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ɉȿɊȿȾɆɈȼȺ
ɋɭɱɚɫɧɿ ɧɚɩɪɹɦɢ ɬɚ ɭɦɨɜɢ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɪɚɜɨɨɯɨɪɨɧɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ
ɍɤɪɚʀɧɢ, ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɭɜɚɝɢ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɬɚ ɞɟɪɠɚɜɢ ɞɨ ɩɢɬɚɧɶ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɡ
ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɸ ʀɯ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭ ɫɮɟɪɿ ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɭɞɨɱɢɧɫɬɜɚ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɬɪɿɦɤɟ
ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɱɢɧɧɨɝɨ ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɜɢɤɥɢɤɚɽ
ɧɚɝɚɥɶɧɭ ɩɨɬɪɟɛɭ ɛɿɥɶɲ ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɨɝɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɤɭɪɫɚɧɬɚɦɢ, ɫɥɭɯɚɱɚɦɢ ɬɚ
ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɨɤɪɟɦɢɯ ɩɨɥɨɠɟɧɶ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «Ʉɪɢɦɿɧɚɥɶɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ
ɍɤɪɚʀɧɢ», ɹɤɿ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɫɥɿɞɱɢɯ (ɪɨɡɲɭɤɨɜɢɯ) ɞɿɣ ɧɚ ɫɬɚɞɿʀ ɞɨɫɭɞɨɜɨɝɨ
ɪɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ. Ⱥɞɠɟ, ɩɿɞ ɱɚɫ ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɫɭɞ, ɫɥɿɞɱɢɣ ɫɭɞɞɹ,
ɩɪɨɤɭɪɨɪ, ɤɟɪɿɜɧɢɤ ɨɪɝɚɧɭ ɞɨɫɭɞɨɜɨɝɨ ɪɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ, ɫɥɿɞɱɢɣ, ɿɧɲɿ ɫɥɭɠɛɨɜɿ ɨɫɨɛɢ
ɨɪɝɚɧɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɜɥɚɞɢ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɧɟɭɯɢɥɶɧɨ ɞɨɞɟɪɠɭɜɚɬɢɫɹ ɜɢɦɨɝ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿʀ
ɍɤɪɚʀɧɢ, Ʉɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɭ ɍɤɪɚʀɧɢ (ɞɚɥɿ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ
ɩɨɫɿɛɧɢɤɭ – ɄɉɄ), ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ, ɡɝɨɞɚ ɧɚ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɿɫɬɶ ɹɤɢɯ ɧɚɞɚɧɚ
ȼɟɪɯɨɜɧɨɸ Ɋɚɞɨɸ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɜɢɦɨɝ ɿɧɲɢɯ ɚɤɬɿɜ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ. ȼɨɞɧɨɱɚɫ,
ɩɟɪɟɪɚɯɨɜɚɧɿ ɭɱɚɫɧɢɤɢ ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɜɫɟɛɿɱɧɨ, ɩɨɜɧɨ ɿ
ɧɟɭɩɟɪɟɞɠɟɧɨ ɞɨɫɥɿɞɢɬɢ ɨɛɫɬɚɜɢɧɢ ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ, ɜɢɹɜɢɬɢ ɹɤ ɬɿ
ɨɛɫɬɚɜɢɧɢ, ɳɨ ɜɢɤɪɢɜɚɸɬɶ, ɬɚɤ ɿ ɬɿ, ɳɨ ɜɢɩɪɚɜɞɨɜɭɸɬɶ ɩɿɞɨɡɪɸɜɚɧɨɝɨ,
ɨɛɜɢɧɭɜɚɱɟɧɨɝɨ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɨɛɫɬɚɜɢɧɢ, ɳɨ ɩɨɦ’ɹɤɲɭɸɬɶ ɱɢ ɨɛɬɹɠɭɸɬɶ ɣɨɝɨ
ɩɨɤɚɪɚɧɧɹ, ɧɚɞɚɬɢ ʀɦ ɧɚɥɟɠɧɭ ɩɪɚɜɨɜɭ ɨɰɿɧɤɭ ɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɡɚɤɨɧɧɢɯ ɿ
ɧɟɭɩɟɪɟɞɠɟɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɢɯ ɪɿɲɟɧɶ.
ɍ ɬɟɨɪɿʀ ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɫɥɿɞɱɿ (ɪɨɡɲɭɤɨɜɿ) ɞɿʀ ɡɚɜɠɞɢ ɜɜɚɠɚɥɢɫɹ
ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɡɛɢɪɚɧɧɹ ɬɚ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɞɨɤɚɡɿɜ ɭ ɫɮɟɪɿ ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɭɞɨɱɢɧɫɬɜɚ. ɉɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɨ ɰɸ ɬɟɡɭ ɣ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɰɟɦ ɭ ɫɬ. 93 ɄɉɄ, ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹɦ
ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɫɬɨɪɨɧɚ ɨɛɜɢɧɭɜɚɱɟɧɧɹ ɡɞɿɣɫɧɸɽ ɡɛɢɪɚɧɧɹ ɞɨɤɚɡɿɜ ɲɥɹɯɨɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ
ɫɥɿɞɱɢɯ (ɪɨɡɲɭɤɨɜɢɯ) ɬɚ ɧɟɝɥɚɫɧɢɯ ɫɥɿɞɱɢɯ (ɪɨɡɲɭɤɨɜɢɯ) ɞɿɣ, ɚ ɫɬɨɪɨɧɚ ɡɚɯɢɫɬɭ,
ɩɨɬɟɪɩɿɥɢɣ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤ ɸɪɢɞɢɱɧɨʀ ɨɫɨɛɢ, ɳɨɞɨ ɹɤɨʀ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ
ɜɩɪɚɜɿ ɿɧɿɰɿɸɜɚɬɢ ʀɯ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɲɥɹɯɨɦ ɩɨɞɚɧɧɹ ɫɥɿɞɱɨɦɭ, ɩɪɨɤɭɪɨɪɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ
ɤɥɨɩɨɬɚɧɶ, ɹɤɿ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ ɜ ɩɨɪɹɞɤɭ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨɦɭ ɫɬ. 220 ɄɉɄ.
Ɂɚɤɨɧɧɟ ɬɚ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɟ, ɹɤɿɫɧɟ ɬɚ ɫɜɨɽɱɚɫɧɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɫɥɿɞɱɢɯ
(ɪɨɡɲɭɤɨɜɢɯ) ɞɿɣ ɫɬɜɨɪɸɽ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɢ ɞɥɹ ɨɰɿɧɤɢ ɞɨɤɚɡɿɜ ɭ ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɿ. Ⱥɞɠɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɨɥɨɠɟɧɶ ɫɬ. 94 ɄɉɄ, ɫɥɿɞɱɢɣ, ɩɪɨɤɭɪɨɪ, ɫɥɿɞɱɢɣ
ɫɭɞɞɹ, ɫɭɞ ɡɚ ɫɜɨʀɦ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɦ ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɧɹɦ, ɹɤɟ ʉɪɭɧɬɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɜɫɟɛɿɱɧɨɦɭ,
ɩɨɜɧɨɦɭ ɣ ɧɟɭɩɟɪɟɞɠɟɧɨɦɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ ɜɫɿɯ ɨɛɫɬɚɜɢɧ ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ,
ɤɟɪɭɸɱɢɫɶ ɡɚɤɨɧɨɦ, ɨɰɿɧɸɸɬɶ ɤɨɠɧɢɣ ɞɨɤɚɡ ɡ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɧɚɥɟɠɧɨɫɬɿ, ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɫɬɿ,
ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨɫɬɿ, ɚ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɡɿɛɪɚɧɢɯ ɞɨɤɚɡɿɜ – ɡ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɞɨɫɬɚɬɧɨɫɬɿ ɬɚ
ɜɡɚɽɦɨɡɜ’ɹɡɤɭ ɞɥɹ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɨɝɨ ɪɿɲɟɧɧɹ.
Ⱦɨɰɿɥɶɧɿɫɬɶ ɛɿɥɶɲ ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɨɝɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɩɢɬɚɧɶ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɿɡ ɫɥɿɞɱɢɦɢ
(ɪɨɡɲɭɤɨɜɢɦɢ) ɞɿɹɦɢ, ɩɨɫɢɥɸɽɬɶɫɹ ɣ ɬɢɦ, ɳɨ ɡɚ ɫɜɨɽɸ ɩɪɚɜɨɜɨɸ ɫɭɬɬɸ ɜɨɧɢ ɦɿɫɬɹɬɶ
ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɣɦɨɜɿɪɧɿ ɪɢɡɢɤɢ ɩɪɨɬɢɡɚɤɨɧɧɨɝɨ ɬɚ ɧɟɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɩɪɚɜ ɿ
ɫɜɨɛɨɞ ɥɸɞɢɧɢ ɭ ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɿ ɧɚ ɫɬɚɞɿʀ ɞɨɫɭɞɨɜɨɝɨ ɪɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ, ɚ
ɩɪɢ ʀɯ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ ɦɚɸɬɶ ɛɭɬɢ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨ ɞɨɬɪɢɦɚɧɿ ɹɤ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɡɚɫɚɞɢ
ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ (ɫɬ. 7 ɄɉɄ), ɬɚɤ ɣ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚ ɄɉɄ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɚ
ɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɚ ɮɨɪɦɚ, ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɹɤɨʀ ɜɩɥɢɜɚɽ ɭ ɰɿɥɨɦɭ ɧɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ
ɡɚɜɞɚɧɶ ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ (ɫɬ. 2 ɄɉɄ).
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