив миньліворбод 3  ішні і ьтядохив ж огоьц З .

на іцвоку 4 лпірказ ьтсіньладівопдів укнітдів огончидирю“ умоьц ирП . ю  в ясьтє

имс яннімузор моткаф митсорп ен ,онйачивз ,ітсомодівсоварп іруткуртс с  ул

тс огонвитка ,оговилбосо мяннелборив а ,мрон хивоварп вісипирп а  ,хин од яннелв

ідевоп їонрімоварп ковонатсу хинцім ибосо у мяннелмрофо н ”ик 5  ,монич микаТ .

 її в ьтсіньладівопдів хем в ясьтєачюлкв іннімузор умонвитизоп а  їіцазілаер мзін

ворпус її онйітсоп ,уктачоп умомас ан вікзя'вобо хинйіцутитснок о  є і єужд

.їіцазілаер їонрімоварп хї юєітнараг юовилжав  

анЗ щуч  їіцазілаер їонжелан ялд ітсоньладівопдів їонвитизоп ьтсі

обо хинйіцутитснок анз вікзя’в ох  ,каТ .автсвадоноказ інвір ан і зарив йівс ьтид

о оговокьсйів яннанокив огонсівосорбод вому з юєіндо  авокьсйів є укзя’воб

 анілпицсид –  имяцвобжулсовокьсйів амісв яннажредод еньлихуен і еннагодзеб

тутатс имивокьсйів хинелвонатсв ,ливарп і укдяроп  ат има  .мовтсвадоноказ мишні

 умоьц ирП  іннелмодівсу ан ясьтєутнурґ анілпицсид авокьсйів„

 тсихаз аз ітсоньладівопдів ,укзя’вобо оговокьсйів оговс имяцвобжулсовокьсйів

 ітсонрів хї ан ,инїаркУ ітсонсіліц їоньлаіротирет ат ітсонжелазен ,инзичтіВ

ирп йівокьсйіВ  мохялш ясьтєагясод анілпицсид авокьсйів ,угреч юовс У .”ізяс

                                                
1  :.виД .Н возутаМ  .И   .ьтсончил и аметсис яавоварП – .801 .С  
2 .М вонсарК  .А  ьтсонневтстевто яаксечидирЮ –  .оварп и овтсрадусог еокстевоС // еинелвя еововарп еонтсолец – 

 .4891 –  .3 № – .С .77  
3 .Ю кивоН  .И ет( яинаворилугер огововарп ыткепса еиксечиголохисП о сечитер  …сид .феротвА :)яинаводелсси еик
д- ар 21 :куан дирю . . 00 .  .суролеБ / 10 .сог ну -  .т –  .0991 ,ксниМ – .42 .С  
4  :.виД Б .Н аворбо  .Т яаксвежарЗ ,.А  .Д ок йитнараг еметсис в ьтсонневтстевтО н .мрон хынноицутитс  – .71 .С  
5 .З вориметсА  .А сог еокстевоС // итсонневтстевто йоксечидирю еитяноП у  .оварп и овтсрад –  .9791 –  .6 № – .С .46  
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 ітсонрів ,укзя’вобо оговокьсйів яннанокив од яннелватс огомодівс яннавохив

 аз яцвобжулсовокьсйів огонжок ітсоньладівопдів їотсибосо ,ізясирп йівокьсйіВ

вс яннанокив ,игясирп їовокьсйіВ яннамиртод  хивокьсйів гомив ,вікзя’вобо хїо

)утутатС 2 ат 1 іттатс( вітутатс 1  .  

 аз имакділсан иминвитаген азоргоп“ ощ ,ет є ,дялгоп шан ан ,мивопицнирП

 єам ощ ,ьтсіньлаер анвиткє’бо є їіцкнас ідялгив у имрон їововарп яннамиртоден

охив ялд яннечанз енйітсомас онсондів  у ітсоньладівопдів їонвитизоп яннав

рп а ”бісо хинткє’бусов 2 араг іннорохо юоноротс юонвитневерп юєовС . н  їіт

у ьтсіньладівопдів(  сецорп в ясьтюавилв )їіцкнас ,іннімузор умонвиткепсортер 

ре онвитневерп умоьн в ичюунокив ,мрон хивоварп їіцазіла - .юіцкнуф уннорохо  

За онважред инорохо ибос -  юєовс мрон їіцазілаер ьтюяирпс мрон хивоварп

інвяан с онвитневерп ,ют - онважред віткє’бус ан мовилпв миньлавуждерепоп -

яннаракоп ітсонторовдівен иквонатсбо мяннеровтс ,нисондів хивоварп 3 .Н еЩ .  .А  

ан утобор юовс“ ощ ,вачанзаз лукседерГ ідз яллисан енчизіф аварп ьтсирок й  єюнс

увилпв огончіголохисп яддяранз кя ,изоргоп інатс у 4 ттус ,ежтО . є  в яннечанз ев

 хартс а ,сумирп йинчизіф ен єам іварп идохаз іт ібос ан итучдів сп ікя , и  ончіх

ідевоп юовс итавуждогзу нядаморг ьтюушумирп н рп имагомив з ук ава 5  .  

 ивитом іннибилг ,онйачивЗ гоннілмус  хинйіцутитснок яннанокив о

'вобо я .Г з ьситидогоп ділс кандО .иминзір итуб ьтужом вікз  .Ф   ,мечивенешреШ

 ясьтєюровтереп йикя ,витом ьтивонатс юозоргаз дереп хартс ощ ,важавв йикя

 їогвод мохялш ор огошні ивитом ан їід ан ,амеркоз ,уд  итавуділс ьтсінвотог 

і аварп мамрон огонавохив ,ітсонноказ яттучоп з  мотетиротва дереп мохартс 

лкоп зереч ;уноказ о  ебес од яттучоп ец алинерокв акя ,ютсінважред дереп яннін

юолис юєовс дереп мохартс 6. дівсод анеждревтдіп оваркся яіцюлове акаТ  мо

 миньліпсус ьтижулс уктачопс нинядаморг ,ьлівкоТ ед .А васип кЯ .АШС

                                                
1  .инїаркУ кинсів йинйіціфО // 99.30.42 дів инїаркУ монокаЗ .втаЗ :инїаркУ лиС хинйорбЗ тутатс йинранілпицсиД – 

 .9991 –  .91 № – .908 .тС  
2 .З вориметсА  .А  итсонневтстевто йоксечидирю еитяноП . – .46 .С  
3  :.виД  .Н куртиВ  .В оварп иироет ывонсО тсилаицос в итсончил яинежолоп огов и  .евтсещбо моксеч – .59 .С  
4 .Н лукседерГ  .А лауткеллетнИ .аварп иинелвтсещусо бо юинечу К ьн  яинелвтсещусо ялд ясйищюуберт ,ссецорп йы

воделсси еоксечидирЮ :аварп а  .еин – .82 .С  
5  :.виД .Л йикцижартеП  .И усог и аварп яироеТ изявс в автсрад 2 В :итсонневтсварн йеироет с  .т – .2 и 1 .Т  –  .С 

.962  
6 .Г чивенешреШ  .Ф  .аварп яироет яащбО –  .яаксечитероет ьтсаЧ :1 .Т –  .1191 ,хывокамшаБ .рБ .дзИ :.М – .792 .С  
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 унімз ан ;рібив йимодівс єюнсйідз ежу катдів а ,ітсондіхбоен з масеретні

і ;акунопс анвиткнитсні ьтидохирп івокнухарзор ,  ьсишвавюцарпан оьнтатсод 

рв нів ,нядаморгвіпс хїовс агалб идараз ітше -  мї ьтсіньлихс і укчивз єавубан тшер

итижулс 1  мосумирп і иважред юолис дереп хартс ,огокьсвонарА .В .К укмуд аН .

 ,єучепзебаз ьтсінянхулсонокаЗ .ьлор уньлашірив ен еторп ,увєттус єаргідів

авюобоп ,онйачивЗ„ .инидюл ьтсінвитамрон атсибосо ,монич минволог  итуб янн

 іщивонатс умоньліпсус в ич інйам в ититартв і минаракоп єушудирп  усукопс 

 од елА .аливарп итавушуроп  хинавозілівиц в( идалв їончілбуп укоб з усумирп

)хавтсьліпсус  икьлітс ен умоьн в ичядоханз ,онвитизоп ,умоліц в ,ясьтялватс 

ьлікс ,ебес ялд узоргаз  од ьтунревирп мосумирп ощ ,умот в ьтсіненвепв ик

”єагясоп огоьн ан отх ,хит укдяроп огоньлагаз 2. 

 ялд ітсоньладівопдів їончидирю йіцкнас яннечанз ечюутнараг ,монич микаТ

 ан івилпв умонвитневерп хї в ясьтєялвяорп вікзя'вобо хинйіцутитснок їіцазілаер

сімодівс  енжеланеН .їіцазілаер хї од іннавюлумитс ,укзя'вобо аткє’бус ьт

анокив н  йинвитневерп вавюцарпс ен ощ ,єачанзо вікзя'вобо хинйіцутитснок ян

ас вилпв н  ощ ,йіцк у ьтсіньладівопдів мокділсан єам  .іннімузор умонвиткепсортер 

ьладівопдів анвиткепсортер миц зі мозаР  їіцазілаер юєітнараг є ьтсін

бо хинйіцутитснок о  яіцневерп кя єід ,увиткепсреп ан і ибосо їомас ялд вікзя'в

 ондігз ,каТ .бісо хишні одощ  зі  32 .тс  інвитартсінімда орп инїаркУ ускедоК

яннешуроповарп 3 інімда с  і ітсоньладівопдів юорім є янненгятс енвитарт

сотсаз  енвитартсінімда алиничв акя ,ибосо яннавохив юотем з ясьтєуво

поварп о  ,яттижвіпс ливарп од игавоп ,инїаркУ віноказ яннажредод ісуд в ,яннешур

рп хивон юнненичв яннагібопаз жокат а а  ,мокиншуроповарп мимас кя ьнешуропов

ндівопдіВ .имабосо имишні і кат 2 .п од о к огоньланімирК 05 .тс инїаркУ ускедо 4  ,

коп а  жокат а ,хинеждусаз яннелварпив й а ,урак икьліт ен ітем ан єам яннар

агібопаз н                       .имабосо имишні і кат ,иминеждусаз кя віничолз хивон юнненичв ян  

                                                
1 ед сіскелА ьлівкоТ .  .іциремА в юітаркомед орП – .414 .С  
2  .К йиксвонарА В.  .едерс йоксйиссор в яицидарт яанноицутитсноК – .213 .С  
3  ітсомодіВ // ).под і .мз зі( 48.21.70 дів РСРУ монокаЗ .втаЗ :яннешуроповарп інвитартсінімда орп инїаркУ скедоК

 .РСРУ идаР їонвохреВ –  .4891 – доД а  .15 № од кот – .2211 .тС  
4 кУ скедок йиньланімирК  .инїаркУ кинсів йинйіціфО // 1002.40.50 дів инїаркУ нокаЗ :инїар –  .1002 –  .12  № –  .тС 

.029  
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ок їіцазілаер юєітнараг юовилжав ,монич микаТ  є вікзя'вобо хинйіцутитсн

 ялД .іннімузор умонвиткепсортер в і кат ,умонвитизоп в кя ибосо ьтсіньладівопдів

 итичабдереп ділс юцвадоноказ вікзя'вобо хинвонсо їіцазілаер яннечепзебаз

нас к юіц ділсан єам їокя яіцазілаер ,яннанокив енжеланен ич яннанокивен хї аз  мок

ер т  їонвитизоп юннелборив єяирпс і ьтсіньладівопдів унвиткепсор

 .ибосо ітсоньладівопдів  

оговС сач у .Л  .Д   ощ ,важавв нідовєоВ їітнараг івоварп  кя титснок у  хинйіц

ьдуб яситадялгзор ежом добовс і варп -  єяирпс нів ощкя ,немонеф йинчидирю йикя

в вонсо юннеліт у добовс і варп хин яттиж 1  ,вібосаз хивоварп од ,огоьц з ичядохиВ .

'вобо хинйіцутитснок їіцазілаер ітсонвиткефе ьтюяирпс ікя я  і итисондів ділс ,вікз

рп ьтюімузор юогьліп юововарп діП .яннечохоаз ат игьліп а  яннешгелоп енрімов

й єяловзод ощ ,аткє’бус ащивонатс ньловодаз ешінвоп умо и вс ит  ат ,исеретні їо

у кя ясьтєялвяив  дів інненьлівз в і кат ,варп хивилбосо ,хивоктадод іннадан 

вікзя'вобо 2  . сачондоВ нз а гьліп яннеч ат добовс і варп їіцазілаер ялд  їіцазілаер 

 .ітсоннімдів інтотсі єам вікзя'вобо  

нненсйідз ялд игьліП  в итадялгзор анжом добовс і варп хинйіцутитснок я

оП .хаткепса ховд -  .нядаморг варп яннечепзебаз ат їіцазілаер їітнараг кя ,ешреп

 яннелвонатсв хї атеМ –  юобосо їіцазілаер їошінвопйан ялд ітсовилжом яннадан 

 ітсонвяан ізар у галб хинвеп яттубан ат варп хїовс осо в  ончидирю аз( хишнем иб

имищучанз  хинзір улис в йетсонбідз хїовс яннавусотсаз йетсовилжом )имяіретирк 

 є відалказ хиньлачван од упутсв оговогречошреп оварп ,далкирпаН .ниватсбо

га  уньлаіцос ан оварп ,нядаморг йірогетак хинвеп ялд утівсо ан аварп юєітнар

под о  хинечепзебазолам ялд ьневір йивєттиж йінтатсод ан аварп юєітнараг є угом

то  .ощ  

оП -  агьліп ,егурд –  ьтсівилжом єад екя ,уткє’бус енадан ,оварп еньлаіцепс ец 

 огоьннатсо итадялгзор кя  дів іліпретоп ,далкирпаН .усутатс огоньлаіцепс яісон 

либонроЧ ан їірава  орп ьтичдівс ощ ,гьліп молок минвеп інелідан СЕА йікьсь

.усутатс огоньлаіцепс хин у ьтсінвяан  

                                                
1 евтсещбо моксечитсилаицос в итсончил добовс и варп хынноицутитснок иитнараг еиксечидирЮ .Л .дер доП /   .Д  

 .анидовеоВ – .14 .С  
2  сруК .аварп и автсрадусог яироеТ .Н .дер доП / йицкел  .И  и авозутаМ  .А  В  .  .окьлаМ – .846 .С  
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 ьтюунокив яннечохоаз ат игьліп вікзя'вобо хинйіцутитснок їіцазілаер ялД

 йеліц хиньлагаз оД .икнідевоп їовокзя’вобо ончидирю яннавюлумитс юіцкнуф

оаз мроф хивоварп .В яннечох  .М   ич ибосо яннакунопс )а :ьтисондів вонараБ

гро а  яннавюлумитс )б ;игомив інчивз аз ьтидохив акя ,їід яннанокив од їіцазін

 йід юоважред хинелавхс яннавюлумитс )в ;ибосо їонавучохоаз укоб з йід хивон

вівиткелок і бісо хишні онвосотс 1  .  

 учююлумитС  ,каТ .игьліп івоктадоп місудереп ьтюунокив юіцкнуф  зі ондігз  

”ащиводерес огондорирп огоьншилокван унорохо орП" инїаркУ унокаЗ 84 .тс 2  в 

орирп яннатсирокив огоньланоіцар яннавюлумитс ясьтєюнсйідз інїаркУ д  хин

дерес огондорирп огоьншилокван инорохо ,вісрусер н мохялш ащиво а  гьліп яннад

лаер ізар у нядаморг і йіцазінагро ,вонатсу ,втсмєирпдіп іннавуктадопо ирп і  їіцаз

хо ат вісрусер хиндорирп яннатсирокив огоньланоіцар одощ відохаз имин о  инор

 і індіхдіволам ан ідохереп ирп ,ащиводерес огондорирп огоьншилокван

еб з ів хд і  .ощот исрусер інд нбідоП  огоньлемеЗ 5 .тс в і ясьтитсім яннежолоп е

к .инїаркУ ускедо  

 інадан ,аварп іньлаіцепс итуб жокат ьтужом гьліп хичююлумитс модалкирП

 марезирп ,утівсо юндерес уньлагаз унвоп илубодз имаканздів з ікя ,мянчу

уесВ к  хикьсвінчу хикьснїар  хищив срук йишреп ан імойирп ирп даіпміло

 ондігЗ .відалказ хиньлачван  зі  юндерес уньлагаз орП" инїаркУ унокаЗ 32 .тс

”утівсо 3  огоньларом идив інзір ясьтююлвонатсв )віцнавохив( вінчу ялд 

там ат яннавюлумитс е со мовтсретсініМ інечабдереп ,яннечохоаз огоньлаір  итів

гро имишні ,инїаркУ а  оговецсім иманагро ат идалв їочванокив иман

яннавудярвомас .  

 хинвонсо янненсйідз ялд і яннечанз ечюутнараг ьтюам игьліп кандО

'вобо я  )іцнавохив( інчу ощ ,онечабдереп мовтсвадоноказ миннич ,каТ .вікз

всооньлагаз і алказ хиньлачван хінт  і віпит ,яннавукдяропдіп дів онжелазен від

                                                
1 .В вонараБ  .М иткеффэ йоксечидирю яинешывоп хяиволсу хыротокен О в  огокстевос мрон хыньлетирщооп итсон

срадусог иироет ысорпоВ // аварп т бс .чуан .зувжеМ :аварп и ав  . .М .дер .втО /  .И   .нитйаБ – аС :вотар  дзИ -  .тараС ов
ну -  .6791 ,ат –  .4 .пыВ – .С .131  

2  ітсомодіВ // ).под і .мз зі( 19.60.52 дів РСРУ нокаЗ :ащиводерес огондорирп огоьншилокван унорохо орП
охреВ в  .РСРУ идаР їон –  .1991 –  .14 № – .645 .тС  

3  дів инїаркУ нокаЗ :утівсо юндерес уньлагаз орП еВ ітсомодіВ // 99.50.31 р  .инїаркУ идаР їонвох –  .9991 –  .82 № – 
.032 .тС  
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 микьсімирп і микьсім дзїорп йивогьліп ан оварп ьтюам ітсонсалв мроф

опснарт микьсрижасап р  хиньлачван хінтівсооньлагаз )іцнавохив( інчу а ,мот

овецсім йікьсьліс у відалказ с чван яцсім од мотропснарт ясьтюучепзебаз іт  і янна

З 12 .тс( онталпозеб умодод а  .)утівсо юндерес уньлагаз орп унок  

 ьневір йикосив є вікзя'вобо хинйіцутитснок їіцазілаер юєітнараг юовилжаВ

 існес умокьзув у арутьлук авоварП .нядаморг ітсомодівсоварп і ирутьлук їововарп

 аволс – ч аварп яннанз ьневір ец  евилбонаш і автсьліпсус иманел яннелватс  од 

івтсьліпсус в аварп житсерп йикосив ,аварп 1  .  

 ирутьлук їововарп івонсо В ьтижел  юобос єялвя акя ,ьтсімодівсоварп 

 ,вїортсан ,віттучоп ,йеді ,відялгоп ьтсінпукус ощ  і ,аварп од яннешондів ьтюам 

елвяу ебес в єачюлкв н идялгоп ,яннімузороварп отбот ,оварп орп янн  ,аварп ьлор а

у вонатсу хивоварп  ,инидюл аварп орп їеді ,иважред і автсьліпсус іттиж 

вопдів і мовтсьліпсус і юоважред ,имьдюл имишні дереп ибосо ьтсіньлад 2  миЧ“ .

ньлаіцос ,автсьліпсус ітсомодівсоварп ьневір йищив  йищив мит ,адівидні ,пург хи

оказ їонйіцутитснок ьневір у кодяроповарп йишінцім і ітсонн  ,”інїарк – 

об .Ю росефорп єачанзаз онавотнурґ  .М  акидоТ 3  .  

 нядаморг ирутьлук їововарп ьневір йикосив ощкЯ –  їіцазілаер яітнараг ец 

кьзин її от ,вікзя'вобо хинйіцутитснок  ьневір йи –  єавилпв онвитаген йикя ,роткаф 

 .янненсйідз хї ан  

 арутьлук авоварп анинядаморг огонжок ітсотсибосо онвосотС –  ен ец  ешил  

 хї яннанокив емодівс й ела ,аварп яннімузор ,инїаркУ віноказ і їіцутитсноК яннанз

ипирп у віс  кандО .ітсоньляід йінчиткарп  ощ ,умот у єагялоп яннедогоьс скодарап

 огонсівосорбод хї юєітнараг є вікзя'вобо ,віноказ і їіцутитсноК яннанз иджваз ен

 аз шітсач ирутьлук їововарп менвір микосив з ибосо ,оливарп кя ,каТ .яннанокив

іктадоп италпс дів яннелиху( ноказ итйібо ясьтюагаман есв  ,віробз і в

еждохорп н кьсйів ян о  аз інешуроп ,иварпс іньланімирк ичюузіланА .)ибжулс їов

маканзо  віктадоп италпс дів яннелиху и .І ,йіцазінагро  .Н   од ьтидохирп войволоС

 менвір з ибосо ,оливарп кя ,є ірефс йінад в уничолз моткє’бус ощ ,уквонсив

                                                
1  :.виД .Ю акыдоТ  .М  .яифаргоноМ :наджарг ырутьлук йововарп яинаворимроф ывонсо еынноицутитсноК – .8 .С  
2  .омас маТ – .71 .С  
3  .омас маТ – .91 .С  
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тсод а с ещив укт  йісефорп хинжитсерп ,огоьндере –  ,втсмєирпдіп икинвірек 

лпоокосив а  йикосив іловод  єянзірив хЇ .іцмєирпдіп ,итсілаіцепс інавуч

р йиньлауткелетні і  ьтсінтадз ,автсвадоноказ оговоктадоп вонсо яннанз ,ьнев

атьлуснок игулсоп ититалпо н вітаковда ,віт 1  .  

 ,юєітнараГ ежто а , юонитсач юоводалкс і  вікзя'вобо хинвонсо їіцазілаер  

 икнідевоп ьтсіндівопдів“ кя ітсонноказ їонйіцутитснок мижер итадялгзор ділс

ляід( ь онйіцутитснок віткє’бус )ітсон -  ат їіцутитсноК мамрон нисондів хивоварп

тснок и в інвоз ощ ,инїаркУ віноказ хинйіцут  умоньлихуен хї в ... ясьтєажари

 амісв іннавусотсаз умоньливарп і іннанокив умончанзондо і умончот ,іннажредод

”иманядаморг ,имяіцутитсні иминважреден ат иминважред 2  йіцкнуф оД .

титснок у .Ю умижер кя ітсонноказ їонйіц  .В   і ьтисондів хишні дерес окнечакТ

кнуф ф юіц о  їововарп янвір огокосив бісо хиводасоп ,нядаморг у яннавумр

всоварп ,ирутьлук і  ;нядаморг удялготівс огончитаркомед яннелвонатс ;ітсомод

ртнок ;учююлумитс о уньл 3  жокат єяирпс ітсонноказ їонйіцутитснок мижеР .

рг юннанокив о умроф ,вікзя'вобо хїовс иманядам  .огоьц од яннелватс емодівс хї є  

 в ітсонноказ умижер юоводалкс є угреч юовс в ьтсінноказ анйіцутитсноК

 і їіцутитсноК ешил ен яннажредод еньлихуен єачабдереп ощ ,ілагазв іважред

ок н віноказ й ела ,нисондів хинйіцутитснок иматкє’бус амісв віноказ хинйіцутитс  ,

ін онвитамрон хиш -  ьнешір ,идалв їонважред вінагро вітка хивоварп

нйіцутитсноК о  оговецсім вінагро ,їіцкидсирю їоньлагаз відус ,удуС ог

г умоТ .яннавудярвомас а  мижер є вікзя'вобо хинйіцутитснок їіцазілаер юєітнар

ьтсінважред авоварп амас ,іважред в ітсонноказ 4  огончитаркомед хавому В“ .

 ,автсьліпсус – .Л вачанзаз  .Д   ,нідовєоВ –  минвисап ен є абосо аназя’вобоз 

радалв огонважред моткє’бус ю  енчиткарп їокя ялд ,юобосо їонвитка а ,яннав

 йиненвопс ,сецорп йичровт ,йиньлів є вікзя'вобо хинйіцутитснок яттиж в яннелітв

                                                
1  :.виД .И веьволоС  .Н евто яанвологУ  то еиненолку аз ьтсонневтст ыталпу н а  .воробс и вогол –  .0002 ,хубвалГ :.М – 

.48 .С  
2 .Ю окнечакТ  .В ..сид .феротвА  :інїаркУ в ітсонноказ їонйіцутитснок имелборП  . 20.00.21 :куан .дирю .днак .  –  .С 
.8  

3 .В .Ю окнечакТ  У в ітсонноказ їонйіцутитснок имелборП ..сид .феротвА  :інїарк  . 20.00.21 :куан .дирю .днак .  –  .С 
.8  
  . – .9 .С  

4  :.виД .М окнепраК  аважред авоварП – ів у укдяроп і ітсонноказ акуропаз й  .яімра андораН // хакьс –  .9991 –  6 
.янтвож  – .6 .С  
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і ”яннеровт і ивитаіцін 1  . онйіцутитснок оговилжав кя ,ітсонноказ ьтсінніц ,мітВ -

сед ещ ондіхбоен ,упицнирп огововарп я икт с в итавуждревту вікор в  ітсомоді

 ендалкс іловод важред хикьснядартсоп ялд еЦ .нядаморг яннадваз екжав й 2. 

кзя'вобо хинйіцутитснок котивзоР  .івтсвадоноказ умончотоп в ві  ялсіП

 икорк імогав інелборз ітсонжелазен юонїаркУ яттубодз умонвитамрон в  

за іннечепзеб  екобилг ощ ,ет ан удялго З .вікзя'вобо хинйіцутитснок їіцазілаер 

до  огой уроз икчот з укзя'вобо огонйіцутитснок огомерко огонжок яннежділс

з еба з  хї вімзінахем хиньлаер ітсонвяан отбот ,мовтсвадоноказ минчотоп ітсонечеп

ідз й  ,ьнежділсод хинйіцатресид хинйітсомас мотемдерп є ,іциткарп ан янненс

ажавв є  минчотоп вікзя'вобо хинвонсо ітсонечепзебаз натс итилсерко миньліцод ом

каз о п ишвиборз ,мовтсвадон янненьлагазу інчитероет індівопдів умоьц ир  і  

нсив о  .икв  

 є инїаркУ ітсонсіліц їоньлаіротирет ат ітсонжелазен ,инзичтіВ тсихаЗ

ок н  инядаморГ .)їіцутитсноК 56 .тс( инїаркУ нядаморг мокзя’вобо минйіцутитс

ркУ а ьсйів яннеждохорп од інтадирп ,ітатс їочіволоч инї  монатс аз ибжулс їовок

дз о  ітатс їочоніж а ,моків і я’вор –  ,юоквотогдіп юовохаф юондівопдів аз жокат 

воп и  71 .тс( мовтсвадоноказ зі ондігз козя'вобо йивокьсйів итавунокив інн

)унокаЗ 3  . З бо йивокьсйів йиньлага о  яннечепзебаз юотем з ясьтєюлвонатсв козя'в

лпмок  віноказ од ондівопдів хинеровту хишні ат инїаркУ лиС хинйорбЗ яннавутке

сйів инїаркУ ь оф хивок р  инїаркУ утсихаз од яннелесан иквотогдіп жокат а ,ьнавум

1 .тс( нокаЗ у ”убжулс увокьсйів і козя'вобо йивокьсйів йиньлагаз орП“ инїаркУ  .)  

онвитамрон минжолоповонсО -  яннавутнемалгер інитсач в мотка мивоварп

 инїаркУ нокаЗ є ибжулс їовокьсйів яннеждохорп укдяроп „  йиньлагаз орП

лс увокьсйів і козя'вобо йивокьсйів у ”убж 4  яннавюлугер евоварп єюнсйідз йикя ,

кьсйів огоньлагаз онвосотс о отем з ибжулс їовокьсйів і укзя'вобо огов  їіцазілаер ю

титснок инїаркУ иманядаморг у  шьліБ .инзичтіВ утсихаз одощ укзя'вобо огонйіц

                                                
1 .Л нидовеоВ  .Д  .ииссоР в итсончил сутатс йиксечидирЮ – .931 .С  
2  :.виД .Ю .О акыдоТ д ,аниширтеП .В .А .дер доП / яифаргоноМ :иицазилаболг хяиволсу в еитсалводораН –  ар

 .ыниаркУ НрПА .дака ,.форп ,.куан .дирю –  5002 ,оварП :вокьраХ – .942 .С  
3 ітсомодіВ // 0002.01.50 дів .дер в инїаркУ нокаЗ :инїаркУ уноробо орП еВ р  .инїаркУ идаР їонвох –  .0002 –  .94 № – 

.024 .тС  
4 аркУ нокаЗ :убжулс увокьсйів і козя'вобо йивокьсйів йиньлагаз орП ї ер в ин в йинйіціфО // 99.20.81 дів .д  кинсі

 .инїаркУ –  .9991 –  .82 № – .9631 .тС  
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хорп кодяроп оньлатед о  ат аварп хї ,ибжулс їовокьсйів иманядаморг яннежд

П онавоьлугерв икзя'вобо о  ибжулс їовокьсйів яннеждохорп орп мяннежол

ажрес ,)имасортам( иматадлос атс і иматн р  ,инїаркУ лиС хинйорбЗ иманиш

ркУ атнедизерП мозакУ минеждревтаз а инї 1  онечабдереп мовтсвадоноказ минниЧ .

іретам жокат а  яннечепзебаз ,я’вородз анорохо ,яннечепзебаз еньл

мирп имилиж йеміс хї вінелч ат віцвобжулсовокьсйів і ощот имяннещ 2. 

 ялд ,ибосО  мінхї ьтичерепус укзя'вобо оговокьсйів яннанокив хикя

ігілер й  мовтсвадоноказ з ондігз хичюід од ьтажелан ікя і мяннанокереп мин

р инїаркУ е  яннавутсирок єаксупод ен хикя яннечворів ,йіцазінагро хинйігіл

аворпаз акя ,убжулс унвитанретьла ан оварп ьтюам ,юєорбз  ьтсімаз ясьтєужд

сйів яннеждохорп ь  дереп укзя'вобо яннанокив ітем ан єам і ибжулс їовокортс їовок

)унокаЗ 1 .тс( мовтсьліпсус 3  є абжулс анвитанретьла мореткарах мїовс аЗ .

рг :юовокьсйівен о  в ,хавонатсу ,хавтсмєирпдіп ан убжулс ьтядохорп инядам

 ,хяіцазінагро реп ощ е  ьтсіньляід ,ітсонсалв йіньланумок оба йінважред у ьтюавуб

с зі аназя’воп хикя о  мотсихаз ,я’вородз юонорохо ,яннелесан мотсихаз миньлаіц

цинвідуб ,ялліквод т оволтиж ,мов - мовтсрадопсог микьсьліс ат миньланумок 4  .  

 ьтюавубан убжулс унвитанретьла ан оварП  ьтюагялдіп ікя ,инядаморг

рп и  її ьтсівилжомен орп иливяаз отсибосо і убжулс увокьсйів увокортс ан увоз

хорп о мяннанокереп минйігілер мінхї ьтичерепус ощ ,їокат кя яннежд 5  ,

емукод н  ат ,ьнанокереп ьтсівидварп илидревтдіп монич мишні оба оньлат

ирп хикя онвосотс .яннешір ендівопдів отянй  

онйіцазінагрО -  ибжулс )їовокьсйівен( їонвитанретьла идасаз івоварп

нзив а „ инїаркУ монокаЗ інеч ”убжулс )увокьсйівен( унвитанретьла орП 6  а ,

                                                
1  иматадлос ибжулс їовокьсйів яннеждохорп орп яннежолоП сортам( а  лиС хинйорбЗ иманишратс і иматнажрес ,)им

рП мозакУ  .втаЗ :инїаркУ е  .инїаркУ кинсів йинйіціфО // 1002.11.70 дів инїаркУ атнедиз –  .1002 –  .64 № – .9302 .тС  
2 дів инїаркУ нокаЗ :йеміс хї вінелч ат віцвобжулсовокьсйів тсихаз йивоварп і йиньлаіцос орП  і .мз зі( 19.21.02 

еВ ітсомодіВ // ).под р  .инїаркУ идаР їонвох –  .1991 –  .51 № – .091 .тС  
3  .инїаркУ кинсів йинйіціфО // 99.20.81 дів .дер в инїаркУ нокаЗ :убжулс )увокьсйівен( унвитанретьла орП –  .9991 – 

 .01 № – .373 .тС  
4 ро ,вонатсу ,втсмєирпдіп кілереП  хикя ан ,ітсонсалв йіньланумок оба йінважред у ьтюавубереп ощ ,йіцазінаг

нретьла итидохорп ьтужом инядаморг а .втаЗ :убжулс унвит  утенібаК юовонатсоП    99.11.01 дів инїаркУ віртсініМ 
 .инїаркУ кинсів йинйіціфО  // –  .9991 –  .54 № – .0422 .тС  

5 ігілер кілереП тсирок єаксупод ен хикя яннечворів ,йіцазінагро хинй у бз яннав утенібаК юовонатсоП  .втаЗ :юєор  
 .инїаркУ кинсів йинйіціфО // 99.11.01 дів инїаркУ віртсініМ –  .9991 –  .54 № – .0422 .тС  

6 9.20.81 дів .дер в инїаркУ нокаЗ :убжулс )увокьсйівен( унвитанретьла орП  .инїаркУ кинсів йинйіціфО // 9 –  .9991 – 
 .01 № – .373 .тС  
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роп я  яннеждохорп кодяроп орп мяннежолоП онавоьлугерв яннеждохорп її код

етьла р тан и сйівен( їонв ибжулс )їовокь 1. 

яннешуроповарп інвитартсінімда орп инїаркУ ускедоК 012 юеттатС  

 яннешуроп аз ьтсіньладівопдів унвитартсінімда онечабдереп

зовокьсйів о  йиньлагаз орп автсвадоноказ имакинвозирп ат иминазя’воб

ьц мірК .убжулс увокьсйів і козя'вобо йивокьсйів ого  огоньланімирК 91 молідзор ,

к тсв инїаркУ ускедо а иничолз івокьсйів аз ьтсіньладівопдів аньланімирк анелвон . 

 дів идоход ьтюумирто ікя ,бісо козя'вобо є хинйіцутитснок зі миндО

дурт о  итарб ,лережд хишні жокат а ,ітсоньляід їочровт і їоньлауткелетні ,їов

ьтсачу  і віктадоп италпс мохялш вітеждюб оговецсім ат огонважред іннавумроф у 

.віробз  

„ инїаркУ нокаЗ ”яннавуктадопо уметсис орП 2  итавадоп нядаморг єузя’вобоз 

ралкед вінагро хинважред хишні ат вінагро хивоктадоп хинважред од а  ішні ат їіц

оп ,ітсомодів ат итнемукод  ;віробз і віктадоп юоталпс і мяннелсичбо зі іназя’в

 ;инімрет моноказ інелвонатсв у віробз і віктадоп имус інжелан итавучалпс

 яннежетсбо од вінагро хивоктадоп хинважред бісо хиводасоп итаксупод

мирп і азя’воп ич відоход яннажредо ялд ясьтюувотсирокив ощ ,ьнещ  з ін

 і яннелсичбо ьнатип з корівереп ялд жокат а ,яннавуктадопо віткє’бо мяннамирту

доп италпс а .)9 .тс( віробз і вікт  

 котадоп ьтюучалпс инядаморГ  відоход хїовс зі ондівопдів   унокаЗ од

”бісо хинчизіф відоход з котадоп орП„ инїаркУ 3 яназ дів ибосо інчизіф а ,  ятт

й ещ ютсіньляід юокьцинмєирпдіп  утеркеД од ондівопдів К а  віртсініМ утеніб

”нядаморг з котадоп йивоктубирп орП“ инїаркУ 4 ртснІ ат у  йивоктубирп орП“ їіцк

”нядаморг з котадоп 5 царп ощ ,ибосо інчизіФ . ю  уровогод оговодурт хавому ан ьтю

 інчизіф ат ,)уткартнок(  ондігз )игулсоп( итобор ьтюунокив ощ ,ибосо  з оньлівиц -
                                                

1  утенібаК юовонатсоП  .втаЗ :ибжулс )їовокьсйівен( їонвитанретьла яннеждохорп кодяроп орп яннежолоП
фО // 99.11.01 дів инїаркУ віртсініМ і  .инїаркУ кинсів йинйіц –  .9991 –  .54 № – .0422 .тС  

2 сис орП  .инїаркУ идаР їонвохреВ ітсомодіВ // ).под і .мз зі( 79.20.81 дів .дер в инїаркУ нокаЗ :яннавуктадопо умет
–  .7991 –  .61 № – .911 .тС  
3  .ниїаркУ идаР їонвохреВ ітсомодіВ // 3002.50.22 дів инїаркУ нокаЗ :бісо хинчизіф відоход з котадоп орП –  .3002 – 

 .73 № – .803 .тС  
4 доп йивоктубирп орП утенібаК теркеД :нядаморг з кота  їонвохреВ ітсомодіВ // 29.21.62 дів инїаркУ віртсініМ 
Ра  .инїаркУ ид –  .3991 –  .01 № – .77 .тС  
5 ні їовоктадоп їонважред їонволоГ мозакаН  .втаЗ :”нядаморг з котадоп йивоктубирп орП“ яіцкуртснІ  дів їіцкепс

 .)автсьлетадоноказ .таметсис .бС( ссензиБ // ).под і .мз зі( 21 № .р 39.40.12 –  .1002 – .)054( 53 №  
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мивоварп и маровогод в ,и пс хичровт инелч ілсич умот і  ,икинвіцарп ічровт ,кол  ікя

коліпс хичровт иманелч є ен , ат і н чалпс іназя’вобоз . у  евокзя’вобо ан рібз итав

яннавухартс енйіснеп енважред 1  ан рібз ат яннавухартс еньлаіцос евокзя’вобо 2  .

 ондігз інїаркУ в інавортсєераз ьтюам ікя ,инядаморГ мовтсвадоноказ миннич з  

ибосаз інтропснарт інсалв , доп ьтюучалпс а  вібосаз хинтропснарт вікинсалв з кот

інахем і нишам хиндіхомас хишні ат з вім 3.  

укдапив У инядаморг ощкя  ,имачавутсирокелмез оба ілмез имакинсалв є 

 ондігз инов „ инїаркУ монокаЗ зі ”юлмез аз уталп орП 4  итавучалпс іннивоп 

зе  ен инов ощкя ,инядаморг є лесиморп ан уктадоп имакинталП .котадоп йиньлем

аметсисен ьтююнсйідз ат автцинмєирпдіп иткє’бус кя інавортсєераз  йинчит

рп о віравот ,йечер ,їіцкудорп хинелпук ат хинелборереп ,хинелвотогив жад 5  ощкЯ .

 з ондігз їокьцинмєирпдіп од унесендів ,ьтсіньляід ьтююнсйідз инядаморг

адоноказ в рібз йинзицка ат ьтсітрав унадод ан котадоп ьтюучалпс инов ,мовтс 6  а ,

у жокат дапив хикяед  хак – нвідас ,автсрадаргонив котивзор ан рібз и  і автц

мх е автцинрял 7. 

 инядаморГ –  ьтюувотсирокив ікя ,ітсоньляід їокьцинмєирпдіп иткє’бус 

рп а  имакинталп є исуіратон інтавирп ,итаковда жокат а ,вікинвіцарп хинамйан юц

тс енйіснеп енважред евокзя’вобо ан віробз  еньлаіцос евокзя’вобо і яннавухар

.яннавухартс  

 ,огоьц мірК .хинважредоньлагаз од ьтажелан иробз і иктадоп інавзанещиВ

 .)іжеталп івокзя’вобо( иробз і иктадоп івецсім итавучалпс ьтюам инядаморг

                                                
1 ркУ нокаЗ :яннавухартс енйіснеп енважред евокзя’вобо ан рібз орП а  ітсомодіВ // ).под і .мз зі( 79.60.62 дів инї

 .инїаркУ идаР їонвохреВ – .7991  –  .73 № – .732 .тС  
2  ітсомодіВ // ).под і .мз зі( 79.70.62 дів .дер в инїаркУ нокаЗ :яннавухартс еньлаіцос евокзя’вобо ан рібз орП

ркУ идаР їонвохреВ а  .инї –  .7991 –  .73 № – .832 .тС  
3  нишам хиндіхомас хишні ат вібосаз хинтропснарт вікинсалв з котадоп орП  дів .дер в инїаркУ нокаЗ :вімзінахем і

діВ // ).под і .мз зі( 79.20.81 о  .инїаркУ идаР їонвохреВ ітсом –  .7991  –  .51 № – .711 .тС  
4  .инїаркУ идаР їонвохреВ ітсомодіВ // ).под і .мз зі( 69.90.91 дів .дер в инїаркУ нокаЗ :юлмез аз уталп орП –  .6991 – 

 .54 № – .832 .тС  
5 адоп орП утенібаК теркеД :лесиморп ан кот діВ // 39.30.71 дів  инїаркУ віртсініМ о  .инїаркУ идаР їонвохреВ ітсом
–  .3991 –  .91 № – .82 .тС  
6 ркУ идаР їонвохреВ ітсомодіВ // ).под і .мз зі( 79.40.30 дів инїаркУ нокаЗ :ьтсітрав унадод ан котадоп орП а  .инї – 

 .7991 –  .12 № –  ;651 .тС рП утенібаК теркеД :рібз йинзицка о діВ // 29.21.62 дів инїаркУ віртсініМ о  їонвохреВ ітсом
 .инїаркУ идаР –  .3991 –  .01 № – .28 .тС  

7 / 99.40.90 дів инїаркУ нокаЗ :автцинрялемх і автцинвідас ,автсрадаргонив котивзор ан рібз орП  ітсомодіВ /
хреВ о  .инїаркУ идаР їонв –  .9991 – 02 № -  .12 – .191 .тС  
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іМ с кУ віртсініМ утенібаК мотеркеД інечанзив иробз і иктадоп івец  орП“ инїар

”иробз і иктадоп івецсім 1  .  

 анелвонатсв яннешуроповарп інвитартсінімда орп инїаркУ москедоК

оход орп йіцаралкед яннадоп дів яннелиху аз ьтсіньладівопдів анвитартсінімда  ид

161 .тс( -1 к миньланімирК а ,) инїаркУ москедо  – елиху аз ьтсіньладівопдів нн  дів я

.)212 .тс( віжеталп хивокзя’вобо хишні ,віробз ,віктадоп италпс  

 6 .ч ат 31 .тс 4 .ч інечабдереп ітсонсалв одощ инїаркУ нядаморг икзя'вобО

 иноВ .инїаркУ їіцутитсноК 14 .тс інавозілатед онвитамрон хишні в -  хивоварп

п їовс ичююнсйідз ,кинсалв ,каТ .хатка  идокш итавадваз ен йиназя’вобоз ,авар

каз інавюнорохо ат аварп итавушуроп ен ,ущиводерес умоьншилокван о  мон

 і варп хїовс інненсйідз ирП .иважред і бісо хинчидирю ,нядаморг исеретні

 дасаз хиньларом жокат итавужредод йиназя’вобоз кинсалв вікзя'вобо іннанокив

)унокаЗ 4 .тс 5 .п( автсьліпсус 2 нежок ,огоьц мірК .  йиназя’вобоз нинядаморг 

есв нчіб  хї итяирпс ,исрусер ішні ат індов ,рітсорп йиняртівоп ,юлмез итянорохо о

 .автсьліпсус яттиж і яттиж оговс ивонсоошреп кя юннелвондів  

ьлатед шьліБ ьлемеЗ ьтитсім яннежолоп ін к йин инїаркУ скедо 3  з ондігз ,

 аз яннатсирокив хї итавучепзебаз іназя’вобоз конялід хиньлемез икинсалв микя

 орп инїаркУ автсвадоноказ гомив яситавужредод ;мяннечанзирп мивоьліц

рохо о  варп итавушуроп ен ;котадоп йиньлемез итавучалпс онсачєовс ;ялліквод ун

алв с .)19 .тс( ощот вічавутсирокелмез ат конялід хинжімус вікин  

 удокш итавюідопаз ен огонжок єузя’вобоз инїаркУ їіцутитсноК 66 яттатС

 жокат икзя'вобо іЦ .иктибз інадваз итавуводокшдів ,інищдапс йінрутьлук ,ідорирп

.івтсвадоноказ умоннич в інавоьлугеру  

каЗ ,каТ ”ащиводерес огондорирп огоьншилокван унорохо орП“ инїаркУ но 4 

вотсирокив оньланоіцар ,итянорохо ,удорирп итгереб нядаморг єузя’вобоз у  її итав

                                                
1  івецсім орП утенібаК теркеД :иробз і иктадоп  їонвохреВ ітсомодіВ // ).под і .мз зі( 39.50.02 дів инїаркУ віртсініМ 

 .инїаркУ идаР –  .3991 –  .03 № – .633 .тС  
2 в инїаркУ нокаЗ :ьтсінсалв орП  .инїаркУ идаР їонвохреВ ітсомодіВ // ).под і .мз зі( 19.20.70 ді –  .1991 –  .02 № –  .тС 

942 . 
3 ів йинйіціфО // 1002.01.52 дів инїаркУ нокаЗ :инїаркУ скедок йиньлемеЗ с  .инїаркУ кин –  .1002 –  .64 № – .8302 .тС  
4 :ащиводерес огондорирп огоьншилокван унорохо орП  ітсомодіВ // ).под і .мз зі( 19.60.52 дів РСРУ нокаЗ 

охреВ в  .РСРУ идаР їон –  .1991 –  .14 № – .645 .тС  
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пзеб їончіголоке гомив мяннамиртод зі ьтсіньляід итавюнсйідз ,автстагаб е  ,ик

вітіміл ат вівитамрон хинчіголоке хишні .)унокаЗ 21 .тс( ощот  

 інавотиц ежу ьтятсім имрон ішінтеркнок й ішіньлатед ела ,інчіголанА

по гоньлемеЗ яннежол к йивосіЛ ,инїаркУ ускедок о инїаркУ скедо 1 ркУ нокаЗ , а  инї

„ ”тівс йинниравт орП 2 „ инїаркУ нокаЗ , івоп огонрефсомта унорохо орП т ”яр 3  ,

 инїаркУ нокаЗ ондорирп орП„ - ”инїаркУ дноф йиндівопаз 4  орП„ инїаркУ нокаЗ ,

”нилсор нитнарак 5  огокотсрож дів ниравт тсихаз орП„ инїаркУ нокаЗ ,

”яннеждовоп 6  .  

 вонсО 11 .тс інечабдереп ирутьлук ірефс у нядаморг икзя'вобО

свадоноказ т урутьлук орп инїаркУ ав 7 ’вобоз инядаморГ .  гомив итавужредод :іназя

ич н  яннежеребз орп итабд ;ирутьлук ірефс у ітсоньляід одощ автсвадоноказ огон

 котя’мап інорохо итяирпс ,ирутьлук їондоран йіцидарт ,инищдапс їонрутьлук

іс  идярбо ат їачивз ,їіцидарт ,увом ,урутьлук итажавоп ;ирутьлук ат їірот

аноіцан ль  орп яситавулкіп ;инїаркУ їіротирет ан ьтюавижорп ікя ,нишнем хин

в енчитетсе ихо  йетсонніц од хї яннечулирп ,йетід котивзор йинрутьлук і яннав

вс ат їонянзичтів і  .ирутьлук їовот  

 ьтажелан ікя ,инищдапс їонрутьлук віткє’бо инорохо одощ игомиВ

морг а  ан иманяд п у мї інадереп оба ітсонсалв івар яннавутсирок  нокаЗ єачанзив ,

„ инїаркУ ”инищдапс їонрутьлук унорохо орП 8  ічавутсирок ,кинсалв ,каТ .

зо  итидоворп онсачєовс ,інатс умонжелан в уктя’мап итавумирту :іназя’воб

нз оба яннавунйур ,яннеждокшоп дів итащихаз ,тномер  .ощот яннещи  

инїаркУ яннешуроповарп інвитартсінімда орп ускедоК 7 молідзоР  

пе  яннешуроповарп аз ьтсіньладівопдів анвитартсінімда анечабдер у ірефс  

рохо о  ат їіротсі котя’мап инорохо ,вісрусер хиндорирп яннатсирокив ,идорирп ин
                                                

1  :скедок йивосіЛ  йинйіціфО // .р 6002 .20.8 дів инїаркУ ускедок оговосіЛ од німз яннесенв орп инїаркУ нокаЗ
 .инїаркУ кинсів –   .6002 –  .11 № – 196 .тС . 

2 охреВ ітсомодіВ // 39.30.30 дів инїаркУ нокаЗ :тівс йинниравт орП в  .инїаркУ идаР їон –  .3991 –  .81 № – .191 .тС  
3  .инїаркУ идаР їонвохреВ ітсомодіВ // 1002.60.12 дів инїаркУ нокаЗ :яртівоп огонрефсомта унорохо орП –  .1002 – 

 .84 № – .252 .тС  
4 ондорирп орП -  29 .60.61 дів инїаркУ нокаЗ :инїаркУ дноф йиндівопаз охреВ ітсомодіВ // в  .инїаркУ идаР їон – 

 .2991 – 43 №  . –  .тС 205 . 
5  39.60.03 дів инїаркУ нокаЗ :нилсор нитнарак орП охреВ ітсомодіВ // в  .инїаркУ идаР їон –  .3991 – 43 №  . –  .тС 253 . 
6 ж дів ниравт тсихаз орП  .инїаркУ кинсів йинйіціфО // яннеждовоп огокотсро –   .6002 –  .11 № – 296 .тС . 
7  .инїаркУ идаР їонвохреВ ітсомодіВ // урутьлук орп инїаркУ автсвадоноказ ивонсО –  .2991 –  .12 № – .492 .тС  
8 діВ // 0002.60.80 дів инїаркУ нокаЗ :инищдапс їонрутьлук унорохо орП мо о  .инїаркУ идаР їонвохреВ ітс –  .0002 – 

 .93 № – .336 .тС  
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лук ь ут ланімирК 8 молідзор а ,ир к огонь инїаркУ ускедо  –  аньланімирк

дівопдів а  .ялліквод иторп иничолз аз ьтсіньл  

 ондігЗ  зі  є атівсо яндерес аньлагаз анвоп инїаркУ їіцутитсноК 35 .тс

 і яннавуноіцкнуф идасаз івоснаніф ат інйіцазінагро ,івоварП .юовокзя’вобо

взор и дерес їоньлагаз иметсис укт  вікинсачу икзя'вобо і аварп ,итівсо їоьн

оньлачван - анзив хадалказ хиньлачван хінтівсооньлагаз в усецорп огонвохив  інеч

„ инїаркУ монокаЗ ”утівсо юндерес уньлагаз орП 1 „ инїаркУ монокаЗ , ”утівсо орП 2  ,

онвитамрон имишні - дод є вінчу имакзя’вобО .иматка имивоварп  яннажре

ноказ о  яннідолово екобилг і енчитаметсис ;мрон хинчите ,хиньларом ,автсвад

 ;янвір огонрутьлук огоньлагаз яннещивдіп ,имакчиван иминчиткарп ,имяннанз

 ирП .)35 .тс( утівсо удалказ укдяропзор огоьншіртунв ливарп ,утутатс яннажредод

сіньладівопдів умоьц  имьтід итівсо їоьндерес  їоньлагаз їонвоп яттубодз аз ьт

лкіп огокьсвікьтаб иминелвабзоп ,имьтід а ,вікьтаб хї ан ясьтєадалкоп у  ,яннав –  ан 

ьтююнімаз хї ікя ,бісо ,  6 .тс 5 .п( ясьтюувохив инов ед ,идалказ іньлачван оба 

За унок „ ”утівсо юндерес уньлагаз орП .)   

 їоньлагаз їонвоп имьтід имінхї юттубодз оп вікьтаб икзя'вобо ощ ,омичанзаЗ

 укзя'вобо огокориш шьліб юонитсач є итівсо їоьндерес –  одощ вікьтаб укзя'вобо 

 .инїаркУ їіцутитсноК 15 .тс огонечабдереп ,йетід хінтілонвопен хїовс яннамирту

ц ,дялгоп шан ан ,умоТ  З .йинидє кя ,іскелпмок в итадялгзор ділс козя'вобо йе

ьц о  ондігЗ .овтсвадоноказ еннич і ьтидохив ж ог  зі „ инїаркУ унокаЗ 21 .тс  орП

”автснитид унорохо 3 дівопдів авокандо ясьтєадалкоп вікьтаб з огонжок ан а  ьтсіньл

аБ .инитид котивзор і янначван ,яннавохив аз  ,ьтююнімаз хї ікя ,ибосо оба икьт

зо  ,йинвохуд ,йинчизіф ,я’вородз її орп яситавулкіп ,унитид итавувохив іназя’воб

 її уктивзор ялд ивому інжелан итавюровтс ,янначван ,котивзор йиньларом

рирп о йітсомас од її итавутог ,инитид ьтсіндіг итажавоп ,йетсонбідз хинд  огон

сім ьнежолоп хиц яннеротвоп інвотсімЗ .іцарп ат яттиж  унокаЗ 95 .тс у ясьтят

„ инїаркУ ”утівсо орП „ инїаркУ унокаЗ 92 .тс у ат .”утівсо юндерес уньлагаз орП  

                                                
1 еВ ітсомодіВ // 99.50.31 дів инїаркУ нокаЗ :утівсо юндерес уньлагаз орП р  .инїаркУ идаР їонвох –  .9991 –  .82 № – 

.032 .тС  
2  идаР їонвохреВ ітсомодіВ // 69.30.32 дів .дер в инїаркУ нокаЗ :утівсо орП  .инїаркУ –  .6991 –  .12 № – .48 .тС  
3 автснитид унорохо орП охреВ ітсомодіВ // 1002.40.62 дів инїаркУ нокаЗ : в  .инїаркУ идаР їон –  .1002 –  .03 № –  .тС 

.241  
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 хї яттубодз одощ вікзя'вобо яннанокив дів вікьтаб яннелиху енсілЗ

опен в з їонвоп имьтід имінтілон  юоватсдіп итуб ежом итівсо їоьндерес їоньлага

п ялд о елвабз кандО .варп хикьсвікьтаб хї янн свікьтаб яннелвабзоп ь  є варп хик

мінйарк  модохаз рп аз юокдзіморг іловод ж огот од , о  минвиткефе шьліБ .юорудец

дощ яннелватс огонавонілпицсид од вікьтаб итилихс мобосаз дз о о  имінхї яттуб

 идохаз є итівсо їоьндерес їоньлагаз їонвоп имьтід имінтілонвопен

 увилпв огонвитартсінімда – ладівопдів анвитартсінімда ь  уфартш ідялгив у ьтсін

481 .тс(  яннешуроповарп інвитартсінімда орп инїаркУ ускедоК  .)  

хї ікя ,бісо оба вікьтаб яннелихУ  одощ вікзя'вобо яннанокив дів ,ьтююнімаз 

 йетід хінтілонвопен яннавохив ат янначван ,яттиж вому хиндіхбоен яннечепзебаз

481 .тс( ітсоньладівопдів їонвитартсінімда хї юоватсдіп є   орп инїаркУ ускедоК

яннешуроповарп інвитартсінімда елиху ,огоьц мірК .) н ьтаб ян  яннавохив дів вік

 варп хикьсвікьтаб яннелвабзоп юоватсдіп є йетід (  461 .тс к огонйеміС ускедо  

У инїарк )1  оба хінтілонвопен яннамирту дів вікьтаб яннелиху ж енсілз ,

іннамирту хї ан ьтюавубереп ощ ,йетід хинтадзецарпен , –  їоньланімирк 

дівопдів аль 461 .тс( ітсон инїаркУ КК  .)  

 іназя’вобоз итід інтілонвоп инїаркУ унокаЗ огонвонсО 15 .тс од ондівопдіВ

  йетід икзя'вобо оньлатед шьліБ .вікьтаб хинтадзецарпен хїовс орп яситавулкіп

вікьтаб хинтадзецарпен хїовс одощ йетід хінтілонвопен хїовс одощ вікьтаб ат  

 інечанзив зор йеміС 3 молід к огон инїаркУ ускедо  іназя’вобоз итід ,каТ .

 ьтюучалпс ікя ,итід інтілонвоП .угомопод мї итавадоп і вікьтаб орп яситавулкіп

м ,вікьтаб ан итнеміла о  ітсачу од ітунгятирп итуб ьтуж  ,хатартив хивоктадод в

хинакилкив ктянив о х акжят( иманиватсбо имив  іцарп аталпо ,овтцілак ,аборов

таб аз ьтюадялгод ікя ,бісо ь имак У .).ні ат ,  іненьлівз итуб ьтужом итід угреч юовс 

б одощ вікзя'вобо дів а  модус ощкя ,имин аз удялгод оп тартив янненгятс і вікьт

хикьсвікьтаб яннанокив дів ясилялиху икьтаб ощ ,онелвонатсв едуб  .вікзя'вобо  

 ан вітшок удус мяннешір хинелвонатсв италпс дів яннелиху енсілЗ

рту и  .тс( ітсоньладівопдів їоньланімирк юоватсдіп є вікьтаб хинтадзецарпен яннам

 56 КК .)инїаркУ  

                                                
1 2002 янчіс 01 .втаЗ :инїаркУ скедок йинйеміС  .идаР їонвохреВ ітсомодіВ // .р – 2  .200 –  12 № -  .22 – С 531.т . 
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 хинважред яннавунаш є инїаркУ нядаморг мокзя'вобо минйіцутитсноК

ис м  инїаркУ вілов  ондігЗ .)їіцутитсноК 56 .тс(  зі  инїаркУ їіцутитсноК 02 .тс 6 .ч

 ясьтююлвонатсв яннатсирокив хї кодяроп ат инїаркУ віловмис хинважред сипо

каз о  огонйіцутитснок дів иманитерт амовд кя ешнем ен ясьтєамйирп ощ ,мон

 .инїаркУ идаР їонвохреВ удалкс  дів унімдів аН  хинважред яннелвонатсв усецорп

 огововарп тутитсні ,ясвишреваз ончиткаф індогоьс ан йикя ,инїаркУ віловмис

 єавубереп онвя инїаркУ віловмис хинважред яннатсирокив укдяроп яннавюлугер

 кодяроп мас оьндересопзеБ .яннавумроф оговс іпате умовоктачоп ан

натсирокив  юовонатсоП ясьтєюлугер індогоьс инїаркУ віловмис хинважред ян

нвохреВ Г йинважреД орП„ инїаркУ идаР їо  дів инїаркУ монокаЗ ат ”инїаркУ бре

 имяннежолоп имимерко жокат а ,”инїаркУ нміГ йинважреД орП„ .р 3002.30.60

икзин онвитамрон хинноказдіп - в ,вітка хивоварп РСРУ вісач аз ещ хинедев 1  ,мітВ .

 віловмис хинважред яннатсирокив укдяроп яннавюлугер огововарп аметсис

 ясьтялватс ікя ,магомив ін ,магомив минйіцутитснок ін єадівопдів ен инїаркУ

 .иважред їонйіцутитснок яннавуноіцкнуф хавому в мяттиж оьндересопзеб

індогоьС  минжелан ікя ,віноказ іттянйирп ат іннелборзор у абертоп артсог єунсі 

кодяроп йец б илавюлугерв монич 2. 

икоп кандО яннавунаш хї ,отянйирп ен уноказ огокат  ясьтєучепзебаз 

ажреД дан угуран унчілбуп аз ютсіньладівопдів юоньланімирк в  моропарП мин

жреД ,инїаркУ  .тс( инїаркУ монміГ минважреД оба инїаркУ мобреГ минва 3 К 83 К 

У инїарк ) аз ат П огонважреД яттяндіп енноказен  оба умовокчір ан инїаркУ аропар

КК 933.тс( індус умокьсром  У инїарк )  хинважред од агавоп ощ ,ет ан удялго З .

 віловмис – озя'вобо йиньларом окобилг ец п ясьтєуждоворпус йикя ,к е  иминв

оньларом -  ікя итавувиткє’бо очвадоноказ ,имяннавижереп иминчіголохисп

 б олуб овилжав інокаЗ в ,овилжомен ончиткарп  итилсерко  івопит шьлібйан

пив а икд )їіцаутис(  магомив итадівопдів аннивоп нядаморг акнідевоп хикя в ,

говилбонаш атс о в ажред од яннел в .инїаркУ віловмис хин  исипирп ,далкирпаН 

 огонважреД  яннанокив огончілбуп сач діп инидюл икнідевоп їондіхбоен одощ

                                                
1 .П кюцетС онйіцутитснок :инїаркУ иловмис інважреД -  удуС огонйіцутитсноК кинсіВ // акитсиреткарах авоварп

 .инїаркУ –  .4002 –  .6 № – .901 .С   
2 .П кюцетС онйіцутитснок :инїаркУ иловмис інважреД -  .акитсиреткарах авоварп – .901 .С  
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 інтусирп инїаркУ унміГ огонважреД яннанокив сач діп )1 :емас а ,инїаркУ унміГ

ібу йинволог ьтюамінз иківолоч )2 ;ьтюатсв  ьтюаддів іцвобжулсовокьсйів )3 ;р

ьтсеч увокьсйів 1  ,инїаркУ иловмис інважред орп віноказ ханитсач хинчюлказ У .

 :ощ ,ет орп яннежолоп ититсімзор б олуб анжом ,кюцетС .П єунопорп оншулс кя

тюавубереп ікя ,автснядаморг зеб ибосо ат іцмезоні ,инїаркУ инядаморг  ан ь

 дан мулг ;инїаркУ иловмис інважред итажавоп іннивоп ,инїаркУ їіротирет

 ирп ;укдяроп моноказ умонелвонатсв у ясьтєарак инїаркУ ималовмис иминважред

ьдуб -  абреГ огонважреД ич инїаркУ аропарП огонважреД іннатсирокив умокя

вумиртод оровус ондіхбоен инїаркУ  ирп а ,)віцрізв( вінолате хинелвонатсв ьсита

 инїаркУ унміГ огонважреД іннанокив умончілбуп –  ат утскет огонеждревтаз 

їіцкадер їончизум 2  .  

 овилжав іпате умонсачус ан ощ ,итичанзаз ділс ,енедалкив ичюувомусдіП

 автсвадоноказ юіцазіланоіцутитснок итичепзебаз  яннавюлугер ірефс в

титснок у  яннавутнемалгер хї інитсач в анинядаморг і инидюл вікзя'вобо хинйіц

 увисам огомас яннедевирп ,)їіцутитсноК 29 .тс 1 .п( инїаркУ иманоказ ончюлкив

адоноказ в  ьтсіндівопдів у вітка хич юєіцутитсноК зі  огочвадоноказ ,инїаркУ 

вюлугерв  яннавунаш ,далкирпан( вікзя'вобо хинйіцутитснок хикяед янна

аркУ віловмис хинважред ї  икзя'вобо інйіцутитснок ітсошьліб йїовс У .)ин

юоьнтатсод рім юо  итировог увомз єад ощ ,мовтсвадоноказ минчотоп інечепзебаз 

іцутитснок яннавумроф орп й он -  утутитсні огововарп  .вікзя'вобо хинвонсо Св  ого

сач у .В  .С  п вешукЯ и  яннелпірказ ьтюумирто инисондів івилжав шьлібйаН...“ :вас

нсО в ,хяіцутитсноК в о ...автсвадоноказ хав  ,їіцутитсноК имроН... .хаскедоК 

теркнок віскедоК ,вонсО и  иматка иминноказдіп ясьтююнвопод і ясьтюуз

нвитамрон Ч .уреткарах ого е  утутитсні огововарп юоканзо юончидирю ец зер

 ,уноказ )имрон( умрон унвеп ан ясьтєарипо акя ,мрон ьтсінпукус акат єапутсив

єюялпірказ акя о с  амрон яЦ .инисондів інвон є авумроф юовонсо юововарп н  ян

”мрон ітсонпукус кя утутитсні 3  .  

                                                
1 .П кюцетС ис інважреД онйіцутитснок :инїаркУ иловм -  .акитсиреткарах авоварп – .211.С  
2 П кюцетС онйіцутитснок :инїаркУ иловмис інважреД . -  .акитсиреткарах авоварп – .311.С  
3 .В вешукЯ  .С  .еинедевоварП // атутитсни огововарп иитяноп О  –  .0791 -  .6 № – .С .76  
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зі ичядохиВ онйіцутитснок яннешондіввіпс од удохдіп огонметсис -

 інвонсо )2 ;итутитсні іньларенег )1 :итялідив отянйирп вітутитсні хивоварп

тсні и  ьтюапутсив ощ ,итут итненопмок інруткуртс кя  )3 ;вітутитсні хиньларенег 

 итутитснібус – хажем в яннеровту інйітсомас онсондів  хиньларенег оба хинвонсо 

вітутитсні 1  икзя'вобо інйіцутитснок ,дялгоп шан аН . – іцутитснок ец й он -  йивоварп

енопмок минруткуртс мивилжав є йикя ,упит огонвонсо тутитсні н  мот

анинядаморг і инидюл усутатс огововарп вонсо утутитсні огоньларенег 2. 

б йинйіцутитснІ  .вікзя'вобо хинвонсо їіцазілаер умзінахем кол  ирп  ьтіваН

идирю  хиньлаіцепс иметсис івтсвадоноказ в їонелборзор ербод ітсонвяан ч  хин

вібосаз   анов ощкя ,яситавюнсйідз едуб ен вікзя'вобо хинйіцутитснок яіцазілаер 

 ен  ясьтемитавучепзебаз ро юотобор юонтеркнок м і идалв їонважред вінаг і  оговецс

о хиц ітсоньляід яннавюлугер огововарп ялд миндіхиВ .яннавудярвомас р  є вінаг

йетатс яннежолоп о ікат ощ ,онелвонатсв хикя в ,инїаркУ їіцутитсноК 91 і 6 р  инаг

у ,хаватсдіп ан ешил ьтюід дереп ощ ,бісопс у ат ьнежавонвоп хажем  інечаб

ежтО .инїаркУ иманоказ ат юєіцутитсноК ,  удал огонйіцутитснок пицнирп йец 

йинавомярпс умоньлівод отдан яннагібопаз ан  янненсйідз відотем і мроф уробив 

вонвоп хиндалв овилжав умоТ .ьнежа о хинечанзазещив яннежавонвоп бощ , р  вінаг

ненсйідз юннавутнараг оп  октіч илуб вікзя'вобо хинвонсо хїовс иманядаморг ян

 .інвір умочвадоноказ ан інасипив  

 адаР анвохреВ( їіцнетепмок їоньлагаз инагро ан итялідоп анжом инагро іЦ

 їочванокив инагро ішні ,инїаркУ віртсініМ тенібаК ,инїаркУ тнедизерП ,инїаркУ

инйіцутитсноК ,идалв  з инїаркУ идаР їонвохреВ йинежавонвопУ ,инїаркУ дуС й

с оговецсім инагро ,инагро іннорохооварп ,инидюл варп а  инагро ат )яннавудярвом

 івокьсйів ,їісімок інвозирп ,итаірасімок івокьсйів( їіцнетепмок їоньлаіцепс

тсач и артсінімда івоктадоп ;яннавуднамок хї ат ин  идалказ ;їіцкепсні івоктадоп ,їіц

всо і  .)ирдак інчігогадеп ,яіцкерид ,ит  

укдяроп умонвитаіціні в ясьтюузілаер ощ ,вікзя'вобо ялД ,  є юовилжав 

ляід ь  од ясьтидовз умонвонсо в їокя ьтус ,їіцнетепмок їоньлагаз вінагро ьтсін
                                                

1  :.виД .В ничуЛ  .О ноК с  .рвоС // ытутитсни еынноицутит к ноицутитсно а  .мзил –  .0991 ,РССС НА ПГИ :.М – .С .33  
2 .Л ничнянтеЛ  .І ітсомас кя анинядаморг і инидюл икзя'вобо інвонсО й онйіцутитснок йин -  // тутитсні йивоварп

вжім .псеР :ітсонноказ имелборП і .В .дер .пдіВ / .бз .куан .мод  Я.  .йіцаТ –  .0002 ,инїаркУ .дака .дирю .цаН :вікраХ – 
 .44 .пиВ – .С .84  
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пзебаз е укдяроповарп і ітсонноказ яннеч  хинвонсо ипург ялд а ,івтсьліпсус в 

онрудецорп в ясьтююнсйідз ікя ,вікзя'вобо -   овилбосо ,укдяроп умововарп

ляід є юовилжав ь  .їіцнетепмок їоньлаіцепс вінагро і жокат ьтсін  

 інїаркУ в идалв їочвадоноказ нагро йинидє кя инїаркУ адаР анвохреВ

рп и в ,иноказ єамй  29 .тс 1 .ч 1 .п( нядаморг икзя'вобо інвонсо ясьтюачанзив хикя 

 і иктадоп ,яннавуктадопо уметсис иманоказ ончюлкив єюлвонатсв ;)їіцутитсноК

 віловмис хинважред утсихаз і яннатсирокив кодяроп ,)29 .тс 2 .ч 1 .п( иробз

ркУ а .ощот )29 .тс 2 .ч 4 .п( инї  

 ондігЗ  зі  мотнараг є инїаркУ тнедизерП инїаркУ їіцутитсноК 201 .тс

ажред в  яннажредод ,инїаркУ ітсонсіліц їоньлаіротирет ,утетінеревус огон

 од яннешондів єам еЦ .анинядаморг і инидюл добовс і варп ,инїаркУ їіцутитсноК

ихаз оп укзя'вобо инїаркУ иманядаморг яннанокив  і ітсонжелазен її ,инзичтіВ утс

 .укзя'вобо оговокьсйів яннавубдів ,ітсонсіліц їоньлаіротирет  мяннеждяропзоР

 і мрофер яннероксирп одощ идохаз індалкдівен орП„ инїаркУ атнедизерП

 аз онанзив олуб .р 7991 янпрес 81 дів ”изирк з инїаркУ икімоноке яннедевив

боен  і ,реткарах йиньлівзод алам акя ,иксипорп тутитсні итавусакс ендіх

 ич огонйітсоп хї мецсім аз нядаморг юіцартсєер інїаркУ в итидаворпаз

ннавижорп оговосачмит йичюялмодівоп єам акя ,я  олуб оннивоп еЦ .реткарах 

тарепо і їовилдеварпс ялд вому юннеровтс итяирпс  иманядаморг їіцазілаер їонви

вікзя’вобо хинйіцутитснок имин яннанокив ,добовс і варп хикяед 1  ежу кЯ .

ясолачанзаз  ,  атнедизерП мозакУ инїаркУ  ,далкирпан ,  яннавунашв ан“ 

ис їонважред ,яннеровтоважред огокьснїарку їіротсі їовоківотагаб м  икілов

їаркУ їонжелазен  ат ин ажред од нядаморг игавоп яннавохив юотем з в  хин

инїаркУ віловмис ” тсв а П огонважреД ьнеД онелвон  йикя ,инїаркУ аропар

огонжок янпрес 32 ясьтєуктявс укор 2  . 041 з укзя’вз У -ю  огошреп юецинчір 

ілбуп ч р 5681 янзереб 01 яннанокив огон . еЩ„ унміг огоньланоіцан  алремв ен 

091 ат ”...ялов і ,авалс і инїаркУ -  .М аротизопмок яннеждоран янд дів юецинчір ю

цибреВ ь  ,огок „  яннавохив юотем з  у  ат їіротсі од игавоп ,умзитоіртап нядаморг

                                                
1 евив і мрофер яннероксирп одощ идохаз індалкдівен орП  яннеждяропзоР :изирк з инїаркУ икімоноке яннед

 инїаркУ атнедизерП .р 7991 янпрес 81 дів  .рє’рук йиводярУ // –  .7991 – 551 № -  .651 – .01 .С  
2  .инїаркУ солоГ –  .4002  –  .161№ – .янпрес 82  
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ажред в вмис хин о віл ”  ендівопдів онадив олуб инїаркУ мотнедизерП 

яннеждяропзор 1 атка имиЦ . ереп инїаркУ атнедизерП им д  янненсйідз ясолачаб

скелпмок у аз дох і  ,в ощ ам ил кьцинтівсорп екилев о-  енвохив ечанз н .ян   

 добовс і варп ,инїаркУ їіцутитсноК яннажредод мотнараг ичюапутсиВ

лю  мижер іважред в итировтс йинакилкоп тнедизерП ,анинядаморг і инид

онноказ рп і ітс а  хинйіцутитснок хісв янненсйідз ялд юєітнараг є ощ ,укдяропов

д аН .вікзя'вобо у .Ю укм  .В   їіцутитсноК яннажредод мотнараг ичудуб“ ,акнечакТ

 увилбосо єаргідів иважред авалг ,анинядаморг і инидюл добовс і варп ,инїаркУ

ок яннечепзебаз імзінахем в ьлор  ьлор огой яц і ,ітсонноказ їонйіцутитсн

 ьтсіньлібатс ат ьтсіндє ундіхбоен итавучепзебаз єам нів ощ ,умот в ясьтєавиркзор

 з мозар і уводус і учванокив ,учвадоноказ ан улідоп її хавому в идалв їонважред

”идалв їонважред умзінахем мзіманид мит 2  .  

ініМ тенібаК  ондігз инїаркУ віртс  зі  єучепзебаз унокаЗ огонвонсО 611 .тс

ед р  яннанокив ,инїаркУ ьтсінйітсомас унчімоноке і тетінеревус йинваж

 відохаз єавижв ;)1 .п( инїаркУ атнедизерП вітка ,инїаркУ віноказ і їіцутитсноК

пзебаз одощ е нядаморг і инидюл добовс і варп яннеч  б олуб отрав( )2 .п( ани

ок і ощ ,итадод н  їовоктадоп яннедеворп єучепзебаз ;)вікзя'вобо хинйіцутитс

 їончіголоке ,идорирп инорохо ,ирутьлук і итівсо харефс в икитілоп ,икитілоп

ирокодорирп і икепзеб с  яннечепзебаз одощ идохаз єюнсйідз ;)3 .п( яннавут

дзоноробо ланоіцан і ітсонта ь  ,укдяроп огокьсдаморг ,инїаркУ икепзеб їон

з ибьтороб і .)7 .п( ютсінничолз   инїаркУ віртсініМ тенібаК янчіс 61 р 3002  .

”суботва йиньлікШ„ умаргорП видревтаз 3.   огонталпозеб  огонрялугер яіцазінагрО

од  вінчу  яннезевереп   янначван   ьцсім є  умодод  і  ,імаргорП в ясьтєачанзаз кя ,   

яннечепзебаз  юонитсач  юоводалкс   яттубодз ан нядаморг варп їіцазілаер

   итировтс   угомз    ьтсад    имаргорП яннанокиВ .итівсо їоьндерес їоньлагаз

ялд   ивому  гонрялугер  ітсовецсім  йікьсьліс  у  яннечепзебаз огонталпозеб   о  

хинчігогадеп ат вінчу  умодод  і  янначван  ьцсім  од  яннезевереп  .вікинвіцарп  

ьнадваз хинвонсо зі миндО :є имаргорП    нядаморг   варп   їіцазілаер яннечепзебаз
                                                

1  .рє’рук йиводярУ –  .5002 – .янзереб 4   
2 .Ю окнечакТ  .В куан .дирю .днак ...сид .феротвА  :інїаркУ в ітсонноказ їонйіцутитснок имелборП . – .31 .С  
3 ібаК юовонатсоП .втаЗ :”суботва йиньлікШ„ амаргорП  // 13 № .р 3002 янчіс 61 дів инїаркУ віртсініМ утен

 .инїаркУ кинсів йинйіціфО –  .3002 –  .3 № – .08 .тС  
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і  ьтсінпутсод  ан  агаз яттубодз ьтсінталпозеб .итівсо їоьндерес їоньл  

вуснаніФ ясьтєюнсйідз  имаргорП янна вітшок конухар аз кя  Д  огонважре

з ат вітеждюб хивецсім вітшок конухар аз і кат ,утеждюб   ен ,лережд хишні

мовтсвадоноказ хиненоробаз .  

 унагро огонидє кя инїаркУ удуС огонйіцутитсноК мяннадваз минвонсО

кУ їіцкидсирю їонйіцутитснок  їіцутитсноК автсневохрев яннавутнараг є инїар

)2 .тс( инїаркУ їіротирет йісв ан иважред унокаЗ огонвонсО кя инїаркУ 1  .  яЦ

 вітка ітсонйіцутитснок одощ ьнатип яннешірив мохялш кя ясьтєузілаер яіцкнуф

йіціфо ичюадан і кат ,инїаркУ идалв їончілбуп вінагро хищив  яннечамулт ен

 оп инїаркУ удуС огонйіцутитсноК ітсовилжоМ .инїаркУ віноказ і їіцутитсноК

нежембо овєттус інїаркУ в анинядаморг і инидюл добовс і варп юннечепзебаз і  .

 инїаркУ удуС огонйіцутитсноК од яситатревз іварпв ибосо інчидирю і інчизіФ

іфо ьнатип з ешил  ичюаД .инїаркУ віноказ і їіцутитсноК яннечамулт огонйіц

яннечамулт енйіціфо ,  мопицнирп ясьтєурек инїаркУ дуС йинйіцутитсноК 

 ондівопдів ,аварп автсневохрев  огокя од  ясьтюанзив идобовс і аварп її ,анидюл 

имятсонніц иминьлаіцос имищивйан , тсімз ьтюачанзив ат  ьтсінавомярпс і 

 іннечепзебаз у инїаркУ удуС огонйіцутитсноК ілор онвосотС .иважред ітсоньляід

 інїаркУ в анинядаморг і инидюл вікзя’вобо хинйіцутитснок їіцазілаер

огой акзин угаву ьтюатревирп ьнешір  удуС огонйіцутитсноК іннешіР у ,каТ .

отсил 12 дів инїаркУ  иминьлікш яннавутсирок енталпозеб орп аварпс( .р 2002 адап

)имакинчурдіп 2  їоньлагаз їонвоп ьтсівокзя’вобо ощ ,умот ан ясьтєушологан 

 итировтс іннивоп ікя ,вікьтаб й а ,вінчу ешил ен ясьтєусотс итівсо їоьндерес

ттубодз ат инитид уктивзор ,яннавохив ялд ивому  їоньлагаз їонвоп юен я

 ьтсівилжом итичепзебаз аназя’вобоз акя ,иважред і жокат а ,итівсо їоьндерес

 яннавутсирок енталпозеБ .утівсо юндерес уньлагаз унвоп итам огонжок

 їовокзя’вобо яттубодз йітнараг хинважред з юєіндо є имакинчурдіп иминьлікш

ньлагаз їонвоп  хиньлачван хиньланумок і хинважред в итівсо їоьндерес їо

 дуС йинйіцутитсноК ,катдів а ,хадалказ нзив  яннежолоп иминйіцутитснокен ва
                                                

1 В // 69.01.61 дів инїаркУ нокаЗ :инїаркУ дуС йинйіцутитсноК орП і  .инїаркУ идаР їонвохреВ ітсомод –  .6991 –   № 
 .94 – .272 .тС  

2 С огонйіцутитсноК яннешіР 81 № .р 2002 адапотсил 12 дів инїаркУ уду -  енталпозеб орп аварпс( 2002 / пр
 .инїаркУ кинсів йинйіціфО // имакинчурдіп иминьлікш яннавутсирок –  .2002 –  .84 № – .9812 .тС  
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П  яннавутсирок аз италп  яннелвонатсв орП“ инїаркУ віртсініМ утенібаК ивонатсо

 13 дів ”халокш хінтівсооньлагаз в имакинчурдіп 6991 янпрес  иминпутсан з .р 

їен од иманімз  иминьлікш яннавутсирок аз италп яннелвонатсв інитсач в 

хадалказ хиньланумок і хинважред хінтівсооньлагаз в имакинчурдіп . 

огот   з ичядохиВ  ,  ясьтєутнецка   умошні в  удуС огонйіцутитсноК іннешіР

 инїаркУ іварпс у( орп итівсо ьтсінталпозеб і ьтсінпутсод ощ ,)   і  ьтсінталпозеб 

  хиньланумок  і  хинважред в итівсо їоьндерес їоньлагаз їонвоп  ьтсінпутсод

  іназя'воп   хадалказ хиньлачван емас    ,ютсівокзя'вобо   її   з „  аннивоп  аважред

бо  умонвоп  у  итавуснаніф ецорп  ізяс у  вінчу  янначван  с  огонважреД хажем  

итівсо їоьндерес їоньлагаз утраднатс ”1. 

 добовс і варп хинйіцутитснок мяннажредод аз ьлортнок йикьстнемалраП

 її хажем в і инїаркУ їіротирет ан огонжок варп тсихаз ат анинядаморг і инидюл

івонсо йінйітсоп ан їіцкидсирю  инїаркУ идаР їонвохреВ йинежавонвопУ єюнсйідз 

)унокаЗ 1 .тс( инидюл варп з 2 ідз йикя ,юлортнок огокьстнемалрап юотеМ . й  єюнс

едод ,анинядаморг і инидюл добовс і варп тсихаз є ,йинежавонвопУ р  ат яннаж

жред иманагро анинядаморг і инидюл добовс і варп од агавоп  і идалв їонва

ім с рпс оба добовс і варп мяннешуроп яннагібопаз ,яннавудярвомас оговец и  яння

оноп хї в 2 .тс( юннел унокаЗ  і варп хїовс мотсихаз аз яситатревз оварп єам нежоК .)

 35 .тс 3 .ч( инидюл варп з инїаркУ идаР їонвохреВ огонежавонвопУ од добовс

титсноК уц  їіцазілаер ирп добовс і варп огой іннешуроп ирп і ілсич умот у ,)їі

іцутитснок й  .вікзя'вобо хин їонвиткефе шьліб ялд яіцизопорп ясьтєадив юоншулС  

 умововарп оп инидюл варп з инїаркУ идаР їонвохреВ огонежавонвопУ ітсоньляід

 пург хиньлаіцос хинтеркнок утсихаз яннелесан итипірказ очвадоноказ  идасоп 

вікинпутсаз огой 3 вінемсдубмо хинавозілаіцепс оба 4  варп утсихаз оп ,амеркоз ,

.віцвобжулсовокьсйів   яннежавонвоп їовс ичююнсйідз ,огоьц мірК

                                                
1 яннешіР  .р 4002 янзереб 4 дів инїаркУ удуС огонйіцутитсноК 5 № –  4002 / пр д орп аварпс(  і ьтсінпутсо

)итівсо ьтсінталпозеб  .инїаркУ кинсів  йинйіціфО // –  .4002 –  .11 № – .476 .тС  
2 аркУ нокаЗ :инидюл варп з инїаркУ идаР їонвохреВ огонежавонвопУ орП ї  кинсів йинйіціфО // 79.21.32 дів ин

 .инїаркУ –  .8991 –  .1 № – .5 .тС  
3  :.виД .Г .Ю шабараБ раП онйіцутитснок( інїаркУ в ьлортнок йикьстнемал -  .яіфаргоноМ :)ткепса йивоварп –  .С 

.551  
4  :.виД .В .О  кялецраМ онйіцутитсноК -  акьснїарку ат дівсод йивотівс :анамсдубмо утутитсні сутатс йивоварп

д ...сид .феротвА :ьледом - йиньланоіцаН / 20.00.21 :куан .дирю ар  .варпс хіншіртунв тетисревіну –  .4002 ,вікраХ – 
.7 .С  
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в“ йинежавонвопУ и  яннечепзебаз імзінахем у тнемеле йивєттус кя єапутс

цутитснок з їонйі а ”ітсоннок 1. 

 їіцазілаер умзінахем іцолб умонйіцутитсні в ецсім евилбосО

іцутитснок й  инагро і идалв їочванокив инагро івецсім ьтюадісоп вікзя'вобо хин

с оговецсім а  инов ,яннелесан од минежилбан шьлібйан ичудуБ .яннавудярвом

сопзеб ьтуреб е у ьтсачу юндер іннечепзебаз  хинвонсо иманядаморг їіцазілаер 

лбосо ,вікзя'вобо и онрудецорп в ясьтююнсйідз ікя ,хит ов - .укдяроп умововарп  

 ондігЗ  зі  яннавудярвомас оговецсім инагро инїаркУ їіцутитсноК 341 .тс

тсв а ркеД 81 .тс од ондівопдів а ,иробз і иктадоп івецсім ьтююлвон  утенібаК уте

ініМ с   кодяроп жокат ьтюачанзив инов ”иробз і иктадоп івецсім орП“ инїаркУ вірт

италпс хї 2  итавуждаворпаз оварп ьтюам яннавудярвомас оговецсім инагрО .

гьліп о  і иктадоп івецсім итавувосакс ,икватс івоктадоп ів иробз  хї дів итяньлівз оба 

еп италпс  .вікинталп їірогетак інв  

 є инїаркУ ітсонсіліц їоньлаіротирет ат ітсонжелазен ,инзичтіВ тсихаЗ

бо о  убжулс увокьсйів ьтюавубдів инїаркУ инядаморГ .нядаморг її мокзя'в

 яннедев онедалкоп яннавудярвомас оговецсім инагро аН .уноказ од ондівопдів

оньланосреп - вреп  йікьсьліс у вікинвозирп і хиназя’вобозовокьсйів укілбо огонни

)унокаЗ 43 .тс 3 .п( ітсовецсім 3 онвитартсінімда В . -  ед ,хяцинидо хиньлаіротирет

ів єамен й  итащівопс іназя’вобоз дар инагро індівопдів ,вітаірасімок хивокьс

зовокьсйів о рп вікинвозирп ат хиназя’воб  ,итаірасімок івокьсйів у килкив хї о

р итялмодівоп а  утобор ан яттянйирп орп итаірасімок івокьсйів )ікьсім( інной

лівз і )янначван( ь  вікинвозирп ат хиназя’вобозовокьсйів )янначван( итобор з яннен

каЗ 83 .тс 1 .п( о івецсім і яннавудярвомас оговецсім инагрО .)ун  інважред 

а ьтуреб їіцартсінімда к  оговокьсйів огоньлагаз іннечепзебаз у ьтсачу унвит

14 .тс( нядаморг янначван унокаЗ  итаірасімок івокьсйів ьтюучепзебаз иноВ .)

г иминбосдіп ,имакнидуб имивобжулс о  і имяннещімирп имикьсрадопс

віткнуп хинвозирп ялд имяннещімирп 34 .тс 3 .п( ощот унокаЗ  .)  

                                                
1 .Ю окнечакТ  .В А  :інїаркУ в ітсонноказ їонйіцутитснок имелборП .куан .дирю .днак ...сид .феротв  – .51 .С  
2  івецсім орП утенібаК теркеД :иробз і иктадоп  ).под і .мз зі( 39.50.02 дів инїаркУ віртсініМ  їонвохреВ ітсомодіВ //

 .инїаркУ идаР –  .3991 –  .03 № – .633 .тС  
3 аркУ нокаЗ :убжулс увокьсйів і козя'вобо йивокьсйів йиньлагаз орП ї  в ин в йинйіціфО // 99.20.81 дів .дер  кинсі

 .инїаркУ –  .9991 –  .82 № – .9631 .тС  
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 ондігЗ  зі „ инїаркУ унокаЗ 23 .тс ”інїаркУ в яннавудярвомас евецсім орП 1  од 

 дар хикьсім ,хинщилес ,хикьсьліс вінагро хичванокив ьнежавонвоп хинсалв

 итівсо їоьндерес їоньлагаз їонвоп имінтілонвопен яттубодз яннечепзебаз ьтажелан

 ялд вому хиндіхбоен яннеровтс ,)1 .п( итівсо имадалказ яннілварпу ;)2 .п(

хив о няирпс ,ідолом ,йетід яннав азоп і хиньлікшод ітсоньляід ян  хиньлікш

оньлачван -  хиньлачван хінтівсооньлагаз ирп яннеровтс ;)2 .п( відалказ хинвохив

к хадалказ о оф ітсонсалв їоньланум  аз янначван оговокзя’вобооньлагаз удн

м вітшок конухар і  огонрялугер яннечепзебаз ;)3 .п( утеждюб оговецс

 дяр ат )4 .п( вірялокш умодод і янначван яцсім од яннезевдіп огонвотшокзеб

ед івецсіМ .ьнежавонвоп хишні р  ьтюунокив угреч юовс в їіцартсінімда інваж

горп  ьтююнсйідз ,итівсо їоьндерес їоньлагаз їонвоп ітсовокзя’вобо одощ имар

за  ,ирутьлук ,я’вородз инорохо ,итівсо ,икуан имадалказ овтцинвірек еньлаг

оньлаіретам ,яннілварпу хї ирефс од ьтажелан ощ ,утропс і ирутьлукзіф -  евоснаніф

3 .п( відалказ хиц яннечепзебаз каЗ 22 .тс о )ун 2  .  

 їонважред вінагро хивецсім ат яннавудярвомас оговецсім вінагро ьтсіньляіД

 в ясьтюузілаер ікя ,вікзя'вобо хинйіцутитснок юннечепзебаз оп идалв їочванокив

укдяроп умонвитаіціні ,  і ітсонноказ яннечепзебаз од ,ітус оп ,ясьтидовз 

поварп о укдяр онвитартсінімда йіндівопдів ан -  янненсйідз ,іцинидо йіньлаіротирет

ртнок о  їіцутитсноК 911 .тс( автсвадоноказ мяннажредод аз йіцкнуф хиньл

 їокьсдаморг инорохо одощ відохаз янненсйідз ьтюучепзебаз иноВ .)инїаркУ

кьсдаморг ,икепзеб о чолз із ибьтороб ,укдяроп ог  їіцазінагро одощ ;)2 .п( ютсінни

мрофні огововарп у  .тс( яннелесан яннавохив і яннав „ инїаркУ унокаЗ 52  орП

мда інважред івецсім і ”їіцартсін  яннечепзебаз одощ ьнежавонвоп олок екориШ .)

,варп инорохо ,укдяроповарп і ітсонноказ яннавудярвомас оговецсім иманагро  

тні хинноказ і добовс е п нядаморг вісер е  орП“ инїаркУ унокаЗ 83 .тс онечабдер

.”інїаркУ в яннавудярвомас евецсім  

  є вікзя'вобо хинйіцутитснок янненсйідз яннечепзебаз іткепса в юовилжаВ

ртсінімда інважред івецсім ,каТ .вінагро хинечанзещив яіцкнуф аньлортнок  в їіца
                                                

1 окаЗ :інїаркУ в яннавудярвомас евецсім орП діВ // 79.50.12 дів инїаркУ н о  .инїаркУ идаР їонвохреВ ітсом –  .7991 – 
 .42 № – .071 .тС  

2 В // 99.40.90 дів инїаркУ нокаЗ :їіцартсінімда інважред івецсім орП і  .инїаркУ идаР їонвохреВ ітсомод –  .9991 –  № 
02 -  .12 – .091 .тС  
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 хиндівопдів ан ьтююнсйідз ,инїаркУ иманоказ і юєіцутитсноК хинечанзив ,хажем

 ,рдан ,вісіл ,ьлемез юонорохо і мяннатсирокив аз ьлортнок йинажред хяіротирет

яртівоп огонрефсомта ,идов ,  хиндорирп хишні ат утівс огонниравт ат огоннилсор 

норохо ;вісрусер  і хинратінас мяннажредод ;ирутьлук ат їіротсі котя’мап юо

тев е ( ощот ливарп хинранир „ инїаркУ унокаЗ 61 .тс  евецсім орП

авудярвомас н ”ян  .)  

 ьтюадісоп їіцнетепмок їоньлагаз вінагро іметсис в ецсім емеркО

хооварп о с ясьтюялідив овилбосо хикя дерес ,инагро іннор  ,арутарукорп ,ду

 .яіцілім  

 ондігз ощ ,ет ан ичюажавзеН монокаЗ минвонсО з  ен арутарукорп инїаркУ 

ви  і їіцутитсноК інїаркУ в мяннажредод аз удялган огоньлагаз юіцкнуф єунок

каз о  юіцкнуф итавунокив єужводорп анов ьнежолоп хиндіхереП од ондівопдів ,він

на  удялг  .)9 .п( віноказ мяннавусотсаз і мяннажредод аз  

 віноказ мяннажредод аз дялган онесендів моноказ ирутарукорп йіцкнуф оД

 имиводасоп ,имяіцазінагро ,имавонатсу ,имавтсмєирпдіп ,иманагро амісу

босо а гро віпицнирп од а ,)5 .тс 1 .п( иманядаморг ,им яід і їіцазіна  ітсоньл –  тсихаз 

у м е  дереп ітсонвір хї хадасаз ан нядаморг добовс і варп їіцнетепмок їєовс хаж

 инов б огок дів ,уноказ ьнешуроп янненусу од відохаз яттижв ;)6 .тс 3 .п( моноказ

хив ен о  моноказ умонелвонатсв у янненгятирп і варп хинешуроп яннелвоноп ,илид

оп яр д )6 .тс 4 .п( яннешуроп іц илитсупод ікя ,бісо ітсоньладівопдів од ук 1.  .В .М 

 ьтижелан хавому хинсачус в ірутарукорп„ ощ ,ьтидовод овилнокереп атюсоК

”...укдяроповарп і ітсонноказ іннечепзебаз у ьлор авилбосо 2. 

в шьліб і інечабдереп мовтсвадоноказ минниЧ  яннежавонвоп ікьзу

рукорп а  хикяед їіцазілаер яннечепзебаз єндересопзеб ан інавомярпс ,ирут

тснок и  орп автсвадоноказ мяннажредод аз дялган ,амеркоз ,вікзя'вобо хинйіцут

локван унорохо и )унокаЗ 73 .тс( ащиводерес огондорирп огоьнш 3  .  

                                                
1  дів инїаркУ нокаЗ :урутарукорп орП омодіВ // ).под і .мз зі( 19.11.50 с  .инїаркУ идаР їонвохреВ іт –  .1991 –  .35 № – 

.397 .тС  
2 .В .М атюсоК  .иважред їововарп їончитаркомед иводубоп хавому в ирутарукорп уктивзор ихялш ат имелборП – 

 .2002 ,вікраХ – .5 .С  
3  огондорирп огоьншилокван унорохо орП  ітсомодіВ // ).под і .мз зі( 19.60.52 дів РСРУ нокаЗ :ащиводерес

охреВ в  .РСРУ идаР їон –  .1991 –  .14 № – .645 .тС  
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араг у ьлор увилжав шнем еН  ьтюіргідів вікзя'вобо хинйіцутитснок іннавутн

 инагро іннорохооварп ішні й –  .варпс хіншіртунв автсретсініМ инагро ат дус  

 енрімесв ан анавомярпс яддусоварп інненсйідз ирп удус ьтсіньляіД

імз ц орг єувохив дус ютсіньляід юєовС .укдяроповарп і ітсонноказ яннен  у нядам

 і їіцутитсноК яннанокив огоньлихуен і огончот ,інищвікьтаБ ітсонаддів ісуд

 огонважред од яннелватс огонсеч ,іцарп инілпицсид яннажредод ,инїаркУ віноказ

рг і о )унокаЗ 3 .тс( нядаморг ітсондіг і ітсеч ,варп од игавоп ,укзя'вобо огокьсдам 1  .  

иминвонсО ондігз їіцілім имяннадваз зі ”юіцілім орП" инїаркУ унокаЗ 2 .тс 2 

 і варп хї тсихаз ,нядаморг икепзеб їотсибосо яннечепзебаз є огошні огоьсу мірк

енипирп хї ат мяннешуроповарп яннагібопаз ;вісеретні хинноказ ,добовс н  ;ян

п огокьсдаморг яннечепзебаз і анорохо м яннадваз іЦ .ощот укдяро і  їен ялд є їіціл

та  .)унокаЗ 01 .тс( мокзя’вобо жок  

 ,инагро іннорохооварп ощ ,итавутатснок анжом ,енедалкив ичюувомусдіП

 юіцазілаер ьтюучепзебаз ,їіцнетепмок їоньлагаз вінагро иметсис од ичядохв

рг о кзя'вобо хинйіцутитснок иманядам  іважред в яннеждревту мохялш ві

 вікиншуроп хинйіцнетоп ан мовилпв минвитневерп ,укдяроповарп і ітсонноказ

іцутитснок й  ітсонаддів ісуд у инїаркУ нядаморг мяннавохив ,вікзя'вобо хин

от ,інищвікьтаБ ч  ,инїаркУ віноказ і їіцутитсноК яннанокив огоньлихуен і огон

д ицсид яннажредо п  хишні ітсондіг і ітсеч ,добовс і варп од игавоп ,іцарп иніл

 .нядаморг  

 яннеровту ан унавомярпс ,укитілоп ьтидоворп аважред акьснїаркУ

іцепс а  хинйіцутитснок янненсйідз итичепзебаз хинакилкоп ,вінагро хиньл

ецорп в ясьтюузілаер ікя ,вікзя'вобо онруд -  ділс алсич хї оД .укдяроп умововарп

 ,иноробо автсретсініМ ідалкс у итамоккьсйів ,ибжулс їовоктадоп инагро итсендів

 ікяед ат инїаркУ итівсо автсретсініМ ідалкс у идалказ іньлачван інтівсооньлагаз

 .ішні  

укзя'вобо огонйіцутитснок юіцазілаер итичепзебаЗ  ититалп нядаморг 

адоп т  иметсис оД .ибжулс їовоктадоп їонважред инагро інакилкоп иробз і ик

                                                
1 В // ).под і .мз зі( 18.60.50 дів РСРУ нокаЗ :инїаркУ йіртсуодус орП і  .РСРУ идаР їонвохреВ ітсомод –  .1891 –  .42 № 
– .753 .тС  
2 З :юіцілім орП В // ).под і .мз зі( 09.21.02 дів инїаркУ нока і  .идаР їонвохреВ ітсомод –  .1991 –  .4  № – .02 .тС  
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 авоктадоп анважреД :ьтажелан ибжулс їовоктадоп їонважред вінагро

ркУ яіцартсінімда а  іцілбупсеР йінмонотвА в їіцартсінімда івоктадоп інважред ,инї

тсім ,хятсалбо ,мирК  в їіцкепсні івоктадоп інважред ,ілопотсавеС ат івєиК ха

)унокаЗ 1 .тс( хатсім у ханойар ,)ялопотсавеС ат авєиК тсім мірк( хатсім ,ханойар 1  .  

 янненсйідз :є ибжулс їовоктадоп їонважред вінагро имяннадваз иминвонсО

адоноказ оговоктадоп мяннажредод аз юлортнок  ,автсв   ,яннелсичбо  ютсіньливарп

   відноф   хивоьліц   хинважред    ,вітеждюб од   италпс   ютсінсачєовс  і  юотонвоп

 одощ йіцизопорп яннесенв ;)віжеталп хивокзя'вобо( віробз і віктадоп

ноксодв а онвитамрон яттянйирп ;автсвадоноказ оговоктадоп яннел - ивоварп   х

тем і вітка о   ат  яннавумроф ;яннавуктадопо ьнатип з йіцаднемокер хинчид

ажреД  яннедев в  бісо хинчизіф  уртсєер  огон –  2 .тс( ощот віктадоп  вікинталп 

.)унокаЗ  

 монагро миньлартнец є инїаркУ яіцартсінімда авоктадоп анважреД

кив о миньлаіцепс із идалв їочван )1 .п( мосутатс 2 нуф іннелсич єюнсйідз аноВ . к  ,їіц

у хикя з иминволог  янненсйідз( аньлортнок :є яннежділсод огошан ітскетнок 

ок н  ,яннелсичбо ютсіньливарп ,автсвадоноказ оговоктадоп мяннажредод аз юлорт

ц хинважред ,вітеждюб од италпс ютсінсачєовс і юотонвоп  відноф хивоьлі

адоп т  имакинталп ітсонавогробаз їовоктадоп мяннешагоп аз ьлортнок ;)віробз і вік

по  ат огонавоксіфнок юєіцазілаер ат юокніцо ,мяннагіребз ,мокілбо аз ;віктад

елан огошні ж онвитамрон  яттянйирп( ачровтомрон ;анйам іважред огон -  хивоварп

м і вітка те о  аньлавюнся’зор ;)яннавуктадопо ьнатип з йіцаднемокер хинчид

з янненся’зор( а  3 .п( анчиткаліфорп ;)яннавуктадопо ьнатип з автсвадонок

.)яннежолоП  

 юлортнок  їіцкнуф ьтююнсйідз ,угреч юовс в ,їіцкепсні івоктадоп інважреД

доп орп автсвадоноказ мяннажредод аз  вікинталп кілбо ьтюучепзебаз ,икта

адоп т  бісо хинчизіф юіцартсєер ьтююнсйідз ,вік –  хишні ат віктадоп вікинталп 

 віктадоп имакинталп яннадан ьтсінсачєовс ьтююлортнок ;віжеталп хивокзя’вобо

                                                
1 лс увоктадоп унважред орП" инїаркУ унокаЗ од німз яннесенв орП у  // 89.20.50 дів инїаркУ нокаЗ :”інїаркУ  в убж

 .инїаркУ идаР їонвохреВ ітсомодіВ –  .8991   – №  .92 – .091 .тС  
2  // 0002.70.31 дів инїаркУ атнедизерП мозакУ  .втаЗ :инїаркУ юіцартсінімда увоктадоп унважреД орп яннежолоП

 .инїаркУ кинсів йинйіціфО –  .0002 –  .92 № – .0021 .тС  
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 ьтюярівереп жокат а ,віктадоп мяннелсичбо з хиназя’воп ,вітнемукод

од івотс р )унокаЗ 01 .тс( ощот вітнемукод хиц ьтсін 1. 

удалкс оД  ибжулс їовоктадоп їонважред вінагро ьтядохв  іньлаіцепс 

іп д  имяннешуроповарп имивоктадоп з ібьтороб оп илідзор –  акя ,яіцілім авоктадоп 

ив ,автсвадоноказ оговоктадоп мяннажредод аз ьлортнок єюнсйідз  єунок

тарепо и онв - оньланімирк ,увокушзор - .)91 .тс( їіцкнуф уннорохо ат уньлаусецорп  

 овтсретсініМ ан онедалкоп укзя'вобо оговокьсйів їіцазілаер яннечепзебаЗ

 иксипирп яннедеворп ялД .итамоккьсйів умой інтівздіп ат инїаркУ иноробо

рг о циньлід хинвозирп од нядам  хатаірасімок хивокьсйів )хикьсім( хиннойар у ь

вту о )41 .тс( иксипирп ьнатип з їісімок ясьтююр 2 ірасімок хивокьсйів ирП . а  хат

овокьсйів ясьтююровтс -  дялго йинчидем ьтююнсйідз ікя ,їісімок ікьсракіл

озирп в кьсйів од ьтсінтадирп хї орп яннатип ьтюушірив ат вікин  .п( ибжулс їово

)3 3  .  

сйів увокортс ан нядаморг увозирп яннедеворп ялД  ханойар в убжулс увокь

 )хатсім(  яіцазінагро :ясьтюадалкоп ікя ан ,їісімок інвозирп ясьтююровту

идем ч  ан нядаморг возирп орп яннешір яттянйирп ,вікинвозирп удялго огон

с увокьсйів увокортс  лиС хинйорбЗ )кьсйів удор( удив од хї яннечанзирп і убжул

 оба увозирп дів икчортсдів яннадан ;ьнавумроф хивокьсйів хишні ич инїаркУ

)61 .тс( убжулс увокьсйів увокортс ан увозирп дів янненьлівз 4  і автцинвірек ялД .

п )хикьсім( хиннойар ютсіньляід аз юлортнок  йінмонотвА в йісімок хинвозир

еР с  анвозирп ясьтююровту ілопотсавеС і івєиК хатсім ,хятсалбо ат мирК іцілбуп

ко  акьсьлопотсавеС ат акьсвїиК ,інсалбо ,мирК икілбупсеР їонмонотвА яісім

зирп ікьсім о  .ондівопдів їісімок інв  

вігурко хивокьсйів имакьсйів ічюуднамоК  їонмонотвА расімок йивокьсйів ,

 івокьсйів ікьсім йикьсьлопотсавеС ат йикьсвїиК ,інсалбо ,мирК икілбупсеР

мок і  унчібесв аз ьтсіньладівопдів ьтусен ирасімок івокьсйів іннойар ат ікьсім ,ирас
                                                

1 лс увоктадоп унважред орП" инїаркУ унокаЗ од німз яннесенв орП у їаркУ  в убж  // 89.20.50 дів инїаркУ нокаЗ :”ін
 .инїаркУ идаР їонвохреВ ітсомодіВ –  .8991   –  .92 № – .091 .тС  

2 аркУ нокаЗ :убжулс увокьсйів і козя'вобо йивокьсйів йиньлагаз орП ї  в ин в йинйіціфО // 99.20.81 дів .дер  кинсі
 .инїаркУ –  .9991 –  .82 № – .9631 .тС  

3 ннежолоП овокьсйів орп я -  мозакаН .втаЗ :инїаркУ халиС хинйорбЗ у дялго йинчидем ат узитрепске укьсракіл
Мі .2 № 49.10.40 дів инїаркУ иноробО артсін  
4 аркУ нокаЗ :убжулс увокьсйів і козя'вобо йивокьсйів йиньлагаз орП ї ер в ин в йинйіціфО // 99.20.81 дів .д  кинсі

инїаркУ  . –  .9991 –  .82 № – .9631 .тС  
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ньліцод шьлібйан яннедеворп ,ибжулс їовокьсйів од ідолом уквотогдіп о  ог

 кьсйів имадор ,инїаркУ лиС хинйорбЗ имадив аз янненвопоп огодолом улідопзор

 нитсач хивокьсйів ,ьнандє’з ітсонвотог їовойоб їокосив яннечепзебаз хасеретні в

з аз ьтсіньладівопдів ьтусен ирасімок івокьсйіВ .вілбарок ат а  яннечепзеб

ат яннедеворп огонсачєовс  ат убжулс увокьсйів увокортс ан нядаморг увозирп 

ор авозінаг иткнуп( акьсйів у хї укварпдів ун )4 ,3 1. 

 инїаркУ иманядаморг яннеждохорп орп яннатип яннешірив ялД

нретьла а  хаварпс у їісімок ясьтююровтс ибжулс )їовокьсйівен( їонвит

н( їонвитанретьла е )їовокьсйів  ,иманагро имичюід онйітсоп є ікя ,ибжулс 

А ,інїаркУ в иминеровтс в  ат івєиК хатсім ,хятсалбо ,мирК іцілбупсеР йінмонот

Се )1 .п( ілопотсав 2. 

 іньлачван інтівсооньлагаз :ьтялвонатс итівсо їоьндерес їоньлагаз уметсиС

 умот у ,ітсонсалв мроф і віпит хісв идалказ  ьтюубертоп ікя ,нядаморг ялд ілсич

оньлачван ,їіцатілібаер їоньлаіцос ат игомопод їоньлаіцос -  ,итанібмок ічинборив

овокуан ,идалказ іньлікшазоп -  юометсис яннілварпу инагро ат ивонатсу інчидотем

онйісефорп жокат а ,итівсо їоьндерес їоньлагаз -  іщив ат інчінхет  идалказ іньлачван

І- )4 .тс( утівсо юндерес уньлагаз унвоп ьтюадан ощ ,їіцатидерка вінвір ІІ 3. 

 нядаморг аварп юіцазілаер єучепзебаз далказ йиньлачван йінтівсооньлагаЗ

 їондівопдів нядаморг ибертоп єяньловодаз ,)8 .тс 1 .п( утівсо юндерес уньлагаз ан

іротирет овокуан єюровтс ;итівсо їоьндерес їоньлагаз їонвоп іттубодз в ї -

оньлаіретам і унчидотем - оньлачван янненсйідз ат їіцазінагро ялд изаб унчінхет -

унокаЗ 83 .тс( ощот усецорп огонвохив ”утівсо юндерес уньлагаз орП„  .)  

М с інїаркУ в індогоьс ощ ,итавутатснок анжо  очвадоноказ і анеровт

 оговецсім і идалв їонважред вінагро иметсис їонсіліц ьтсіньляід анечепзебаз

 иманядаморг їіцазілаер яннавутнараг ан анавомярпс акя ,яннавудярвомас

 .вікзя'вобо хинйіцутитснок  

 
                                                

1  мозакаН  .втаЗ :убжулс увокьсйів увокортс ан нядаморг увозирп яннедеворп і уквотогдіп орп яннежолоП
боніМ о .1 № .59.10.40 дів инїаркУ инор  

2 лс )їовокьсйівен( їонвитанретьла хаварпс у їісімок орп яннежолоП у онатсоП  .втаЗ :ибж  віртсініМ утенібаК юов
іціфО // 6602 № 99.11.01 дів инїаркУ й  .инїаркУ кинсів йин –  .9991 –  .54 № – .0422 .тС  

3 еВ ітсомодіВ // 99.50.31 дів инїаркУ нокаЗ :утівсо юндерес уньлагаз орП р  .инїаркУ идаР їонвох –  .9991 –  .82 № – 
.032 .тС  
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иквонсиВ   

 икзя'вобо інйіцутитсноК .1 ер йітнараг ьтюубертоп  їіцазіла іт ює ж юорім   ,

 ат увонсо увоварп итсендів ділс їіцазілаер хї йітнараг оД .идобовс і аварп й ощ

тсні и  мзінахем йинчидирю ьтюадалкс ітсонпукус в ікя ,тнемеле йинйіцут

вікзя'вобо хинйіцутитснок янненсйідз іннімузор умокьзув у  .  

ахем авонсо авоварП .2  в єачюлкв вікзя'вобо хинйіцутитснок їіцазілаер умзін

имрон )а :ебес -  )б ;инїаркУ їіцутитсноК ипицнирп ясьтюузитеркнок ощ ,имрон  в 

з умончотоп а івтсвадонок  , онрудецорп ясьтєюлвонатсв хикя юогомопод аз -

м йивоварп е сімз ,)арудецорп анчидирю( їіцазілаер хї мзінах  хинйіцутитснок т

 ясвачоп .р 6991 инїаркУ їіцутитсноК мяттянйирп зІ .янненсйідз іжем ,вікзя'вобо

ор у пате йивон з  сецорП .вікзя'вобо хинйіцутитснок їіцазілаер умзінахем уктив

ноксоду огой ал онянвіроп  янне  ощ ,мит ясьтєачанзив модоіреп микьснядар з 

бо інвонсо тсв икзя'во а  ,иманоказ ешил ясьтююлвон ец а  ділс ,угреч юовс в ,

 итадялгзор кя араг н їіт  кя ьтсіньладівопдів унчидирю )в ;їіцазілаер хї у 

итаген в і кат ,умонвитизоп в  ич яннанокивен хї аз їіцкнас ;іннімузор умон

хоаз ат игьліп )г ;яннанокив енжеланен о кя ,яннеч юлумитс кя ьтюунокив і  кат ,учю

 ;юіцкнуф учюутнараг і ґ) р йикосив і утьлук їововарп ьнев  ітсомодівсоварп і ир

д ;нядаморг жред в ітсонноказ мижер ) а їонйіцутитснок і ілагазв ів  .амеркоз  

онрудецорп онелвонатсв умокя в ,автсвадоноказ огоннич зіланА .3 -  івоварп

са  єяловзод ,тсімз хї ясьтєавиркзор і вікзя'вобо хинйіцутитснок їіцазілаер иткеп

 одощ инїаркУ їіцутитсноК гомив яннажредод ьтсіндіхбоен орп уквонсив итйід

ре  ,инїаркУ иманоказ ончюлкив вікзя'вобо хинйіцутитснок яннавутнемалг

едевирп н адоноказ увисам огончанз ян  юєіцутитсноК зі ьтсіндівопдів у вітка хичв

 з мозаР .вікзя'вобо хинйіцутитснок хикяед яннавюлугер огочвадоноказ ,инїаркУ

каз минчотоп вікзя'вобо хинйіцутитснок яннечепзебаз натс мит  єад мовтсвадоно

иватсдіп г о онйіцутитснок яннавумроф орп итиров - сні огововарп  хивоварп утутит

 мотнемеле минруткуртс мивилжав є йикя ,утутитсні огонволог кя вікзя'вобо

і огоньларенег н  .анинядаморг і инидюл усутатс огововарп вонсо утутитс  

 вінагро юометсис юєісу ясьтєучепзебаз вікзя'вобо хинвонсо янненсйідЗ .4

овецсім і идалв їонважред  ан итилідоп анжом хЇ .інїаркУ в яннавудярвомас ог
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ор  ,инїаркУ тнедизерП ,инїаркУ адаР анвохреВ( їіцнетепмок їоньлагаз инаг

 йинежавонвопУ ,инїаркУ дуС йинйіцутитсноК ,инїаркУ віртсініМ тенібаК

артсінімда інважред івецсім ,инидюл варп з инїаркУ идаР їонвохреВ  инагро ат їіц

мас оговецсім о  їоньлаіцепс инагро ат )инагро іннорохооварп ,яннавудярв

сйів( їіцнетепмок ь  инагро ;инитсач івокьсйів ,їісімок інвозирп ,итаірасімок івок

з ,ибжулс їовоктадоп а .)ирдак інчігогадеп ,їіцкерид ,итівсо идалк  

узілаер ікя ,вікзя'вобо ялД  оьнтатсод ,укдяроп умонвитаіціні в ясьтю

ляід ь  :од ясьтидовз умонвонсо в  їокя ьтус ,їіцнетепмок їоньлагаз вінагро ітсон

ноказ о ннечепзебаз ;вікзя'вобо хинйіцутитснок яннавутнемалгер огочвад  я

у кя укдяроповарп і ітсонноказ івопдів їіротирет ан і кат ,іважред  їонд

онвитартсінімда -  )хиводялган( хиньлортнок янненсйідз ;іцинидо їоньлаіротирет

тневерп ;йіцкнуф и увилпв огонв іцнетоп ан яннавохив ;вікиншуроповарп хинй  

 огоньлихуен і огончот ,інищвікьтаБ ітсонаддів ісуд у инїаркУ нядаморг

каз і їіцутитсноК яннанокив о У він  игавоп ,іцарп инілпицсид яннажредод ,инїарк

ндіг і ітсеч ,добовс і варп од о .нядаморг хишні ітс  

 юндересопзеб ьтуреб їіцнетепмок їоньлагаз инагро хакдапив химерко В

 ,хит амеркоз ,вікзя'вобо хинвонсо иманядаморг їіцазілаер іннечепзебаз у ьтсачу

ьтююнсйідз ікя онрудецорп в яс -  оговецсім инагро( укдяроп умововарп

дярвомас у .)їіцартсінімда інважред івецсім ,яннав  

онрудецорп в ясьтюузілаер ікя ,вікзя'вобо ялД - укдяроп умововарп , 

лжав и  оньлаіцепс і кат ,їіцнетепмок їоньлагаз вінагро кя ьтсіньляід є юов

оьц ялд хинеровту  умоьндересопзеб у єагялоп хикя яннадваз ,вінагро ог

.вікзя'вобо удор огокат їіцазілаер іннечепзебаз  

В іліц ьтсіньляід анечепзебаз очвадоноказ і анеровтс інїаркУ с  иметсис їон

 ан анавомярпс акя ,яннавудярвомас оговецсім і идалв їонважред вінагро

 яннавутнараг .вікзя'вобо хинйіцутитснок иманядаморг їіцазілаер  

 

§  хинйіцутитснок юіцазілаер ан ьтюавилпв ощ ,икиннич й ивомУ .5

 вікзя'вобо  
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інйіцутитсноК икзя'вобо  ясьтюузілаер іцос хинвеп в а  ікя ,хавому хиньл

 ьтюапутсив онсондів  хин кя ер хї ащиводерес а зя’вз У .їіцазіл  оговилжав миц з ук

онтеркнок єавубан яннечанз - р йинчіголоіцос і  енчібесв ,яннежділсод ьнев

оньлаіцос ,огончитілоп віроткаф хісв яннавухарв -  ,огонйіцазінагро ,огончімоноке

 огончіголохисп  огошні ат  ітсонвиснетні менепутс минзір з ікя ,уреткарах

 йівс ьтююнсйідз я'вобо хинвонсо їіцазілаіретам сецорп ан вилпв з  і инидюл вік

аф і вому хишні ,ащиводерес огоньлаіцос яннежділсоД .анинядаморг к  онсіт вірот

бо хинйіцутитснок їіцазілаер ітсонвиткефе юомелборп зі оназя’воп о  єяирпс ,вікзя'в

витаген ощ ,ничирп юннелвяив юавилпв он ондівопдів і янненсйідз хї ан ьт  

несенв  ат янналодоп хї одощ йіцизопорп юн .янненусу  

 ікя ,ивому іньліпсус ьтюімузор ибосо мещиводерес миньлаіцос діП

йідз с вилпв )йимярпен оба йимярп( йинвитка убосо ан ьтююн 1  . Ц  ежом вилпв йе

 итуб  кя минвитаген ,  і кат витизоп  їокат урефс єачюлкв ещиводерес еньлаіцоС .мин

чото з ибосо їідомєазв їонавокдересопо ич їоьндересопзеб у  в ,имавому її имичю

нчіфицепс зі яттиж ьлитс йинвеп ясьтєумроф їокя ідох и  ,іцарп имасир им

яннавукліпс ,яллівзод яннедеворп имятсовилбосо ,яннечото ощот  .  

 і ьтсімодівс ьтюунімретед ікя ,віроткаф і вому хиньлаіцос ідалкс У

ідевоп н вікзя'вобо хинвонсо їіцазілаер ирп ибосо ук ,  есв аз шреп итялідив ділс 

с іньлагаз о  ,умоліц в автсьліпсус огоьсу інвір ан ьтюід ікя ,ироткаф і ивому іньлаіц

інвір ан ьтюід ікя ,ікат і .тоньліпс хиньлаіцос хишнем  

 аварп мамрон ьситавувокдяропдіп ьтсінвотог ашнем ич ашьліБ

лвомубо ю .Г вачанзаз ,ащиводерес огонвохив юєід ясьтє  .Ф   ,дораН“ .чивенешреШ

чвирп е  од яннілварпу огонважред юометсис юєісв ,модал минважред місв йин

д огончот о н яннамирт  ,укдяроп огонноказ од юогавоп ясьтєакинорп ,аварп мро

 ,доран ,икапваН .маноказ минелвонатсв итавуділс ьтсіньлихс ібос єюовсаз

охив у йинав ітсоп й  илок икьліт ,имроф іннавюотсдів у ,віноказ іннешуроп умон

лихс анов я іннажавенз в і ,хичююрадолов идогив од ясьтє ен од  анов илок ,ї

інжелиторп єучепзебаз тні е  ежудйаб доран йикат ... исер ясьтиватс  ітсонноказ од 

                                                
1 .В.Н куртиВ ьлаицос ьлоР  .оварп и овтсрадусог еокстевоС // итсончил добовс и варп иицазилаер в ыдерс йон – 

 .1891 –  .6 № – .С .24  
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нзірдів ен ,яннілварпу я  ьтидохереп окгел і хяннелвяу хивоварп в ютсікйітс ясьтє

п огондо дів о ”огогурд од укдяр 1  .  

 ьнавюлволсив З яцвіхаф огокьснядарод огомодів у  єавилпив аварп ізулаг 

,иквонсив авд ешнемйанощ оП .яннедогоьс ялд і хиньлаутка -  увилжав орп ,ешреп

лаіцос ьлор ь  екя ,инидюл вікзя'вобо і добовс ,варп янненсйідз ялд ащиводерес огон

зоп ежом и  .юіцазілаер хї ан итавилпв онвитаген оба онвит д ,амеркоЗ  дівсо

еп ларом ан :єучдівсаз овилнокер ь он -  єавилпв овилбосо їімра натс йинчіголохисп

 онвитизоп иджваз удоран ітсонвохуд ьневір йикосиВ .автсьліпсус яттиж енвохуд

 в исецорп інвитаген сачондоВ .лиС хинйорбЗ натс йинчіголохисп ан вяід

мен автсьліпсус іттиж умонвохуд и ун  од ьтядовзирп ,юімра ан ясьтююришоп еч

ицсид удапеназ п оньларом ьтюушрігоп ,иніл -  халідзордіп у тамілк йинчіголохисп

П .ханитсач ат е  єюлвомуз автсьліпсус огокьснїарку огоьншінин реткарах йиндіхер

вубдів ікя ,инімз а дівидні ат їоньліпсус харуткуртс хісу в ясьтю  ,ітсомодівс їоньлау

ів ьтюуждороп д яттиж огонвохуд ьтсікя ундівоп 2  .  

оП -  йикосив є иминреткарах нїарк хикьсйепорвєондіхаз ялд ощкя ,егурд

рі  от ,нядаморг хї укоб з укзя'вобо яннелмодівсу й ітсоньладівопдів їововарп ьнев

ннаматирп ещ есв індогоьс віцнїарку ялд  йіцкнас яннавюобоп“ ипитоеретс і

каз о  екобилг єам йіннатсО .”умзілігін огончидирю“ ,”ітсоньляідзеб їововарп“ ,”ун

іс ирот ч дартсоп ан яннірок ен іротсорп умокьсня  , – .Ю єачанзаз  .М  акидоТ 3 .А .  .О  

.П ат вєонороБ  .І  ор огончиротсі ітсовилбосо ичюузілана ,вонримС ивз т  ат ук

 сан у ікя А“ :яннатип енчиротир ьтялватс ,уреткарах огоньланоіцан укіфицепс

 хакрашорп хісв у ухрев од узин дів  огоьн од агавопеН ?оварП орп яннелвяу

ус с акилев отдан автсьліп ”4 ноказ в иминешологорп жім вирзор ,ежтО . о  івтсвад

оньлаер і имяннежолоп варп сан у юннелвонатс вяирпс ен юокиткарп ю о  їов

ітсонноказ ,ирутьлук 5  .  
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,вікзя'вобо і аварп од яннелватс енвитаген ощ ,ет і яннєокопеназ єакилкиВ   

яннанзен енратнемеле хї ед їокьснїаркУ уктивзор доіреп йиндіхереп в р  иваж

єюлбилгоп  .йедюл хидолом дерес ясьт у ,каТ онніц іметсис в .р 9991 с  вітнедутс йет

ткнаС - овоснаніф огокьзрубретеП - в илуб ужделок огончімоноке и  інмєирпен інелвя

едутс ясьтєамйирпс адобовс ощ ,ат і хикя дерес ,їіцамрофед н  ьтсінжелазен кя имат

вікзя'вобо дів 1 У .  8 вінчу яннавутипо ідох - с вісалк х ре е  огокьснядаР илокш їоьнд

йар 89 ощ ,онелвонатсв авєиК .м уно іп % д 31 віктіл -  хїовс ін ьтюанз ен вікор 41

вікзя'вобо ін ,варп 2  . З иминад а ьнавутипо голоіцос і авокмузаР артнеЦ ибжулс їонч , 

 ,хакор 4002 ат 2002 у хинедеворп  інїаркУ в віктадоп кинталп  ьтичувз ен  кя ,одрог

Є ханїарк в ецсім єам ец в епор й С огокьс  нядаморг %6 ешиЛ .АШС ич узюо

 їіцаралкед їовоктадоп янненвопаз тнемом в ебес ьтюавучдів „  юонитсач

арк ітсонтугом їончімоноке ї %6 огоьсв ,”ин  –  итшок ощ ,ясьтюавідопс 

жред зереч хикьзилб хї і хин од ясьтунревоп в інва и  %8 ,итарт –  ощ ,іненвепв 

п вітшок хиц отх ,іт ясьтюумиртдіп имактадо  анитерт А .єубертоп ешьлібйан 

 %53 ;ішорг інелбораз онсеч ьтюарибаз отсорп хин у ощ ,ьтюажавв )%43(

ор ішорг іц ощ ,іненвепв з  ежйам ;имакинвонич ясьтюадарк ьтревч  )%42( –  ощ 

 ен ішорг ор з митпо ен ясьтюялідопзор а ,ясьтюадарк а оньл 3  і омєам інад іжохС .

 инов ич дярваН .укзя’вобо оговокьсйів од нядаморг яннелватс іннечвив ирп

екдивш ан яситавідопс ьтюяловзод ркУ іннелвонатс а їоньлаіцос ,їонжомаз кя инї , 

.иважред їововарп  

з од ,дялгоп шан аН  ан ьтюавилпв овєттус ікя ,вікиннич і вому хиньлага

ер а оньлаіцос ,інчитілоп жокат итисондів ділс ,вікзя'вобо хинйіцутитснок юіцазіл -

 .інчидирю ,інйіцазінагро ,інчімоноке  

.ироткаф інчитілоП    хинвонсо хикяед юіцазілаер ан вилпв йивєттуС

'вобо я  ьтююнсйідз вікз  вікзя'вобо їіцазілаер ьтсінвиткефе ежда ,ироткаф інчитілоп

 з идалв вінагро од ирівод ,інїарк в їіцаутис їончитілоп дів ьтижелаз умоч в отагаб
                                                

1  :.виД .О акенйеД  .С хисП р икитилоп йоксечимонокэ яивтсделсоп еиксечиголо е  и овтсещбО // яинаворимроф
 йицпецнок ксиоп ,яинаводелсси еыннемервоС :акитилоп .В .дер доП /  .Ю   .авокашьлоБ – дзИ :.бПС - .С ов -  .бретеП

ну -  .0002 ,ат – .С .854  
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 .инїаркУ оварП –  .1002 –  .9 № – .С .06  
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 .2002 –  .)614( 14 № –  ;4 .С аШ .Л анигн йещбоесв О  ывелорок етевос и итсомисивазен В иледен олакреЗ // ииротки  . – 
 .4002  –  .)805( 33 №  – 12 - атсугва 72  – 1 .С -2. 
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аморг укоб  анжом ироткаф інчитілоП .няд  оД .інвитаген і інвитизоп ан итилідоп

пе  яннеждревту )а :итсендів ділс хишр мотагаб огончіголоеді ат огончитілоп а  яттін

 )б ;)ітсонйітрапотагаб(  яннеждревту ,иметсис їонратілатот жатномед

итаркомед ч  )в ;)муднерефер ,иробив( яддалводоран огоьндересопзеб рудецорп хин

елвонатс н од )г ;інера йіндоранжім ан иважред їоннеревус кя инїаркУ ян  янненгяс

іцанжім о ркомед )д ;йетсонніц хинчитаркомед івонсо ан идогалз їоньлан а юіцазит  

автсьліпсус огокьснїарку иметсис їончитілоп 1  .  

 ан ьтюавилпв онвитаген огошьлібедз ироткаф інчитілоп інїаркУ В

йідз с азирялоп акзір )1 :хин дереС .вікзя'вобо хинвонсо яннен  ;лис хинчитілоп яіц

ж )2 о ктср опургу хинчитілоп яіцатнорфнок а у ьнав  шнем ен )3 ;ітнемалрап 

 і ,укоб огондо з ,инїаркУ юодаР юонвохреВ жім яіцатнорфнок актсрож

ркУ мотнедизерП а  віртсініМ мотенібаК ,инї –  )4 ;огошні з  яннелисоп

тситорп огонйісефнокжім о )5 ;яння  яннежучдів ,идалв тетиротва йикосивен 

идалв дів инидюл 2 ірК . віроткаф хинчитілоп од ,огоьц м  ощ ,ет і итсендів ділс 

ед яннешір інтнетепмокен р  оговецсім і идалв їонважред вінагро ,иваж

 яннавудярвомас ьтюяничирпс еровтс н ян а їончитілоп їокобилг унатс інїарк в  їітап

 яннелесан )умзїетнесба( – з ежуд ащивя а итавуронгі  огой ощкя ,оговилзорг 3  .  

 ,єуждревтдіп акиткарП  ощ  оьндересопзеб иважред мяннелесан акмиртдіп

лаз е йіцкнуф її утсімз огончитаркомед дів ьтиж 4 зіларкасед“ ,ьлаж аН . а  ,идалв ”яіц

 анвеп і яіцатидерксид її онніц інйіцидарт ьтюянсітив яіцазімитігелед с  і аварп іт

ітсонядюл 5  .  

 адалв ,инілпицсид янвір огоьншінин натс ишвиніцо овидварп ,умоТ

воп и нядаморг утшер ”итавюлбавз“ модалкирп минсалв анн 6 ляід емаС . ь  ьтсін

со хивобжулс і хиводасоп її ,идалв їонважред вінагро ізв итуб аннивоп бі р  мец

 ебес ан хитязв яннанокив ,инидюл варп яннажредод ,умзінамуг ,ітсовилдеварпс

 .ьназя’вобоз У  ощ ,умот ен уноказ ясьтюужредод идюл ітсоньляід хадив хоьтагаб 
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 ,имишні інелвонатсв ,іцрізв ьтюуділсан ощ ,умот а ,оьндересопзеб огой ьтюанз

к  инов ого .иминавомрофніоп ещарк ьтюажавв  

оньлаіцоС -  .ироткаф інчімоноке  хинйіцутитснок янненсйідз ьтсінвиткефЕ

оньлаіцос хї дів ьтижелаз умоч в отагаб вікзя'вобо -  )огоньлаіретам( огончімоноке

ат укзя'вобо оговокьсйів ясьтєусотс ец угреч ушреп В .яннечепзебаз  укзя'вобо 

унвоп итубодз у ,каТ .утівсо юндерес уньлагаз лаіретам і анеровтс ед ,іважред ь  он

 їовокортс яннеждохорп відалказ ,відалказ хикьснятівсо ажерем анещансо

кьсйів о  нядаморг укоб з вікзя'вобо хинечанзаз яннанокив ,ибжулс їов

сив ясьтєачанздів о ткефе юок  ,ітсоньліворбод ,іннажаб в ясьтєялвяорп ощ ,ютсінви

нжитсерп о .т і ітс   автсьліпсус идзараген ат имелборп інчімоноке ,икапваН .п

лпв оьндересопзеб и  ьтююцарп ат ьтувиж хикя в ,ивому івотубоп ан і ьтюав

зоп ьнежділсод хинчіголоіцос иминад аЗ .іцвобжулсовокьсйів вити  укніцо ун

оньлаіретам - мавому мивотубоп б ешил илавад .р 9991 у ітсоньляідєттиж окьзил  4 

% 11 і віреціфо % 7,4 ешил інеловодаз мяннечепзебаз мивошорГ .вітадлос % 

кьсйів о 82,0 і ибжулс їовокортс віцвобжулсов % віреціфо 1  минжок з ,коділсан кЯ .

 ьтсікьлік мокор  ешил єатсорз ,ибжулс їовокьсйів дів ясьтюялиху ікя ,вікинвозирп

р 3002 ан монатС .бісо учясит ан іноігер умокьсвікраХ в .  од илавубереп укушзор у 

 увокортс ан укор 3002 возирп йинянсев У .уків огонвозирп віканю чясит имьсов

д окьзилб илубдів убжулс увокьсйів  вікинвозирп чясит хов –  ешьліб ихорт %01  .

 атшеР –  ен отсорп ич я'вородз монатс аз иминтадирпен інанзив оба ясьтюачван 

юоктсівоп аз ясьтюялвя’з 2  .  

 інїарк в ещивонатс енчімоноке екжаВ онвитаген   ан єавилпв анокив н  хісв ян

лесан илоК .вікзя'вобо хинйіцутитснок ед ютсінтадзен енаворачзор янне р  иваж

 ,ї’міс її ат ибосо ялд ьневір йивєттиж йінтатсод ,їітнараг іньлаіцос итичепзебаз  от

р ясьтєужинЗ .идалв їомас ітсонмитігел ан ясьтєачанзоп онвитаген ец і  ьнев

уноказ од игавоп ,нядаморг ітсонянхулсоноказ 3. 

  Не цос идзараг оньлаі -  ан ясьтюачанзоп онвитаген инїарк яттиж огончімоноке

 ан йетід хїовс итавумирту і итавувохив ясьтєадв иджваз ен макьтаБ .ї’міс в ітамілк
                                                

1 :.виД  .О нідашоП акьсйів худ ьтижелаз огоч діВ  . – 1 .С .52  
2  актсівоП :.виД –  .инїаркУ солоГ // заку ен хоьтагаб ялд –  .3002  –  .28 № –  . янтівк 03 –  .1 .С  
3  :.виД  ьцєаЗ .А  .П д огокьснїарку огоьнтівон ітскетнок в аважред авоварП о  .удівс – .732 .С  
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ілс ,інвір умонжелан д  .итівсо їоьндерес їоньлагаз їонвоп имин мяттубодз аз итавук

інїаркУ в ,акитситатс ьтичдівс кЯ йетід чясит 001 даноп -  хинелвабзоп ат тірис

 ежйам хикя у ,йеміс хинчулопогалбен чясит 06 ешьліб ,яннавулкіп огокьсвікьтаб

 огонніцонвоп ьтюам ен і яннавохив огонжелан ьтюумирто ен йетід чясит 041

удялгод 1 манид унвитизоп унчанзен ирпоП . у ясалитіман акя ,укі ннечорокс і 

ілокш у ьтяназ ьтюудівдів ен ікя ,вірялокш ітсоньлесич , –  .р 2002 адапотсил 1 ан 

9 онелвяив олуб хикат   421 йетід  індерепоп в олуб жін ,ешнем візар ьтя’п в ощ ,

икор 2  хикьснїарку %61 ,НОО иминад аЗ .юокосив ьтисод ясьтєашилаз анов ж есв ,

вірялокш улокш ьтюудівдів ен 3  монатс івєиК умончулопогалб онсондів у ешиЛ .

р 3002 янсерев 1 ан .  ясилялиху ощ ,вінчу 06 даноп онавортсєераз онйіціфо олуб 

 .илокш яннавудівдів дів яннечніказ ялсіП 08 олуб ежв хї ітревч їошреп 4  4002 в А .

р. ро иминнорохооварп увєиК оп  хінтілонвопен 631 онамиртаз олуб їіцілім иманаг

вічахорп 573 і гядорб 5. У р 3002 у инїарк їєісу хабатшсам . ічясит 33 олуб хикат 6  .

.йеміс хинчулопогалбен з итід ец огошьлібедЗ  

  ан укзя’вз умоьц У д  умоньлаіцос кя ілокш ьтижелан ьлор акилев онйачивз

утутитсні лжом єам ощ , и  в ичюатсорЗ .ітсотсибосо яннавумроф ан итавилпв ьтсів

погалб( хя’міс хинзір о  інзір ,яннавохив ензір ьтюумирто итід ,)місвоз ен і хинчул

 дів ьтсінжелаз в ебес итиватс ежом ен овтсьліпсус елА .иритнєіро івєттиж

Т .вікнусотсомєазв хинйеміс о мас ум  аннивоп тутитсні йиньлаіцос кя алокш а

одівсу од хялш інитид итиркдів м оТ .ютсітсибосо юонніцонвоп ебес яннел   ж

з оламич итсалкод онбіртоп іважред у  яннавохив ,итівсо яннавумрофер ялд ьлис

квотогдіп ,инидюл варп од игавоп и д и умоньлів у яттиж огомодівс од инит  

псус і івтсьл 7. 

                                                
1  .инїаркУ кинсів йинчидирЮ // иманилавдіп имичвадоноказ ешил италодз ен ьтсіндялгодзеб і ьтсіньлутирпзеБ – 

 .2002 –  .54 № – 9  -  .2002 адапотсил 51 – .8 .С  
2  :.виД .П соловимеС ноК« иледен олакреЗ // ?ил етитох ен ьтадевто яинавозарбо »огонвитаврес  . – .2002  –  44 № 

 .)914( –  ярбяон 61 – .51 .С  
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4  :.виД ілакіЧ .Д ан  .рє’рук йиводярУ // ьнанз дів ...ічакітУ –  .4002  –   .15 № –  янзереб 81 – .81 .С  
5  :.виД .А авокатсеШ иледен олакреЗ // адутто ьтарбаз ондурт оге ,уцилу ан лапоп конебер илсЕ  . –   .5002 –  1 № 

 .)925( –   яравня 51 . – .22 .С  
6 лонвопен дерес ьтсінничолЗ  .инїаркУ кинсів йинчидирЮ // єатсорз хінті –  .р 4002  –  .72 № – 3 -  янпил 9 – .72 .С  
7  :.виД .Н авортеП іроЩ :інїаркУ в инидюл аварП // інїаркУ в инитид варп амелборП  .р 3991 кинч –  .нварп .ркУ :.К 
фун  .яіцад –  .5991 – .С .35  
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.ироткаф інчидирЮ  онвитаген огошьлібедз індогоьс ан ікя ,віроткаф оД 

инвонсо хикяед юіцазілаер ан ьтюавилпв итсендів ділс ,вікзя'вобо х  і  еланоксоден 

свадоноказ евоктадоп т онрудецорп єачанзив екя ,ов -  янненсйідз хї иткепса івоварп

лкс анрімдан( ад )ьтсінатулпаз ,ьтсін 1 ьтсінйізілок огой , 2 ьтсіньлібатсен ат 3  дів ,каТ .

р 1991 янпрес 42 . –  инїаркУ ітсонжелазен яннешологорп янд –  01 ан монатс 

р 2002 янвреч . 6 онадив  онвитамрон )!( 633 -  уталпс ьтююлугер ощ ,вітка хивоварп

хивокзя’вобо ,візицка ,віктадоп  є )оламен жет( 542 ешил хин З .віжеталп і віробз 

 віноказ 542 з а ,инїаркУ иманокаЗ –  )%87( 191 –  ежв од имянненвопод і иманімз зі 

ішні ісУ .хичюунсі 6( итка   )190 – ілсич умот у( інноказдіп  амеркоз ,ічмодів 

 АПД автсротва – 2   .)491 і ьсО очюлк  хикяед яіротс  хї итад дів віноказ хив

р 2002 янвреч 01 ан монатс яттянйирп .  52 дів  ”яннавуктадопо уметсис орП„ :

р 1991 янвреч . –  ”втсмєирпдіп уктубирп яннавуктадопо орП„ ;ьненвопод і німз 03 

р 4991 яндург 82 дів . –  ”ьтсітрав унадод ан котадоп орП„ ;ьненвопод і німз 57  дів

р 7991 янтівк 3 . – янненвопод і анімз 18 4  .  

 овилбосо ,автсвадоноказ оговоктадоп яннешуроп евосам омєам ,коділсан кЯ

р 0002 уктачоп ан ,каТ .віробз і віктадоп италпс дів яннелиху інитсач в .  інїаркУ в 

мирк чясит 9 окьзилб онешуроп олуб і ф аз варпс хиньлан  дів яннелиху мотка

ф варпс хинешуроп зі іниволоп В .віктадоп италпс  .имус ікилев овилбосо ьтюуругі

У в олуб йіцарепоцепс яннедеворп ідох и  ьнешуроп ічясит 42 онелвя  огоннич

адоноказ оговоктадоп в автс 5  хиньланімирк 3607 онешуроп .р 2002 уктачоп З .

лз орп иварпс  хин з %8,67 ,яннавуктадопо ірефс у иничо –  дів яннелиху енсиму 

 овилбосо в віктадоп италпс хикилев харімзор 6 ьнечіс аЗ . - р 3002 ьнезереб . 

 .сит 4,05 ат йіцазінагро ,вонатсу ,втсмєирпдіп .сит 2,88 онерівереп оньлатнемукод

 бісо хинчизіф – ьцинмєирпдіп віткє’бус  оговоктадоп яннешуроП .ітсоньляід їок

                                                
1 .Т авобюлорбоД еталпоголан уджеМ  .акиткарп яаксечидирЮ // йовоголан и мокищьл –  .3002 –  .)962( 7 №  –  81  

 .яларвеф – .5 .С  
2 .О окналиМ  .инїаркУ кинсів йинчидирЮ // яцмєирпдіп яттиж итишгелоп кЯ –  .4002 – 21  -  .4002 янвреч 81 –  .42 №  
– .4 .С  
3 .О окнечабаТ оп ьтяталп ечохоен іцнїарку умоЧ  .рє’рук йиводярУ // ?иктад –  .3002  –  .76 № –  янтівк 01   – .9 .С  
4 .А йикьцевотсаЛ  огонметсис аборпс :акитілоп авоктадоП .”иктадоп і ьтремс жін ,огонйітсоп шьліб огочін єамеН„ 

 .ечіВ // узілана –  .2002 –  .)621( 9 № – .45.С  
5 ткаФ ы  . –  .0002  – .ярбятко 01  – .5 .С  
6  .акиткарп яаксечидирЮ –  .3002 –  .4 № – .51 .С  



 522  

09 у ежйам онелвяив автсвадоноказ % 08 ат хинчидирю хинерівереп %  хинчизіф 

бісо 1. 

 хї яннелпірказ ,віктадоп італпс ирп рудецорп хинчурз шьліб яннеровтС у 

за  шьліб ьтумитяирпс уксит оговоктадоп яннежинз ,овилжав ощ ,і інок иткефе в  йін

п коватс тсір йинрімдаН .вікзя'вобо хинйіцутитснок удив огоьц їіцазілаер о  ,уктад

.М єачанзаз кя  .П   од ьнеждохдан яннатсорз од ен ьтидовзирп отсач ,окневяречуК

бю инборив од илумитс єавирдіп ніВ .утатьлузер огонжелиторп од а ,утежд ц  ,авт

еп єушумирп  вітсілаіцепс юокніцо аЗ .иноігер ішні в овтцинборив итисонер

бю щкя ,огочін єумирто ен АШС тежд 05 єушьлібереп уктадоп акватс о ”% 2  .  

.ироткаф інчіголохисП есв ялД огончіб нсо їіцазілаер вому яннелвяив о  хинв

 ен итавувохарв ділс ибосо вікзя'вобо ешил му іншінвоз лохисп й ела ,иво о  інчіг

 ікя ,вікзя'вобо хїовс юен яттянйирпс ,инидюл ітсовилбосо юорім юончанз  

де  .ірефс йівоварп в укнідевоп її ьтюунімрет  

умоТ  їіцазілаер ирп ьтюід ікя ,имакиннич иминчидирю з дяроп 

титснок у идохив ьцсім хишреп з ендо ан ,вікзя'вобо хинйіц  йинчіголохисп ьт

 ,тнемом  енчіголохисп пс ен ,вікзя'вобо юонидюл яттянйир  ан вилпв ан ичюажавз

ітсонсйід їонвиткє’бо яттянйирпс ец 3  хоьтагаб яіцазілаер“ ,оміжакс ,ощкЯ .

итизоп в  дів ен і вімзінахем хинчидирю яннавусотсаз дів ен ьтижелаз варп хин

б хинвиткє’бус  ітсонвяан ,автсьліпсус уктивзор огончімоноке янвір дів а ,ьнажа

”галб хиньлаіретам хиндівопдів 4 титснок ітсошьліб їіцазілаер ялд от , у  хинйіц

в инидюл ялов ,яннажаб енчіголохисп ат тнемеле йинчидирю вікзя'вобо і  ьтюаргід

рив і ілотс ХХ уктачоп ан еЩ .ьлор уньлаш .М ятт  .А   юелов азоП“ :васип лукседерГ

рг о їокя з ,ялов яц б ощкя і ,иропо икчот єамен аварп ялд нядам -  ,иничирп ьдубен

к ісв от ,яситирок ьтсінтадз алитартв ютсінвоп ич алкинз о  иб ьсилировтереп искед

                                                
1  .рє’рук йиводярУ // хаткаф і харфиц у авоктадоП –  .3002  –  .61 №  –  янтівк 42 – .51 .С  
2 .М окневяречуК  .П оп яннавюлугер огововарп имелборп інчитероеТ д ...сиД :інїаркУ в віробз ат віктад - ар  .дирю .
н куа . – .08 .С  
3 .Л ничнянтеЛ  .І  // анинядаморг і инидюл вікзя'вобо хинйіцутитснок їіцазілаер иткепса інчіголохисп ікяеД 

 яіцутитсноК – онважред авонсо -  .куан ат .под изеТ :инїаркУ уктивзор огоньлаіцос і автцинвідуб огововарп
івоп д .фнок .куан вікинсачу ьнелмо  .авонаП.І.М .дер аЗ / ).р 1002 янвреч 03 ,вікраХ .м( хинечу хидолом –  :вікраХ 

 .1002 ,инїаркУ .дака .дирю .цаН – .С .11  
4  :.виД .А ьцєаЗ  .П д огокьснїарку огоьнтівон ітскетнок в аважред авоварП о  .удівс – .211 .С  
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ан ”игинк ішіндігюлажйан 1 щивдіп укзя’вз умоьц У . у ор ясьтє  їончіголохисп ьл

сп іншіртунв ончюлкив їокя ялд ,аварп їіроет и ( исецорп інчіголох онвитарепмі -

аз їіцоме інвитубирта .Л  .І микьцижартеП воп ьтюачанзив ) е  у віткє’бус укнід

варп о ірефс йів 2  .  

нтетироірп аН онянвіроп  утненопмок огончіголохисп ьтсі  иминьлаіцос з 

ч  итатьлузер і ьтюузакв ,вікзя'вобо хинвонсо їіцазілаер ирп ьтюід ікя ,имакинни

 вікинвозирпод хикьсвоксом 551 яннавутипо ,каТ .ьнежділсод хинчіголоіцос

коп а  ен є ибжулс їовокьсйів яннеждохорп имавитом иминдіворп ощ ,олаз

ивитом ітсибосо а ,іньлаіцос 3 тдіп еЦ .  имишні і жокат ясьтєуждрев

іголохисп ч имяннежділсод имин 4. 

 аз вікзя'вобо юонидюл яттянйирпс енчіголохисп юодорирп юєовс аз ежУ

 ен отсач мотсімз мїовс ясьтєагібз  ончіголохисП“ .бісо хиназя’вобоз юелов з 

дюл и  ,укдяроп од жіна ,идобовс од ечжилб ан – В єачанзаз .  ,йикьцичеР –  умот і 

м ен ощін ан инидюл удорирп итировтереп ежо ”атімрет удорирп 5  .  

 ирп ат добовс і варп їіцазілаер ирп ибосо яннавижереп інчіголохисП

кив о .П визарбодів оваркся вікзя'вобо )іннамиртод( іннан  .А   аназя’вобоЗ .нікороС

чоп ,нів вачанзаз ,абосо  йівс итанокив юоназя’вобоз а ,юоньлів ен ебес єаву

 кя сан ан єід укзя’вобо огошан яннелмодівсу ощ ,єанз сан зі нежоК .козя'вобо

с авосумирп и  огоьц сан дів єагамив ощ ,)ітсівос солог( солог йинмєатоп ,ал

шан В .яннанокив о  ідварпс ебес омєавучоп им укдапив ум иминазя’вз 6  .

авивзоР ю  укмуд ич  .А .П  їіцазілаер ирп ьнавижереп хинчіхисп онвосотс анікороС

д ,вікзя'вобо о  яннанокив дів яситилихдів акмуд ьтіван ич яннелихдів ощ ,омад

каз у укзя’вобо о лсон у натс єакилкив инидюл їонянх ,  марокод“ йинчіголана 

 .”яннілмус  

іп емаС  йінйіцюловерод йікьсйісор в аварп їіроет їончіголохисп мовилпв д

.Г ,каТ .укзя’вобо огончидирю яттяноп ясолачанзив ірутаретіл  .Ф   чивенешереШ

                                                
1 .Н лукседерГ  .А п иинелвтсещусо бо юинечу К лауткеллетнИ .авар ьн  яинелвтсещусо ялд ясйищюуберт ,ссецорп йы

воделсси еоксечидирЮ :аварп а  .еин – .24 .С  
2  :.виД .В веразаЛ  .В оньлаицоС -  .аварп яиненемирп ыткепса еиксечиголохисп – .44 .С  
3  :.виД .Р веьтнемелК  .И авеалокиН ,.П  .А // убжулс юуннеов ан вызирП С О .СИЦ  –  .0002 –  .01 № – .С .37  
4  :.виД .тумьлеХ ируК воварП // ткеффэ йынвитневерп еиназакан ил теемИ е  .еинед –  .1002 –  .3 № – .С .551  
5 .В йикцичеР  .ыткепса еынноицутитсноК .ьтсонвитка яаксечитилоП –   .922 .С  
6  :аз .тиЦ .А вокялоП  .В  алокш яаксгрубретеП  .еинедевоварП // аварп иифосолиф –  .0002 –  .2 № –  .С  .91  
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ьц ирП .”ілов їєовс ітсоназя’вз яннелмодівсу“ кя козя'вобо йивоварп вачанзив о  ум

 діп  итяід їовотог ,инидюл юлов ан аф ксит єюнсйідз ,ирутан їєовс мовилпв к  ,рот

варп івонсо в ,ежтО .ітсоназя’вз їонсалв яннелмодівсу їен в єакилкив ощ о  огов

аткє’бус огонвисап ялов ьтижел укзя’вобо 1  .  

 ,вікзя’вобо віткє’бус мяннавижереп минчіголохисп енжелан ичюаддіВ

за щив інасипо ощ ,омичанз  ирп огошьлібедз ецсім ьтюам яннавижереп е

ротидерк“ козарз ан ханисондівоварп в укзя’вобо іннанокив –  інчіхисП .”кинжроб

 їовс ьтюам ,вікзя'вобо хинвонсо їіцазілаер ирп ьтюакіторп ікя ,исецорп ж

вилбосо о бо іттянйирпс умончіголохисп у яцинзір анвеп є ,каТ .ітс  вікьтаб укзя'во

опен итавумирту в  оба иробз і иктадоп итавучалпс укзя’вобо і йетід хінтілон

п итубодз укзя’вобо о ьситидогоп отраВ .утівсо юндерес уньлагаз унв .П зі  .М  

ібаР  кя моткє’бус ясьтюамйирпс исипирп івоварп індо ощ ,ешип йикя ,мечивон

в хишні од ,інніц  ні ясьтиватс йідз у идокшереп кя хї єуронгі й оба ежудйаб с  іннен

віналп хивєттиж 2 вікзя'вобо хинйіцутитснок хикат яннамиртод ,каТ . ,  кя 

лонвопен яннамирту і  ен ,вікьтаб хинтадзецарпен орп яннавулкіп ,йетід хінт

бовс ат аварп ан итагясоп о итубодз ,йедюл хишні ид  юндерес уньлагаз унвоп 

утівсо , інвоз мотатьлузер є ен ш  ясьтєюнсйідз а ,усумирп огоьн унсалв зереч  

бертоп у б ясьтєузиреткарах яннавижереп енчіхисп укдапив умоьц В . а  мяннаж

 .їід ікат итяничв  

хисп умошні в ощеД голо  хикат яннанокив ясьтєамйирпс іналп умончі

обо я'в з вік ,  укзя’вобо аткє’бус дів илок ,козя'вобо йивокьсйів ,віктадоп аталпс кя 

мив а аг ьтю  ,йід янненичв ощ  яттучоп ьтюакилкив яситирок яннажабен ,ітсоназя’вз  

.хартс ьтіван оба  

 каТ ич дівсу ела ,ешкані ирп вікзя'вобо хинвонсо яннелмо  ощ ,огот од ьтидов

воноказ  ен ясьтумитярокдіп і сумирп йиньлаіретам зереч вс огой улис в а , і  огомод

возінагро ітсонтусдів ,икчивз ,яннерокдіп огонвиткнитсні ,яннанзив а  огон

увиторпс 3 м икьлітс ен є уноказ іннавунсі в мотнемом миньлашіриВ . а  аньлаірет

голохисп икьлікс ,усумирп ьтсівилжом  мрон ьтсівокзя’вобо итаванзив акчивз анчі
                                                

1 .Г чивенешреШ  .Ф В :аварп яироет яащбО  .3 .пы – 916 .С - .026  
2 .П чивонибаР  .М  ымелборП // )ыткепса еынтсоннец еыротокен( аварп огоксечитсилаицос мрон яицазилаеР 

ицос а .итсонноказ йоксечитсил  – .8891  –  .22 .пыВ – 16 .С . 
3  :.виД .П водаргониВ  .Г .аварп иироет оп икречО  – .23 .С  
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”мї яситярокдіп і 1  .  васип кя ,хататШ хинечулопС У  .А  ьтюімузор идюл ,ьлівкоТ

 огонжок ятсащ :унитсі унелмодівсу онагоп сачондов ела ,ундалксен ундо

вид илкивз инов ,ешьліб ьтіваН .яннатівцорп огоньлагаз дів ьтижелаз  ец ан ясити

 котижорбод ьтююлмеркодів ен инов ,кур хїовс уварпс ан кя яннатівцорп

 з икьліт ен иважред огалб ан ьтююцарп й уктижорбод огонсалв дів автсьліпсус

ивижан од ітсартсирп з ,итазакс анжом ,й а ,ітсодрог ич укзя’вобо віттучоп 2. 

 бо яннелмодівсу ,ежтО  минволог ,юолис юонйішур юонволог є укзя'во

 .яннанокив огой мовитом оноВ  ітсомодівсоварп ьневір йикосив єачабдереп 

морг а  икзя'вобо їовс итадялгзор аньлихс ютсімодівсоварп юотунивзор з абосО .няд

опомєазв хиненвопан отбот ,хинавозілівиц її увому ундіхбоен кя єазв і юогав м  юон

опдів ютсіньладів иманядаморг имишні з ,юоважред з нисондів 3  .  

ресопзеб і єачюлкв ибосо ещиводерес еньлаіцоС  яннечото еньлаіцос єнде

У .)”ещиводересоркім“(  яннечото і ещиводерес еньлаіцос ітсонсйід йіньлаер 

со о елазомєазв і іназя’вопомєазв иб нцім мит ,апург аньліпсус ашнем миЧ .інж і  еш

 дів єазилсив дівидні ешгел мит ,апург ашьліб мич і ;юен з дівидні йиназя’воп

ус с юлортнок огоньліп 4  .  

 ялд яннечанз евоктянив єам ибосо яннечото еньлаіцос єндересопзеБ

йідз с жом і вікзя'вобо хинйіцутитснок юен яннен  хинзір ан етунялгзор итуб е

ір в онйеміс )а :хян -  ибосо яннечото еньлаіцос )б ;ибосо ещиводересоркім евотубоп

лаіцос в ь он -  ,нойар ,олес ,ещилес ,отсім ,нойароркім( хатоньліпс хиньлаіротирет

 ьтсалбо ощот  .вівиткелок хиводурт ещиводересоркім )в ;)  

вилпв имабосаЗ  огоньлаіцос огоьндересопзеб іннеждяропзор в є ікя ,у

то о  акмуд акьсдаморГ .яннелавхс і яннеждусаз ьтюугулс ,ибосо яннеч –  бісаз 

вздан и  хиньлаудівидні од яситавувосотсирп йинтадз ,йикчунг онйач

овилбосо с йет 5 оньлаіцос юєіротаробал інедеворп ,яннавутипо кандО . -  хивоварп

лсод і УДМ утетьлукаф огончидирю автсванзоварп огоньлянвіроп і ьнежд , 

                                                
1 .П водаргониВ  Г. .аварп иироет оп икречО  – .23 .С  
2 ьлівкоТ ед сіскелА .  .іциремА в юітаркомед орП – .891 .С  
3  :.виД .В ниничаБ  .А одотем :аварп ымелборп еиксечиголоицосопортнА  .еинедевоварП // яирипмэ и яигол –  .1002 – 

 .3 № – .С .83  
4  :.виД .Г чивенешреШ  .Ф  .аварп яироет яащбО – .яаксечитероет ьтсаЧ :1 .Т  – .591 .С  
5  :.виД .Ф .Г чивенешреШ   .аварп яироет яащбО – .яаксечитероет ьтсаЧ :1 .Т   – .291 .С  
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в яннелиху ощ ,олазакоп кя ьтюанзив ен віктадоп италпс ді  ьтіван ничолз 

н ікя ,итнедутс а ю аз ясьтюачв 77 ,каТ .ютсіньлаіцепс юончидир  ен хинатипо %

идор иторп огочін ьтюам н зя’вз хин ивоктадоп з вік 8,78 ,имакиншуроповарп им  % –  

5,09 ,ибжурд иторп ен  % – сдісус т  ,акиньлачан итам иторп ен хинатипо %5,7 а ,ав

адоп италпс дів ясьтєялиху йикя т 2,8 ешиЛ .вік  ьтучох ен вітнеднопсер хинатипо %

лпен зі огоньліпс огочін итам а віктадоп имакинт 1. 

.Є  .Я   )хиньларом і хивоварп( хинтутатс ьлор ичюузілана ,ьцеварК

івомєазв д  У  .уквонсив оговакіц од ьтидохирп ,имяцвобжулсовокьсйів жім нисон

дзордіп і  ,хал ед  жім инисондів іньларом івородз ьсиливонатсв 

улсовокьсйів ж озіпе є укзя'вобо оговокьсйів яннешуроп ,имяцвоб  кандО .иминчид

у лок хинтор е  жім нисондівомєазв хинтутатсазоп иткаф ецсім ьтюам ед ,хавитк

роп ,иманїов у  ьтужом укзя'вобо оговокьсйів мрон яннеш итам реткарах йилавирт 2  .

днамок еД и  ,агомоподомєазв і йедюл од агавоп є ед ,хилгелдіп ялд мецрізв є ир

окьсйів мат во ич дярван іцвобжулс  ат укдяроп огонтутатс яннешуроп ан ьтудіп 

инілпицсид 3 миц з укзя’вз У .  і итиборзор інвір умонважред ан ондіхбоен 

евтаз р  хиволис модалкс мивобосо з итобор їонвохив юіцпецнок увон итид

ед руткуртс р довив ешил ен аннивоп яіцпецнок яЦ .иваж  далкс йивобосо ити

уртс хиволис к  і хинвитка итавувохив й а ,ибьтороб їонйітрапжім іжем аз рут

з вікинсихаз химодівс а ньлаг о инїаркУ удоран вісеретні ат йетсонніц хинважред 4  .

ащивя інвитаген ясьтюашилаз ещ есв їімра в ,ьлаж аН ,  ,”юонищвідід„ з іназя’воп 

ждороп оньлаіцос имадзараген угреч юннатсо в ен іне -  уреткарах огончімоноке

автсьліпсус огоьсв 5. 

 яннанокив огонжелан яннечепзебаз мотнемуртсні мивилжав мишнІ

тснок и  діп отх ,йоТ“ .ілагазв яігілер ,имрон інйігілер є вікзя'вобо хинйіцут

хикя мовилпв - ,хинтитепа ьдубен .т і хинсілз   окгел й ежом вігятоп хинйіцоме .п
                                                

1  :.виД .А авокчолК  .В ововарП тьлузер :ижедолом йоксечнедутс еинанзос е а  // йинаводелсси хиксечиголонимирк ыт
ну .ксоМ .нтсеВ -  .оварП  :11 .реС :ат –  .8991 –  .1 № – .С .38  

2  :.виД .Е цеварК  .Я вА :аглод огоксниов огокстевос ывонсо еынневтсварн и еывоварП сид .ферот  .дирю .днак …
.21 :куан 0 ну .сог .веиК / 10.0 - .т  – .01 .С  

3  :.виД .О нідашоП  .ечіВ // акьсйів худ ьтижелаз огоч діВ –  .9991 –  .21 № – 21 .С .7  
4 .П кучмеД  алиС .яцвобжулсовокьсйів яннавохиВ –  .ечіВ // їорбз в икьліт ен –  .7991 –  .8 № – .С .54  
5  :.виД .Е нимерЕ  „ анищводеД ” - путсерп иледен олакреЗ // ?ьтинерокси онжомзовен еороток ,еинел  . – 2002  . –  83 № 

.)314(  –  ярбятко 5 –  ;12 .С .А кюсарК  „ анищводеД ” -  екирфА в и ано „ анищводеД ” иледен олакреЗ //  . –  .2002 –  № 
.)714( 24  –  ярбяон 2 – .12 .С  
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роп иб виничв у  огонйігілер огондівопдів івяоп ирп ,инидюл аварп яннеш

авижереп огововарп н  зі мозар б алуб акнідевоп акат ощ ,яннелмодівсу отбот ,ян

рп ан і мяннахізаз миц а ан ясьтижаван окгел кат ен ,автсежоб ав ”енбідоп 1  .

дів имрон інйігілеР і  иважред укоб з ізар умонад В .юіцкнуф учюумиртс ьтюарг

з итялвяорп овилжав а  од івобюл ісуд в инїаркУ нядаморг іннавохив у ьтсінелвакіц

сняитсирх ан ,агоБ ь ощот хятсонніц хик 2  итипірказ яіцизопорп єадялгив юоншулС .

свадоноказ в  ,вікьтаб мяннажаб аз ,хадалказ хиньлачван хинважред у ощ ,івт

 в інандє’бо( имет імерко автсванзєігілер усрук иметсис зі інелідив итуб ьтужом

билг хї ялдаз )исрук іньлачван імерко далкирпан( имьтід яннечвив огош  

срук хикат амаргорп кандО .)аките акьсняитсирх  анеждревтаз итуб єам ві

 яситавюнсйідз яннадалкив хї а ,инїаркУ икуан і итівсо мовтсретсініМ

 ьневір йинжелан ат утівсо унчігогадеп ундівопдів ьтюам ікя ,имачадалкив

иквотогдіп їонйісефорп 3. 

У омєажавв огонедалкив ітскетнок жокат борзор овокуан андіхбоен ощ ,  анел

ис с яттучоп ,їіцоме її ,инидюл ьтсімодівс і юлов ан увилпв огоньланоіцар амет 4  .

Т  ітсонечівсо їововарп яннатип ьтюубертоп янназя’взор оговонімре

хінтілонвопен 5 у минвитизоП .  іналп умоьц олатс едизерП яннеждревтаз н  мот

воварп имаргорп їоньланоіцаН инїаркУ яннелесан итівсо їо 6  єачанзив амаргорП .

щ идохаз івогречошреп ат ітсоньляід їоьнтівсооварп икмярпан інвонсо о  хї од

тьлук їововарп янвір огоньлагаз яннещивдіп є имаргорП юотеМ .їіцазілаер у  ат ир

ядаморг яттубан ,яннелесан итівсо їововарп иметсис яннеланоксодв  иман

не  юомаргорП .аварп од игавоп хин у яннавумроф ,ьнанз хивоварп янвір огондіхбо

 відохаз олок екориш онечабдереп яннещивдіп з  ирутьлук їововарп янвір 

морг а лаер у яннелітв єовс илшйанз идохаз іц бощ ,овилжаВ .няд ь  .іциткарп йін  

                                                
1 .Л йикцижартеП  .И дусог и аварп яироеТ изявс в автсра 2 В :итсонневтсварн йеироет с  .т – .2 и 1 .Т  – .121 .С  
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 .3 – .С .54  
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 .6002 ,вівьЛ – .051 .С  
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 вікмярпан хинволог з миндО  єам ибжулс їовоктадоп їонважред ітсоньляід

 вітеждюб од ьнеждохдан яннечепзебаз ан хинавомярпс ,відохаз яннедеворп итатс

окосив яннавумроф ат івонсо йіньліворбод ан вінвір хісу  ирутьлук їовоктадоп ї

і яннелесан ідолом дерес овилбосо 1  .  еН у ьлор юннатсо мокат  ьтюам івовилпв у

дів і  итавюлітв аннивоп яннатсО .яіголонімрет анчидирю ,имрон івоварп итаварг

 умоьц ирп ичюакилкив ,агавоп ,ьтсіндіг ,ьтсеч кя ,їірогетак іньларом ікат

 ,итипірказ б олуб отраВ .укзя'вобо віткє’бус у яннавижереп інйіцоме індівопдів

 тсихаз ощ  є инїаркУ ітсонсіліц їоньлаіротирет і ітсонжелазен ,инзичтіВ

я'вобо миннещявс з  козя'вобо йивокьсйів а ,инїаркУ нядаморг  мок – минсечоп .  

 

иквонсиВ  

 яннанокив ан вилпв йивєттус єюнсйідз ещиводерес еньлаіцоС .1

амиртод( н бо хинйіцутитснок хїовс иманядаморг )ян  хавому в ачох ,вікзя'во

взор огонсачус и  икиннич інвитизоп ешил ен ьтюід тут ітсонважред їокьснїарку укт

зитаркомед( а  анчімоноке ат яіцазіголоедіед ,яттиж огоньліпсус яіц

ген й а ,)ьтсінтінамотагаб а .інвит  

)а :ьтюам вилпв йивилбосо вікиннич хинвитаген дереС .2  у ьтсінтусдів 

 ан ясьтюутнурґ ікя ,вікзя'вобо яннанокив огомодівс йіцидарт инїаркУ нядаморг

 йивоварп ,ирутьлук їововарп ьневір йикьзин )б ;аварп ітетиротва умокосив

гін і оньлаіцос идзараген )в ;мзіл - ьтсіланоксоден )г ;уреткарах огончімоноке  ,

ьтсінйізілок  і батсен і ґ  ;автсвадоноказ ьтсіньл я інвитаген )  огончитілоп ащив

д ;инїарк яттиж енчіголохисп енчінагро )  кя вікзя'вобо юонидюл яттянйирпс 

 .икнідевоп вітнаірав уробив ітсовилжом ,удобовс її ьтюужембо ощ ,вінемонеф

ич хинвитаген хинечанзаз янналодоП н  ділс вікин  итадялгзор іткепса в   

яннечепзебаз )яннавутнараг( я'вобо хинйіцутитснок їіцазілаер з  .вік  
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И К В О Н С И В  
 

 У їіфаргоном  і янненьлагазу енчитероет оненсйідз  ясьтєунопорп  евон

инйіцутитснок яттяноп іннежділсод у єагялоп ощ ,ічадаз їовокуан яннешірив  х

 хї ,інїаркУ в анинядаморг і инидюл вікзя'вобо оньлаіцос -  ,идорирп їончидирю

лове ат вікотив хинйіцутитснок ю  ат їіцакіфисалк ,вікзя'вобо їіц умзінахем  хї 

івокуан інволоГ .їіцазілаер арп і к інчит ьлузер итат итобор  ,аротва укмуд ан ,

ьтюагялоп  хикат у в и квонс ах. 

 інїаркУ в анинядаморг і инидюл икзя'вобо інйіцутитсноК .1 –  дивонзір ец 

 хасеретні в юоважред )анечепзебаз( анелвонатсв і ананзив ,вікзя'вобо хинчидирю

з ,ибосо їонжок й автсьліпсус вінелч хісу а  їітрах їондоранжіМ хамрон ан анавонс

няитсирх ат инидюл варп  инїаркУ їіцутитсноК в анелпірказ і іларом їокьс

іхбоен д ідевоп  урім і див інвеп удівидні умонжок єусипирп ощ ,ьтсін н .ик  

 икзя'вобо інйіцутитсноК .2 –  тнемеле йинруткуртс йивилжав 

нйіцутитснок о  хикат у ясьтєялвяорп огокя ьлор ,анинядаморг і инидюл усутатс ог

уф хинвонсо н хяіцк  ,  уктивзор янняирпс ,аньлавужембо ,ачюутнараг кя

ибосо с .анвохив ,ітсот  

 хинвонсо яннелпірказ огонйіцутитснок яіцпецнок іпате умонсачус аН .3

бо о  єадівопдів іннімузор умонвотсімз у інїаркУ в анинядаморг і инидюл вікзя'в

арз з є ат оговотівс мак  ебес в аларбівв анов ;умзіланоіцутитснок огокьсйепорв

тизоп и  уктивзор хапате хинзір ан яннавюлугер огонйіцутитснок хї дівсод йинв

снїарку ь  .ітсонважред їок  

 имроф їововарп кя вікзя'вобо хинйіцутитснок ьтсінніц аньлаіцоС .4

мєазв о ялоп иважред і ибосо укзя’вз  минчидирю ьтюапутсив инов ощ ,умот в єаг

в мобосаз йіцкнуф хїовс юоважред яннаноки лкоп іткепса умоьц в і и  итяирпс інак

 інорохо ,инїаркУ ітсонжелазен і ітсонсіліц їоньлаіротирет ,утетінеревус утсихаз

титснок у  ,анинядаморг і инидюл добовс і варп ,удал огонйіц  юннечепзебаз

ноке о рп ат ітсонноказ ,иважред икепзеб їончіголоке ат їончім а  ,укдяропов

91  



 332  

 мотнемуртсні мивилжав итуб ;иважред їіцкнуф їоньлаіцос юннанокив

бсид янненкинив яннеждерепоп а  ,вісеретні хинчілбуп і хинтавирп уснал

нсівіпс хї яннечепзебаз у нмузор й яннав .яннандєоп ого  

 юоканзо юонсінтус є вікзя'вобо хинйіцутитснок ьтсікьлік анчанзеН .5

варп о ігетартс в умот і ,иважред їов ч  їововарп иводубоп од инїаркУ  ісур  умон

 едуб вікзя'вобо хинйіцутитснок уктивзор юєіцнеднет юонвонсо иважред

емз евопутсоп н кьлік хї яннеш  усецорп огоьц їідатс йівоктачоп ан елА .ітсо

ок аметсис ачюунсі н  яннеланоксодв оговс єубертоп вікзя'вобо хинйіцутитс

к хї яннеришзор мохялш і у хї яннедевирп  ,ітсокьл  з яннандєоп енйіномраг шьліб 

втс ,имаварп иминвонсо о р хї ялд вому ат вібосаз хинжелан яннер зілае а  .їіц  

 вікзя'вобо хинйіцутитснок янненсйідЗ .6 ем ен йітнараг єубертоп н юош  

рім юо  ат увонсо увоварп итачюлкв ділс йітнараг хикат оД .идобовс і аварп жіна ,

титсні у ер мзінахем ьтюадалкс ітсонпукус в ікя ,тнемеле йинйіц а  їіцазіл

вікзя'вобо хинйіцутитснок у іннімузор умокьзув  )а :єачюлкв авонсо авоварП .

имрон - ркнок )б ;инїаркУ їіцутитсноК ипицнирп е  юогомопод аз ,имрон ічюузит

онрудецорп ясьтєюлвонатсв хикя -  іжем ,тсімз ,їіцазілаер хї мзінахем йивоварп

н й умонвитизоп у( ьтсіньладівопдів унчидирю )в ;янненсйідз итаге в  умон

 ат игьліп )г ;яннанокив енжеланен ич яннанокивен хї аз їіцкнас й )іннімузор

;яннечохоаз  ґ варп і ирутьлук їововарп ьневір йикосив ) о  ;нядаморг ітсомодівс д  )

іцутитснок і ілагазв іважред в ітсонноказ мижер їонй оз к  янненсйідЗ .амер

ікзя'вобо хинвонсо гро юометсис юонсіліц ясьтєучепзебаз в а  і идалв їонважред він

лідоп анжом онвому ікя ,інїаркУ в яннавудярвомас оговецсім и  инагро ан ит

етепмок їоньлаіцепс і їоньлагаз н .їіц  

онрудецорп онелвонатсв умокя в ,овтсвадоноказ енниЧ .7 -  иткепса івоварп

нок їіцазілаер  ”їіцазіланоіцутитснок“ огой єагамив ,вікзя'вобо хинйіцутитс – 

ер г  ,инїаркУ иманоказ ончюлкив вікзя'вобо хинйіцутитснок яннавутнемал

адоноказ в  .вікзя'вобо хинйіцутитснок хикяед яннавюлугер огоч іниН  иватсдіп є 

вог о авумроф орп итир н онйіцутитснок ян - і огововарп  хинвонсо утутитсн

 мотнемеле минруткуртс мивилжав є йикя ,утутитсні огонволог кя вікзя'вобо

і огоньларенег н рг і инидюл усутатс огововарп вонсо утутитс о  .анинядам  
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 ан иважред їокьснїаркУ уктивзор уреткарах огондіхереп хавому В .8

йідз с обо хинйіцутитснок яннен  інвитаген і кат ,інвитизоп кя ьтюавилпв вікзя'в

ннич и  ,яттиж огоньліпсус юіцазитаркомед итсендів ділс хинвитизоп оД .ик

зіголоедіед а  .ьтсінтінамотагаб унчімоноке ат юіц ів )а :хинвитаген оД д  у ьтсінтус

вікзя'вобо яннанокив огомодівс йіцидарт инїаркУ нядаморг  ан хинавонсаз ,

тва умокосив о  йивоварп ,ирутьлук їововарп ьневір йикьзин )б ;аварп ітетир

ліпсус мзілігін ь оньлаіцос идзараген )в ;умоліц в автс -  )г ;уреткарах огончімоноке

н і ьтсіланоксоден е ;автсвадоноказ ьтсіньлібатс ґ  огончитілоп ащивя інвитаген )

рк яттиж  ;инїа д о ) р наг енчіголохисп енчі  кя вікзя'вобо юонидюл яттянйирпс 

о ікя ,вінемонеф б  .икнідевоп вітнаірав уробив ьтсівилжом ,удобовс її ьтюужем

итаген хинечанзаз янналодоП в  итадялгзор ділс вікиннич хин іткепса в   

г яннавутнара я'вобо хинйіцутитснок їіцазілаер зк  .ві  

 ,амеркоЗ ис анелборзор овокуан андіхбоен ощ ,омєажавв с  амет

ме її ,инидюл ьтсімодівс і юлов ан увилпв огоньланоіцар  юннатсо еН .яттучоп ,їіцо

у ьлор дів ьтюам івовилпв умокат і  .яіголонімрет анчидирю ,имрон івоварп итаварг

м ікат итавюлітв аннивоп яннатсО  ,агавоп ,ьтсіндіг ,ьтсеч кя ,їірогетак іньларо

 .укзя'вобо віткє’бус у яннавижереп інйіцоме індівопдів умоьц ирп ичюакилкив

 їоньлаіротирет і ітсонжелазен ,инзичтіВ тсихаз ощ ,итипірказ б олуб отраВ

я'вобо миннещявс є инїаркУ ітсонсіліц з инїаркУ нядаморг  мок  йивокьсйів а ,

 козя'вобо – минсечоп .  
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.291  .В нилютаП  .А  ,иидатс ,ытреч еынвонсо :наджарг аварп еынвиткеъбуС 

 .оварп и овтсрадусог еокстевоС // иицазилаер иитнараг –  .1791 –  .6 № – 42 .С -

.23  

.391  .В нилютаП  .А СС в ьтсончил и овтсрадусоГ  ыткепса еывоварп( РС

 .)йинешонтоомиазв –  .4791 ,акуаН :.М – .с 542  

.491  ажред у ьтюавубереп ощ ,йіцазінагро ,вонатсу ,втсмєирпдіп кілереП в  оба йін

тьла итидохорп ьтужом инядаморг хикя ан ,ітсонсалв йіньланумок е нр а  унвит

лс утенібаК юовонатсоП  .втаЗ :убжу іртсініМ   //  99.11.01 дів инїаркУ в

 .инїаркУ кинсів йинйіціфО –  .9991 –  .54 № – .0422 .тС  

.591  тсирок єаксупод ен хикя яннечворів ,йіцазінагро хинйігілер кілереП у  яннав

бз утенібаК юовонатсоП  .втаЗ :юєор  // 99.11.01 дів инїаркУ віртсініМ 

 .инїаркУ кинсів йинйіціфО – 991  .9 –  .54 № – .0422 .тС  

.691  .В кицтреП  .Л аволйамШ ,.А  .П  // мрон хынноицутитснок яицазилаеР 

 .оварп и овтсрадусог еокстевоС –  .9791 –  .5 № – 3 .С  - .01  

.791   .Л йикцижартеП  .И изявс в автсрадусог и аварп яироеТ  йеироет с 

2 В :итсонневтсварн .т – а бПС яифаргопиТ :.бПС  .7091 ,”оволС“ .щбо .цк –  1 .Т 

 .2 и – .с 656  

.891  .Л йикцижартеП  .И изявс в автсрадусог и аварп яироеТ  йеироет с 

2 В :итсонневтсварн .т  – 2-е .дзи  .под и .рпси , – .М яифаргопиТ :.бПС  .М  

 .0191 ,авешукреМ –– 2 .Т  . –  .с 857  
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.991   .О ниширтеП  .В аднуф кя инидюл аварП  їововарп ьтсінніц аньлатнем

 їововарп яннавумроф имелборп іньлауткА // ітсонважред їончитаркомед

05 оД .інїаркУ в иважред -  ат инидюл варп тсихаз орп їіцневноК іцинчір ї

ос анжім илаіретаМ :добовс хинвон .куан їондор - 2 У :.фнок .ткарп  .ч –  аЗ / 1 .Ч 

.І .М  .дер  .авонаП –  .0002 ,инїаркУ .дака .дирю .цаН :вікраХ – 93 .С - .24  

.002  .Н авортеП аркУ в инидюл аварП // інїаркУ в инитид варп амелборП ї  :ін

іроЩ  .р 3991 кинч – ф .нварп .ркУ :.К  .яіцадну –  .5991 – 94 .С -  .75  

.102  .О окнечиртеП аксечидирЮ // цилзиф еинежолбооголан еонропС .акиткарп я  

– .3002  –  .)772( 51 № –  .ялерпа 51 – .7 .С  

.202   .И нихуртеП  .Л  .)юьтсонпутсерп с ыбьроб ерефс в( ьтсалв и кеволеЧ –  :.М 

 .9991 ,ътсирЮ – .с 293   

.302   актсівоП –  .инїаркУ солоГ / заку ен хоьтагаб ялд – 3002  . –  .28 № –  янтівк 03

– .1 .С  

.402  .В оклірогоП  оГ ,.Ф .В окнечвол  .М йиріС ,.В  .І дюл идобовс ат аварП и  і ин

 .інїаркУ в анинядаморг –  .7991 ,ерЮ нІ :.К –  .с 25  

.502  .С кянбергоП  авому кя ітсонйіцропорп упицнирп яннажредоД 

онвитамрон  ітсонрімоварп - / вітка хивоварп  /  куан хивоварп їімедакА кинсіВ

 .инїаркУ –  .5002 –   .)34( 4 № – 33 .С - .34  

.602  фиц у авоктадоП  .рє’рук йиводярУ // хаткаф і хар –   .3002 –  .61 № –  42

янтівк  . –  .51 .С  

.702  овокьсйів орп яннежолоП -  у дялго йинчидем ат узитрепске укьсракіл

 дів инїаркУ иноробО артсініМ мозакаН .втаЗ :инїаркУ халиС хинйорбЗ

2 № 49.10.40 . 

.802   мозакУ  .втаЗ :инїаркУ юіцартсінімда увоктадоп унважреД орп яннежолоП 

 .инїаркУ кинсів йинйіціфО // 0002.70.31 дів инїаркУ атнедизерП –  .0002 –  № 

 .92 – .0021 .тС  

.902  лс )їовокьсйівен( їонвитанретьла хаварпс у їісімок орп яннежолоП у  :ибж

баК юовонатсоП  .втаЗ  // 6602 № 99.11.01 дів инїаркУ віртсініМ утені

іціфО й  .инїаркУ кинсів йин –  .9991 –  .54 № – .0422 .тС  
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.012  кортс ан нядаморг увозирп яннедеворп і уквотогдіп орп яннежолоП о  ув

ів й  .59.10.40 дів инїаркУ иноробоніМ мозакаН  .втаЗ :убжулс увокьс – .1 №  

.112  орп яннежолоП  )їовокьсйівен( їонвитанретьла яннеждохорп кодяроп 

 // 99.11.01 дів инїаркУ віртсініМ утенібаК юовонатсоП  .втаЗ :ибжулс

фО і  .инїаркУ кинсів йинйіц –  .9991 –  .54 № –  .0422 .тС  

.212  сортам( иматадлос ибжулс їовокьсйів яннеждохорп орп яннежолоП а  ,)им

 і иматнажрес рП мозакУ  .втаЗ :инїаркУ лиС хинйорбЗ иманишратс е  атнедиз

 .инїаркУ кинсів йинйіціфО // 1002.11.70 дів инїаркУ –  .1002 –  .64 № – .9302 .тС  

.312  .А вокялоП  .В  .еинедевоварП // аварп иифосолиф алокш яаксгрубретеП – 

 .0002 –  .2 № – 4 .С - .32  

.412  .В олахолоП ротва тО ирати  .иледен олакреЗ // ?умзиратиротва… к амз –

 .4002 –  .)905( 43 № –  атсугва 82 – .4 .С    

.512   о улед оп иицаредеФ йоксйиссоР адуС огонноицутитсноК еинелвонатсоП

 46 иьтатс »а« аткнуп йинежолоп адяр итсонноицутитснок екреворп

болаж с изявс в РСФСР  аскедок огонвологУ  // авонримС .А .В анинаджарг йо

тадоноказ еинарбоС е  .иицаредеФ йоксйиссоР автсьл –  .6991 –  .1 № –  .45 .тС  

.612  31 № адог 7991 ярбятко 8 то ФР адуС огонноицутитсноК еинелвонатсоП -  П

ткнаС анокаЗ итсонноицутитснок екреворп о улед оп -  ялюи 41 то агрубретеП

адог 5991 О«  ткнаС в аголан огоньлемез хакватс -  ;»удог 5991 в егрубретеП

п йоротв ыцазба у  7 аткнуп йывреп и 6 аткнуп йоротв ,5 аткнуп йывреп ,4 аткн

 .ФР автсьлетадоноказ еинарбоС // итсач йончоворивитом –  .7991 –  .24 № –  .тС 

.1094  

.712   адуС огонноицутитсноК еинелвонатсоП 61 № адог 9991 ярбяон 32 то ФР -  П

 3 аткнуп оготревтеч и огеьтерт вецазба итсонноицутитснок екреворп о улед оп

 итсевос едобовс О« адог 7991 ярбятнес 62 то аноказ огоньларедеФ 72 иьтатс и 

 .ФР автсьлетадоноказ еинарбоС // »хяицазинагро хынзоигилер о –  .9991 –  №

 .15 – .3636 .тС  

.812  .А никятоП  .А О // амзилигин огововарп яинелодоерп ырем и итуП б  овтсещ

.В .дер доП / йицпецнок ксиоп ,яинаводелсси еыннемервоС :акитилоп и  .Ю  

 .авокашьлоБ – дзИ :.бПС - .С ов - ну .бретеП -  .0002 ,ат – 853 .С - .063  
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.912  .О нідашоП худ ьтижелаз огоч діВ  .ечіВ // акьсйів –  .9991 –  .21 № – 421 .С -

.721  

.022  иготи :акеволеч аварП к( ывиткепсреп ,иицнеднет ,акев  // )лотс йылгур

 .оварп и овтсрадусоГ –  .1002 –  .5 № – 98 .С - .001  

.122   .Л .тсоС / вотнемукод .рануджем .ноигер и .ласревину .бС :акеволеч аварП  

.Н   .вокатсеШ – дзИ :.М -  .0991 ,УГМ ов – .с 502  

.222  .Е .дер .втО / возув ялд кинбечУ :акеволеч аварП  .А   .авешакуЛ –  .дзИ :.М 

АМРОН .рг -  .9991 ,М*АРФНИ – .с 735   

.322   аварП  аворафаГ .Ю .Ю ,чивексЯ .С .Я ,весуГ .Д .А / еибосоп .бечУ :акеволеч

.рд и  / С .Я и авесуГ .Д .А .дер .щбо доП  .чивексЯ . – сметсиС артеТ :.нМ .2002 ,  

– .с 403  

.422  .лч .дер .втО / арим огоннемервос иицазилаболг ыссецорп и акеволеч аварП -

.авешакуЛ .А .Е  .н.ю.д ,НАР .ррок  –  .5002 ,амроН :.М – .с 464  

.522  іМ мозакаН  .втаЗ  :инїаркУ нядаморг укілбо оговокьсйів аливарП н иноробо  

 .АНБ // 661 № 59.60.72 дів инїаркУ –  .6991 –  .2 № –  .53 .С  

.622  рП утенібаК теркеД :рібз йинзицка о  // 29.21.62 дів инїаркУ віртсініМ 

діВ о  .инїаркУ идаР їонвохреВ ітсом –  .3991 –  .01 № – .28 .тС  

.722  1 дів .дер в инїаркУ нокаЗ :убжулс )увокьсйівен( унвитанретьла орП  99.20.8

 .инїаркУ кинсів йинйіціфО // –  .9991 –  .01 № – .373 .тС  

.822   ітсомодіВ // ).под і .мз зі( 19.20.70 дів инїаркУ нокаЗ :ьтсінсалв орП

 .инїаркУ идаР їонвохреВ –  .1991 –  .02 № – .942 .тС  

.922   в орП „ инїаркУ унокаЗ од німз яннесен лс увоктадоп унважред орП у  в убж  

 .инїаркУ идаР їонвохреВ ітсомодіВ // 89.20.50 дів инїаркУ нокаЗ :”інїаркУ –    

 .8991 –  .92 № –  .091 .тС  

.032   віртсініМ утенібаК юовонатсоП .втаЗ :”суботва йиньлікШ„ амаргорП

 .инїаркУ кинсів йинйіціфО // 13 № .р 3002 янчіс 61 дів инїаркУ –  .3002 –  .3 № – 

08 .тС . 

.132  хреВ ітсомодіВ // 87.21.10 дів РСРС нокаЗ :РСРС овтснядаморг орП о  їонв

 .РСРС идаР –  .8791 –  .94 № – .618 .тС  
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.232  діВ // 79.40.61 дів .дер в инїаркУ нокаЗ :инїаркУ овтснядаморг орП о  ітсом

 .инїаркУ идаР їонвохреВ –  .7991 –  .32 № – .961 .тС  

.332  аркУ овтснядаморг орП  ітсомодіВ // 1002.10.81 дів инїаркУ нокаЗ :инї

еВ р  .инїаркУ идаР їонвох –  .1002 –  .31 № – .56 .тС  

.432  д орП утенібаК теркеД :отим енважре  і .мз зі( 39.10.12 дів инїаркУ віртсініМ 

 .инїаркУ идаР їонвохреВ ітсомодіВ // ).под –  .3991 –  .31 № – .311 .тС  

.532   нважред орП  бісо хинчизіф ртсєер йи –  хишні ат віктадоп вікинталп 

 ітсомодіВ // ).под і .мз зі( 49.21.22 дів инїаркУ нокаЗ :віжеталп хивокзя’вобо

 .инїаркУ идаР їонвохреВ –  .5991 –  .2  № –  .01 .тС  

.632   нокаЗ :віківолоч і коніж йетсовилжом і варп хинвір яннечепзебаз орП

аркУ  дів инї 0  .идаР їонвохреВ ітсомодіВ// .р 5002.90.8 –  .5002 –  .25 № – .165 .тС  

.732  аркУ нокаЗ :убжулс увокьсйів і козя'вобо йивокьсйів йиньлагаз орП ї  в ин

в йинйіціфО // 99.20.81 дів .дер  .инїаркУ кинсі –  .9991 –  .82 № – .9631 .тС  

.832   каЗ :утівсо юндерес уньлагаз орП  ітсомодіВ // 99.50.31 дів инїаркУ но

еВ р  .инїаркУ идаР їонвох –  .9991 –  .82 № –  .032 .тС  

.932   .инїаркУ кинсів йинйіціфО // яннеждовоп огокотсрож дів ниравт тсихаз орП

–  .6002  –  .11 № – .296 .тС  

.042  ркУ нокаЗ :яннавухартс енйіснеп енважред евокзя’вобо ан рібз орП а  дів инї

 .инїаркУ идаР їонвохреВ ітсомодіВ // ).под і .мз зі( 79.60.62 –  .7991 –  .73 № – 

.732 .тС  

.142   дів .дер в инїаркУ нокаЗ :яннавухартс еньлаіцос евокзя’вобо ан рібз орП 

ркУ идаР їонвохреВ ітсомодіВ // ).под і .мз зі( 79.70.62 а  .инї –  .7991 –  .73 № – 

32 .тС .8  

.242   нокаЗ :автцинрялемх і автцинвідас ,автсрадаргонив котивзор ан рібз орП 

 .инїаркУ идаР їонвохреВ ітсомодіВ // 99.40.90 дів инїаркУ –  .9991 – 02 № -  .12 – 

.191 .тС   

.342  охреВ ітсомодіВ // 39.60.03 дів инїаркУ нокаЗ :нилсор нитнарак орП в  їон

 .инїаркУ идаР – .3991  –  .43 № – .253 .тС  

.442  В // 69.01.61 дів инїаркУ нокаЗ :инїаркУ дуС йинйіцутитсноК орП і  ітсомод

 .инїаркУ идаР їонвохреВ –  .6991 –  .94  № – .272 .тС  
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.542  В // ).под і .мз зі( 09.21.02 дів инїаркУ нокаЗ :юіцілім орП і  ітсомод

 .идаР їонвохреВ –  .1991 –  .4  № – .02 .тС  

.642   // 79.50.12 дів инїаркУ нокаЗ :інїаркУ в яннавудярвомас евецсім орП  

діВ о  .инїаркУ идаР їонвохреВ ітсом –  .7991 –  .42 № – .071 .тС  

.742  В // 99.40.90 дів инїаркУ нокаЗ :їіцартсінімда інважред івецсім орП і  ітсомод

 .инїаркУ идаР їонвохреВ –  .9991 – 02 № -  .12 – тС .091 .  

.842   івецсім орП утенібаК теркеД :иробз і иктадоп  дів инїаркУ віртсініМ 

 .инїаркУ идаР їонвохреВ ітсомодіВ // ).под і .мз зі( 39.50.02 –  .3991 –  .03 № – 

.633 .тС  

.942   // 29.60.52 дів инїаркУ нокаЗ :інїаркУ в инишнем іньланоіцан орП 

Ві омод с У идаР їонвохреВ іт  .инїарк –  .2991 –  .63 № – .925 .тС  

.052   ітсомодіВ // 0002.01.50 дів .дер в инїаркУ нокаЗ :инїаркУ уноробо орП

еВ р  .инїаркУ идаР їонвох –  .0002 –  .94 № – .024 .тС  

.152    идаР їонвохреВ ітсомодіВ // 69.30.32 дів .дер в инїаркУ нокаЗ :утівсо орП

 .инїаркУ –  .6991 –  .12 № –  .48 .тС  

.252   икімоноке яннедевив і мрофер яннероксирп одощ идохаз індалкдівен орП

 // .р 7991 янпрес 81 дів  инїаркУ атнедизерП яннеждяропзоР :изирк з инїаркУ

 .рє’рук йиводярУ –  .7991 – 551 № -  .651 – .01 .С  

.352   дів инїаркУ нокаЗ :яртівоп огонрефсомта унорохо орП  // 1002.60.12

 .инїаркУ идаР їонвохреВ ітсомодіВ –  .1002 –  .84 № – .252 .тС  

.452   ітсомодіВ // 1002.40.62 дів инїаркУ нокаЗ :автснитид унорохо орП 

охреВ в  .инїаркУ идаР їон –  .1002 –  .03 № – .241 .тС  

.552  / 0002.60.80 дів инїаркУ нокаЗ :инищдапс їонрутьлук унорохо орП  /

модіВ о  .инїаркУ идаР їонвохреВ ітс –  .0002 –  .93 № – .336 .тС  

.652   дів РСРУ нокаЗ :ащиводерес огондорирп огоьншилокван унорохо орП 

 .РСРУ идаР їонвохреВ ітсомодіВ // ).под і .мз зі( 19.60.52 –  .1991 –  .14 № –  .тС 

 .645  

.752  .дер в инїаркУ нокаЗ :юлмез аз уталп орП  // ).под і .мз зі( 69.90.91 дів 

 .инїаркУ идаР їонвохреВ ітсомодіВ –  .6991 –  .54 № – .832 .тС  
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.852   нишам хиндіхомас хишні ат вібосаз хинтропснарт вікинсалв з котадоп орП 

діВ // ).под і .мз зі( 79.20.81 дів .дер в инїаркУ нокаЗ :вімзінахем і о  ітсом

даР їонвохреВ  .инїаркУ и –  .7991  –  .51 № – .711 .тС  

.952    // ).под і .мз зі( 79.40.30 дів инїаркУ нокаЗ :ьтсітрав унадод ан котадоп орП

 .инїаркУ идаР їонвохреВ ітсомодіВ –  .7991 –  .12 № –  .651 .тС  

.062   // 3002.50.22 дів инїаркУ нокаЗ :бісо хинчизіф відоход з котадоп орП

сомодіВ  .инїаркУ идаР їонвохреВ іт –  .3002 –  .73 № – .803 .тС  

.162  адоп орП утенібаК теркеД :лесиморп ан кот  39.30.71 дів  инїаркУ віртсініМ 

діВ // о  .инїаркУ идаР їонвохреВ ітсом –  .3991 –  .91 № – .82 .тС  

.262  :инїаркУ нядаморг унїаркУ в удзї’в і инїаркУ з удзїив кодяроп орП  нокаЗ 
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.362   доп йивоктубирп орП утенібаК теркеД :нядаморг з кота  инїаркУ віртсініМ 
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 .акитилоп и оварП –  .1002 –  .9 №  – 7 .С - .21  
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 062  

.603   .В .О кюнпиркС  і їіроет имелборп :інїаркУ в аважред авоварп ,аньлаіцоС 
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 // !евилжом інїаркУ  .ечіВ –  .9991 –  .21 № – 22.С - .82  

.223  .Ю воримохиТ  .А и овтсрадусоГ // йителотс ежебур ан овтсрадусоГ   .оварп 

–  .7991 –  .2 № – 42 .С - .23  

.323  .Ю окнечакТ  .В твА  :інїаркУ в ітсонноказ їонйіцутитснок имелборП о  .фер

сид .инїаркУ .дака .дирю .цаН /  20.00.21 :куан .дирю .днак ...  – Х а  .1002 ,вікр – 

.с 91  

.423   .Ю окнечакТ  .В цутитснок имелборП Д :інїаркУ в ітсонноказ їонйі си  .днак ...

 .инїаркУ .дака .дирю .цаН / 20.00.21 :куан .дирю –  .1002 ,вікраХ – .с 212   
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 5002 ,оварП :вокьраХ – .с 633  
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.723  .Ю акыдоТ  .Н  и акуан ,аварп ьлсарто :ыниаркУ оварп еонноицутитсноК 

ечу  .еибосоп .бечУ :анилпицсид яанб –  .8991 ,редйаР ,оилоФ :вокьраХ – .с 292  
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