
оі шеаропз (соттапгїег, гїггуєг, зідпаііег, еіс.).
ТЬеге із ап игдепі пеегї іо сошЬіпе іЬе ехізііпд аиіотаіегї іпіогтаііоп зузіетз іп 

ап іпіедгаіегї тиііі-іеуеі іпіедгаіегї гїаіаЬазе о£ іпіогтаііоп апгї апаїуіісаі зиррогі 
іог іЬе іпVезіі§аііоп оі сгітіпаі оііепзез с о т т іііе г ї шііЬ іігеагтз. ТЬіз шііі аііош 
поі опіу іо іЬе асситиіаііоп оі іпіогтаііоп аЬоиі іЬе еVепіз, оЬ^есіз апгї реоріе, 
Ьиі аізо іо саггу оиі іЬеіг апаїузіз, іпсіигїіпд а ипііогт сопзіапі апгї Vа^іаЬIе зідпз 
оі сгітез, топііог іЬе сЬаппеїз оі гїізігіЬиііоп оі шеаропз, езіаЬІізЬ сгітіпаі 
дгоирз ту о ^ егї іп іііедаі а гтз  ігаіііскіпд, апгї іЬе ргезепсе оі іпіег-гедіопаї апгї 
іпіегпаііопаі геіаііопз, ЬеаVІІу агтегї огдапігегї зігисіигез, апгї іЬе ііке.

Кеу шоггїз: апаїузіз, ЗаіаЬазе, іп/огтаііоп, іп/огтаііопаї апіі апаїуіісаї зиррогі, 
іпіедгаіей йаіа Ьапк.

удк 34313 ■ ОКРЕМІ ОСОБЛИВОСТІ

Г О  Г а н о в а  І ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ
В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ

У статті досліджено тактичні особливості огляду місця події, допиту по
терпілих і свідків, призначення й проведення експертиз у кримінальних про
вадженнях в умовах надзвичайної ситуації. Сформульовано рекомендації 
щодо найбільш ефективних організації та проведення зазначених слідчих 
(розшукових) дій, процесуальному керівництву прокурором досудовим розсліду
ванням з урахуванням негативного впливу факторів надзвичайної ситуації.

Ключові слова: досудове розслідування, кримінальне провадження, тактика 
слідчої (розшукової) дії, огляд місця події, допит, судова експертиза, процесуальне 
керівництво досудовим розслідуванням, запобіжні заходи, надзвичайна ситуація.

Постановка проблеми. Здійснення досудового розслідування кримі
нальних правопорушень в умовах надзвичайної ситуації має специфічні 
особливості, обумовлені, перш за все, порушеннями звичних умов життєді
яльності населення. Як вказує ст. 1 Кодексу цивільного захисту України, 
причинами таких порушень можуть бути катастрофи, аварії, пожежі, 
стихійне лихо, епідемія, епіфітотія, застосування засобів ураження або 
інша небезпечна подія, щ о призвела або може призвести до виникнення 
загрози життю або здоров'ю  населення, великої кількості загиблих і пос- 
траждалих, завдання значних матеріальних збитків, а також неможливос
ті проживання населення на такій території чи об'єкті, ведення на ній 
господарської діяльності.

Аналіз останніх дослідж ень і публікацій. Особливості розслідуван
ня кримінальних правопорушень, вчинених у надзвичайних умовах, розгля
далися в працях Ю. Безгінського, Л.Г. Бордюгова, В.С. Давиденка, І.М. Козья- 
кова, М.С. Туркота, І.М. Твердохліба, П.В. Ш алдирвана та інших. Однак, 
на сьогодні в науці недостатньо напрацювань щ одо методики досудового
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розслідування в умовах надзвичайних ситуацій. На нашу думку, її розро
блення є життєво необхідним, оскільки в нашій державі, на жаль, остан
нім часом аварії та катастрофи набули ш ирокого розповсюдження й 
призводять до тяжких наслідків.

Формування цілей. Раніше нами вже вказувалося на деякі особли
вості досудового розслідування в районі проведення антитерористичної 
операції [10, с. 11-20]. Отже, метою статті є формулювання окремих ре
комендацій щ одо реалізації слідчим і прокурором, який здійснює проце
суальне керівництво досудовим розслідуванням, своїх повноважень в 
умовах соціальних, техногенних і природних катаклізмів.

Виклад основного матеріалу. Сліл погодитися з В.М. Комарницьким, 
який як головні ознаки надзвичайних ситуацій виділяє раптове виникнення, 
швидкий розвиток, значні руйнівні та інші негативні наслідки [8, с. 5].

Під час соціальних надзвичайних ситуацій, зазвичай, вчинюється 
значна кількість кримінальних правопорушень проти громадського порядку 
та моральності (масові заворушення, хуліганство), а також проти власно
сті (крадіжки, грабежі, розбої), переважно групою осіб. Якщо надзвичай
на обстановка спричинена техногенними факторами, розслідуються пе
реважно кримінальні провадження за фактами вчинення кримінальних 
правопорушень проти безпеки виробництва, службової недбалості тощо. 
У  зв'язку з природними надзвичайними умовами вчинюються криміна
льні правопорушення проти довкілля, а у випадку воєнної надзвичайної 
ситуації -  військові злочини. Однак, загальними ознаками для всіх наве
дених кримінальних правопорушень є, зазвичай, значна кількість епізо
дів, їх тяжкі наслідки, причетність до їх вчинення не тільки окремих осіб, 
а й різних державних інститутів або громадських організацій.

Як свідчить практика, у багатьох випадках організація досудового розс
лідування кримінальних правопорушень, вчинених у надзвичайних умовах, 
носить «авральний» характер; виникають проблеми у формуванні слідчих 
груп, фінансуванні й матеріально-технічному забезпеченні їхньої діяльності. 
На жаль, інколи залишає бажати кращого рівень кваліфікації слідчих і про
курорів, а також їхня здатність працювати в надзвичайних обставинах.

Подія кримінального правопорушення в умовах надзвичайної ситу
ації, як правило, очевидна, тому досудове розслідування в таких кримі
нальних провадженнях починається негайно після отримання органом 
досудового розслідування первісної інф ормації та внесення відповідних 
даних до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

І.М. Твердохліб обґрунтовано зазначає, щ о чим менш им буде роз
рив у часі м іж  отриманим повідомленням про вчинений злочин і про
веденням початкових слідчих (розш укових) дій в умовах надзвичайної 
обстановки, тим найбільш  повні й цінні дані можуть бути отримані в 
результаті розслідування [9, с. 6].
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До невідкладних слідчих (розшукових) дій у таких кримінальних 
провадженнях науковці слушно відносять огляд місця події, допит поте
рпілих і свідків, призначення та проведення експертиз [9, с. 12].

Генеральним прокурором України на керівників органів прокуратури 
покладено обов'язок особисто виїжджати на місце події за фактами катаст
роф, аварій, вибухів, пожеж та інших подій, унаслідок яких заподіяно значну 
матеріальну шкоду або сталася загибель людей, та забезпечення якісного 
проведення огляду, організації невідкладних першочергових слідчих (розшу- 
кових) дій [4]. Отже, саме прокурор в умовах надзвичайної обстановки відпо
відає за ефективне та якісне проведення огляду місця події.

Слідчій групі доцільно починати проведення огляду місця події 
тільки тоді, коли на місцевості, у будівлі або споруді, щ о є об'єктом огля
ду, припинилася дія надзвичайних факторів і перестали працювати ава
рійно-рятувальні служби.

Доцільно окремо зупинитися на особливостях огляду в криміналь
них провадженнях за фактами техногенних аварій на підприємствах 
гірничої промисловості. Місцем події у таких випадках, зазвичай, є тери
торія підприємства, будинку, спорудження, промислової площадки, ш а
хти, пов'язаних єдиним технологічним процесом при конкретному виді 
робіт, де сталася, наприклад, аварія. Перший обов'язок прокурора та 
слідчого -  визначити межі огляду, ізолювати місце таким чином, щ об за 
рахунок його звуження не втратити важливі докази, і подбати про те, 
щ об жоден доказ не було знищено. Не можна переміщувати предмети, й 
у першу чергу необхідно зафіксувати сліди кримінального правопору
ш ення, які можуть через деякий час зникнути або змінитись.

Основними об'єктами огляду в таких випадках можуть бути: гірничі 
виробки або виробничі приміщення, де сталася аварія, робочі місця пос- 
траждалих, апаратура, системи енергопостачання й управління, механі
зми, на яких працювали потерпілі, транспортні засоби, інструменти, 
захисні пристрої тощо. Метою огляду місця події є з'ясування та фіксація 
виробничих (гірничо-геологічних) умов, технології та організація робіт, 
щ о виконувалися під час аварії та до того, як вона сталася, стану примі
щ ень, механізмів, засобів безпеки, їх відповідності вимогам нормативно- 
технічної документації, якості освітлення робочих місць, небезпечної 
зони, наявності небезпечних факторів, речових доказів події криміналь
ного правопорушення, зміни обстановки та необхідність такої зміни для 
ліквідації аварії або попередження її подальшого поширення [7, с. 165].

За можливості, фахівці рекомендують слідчим групам проводити 
огляд місця події невідкладно після локалізації аварії [7, с. 164]. Але часто 
під час досудового розслідування обставин виникнення аварій на ш ахтах 
прокурор і слідчий отримують можливість оглянути місце аварії через 
кілька днів після події. Однак, і в такому випадку слідчій групі необхідно
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спуститися в ш ахту для того, щ об зорієнтуватись у розташуванні гірни
чих виробок, уявити, у яких місцях могли перебувати потерпілі й свідки- 
очевидці під час аварії, у якому стані знаходились апаратура, механізми, 
захисні засоби [6, с. 16]. Фіксація обстановки на місці події після ліквідації 
наслідків надзвичайної ситуації надасть слідчій групі можливість порів
няти її з обстановкою, щ о була до аварії й дійти попередніх висновків про 
можливі порушення правил безпеки і осіб, винних у цьому.

Перед початком огляду прокуророві та слідчому необхідно ознайо
митись із технічною документацією, щ о регламентує діяльність об'єкта (шах
ти). Якщо на місці події зберігається аварійна обстановка, прокурор і 
слідчий повинні провести огляд тільки після ліквідації її наслідків, вико
ристовуючи інформацію, отриману від працівників аварійно-рятувальної 
служби. До участі в огляді слід залучати спеціалістів, обов'язково -  пред
ставника Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки 
України, який допоможе прокуророві й слідчому кваліфіковано та пра
вильно з технічної точки зору оглянути місце події та скласти протокол із 
відповідними додатками. Вивчення кримінальних проваджень (справ) за 
фактами аварій на підприємствах вугільної промисловості свідчить, що 
як додатки до протоколів огляду місця події приєднується значна кіль
кість схем. Спеціаліст допоможе зафіксувати предмети на місці події, 
провести геометричні виміри, необхідні для складання схеми як додатку 
до протоколу слідчої (розшукової) дії. У  подальшому зазначена схема 
буде повністю пояснювати зміст протоколу.

При фіксації доказової інф ормації слідчим і прокурорам доцільно 
використовувати положення ч. 7 ст. 223 КПК України, які допускають 
проведення огляду без участі понятих у випадку безперервного відеоза- 
пису ходу проведення слідчої (розшукової) дії. Застосування відеозапису 
значною мірою зменшить час перебування учасників слідчої групи на 
небезпечній ділянці. Крім того, не буде необхідності піддавати небезпеці 
життя і здоров'я осіб, незацікавлених у результатах кримінального про
вадження. Слід звернути увагу, щ о відеозапис, так само, як і фотофікса- 
цію ходу проведення слідчої (розшукової) дії на території ш ахти повинен 
застосовувати лиш е спеціаліст після консультації з фахівцем Державної 
служби гірничого нагляду та промислової безпеки України, оскільки в 
ш ахтах забороняється використовувати негерметичні джерела освітлення 
(зокрема, фотоспалах) [5].

Доцільно зупинитися на особливостях допитів потерпілих і свідків, 
які в умовах надзвичайної ситуації повинні бути проведені, за можливос
ті, негайно після початку досудового розслідування. Адже внаслідок ви
никнення надзвичайної ситуації може розпочатися евакуація населення, 
тобто, виведення чи вивезення його із відповідного району, якщ о виник
не загроза життю або здоров'ю. Евакуація обов'язково матиме місце у
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випадку виникнення загрози: 1) аварій із викидом радіоактивних та не
безпечних хімічних речовин; 2) катастрофічного затоплення місцевості;
3) масових лісових і торф 'яних пожеж, землетрусів, зсувів, інших геологі
чних та гідрогеологічних явищ  і процесів; 4) збройних конфліктів (із ра
йонів можливих бойових дій у безпечні райони, які визначаються Мініс
терством оборони України на особливий період) [1].

Свідків, яких слідчому та прокуророві бажано допитати першочер
гово, умовно можна поділити на дві групи: а) свідки -  очевидці події (на
приклад, працівники підприємства, зокрема, його адміністративних під
розділів); б) свідки, які брали участь у ліквідації наслідків надзвичайної 
ситуації та порятунку потерпілих.

На нашу думку, застосування технічних засобів фіксації (зокрема, 
аудіозапису) під час допиту істотно зменшить його тривалість, оскільки 
відповідно до ч. 2 ст. 104 КПК України, якщо допит фіксується за допо
могою технічних засобів, текст показань може не вноситися до відповід
ного протоколу за умови, щ о жоден із учасників процесуальної дії не 
наполягає на цьому. У  такому разі в протоколі допиту зазначається, що 
показання зафіксовано на носієві інформації, який додається до нього, а 
також вказується інформація про те, щ о особи, які беруть участь у проце
суальній дії, заздалегідь повідомлені про застосування технічних засобів 
фіксації, характеристику технічних засобів фіксації та носіїв інформації, 
що застосовуються при проведенні процесуальної дії, умови та порядок 
їх використання (ч. 3 ст. 104 КПК України).

Під час проведення досудового розслідування в надзвичайних умо
вах актуальним є застосування положень ст. 225 КПК України щ одо до
питу потерпілих і свідків у судовому засіданні. Підставою для такого до
питу може стати факт існування небезпеки для життя та здоров'я свідка 
чи потерпілого, наявність інш их обставин, щ о можуть унеможливити 
їхній допит у суді або вплинути на повноту чи достовірність показань. 
Зокрема, такою обставиною є евакуація із району надзвичайної ситуації. 
Отже, прокурор або слідчий мають право звернутися в цьому випадку до 
слідчого судді з клопотанням провести допит такого свідка чи потерпіло
го в судовому засіданні, зокрема одночасний допит двох чи більше вже 
допитаних осіб. На жаль, стаття 615 КПК України не передбачає можли
вості виконання таких повноважень слідчого судді прокурором -  проце
суальним керівником досудовим розслідуванням на місцевості (адмініст
ративній території), на якій діє правовий режим надзвичайного стану. 
На нашу думку, делегування прокуророві зазначених повноважень слід
чого судді значно спростило б процес збирання доказів під час досудово- 
го розслідування в умовах надзвичайного стану.

Певні особливості має призначення та проведення експертиз у кри
мінальних провадженнях, розслідуваних під час надзвичайних ситуацій.
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Крім найбільш  розповсюджених (судово-медична, криміналістичні), до
цільно звернути увагу на окремі, досить складні експертизи, які можуть 
бути призначені й проведені в таких кримінальних провадженнях. За 
фактами аварій, катастроф, інших надзвичайних ситуацій техногенного 
характеру, крім інших, призначаються, зазвичай, різноманітні інженер
но-технічні експертизи, висновки яких дозволять слідчому й прокуророві 
за допомогою спеціальних знань фахівців у певних галузях об'єктивно 
з'ясувати причини надзвичайної ситуації та встановити осіб, винних у її 
виникненні. До таких експертиз можна віднести будівельно-технічну, 
пожежно-технічну, гірничотехнічну, інженерно-екологічну, а також  екс
пертизу з дослідження причин і наслідків порушень вимог безпеки жит
тєдіяльності та охорони праці [3].

Крім специфіки у проведенні слідчих (розшукових) дій, доцільно 
звернути увагу й на процесуальні особливості досудового розслідування 
кримінальних проваджень у надзвичайних умовах і, зокрема, виконання 
прокурором своїх повноважень щ одо процесуального керівництва ним. 
У  будь-якому кримінальному провадженні, щ о розслідується у зв'язку з 
надзвичайною ситуацією, прокурор -  процесуальний керівник не пови
нен заважати слідчому здійснювати свої функціональні обов'язки і, зок
рема, надавати вказівки щ одо проведення процесуальних дій, які з ура
хуванням обстановки можуть призвести до заподіяння ш коди життю та 
здоров'ю  їх учасників. Усі вказівки слідчому й оперативним підрозділам 
щ одо здійснення процесуальних дій прокурор має надавати винятково 
після попереднього аналізу інформації про стан локалізації та ліквідації 
наслідків надзвичайної ситуації.

Під час досудового розслідування з метою найбільш ої його ефекти
вності прокуророві -  процесуальному керівнику рекомендується постій
но взаємодіяти із силами цивільного захисту, зокрема працівниками 
професійної аварійно-рятувальної служби, місцевою державною адмініс
трацією, а також  державними контролюючими органами. Адже саме 
вони можуть надати необхідну детальну інформацію про механізм ви
никнення надзвичайної ситуації, ліквідацію її наслідків, евакуацію насе
лення, а в разі необхідності -  допомогти з вирішенням питань щ одо ма
теріально-технічного забезпечення слідчої групи (комп'ютери, оргтехні
ка, транспортні засоби, доступ до мережі Інтернет, приміщень для робо
ти й проживання тощо), а також  забезпечення безпеки учасників кримі
нального провадження. Крім того, зазначена взаємодія може реалізовува
тись у формі запрош ення відповідних фахівців для участі в проведенні 
слідчих (розшукових) дій. Як зазначалося вище, жоден огляд місця події у 
кримінальних провадженнях, розслідуваних у надзвичайних умовах, не 
проводиться без участі спеціалістів, якими можуть бути, залежно від си
туації, фахівці Державної екологічної інспекції, Державної інспекції
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енергетичного нагляду, Державної інспекції техногенної безпеки, Дер
жавної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України, Дер
жавної служби України з надзвичайних ситуацій тощо.

Слід звернути увагу на деякі обставини, які повинен враховувати 
процесуальний керівник досудовим розслідуванням при вирішенні пи
тання щ одо застосування до підозрюваних запобіжних заходів. Відповід
но до ст. 177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу, 
окрім наявності обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінально
го правопорушення, є також  наявність ризиків, які даю ть достатні підста
ви слідчому судді вважати, щ о підозрюваний може переховуватися від 
органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або 
спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення 
для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно 
впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, експерта, спеці
аліста в цьому ж  кримінальному провадженні; перешкоджати криміна
льному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне право
порушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підо
зрюється. Під час надзвичайної ситуації рівень таких ризиків значно під
вищується, оскільки в умовах, коли порушені нормальні умови життєдія
льності населення, підозрюваному набагато простіше як переховуватися 
від органів досудового розслідування, так і знищувати або приховувати 
докази своєї вини. Крім того, прокуророві необхідно враховувати, яким 
чином будуть виконуватися запобіжні заходи в умовах надзвичайної си
туації. Зокрема, застосування до підозрюваного домаш нього ареш ту мо
же призвести до того, що він не зможе в разі необхідності евакуюватися 
разом з іншим населенням, тому його життю і здоров'ю буде загрожувати 
небезпека. Отже, перш  ніж  ініціювати питання про застосування конкре
тного виду запобіжного заходу, прокурор повинен впевнитись, щ о він 
забезпечить виконання підозрюваним покладених на нього процесуаль
них обов'язків, а також зможе запобігти ризикам, переліченим вище.

Доцільно звернути увагу також на особливості виконання прокуро
ром і слідчим вимог ст. 290 КПК України в кримінальних провадженнях, 
що розслідуються в надзвичайних ситуаціях. Через порушення нормаль
них умов життєдіяльності населення можуть виникнути труднощі, по- 
перше, щодо належного повідомлення учасників кримінального прова
дження про завершення досудового розслідування, по-друге, щодо надан
ня їм доступу до матеріалів кримінального провадження. У  надзвичайних 
умовах відповідно до ст. 135 КПК України повідомлення може здійснюва
тися електронною поштою, телефоном, у тому числі 5М5-повідомленням, 
телеграмою, телефонограмою тощо. У  виняткових випадках, якщо відсут
ній стільниковий телефонний зв'язок, але є можливість зв'язатися з орга
ном прокуратури, внутрішніх справ, уповноваженим оперативним підроз-
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ділом, виконання такої дії можна доручити саме їм. Однак, на нашу думку, 
у будь-якому випадку в матеріалах кримінального провадження має бути 
підтвердження про отримання його учасником такого повідомлення. Якщо 
надзвичайна обстановка не дозволяє надати стороні захисту можливості 
зробити ксерокопії певних матеріалів (наприклад, якщо зруйновано буди
нок органу внутрішніх справ або прокуратури), прокурор та слідчий мо
жуть скопіювати документи на електронний носій інформації й передати 
захисникові або представнику. Зазначену можливість надає ч. 3 ст. 290 КПК 
України, яка передбачає, що прокурор або слідчий за його дорученням 
зобов'язані надати іншій стороні доступ і можливість скопіювати або відобра
зити відповідним чином будь-які докази або їх частини. Відобразити речові 
докази можна шляхом їх фотографування та передання іншій стороні еле
ктронних фотознімків. У  подальшому сторони мають право безпосередньо 
ознайомитись у судовому провадженні з речовими доказами в порядку ст. 
317 КПК України. Окрім того, зважаючи на надзвичайні обставини, що мали 
місце під час досудового розслідування, сторони мають право просити суд 
про додаткове відкриття їм у суді окремих матеріалів кримінального про
вадження та надання часу з метою підготовки для перевірки їх доказами.

Висновки. Таким чином, при обранні тактики слідчих (розшукових) 
дій в умовах надзвичайної ситуації прокурор і слідчий повинні враховувати її 
негативні фактори. У  зв'язку з тим, що огляд місця події, допит потерпілих і 
свідків у надзвичайних умовах пов'язані з небезпекою для життя та здо
ров'я їх учасників, зазначені процесуальні д ії в кримінальних прова
дженнях повинні ретельно готуватися та плануватися з метою їх прове
дення в максимально скорочені строки. Крім того, слідчі (розшукові) дії 
доцільно проводити з використанням технічних засобів фіксації їх ходу і 
результатів. При вирішенні питання про обрання запобіжних заходів і 
надання доступу до матеріалів кримінального провадження прокуророві 
та слідчому необхідно враховувати особливості надзвичайної обстанов
ки, щ о може ускладнити виконання зазначених процесуальних дій.
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Ганова А.А. Отдельньїе особенности досудебного расследования в 
условиях чрезвьічайной ситуации

В статье рассматриваются тактические особенности осмотра места про- 
исшествия, допроса потерпевших и свидетелей, назначения и проведения 
^кспертиз в уголовньїх производствах в условиях чрезвьічайной ситуации. 
Сформулированьї рекомендации по наиболее ^ффективньIм организации и 
проведению указанньїх следственньїх (розьіскньїх) действий, процессуально- 
му руководству прокурором досудебньїм расследованием с учетом негатив
ного влияния факторов чрезвьічайной ситуации.

Ключевьіе слова: досудебное расследование, уголовное производство, тактика 
следственного (розискного) действия, осмотр места происшествия, допрос, судебная 
жспертиза, процессуальное руководство досудебньїм расследованием, мери пресече- 
ния, чрезвичайная ситуация.
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І В існик  Л уганського  державного ун іверсит ет у  
внут р іш н іх  справ ім ен і  Е.О. Д ідоренка

СапоVа С.О . З о т е  ресиїіагіііез оі рге^ийісіаі т^ ш ^ у ипйег етегдепсу  
зііиаііоп сопйіііопз

ТЬе агіісіе ^еVІешз іЬе іасіісз оі сегіаіп іпуезіідаііуе (і^иігу) асііопз аз шеіі 
аз а риЬііс ргозесиіог'з асіІVІіу іп сгітіпаі сазез ипйег етегдепсу зііиаііоп сопйі- 
ііопз. ТЬе аиіЬог зіаіез іЬаі рге^ийісіаі і^ и ігу  ипйег етегдепсу зііиаііоп сопйі- 
ііопз Ьаз сегіаіп ресиїіагіііез аіігіЬиіаЬіе іо йізіигЬапсез іп погтаі іііе сопйіііопз. 
ТЬе игдепі іпVезіідаіІVе (і^иігу) асііопз іп зисЬ сгітіпаі сазез іпсіийе сгіте  
зсепе іпуезіідаііоп, іпіеггодаііоп оі V ісіітз апй шііпеззез, сошшіззіопіпд ап ех- 
регі еVа1иаііоп апй регіогтіпд ап ехрегі еVа1иаііоп.

ТЬе аиіЬог ді^ез зо т е  іогепзіс гесоттепйаііопз шііЬ гедагй іо сгіте  зсепе 
і^езіідаііоп  ипйег етегдепсу сопйіііопз. Іп рагіісиіаг, зЬе роіпіз оиі іЬаі іі із 
аЙVІзаЬ1е іо гесогй ргодгезз оі зисЬ іпVезіідаііоп изіпд ипіпіеггиріей VІйео ге- 
согйіпд, іо іпуііе ехрегіз апй гергезепіаііуез оі зіаіе сопігоі Ьойіез. Зерагаіе соп- 
зійегаііоп із дІVеп іо ресиїіагіііез оі сгіте  зсепе іп^езіідаііоп іог саизе оі іпйиз- 
ігіаі йізазіегз іп тіпіпд іпйизігу.

Зресіаі аііепііоп із раій іо ресиііагіііез оі іпіеггодаііоп оі V ісіітз апй шіі- 
пеззез іп іЬе тепііопей сгітіпаі сазез. Іі із роіпіей оиі іЬаі аийіо гесогйіпд йиг- 
іпд іпіеггодаііоп шііі гейисе ііз іепдіЬ зідпііісапііу. ТЬе аиіЬог сопсіийез іЬаі 
йигіпд рге^ийісіаі і^ и ігу  ипйег етегдепсу сопйіііопз іі із ^е1еVапі іо аррїу рго- 
VІзіоп оі Агіісіе 225 оі іЬе Сгітіпаі Ргосейигаі Сойе оі ^к^аіпе шііЬ гедагй іо 
іпіеггодаііоп оі V ісіітз апй шііпеззез йигіпд соигі ргосеейіпдз.

ТЬе агіісіе зіаіез іЬаі іп сгітіпаі сазез іп^езіідаіей ипйег етегдепсу сопйі
ііопз іі із оЬїідаіогу іо со т т іззіо п  апй регіогт, йерепйіпд оп іЬе паіиге оі іЬе 
зііиаііоп, сопзігисііоп, ііге апй тіп іпд ехрегі еVа1иаііопз аз шеіі аз ехрегі еVа1иа- 
ііопз оі саизез апй еііесіз оі VІо1аііпд іііе апй заіеіу погтз.

ТЬе аиіЬог поіез іЬаі а риЬііс ргозесиіог, аз а зи р е т зо г  оі рге^ийісіаї іп- 
4иігу, зЬаіі поі іпіегіеге шііЬ ап і^езіідаіог'з асіІVІіу апй, іп рагіісиіаг, діуе 
іпзігисііопз шііЬ гедагй іо ргосеейіпдз шЬісЬ, шііЬ іЬе ассоипі оі іЬе зііиаііоп, 
соиій іеай іо регзопаі іп^игу оі реоріе іпVо1Vей. А11 іЬе іпзігисііопз іо іЬе іп^езіі- 
даіог апй орегаііпд ипііз т и з і Ье дІVеп Ьу іЬе ргозесиіог зоїеїу аііег іпіііаї апаїу
зіз оі іЬе іпіогтаііоп оп іосаіігаііоп зіаіиз апй етегдепсу ^есоVе^у. То аззиге іЬе 
еііесіі^епезз оі рге^ийісіаі і^ и ігу  а риЬііс ргозесиіог, аз а зире^ізог оі рге^ийі- 
сіаі і^ и ігу , із гесоттеп йей іо іпіегасі шііЬ сІVі1 йеіепсе іогсез, іпсіийіпд т е т -  
Ьегз оі етегдепсу гезсие іеатз, іосаі зіаіе айтіпізігаііоп аз шеіі аз зіаіе сопігоі Ьойіез.

ТЬе агіісіе ді^ез гесоттепйаііопз оп іЬе т о з і  еііесіі^е огдапігаііоп апй 
регіогтапсе оі іЬе тепііопей і^езіідаііуе (і^иігу) асііопз, ргосейигаі з и р е т -  
зіоп оі рге^ийісіаі і^ и ігу  Ьу а ргозесиіог шііЬ іЬе ассоипі оі педаіі^е еііесіз оі 
етегдепсу зііиаііопз.

Кеу шогйз: ргеішіісіаі іщиігу, сгітіпаі сазе, іасіісз о / ас
ііопз, сгіте зсепе іппезіідаііоп, іпіеггодаііоп, ехрегі епаіиаііоп, ргосейигаі зирегпізіоп о/ 
рге]ийісіаІ іщиігу, ргепепііпе теазигез, етегдепсу зііиаііоп.
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