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її виконати певну вимогу. За рад. правом, П. 
як намір до вчинення злочину, за загальним 
правилом , покарання не тягне, оскільки особа 
ще не вчинила певних дій, які б свідчили про 
її волю втілити свій намір в життя (див . 
За.мах). В окремих випадках радянське кри
мінальне законодавство передбачає відпові
дальність за П . як за самостійпий злочин. 
Отож, П. вчинити вбивство, якщо є реальні 
підстави побоюватися виконання цієї по
грози, карається позбавленням волі (ст. 100 
RR УРСР). ЗдебільПІого ж П. є засобом пси
хічного впливу па особу, засобом приму
ПІенші: виконати певну вимогу. В ряді випад
ків така П. становить· значну суспільну не
безпеку, оскільки вона може паралізувати 
волю потерпілого і завдати ПІкоди благам, що 
охороняються правом, а тому тягне криміналь
не покарання. Тан , П. вбити, завдати тяжких 
тілесних УІПКоджень, спалити майно якоїсь 
службової особи або громадського працівни
ка, застосовувана з метою припинити службову 
чи громадську діяльність або змінити її ха
рактер в інтересах того, хто погрожує, карає
ться позбавленням волі (ст . 190 RR УРСР). 
П. може бути також засобом вчинення злочи
нів, зокрема таких, як грабіж , розбій. згвал
тування тощо . 

Вчинення злочину під впливом П ., за рад. 
правом, є обставиною, що пом' ЯІ{ІПУЄ від
повідальність, а за певних умов (див. П.райня 
необхідпість) і зовсім звільняє від неї . 

~(ПОД ЗнАмЕНЕМ МАРRСЙ3МА>>- що
місячний філософський та громадсько-еконо
мічний журнал. Видавався з січня 1922 до 
червня 1944 у Москві. В 1922 у .М 3 журналу 
вперПІе опублікована програмна філософська 
праця В. І. Леніна «Про значення нойовничого 
матеріалізму>> . 
ПОдАгА-персонаж міфології балтійсь

ких слов'ян. /Юноча паралель Дажбога, боги
ня жнив, добра і достатку. Згадується Ге.аь
.мо.аьдо.Аt. 
ПОДАгРА (від грец. 1tou~:, род. в. 1tooo~:

нога і !і-ура- пастка)- хронічна хвороба, 
пов'язана з поруПІенням регуляції пурипово
го обміну (перетворення в організмі пурипових 
основ ) . При П. в тканинах навколо суглобів, 
в хрящах та сухожилках відкладаються сеча
кислі солі . Хворіють переважно люди похи
лого віку. Розвиткові П . сприяють надмірне 
вживання м'яса, алкогольних напоїв, мало
рухливий спосіб життя, переїдання . Захворю
вання характеризується нападами болю в су
глобах, припуханням їх · (напади іноді супро
водяться підвищенням т-ри тіла). Поступо
во суглоби деформуються, обмежується їхня 
рухливість. Спостерігаються розлади з боку 
травного тракту - підвищення кислотпості 
ПІлуннового соку, печія, хронічний Rоліт. Час
то поряд зП. у хворих виявляються й ін. пору
ПІення обміну речовин (жовчнокам'яна хво
роба, діабет тощо). Л і ку в анн я: дієта 
(забороняється вживати смажене м'ясо, пе
чінку, м'ясні і рибні відвари, бобові, щавель, 
ПІпінат). Рекомендується більПІе пити. Засто
совують лікарські препарати атофан, уродан, 
Rортизон, а також лікувальну гімнастику, 
фізіотераnію, курортне лікування (Єсентуки, 
Сочі-Мацеста, Цхалтубо, Березівські міне
ральні води). П р о фі л а к т и к а: заняття 
фізичною культурою, раціональне харчуван
ня, зміцнення нервової системи. 

ПОдАТRИ- обов'язкові платежі в дер
жавний або місцевий бюджети, що їх вносять 
приватні особи, підприємства та установи. 
Виникнепил податків зв' язане з утворенням 
держави. <<У податках,- писав R. Маркс,
втілено економічно виражене існування дер
жавИ>> . (М ар кс R. і Е н гель с Ф . Твори, 
т . 4. R., 1959,с. 297). Джерелом П. є нац. до
ход країни. Соціально-економічна природа П., 
їх призначення і вплив на економічне та полі
тичне життя країни визначаються суспільшrм 
ладом. За капіталізму П. є частиною нац. до
ходу, що примусово вилучається д-вою дла 

покриття своїх витрат. Вони, гол. чин., ста
новлять матеріальну базу капіталістичної д-вІІ, 
бо її бюджетні доходи від держ. власності пад
звичайно малі. Податкова система і податко· 
ва політика капіталістичних країн є перш за 
все знаряддям перекладання витрат д-ви па 

трудящих, знаряддям класового пануванна 

буржуазії. Нк гол. джерело доходів у бюдже
тах капіталістичних д-в, П . є засобом додатко
вої експлуатації трудящих. Через П. капіта
лістична д-ва скорочує оплачену працю робіт
ничого класу, а також доходи ремісників, дріб
них фермерів, селян. До платників П. в капі
талістичних д-вах належить і буржуазія, але 
джерелом сплачуваних нею П. є прибуто~. 
створений працею робітників. Буржуазія пе
рекладає свої П . на плечі трудящих через си
стему цін , знижепням заро.бітної плати робіт
никам та ін. методами. У податкових законо
давствах капіталістичних країн передбачені 
числепні пільги платникам-капіталістам, які, 
крім того, всіма засобами приховують свої 
доходи від оподаткування. Переважна части
па П., що падходить в бюджет, витрачається 
в інтересах капіталістів. Вона використовує
ться, по-перПІе, для фінансування апарату 
капіталістичної д-ви та, по-друге, для прямого 
збагачення класу капіталістів (за рахупок П. 
бурж. д-ви розміщують серед великих підпри
ємців високоприбутиові військові та ін. замов
лення, надають їм субсидії, експортні премії 
тощо) . 

Для періоду імперіалізму і заг. кризи капі
талізму характерне зростання податкового 
пограбування трудящих. Нкщо перед першою 
світовою війною П. становили 5-15% пац. до
ходу головних капіталістичних країн , то напе
редодні другої світової війни вони досягали 
15-25%; 1960 у США П . становили 26,7%, 
Англії- 34,0%, Франції- 32,1% нац. дохо
ду. У США , Англії , Франції, ФРН податкові 
платежі становлять прибл . 1/з заробітку робіт
ника середньої кваліфікації. В Англії у вигля
ді податиів стягується коПІтів стільки ж, скі
льки все населення країни витрачає на прп
дбання продовольства, одягу та взуття . 
П . поділяються на п р л м і та п о с е р е д н І. 

Прямі П. стягуються з зафінсованого доходу платнина 
або в вартості майна, що йому належить. Серед пря
мих П . розрізняють ще П . реальні та особисті . Прями
ми реальними П . оподатновувтьсл майно або доход за 
зовнішніми ознанами, незалежно від розміру доходу 
(поземельний, подомовий, промисловий податок, П. 
на доходи від цінних паперів). ЦFІ форма П . виникла 
ва феодаліаму і втратила свое значення вже в період 
імперіалізму з розвитном особистих П. Особисте опо
датнуваннFІ відоме з часів Римсьної імперії (подуш
ний податок в провінціях, подушні податі у Франції 
15-16 ст . ). За імперіалізму розвинулись три вид11 
особистих П . -прибутновий (осн . вид), помайновІІй та 
податок в подарувань і спадщи:ни. Прибутновий пода
ток вперше запроваджено в Англії 1842, Німеччині-
1891, США- 1913, Франції- 1914. В період імпе
ріалізму прибутновий податон перетворивсFІ в пода-
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ток па варобітну nлату. Внаслідок зниженпк неопо
датковуваного мінімуму збільшується кільність плат
ників податків. За 193 8-58 нlлькІсть nлатпинів при
буткового податну у США зросла з 4 до 50 млн. чол., 
в Англії- в 3,6 до 18 млн. чол. (72 і 75% самодlнль
ного паселеппн) . 
У фінансовій nолітиці наnlталlстичпих нраїн Існу

ють рівнІ системи nрпмого оподатнуваппн: n р о п о р
ц І й п е, п р о г р ес и вне та р е г р ес и вне . 
При проnорційвій системі П . стнrуютьсн однановими 
частнами, невале}кно від розміру доходу. При nро
гресивній системі nроцент стнгуваного податну аб іль
mуєтьсн в міру абільшеппн доходу платнина . При 
регресивній системі процепт податку вмепшувтьсн в 
міру вбІльшеннн доходу. Загостренин класової бо
ротьби змушує бури<. д-ви запроnаджувати прогре
сивне оподаткування доходів велиної буржуазії. Про
те монополістична буржуазія, вдаючись до ко.мерцій· 
кої тае.мниці, фальсифІнує баланси та звіти, прихо
вує дійеві розміри своїх nрибутків І ухилиється від 
сплати значної частини П. В напіталІстичних країнах 
поширеві п о с е р е д н і П., що стнгуютьсн з ва
селеюш шлнхом підвищевнп цін на товари - пере
важно предмети першої потреби . Зовні ці П. висту
пають ян плата, що стнгувтьсн в усіх груп паселенин 
однаково. Насправді ж чим бідніша людина, тим біль
шу частну свого доходу віддав вона д-ві у вигляді 
nооереднІх податнів. <•Малоімуща І неІмуща маса ста
вовить 0/ 10 усього населеппя, споншває 0/ 10 усіх опо
даткованих продунтІв І платить •; ,. усієї суми nосеред
ніх податнІв ... >> (Ле в І в В. І . Твори, т. 5, с. 300). 
До системи nосереднього оподаткуваннн належать: 
апциз, фІскальнІ монополії (див. Державні лtоноnолії) 
та мито . НрІм анциву, в капіталістичних нраїнах на 
всІ тоnари (або на групи товарів народного спо;ни
ваннн) встановлюється податок з обороту - <<УНівер
сальний анциа», нии й через ціну товару перенладає
тьсн па споживача. 

Трудящі кап~талістичн_их КJ?аїп під кері_в.;
вицтвом комушстичних 1 робітничих партtи 
ведуть вперту боротьбу проти падмірного 
оподаткування робітників і селян . Вони вима
гають скасувапня пайважчих для трудящих 
посередпіх П. та встановлення високих прогре
сивних П. па прибутки буржуазії. Апологе
ти державно-монополістичного ІСапіталіа.му -
Дж.-М. Кейнс (Англія), Л. Чапдлер та 
Д.Марш (США) памагаються виправдати подат
ковий тягар, який несуть трудящі маси, і до
вести, що високі П. па прибуток можуть зни
зити «ділову активність>> капіталу та <<стимул 
до підприємництва>>. Інші бурж. економісти 
прагнуть довести «неефективність» оподатку
вання високих прибутків. 

П. за соціалізму принципово відмінні від 
П. за капіталізму. В соціалістичних країпах 
П. не виражають відпосип експлуатації. В пе
рехідний період від ІСапіта.л,іа.му до соціаліа.му 
П. є одним з методів мобілізації коштів в ін
тересах соціалістич. перебудови суспільства 
і використовуються також як засіб обмежен
ня і витіснення капіталістич . · елементів. За 
соціалізму П. також є одним з методів мобілі
зації коштів для комупістич. будівництва. Осн. 
частипу платежів неподаткового характеру у 
СРСР та ін. соціалістич. країнах в держ. бюд
жет сплачують держ. підприємства та орг-ції у 
вигляді відрахувань від прибутІСів та податІСу 
а обороту. Ці платежі становлять 91% (1962) 
в доходах бюджету СРСР. Частка податкових 
платежів паселення постійно знижується. В до
ходах держ. бюджету СРСР 1962 вона стано
вить 7%. П. з населення в СРСР є обов' лзко
вими платежами д-ві, через яні здійснюється 
перерозподіл певної частипи особистих дохо
дів громадян з метою фінавсування комуні
стичного будівництва, і таким чином мають су
спільно поворотпий характер. Сума виплат 
і пільг, які одержує населення від д-ви, 
набагато перевищує суму П. На 1962 асигну
вання ва сусnільні фонди в СРСР становили 
28,7 млн . . крб., або 35,7% бюджетних витрат. 

В ході соцІалІстичного будівництва в СРСР зміПІО
вались вавданнн П. Рад. д-ва в податиовій політиці 
проводила чітку нласову лінію. В період ексnро
пріації велиної капіталістичної власпості основою 
податионої системи були висонопрогресивні П . на 
доходи буржуавІї та ниеоні ноеередні П. ва предмети 
розкоші. Застосовувались також падзвичайні П . 
І новтрибуції . Податиона політи11а спрнмовувалась 
ва енспропріацію буржуазії І мала на меті за
безпечити ресурсами держ. заходи соціалістичної 
перебудови суспільства. Натуралізацін госп. відно
син в період громадян. війни та іноземної інтервенції 
винлинзла рівне внижеlІlІfІ грошових П. Фінансовими 
ресурсами нраїаи стали її безпосередні енономічні 
ресурси. Найважливішим видом стнгненвн була прод
розверстка . В період непу внову вастосовувались 
грошові П. (у т. ч. анциз), ню1ми оnодатновувались 
гол . чин. нурнульсьнІ та дрібвонапітал істичві елемен
ти . Багатоунладність енономІни того періоду аумо
вила в СРСР числепність П . Податковою nолітикою 
Рад. влада регулювала І обмежувала вагромадженни 
напіталу в напіталістичному сенторі, сприяла розши· 
ренню соціалістичного сектора. З розширенням і зміц· 
ненннм соціалістичного сентора багато П. стали зай
вими . Податиоnою реформою 1930-31 Рад. урнд лік
відував велину нільність П. та уніфікував nодатиові 
платежі соціалістичних підприємств у держ. бюджет. 

3 перемогою соціалізму зпюша необхідність 
у П . як засобах боротьби проти капіталістич
них елементів. П. з населення, держ. ·та міс
цеві, узаконені Конституцією СРСР. До держ. 
П . належать: при б ут ко ви й под ат о к 
з к о о п е р а ц і ї, п р и б у т к о в и й п о
Д а Т О К З К О Л Г О с П і В, П р И б у Т К О
вий і сільськогосподарський 
п о д а т о к з п а с е л е в в я, податоІ< з 

холостяків, одиноких та малосімейних грома
дян та держ. мито. До місцевих П. па
лежать: податок з будівель, ае.мельна репта, 
збір з власників худоби і трапспортних за
собів та разовий збір па колгоспних ринках; 
вони падходять у відповідні міські, селищні 
та сільські бюджети. 

Прибутновим податком з нооперацІї оподатновувть
сн балавсовий доход статутних нооп. підприємств І 
орг-цій. Так, спожиnча нооперацін сплачує пропор
ційно 35% від суми балансового доходу. Грошові 
І натуральні доходи колгоспів оподатковуються аа 
ставною 12,5% вtд оподатковуваного доходу . Відnо
відно до Указу ПрезидІї Вrрховпої Ради СРСР від 
18 грудня 1958 з оподатновуваного доходу нолгоспів 
винлючаютьсн: суми, витрачені на госп. та виробничі 
потреби, на допомогу Інвалідам та непрацездатним 
нолгоспнинам і т. п. Продунцін нолгоспів, що пІд
лнrав · оподатнуванню, оцІнюєтьсн за держ . занупоч
ними цінами. Прибутновим податном з населення опо
датновуютьсн робітвини, службовці, літератори, ан
тори, лінарІ, нуотарі та громаднпи, що мають само· 
стійне джерело доходів (приватна практика лінарІв, 
адвонатів та ін.). Стании прибутнового податну з на
селення диференційовані за натегоріями платників 
та видами доходу. С.-г. податком оподатковуються 
г-ва нолгоспнинів та одноосібників від площі земель
ної дІлннни, що в в їхньому користуванні. З метою 
піднесеквн матеріального добробуту трудЯщих села 
та посиленнн заінтересованості нолгоспників у нра
щому використанні зе~1ельних ділянок ааноном 1953 
встановлені тверді ставнп с. -г. податну з 0,01 га зем
лІ, що в в особистому користуванні колгоспників. Ці 
стании диференційовані по республіках, областнх і 
районах СРСР. Ставни длн г-в одноосібників удвічі 
більші. Г-ва переселенців, інвалідів, військово · 
службовців користуються пільгами . П. на холости
ків, одиноних і малосімейних громадни стягуються 
з робітвинів і службовців віном від 20 до 50 ронів 
в чоловіків та від 21) до 45 ронів з жІнон. Платнинами 
цього податну в особи, що оподатковуються прибут
новим податком і не мають дітей, за виннтном одино
них жінон. 

В період розгорнутого будівництва кому
нізму в міру неухильного зростапня соціалі
стич. нагромаджень Рад . д-ва дістає можли
вість перейти до політики поступового скасу
вапня П. з населення . Відповідно до рішень 
5-ї сесії Верховної Ради СРСР 5-го скликан
ня з 1 жовтня 1960 було припинено стлгування 
прибуткового П. і 11. па холостяків , одиноких 
і малосімейних громадян СРСР з робітників 
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і службовців, що одержували за місцем осн. 
роботи аар. плату до 50 крб. (за новим масшта
бом цін), і були значно знижені ставки П . з 
заробітку від 51 до 60 крб. З 1 жовтня 1961 від 
сплатн П. звільнено ще значну частину трудя
щих-всіх робітників і службовців, що одер
жують до 60 крб., а тим, що одержують від 61 
до 70 крб. ,-значно знижено розмір П. Вигода, 
яку в результаті цього дістало населення в 
розрахунку на рік, становить бл. 800 млн. 
карбованців. 
В європейських країнах народ. демократ11 

осн. доходами бюджетів є надходження від со
ціалістичного сектора у формі податку з оборо
ту, відрахувань від прибутків та виробничих 
відрахувань (НДР), що становлять 90-97% 
доходів у бюджет. П. з населения і неусуспіль
вених г-в посідають другорядне місце: 4,2% 
в Болгарії (1960), до 10,6% в "Угорщині (1959), 
10,9% в Чехословаччині (1960). П. в країнах 
народ. демократії мають поворотний хараІ{
тер. Бюджетні асигнування на соціально-куль
.турні заходи в 3-4 рази перевищують над
ходження від П. Найголовнішими П. є при
бутковий, с.-г., промисловий, вирівнювальний 
(Польща). Податкові ставки для несоціаліс
тичного сектора вищі, ніж ставки для соціа
лістичних підприємств. "У КНР П. становлять 
38,3% (1959) бюджетних доходів. П. сплачу
ють всі сектори. Переважна частина П. надхо
дить від соціалістич. сектора. Податкова сист. 
включає: П. з товарообороту, торговельно
промисловий, с.-г., податок на сіль, ~што. Іс
нують місцеві П . (з будівель у містах, на опе
рації з перух. майном, на забій худоби та ін.). 

Літ.: М а р и с R. МоралІвуюча нритииа 1 ирити
sуюча мораль.- Промова про свободу торгівлі. 
В ни.: Мари с І\. і Е п гель с Ф. Твори, т. 4. R., 
1959; Марн сІ\. Нласова боротьба у Франції в 1848 
по 1850р. І\., 1951; Мари сК І\ рити на Готсьиої про
грами. І\., 1953; Ле в ін В. І. Твори. Вид. 4: т. 5. 
3 приводу дер}навяоrо розпису; т. 6. До сільсьної 
бідноти; т. 19. Rапіталізм і податки; т. 25. Загрожу
юча катастрофа і ян s нею боротися; т. 32. Доповідь 
про заміну розверетни натуральним податком. 
15 березня ЕХ з'їзд РRП(б) 8-16 береаня 1921 р.]; 
Матеріали ХХІІ з'їзду НПРС. К, 1962; Х ру
що в М. С. Про снасування податків з робітників і 
службовців та інші заходи, сnрямовані на підвищен
ня добробуту ;;.радянсьи\)rо народу. К, 1960. 
ПОДАТІtuВА СТАВКА- розмір податку 

на одиницю оподаткування (на гектар землі, 
карбованець прибут15у і т. п.). Див. Подат~>и. 
ПОДАТКОВЕ ПРАВО- галузь права, що 

регулює відносини, які виникають між орга
нами державної влади та державного управ
ління і податкоплатниками, складова частина 
фінансового права. В СРСР відповідно до Нон
ституції право встановлювати податки нале
жить найвищим органам держ. влади і держ. 
управління. Норми рад. П . п . забезпечують 
надходжеюtл до бюджету у формі подашу ча
стини нагромаджень держ. підприємств, Іюл
rоспів і кооп. орг-цій, а також незначної 
частини доходів трудящих. Відповідно до за
копу Верховної Ради від 7 травня 1960 «Про 
скасувапня податків з заробітної плати робіт
ників і службовців» податки з заробітної пла
ти трудящих поступово скасовуються, а зго

дом стягнення їх припиниться зовсім. "У ка
піталістичних д-вах норми П. п. закріплюють 
експлуатацію широких народних мас. Див. 
також Подаm~>и. 
ПОДАТОІt 3 ОБОРОТУ - в СРСР цен

тралізований чистий доход держави. Запро
ваджений податковою реформою 1930. На від
міну від П . з о. при капіталізмі, де він є уні-

версальною формою акцизного оподаткування 
трудящих (див . Ащив), П. з о. в СРСР по 
своїй суті не є податком. Нк і доход, П . з о. 
в СРСР є частиною нагромаджень, що створю
ються на соціалістич. підприємствах. Джере
лом його є безперервно розширюване соціалі
стичне виробництво, зростання продуктивнос
ті праці, зниження собівартості продУкції 
і збільшення внутрігосподарських нагро
маджень. Розмір П. з о. з одиниці товару 
визначається встаповленими д-вою економічно 
обгрунтованими цінами, а також рівнем собі
вартості продукції і прибутку підприємства. 
При діючій системі ціноутворень в СРСР 
П. з о. переважно надходить від галузей лег
кої, харч ., нафтової пром-сті і електростанцій. 
Він є пайбільшою статтею прибуткової части
ни держ. бюджету СРСР. В 1940 П. з о. ста
новив 58,7%. 1950-55,9%. 1955-43%. 1958-
45,3 %, 1959-42%, 1961-39,6% до загальної 
суми доходів бюджету. Зниження питомої ва
ги П. з о. в бюджеті після 1950 пов'язано з 
неодноразовим зниженням цін на товари, а 
також з систематичним зростанням прибутку 
в народному г-ві й відрахувань від нього в 
бюджет._ Див. також Подат~>и. 
ПОДВЕ3ЬІtо Михайло Леонтійович (н. 14. 

ХІ 1901)- український рад. лексикограф. Н. 
в с. Рябушках (тепер Лебединського р-ну 
Сумської обл.). Закінчив "Укр. іп-т лінгвістич
ної освіти у Харкові (1935). Працював у серед. 
школах і вузах 1\иєва (1935-41), І\варелі і 
1\утаїсі (1941-44). З 1945 - па редакторській 
і лексикографічній роботі. "Уклав <<Англо
український словниК>> (1948, у співавторстві 
з І\. І. Григоренком), «Українсько-англій
ський СЛОВПИЮ) (1953) ТОЩО. 
ПОДВійНА ТОЧІtА- точка кривої, в якіїІ 

всі перші частинні похідні функції, що задав 
криву, дорівнюють нулеві і хоч одна друга 
частинна похідна не дорівнює нулеві. Див. 
Особливі mD'iІ>U. 
ПОДВіЙНЕ ВІДПОШЕПНЯ (с кл ад не, 

апгармонічне) чотирьох точок 

А в с D 
.. . АС AD 

, , , п р я м о 1 - вщношення св до vв· 

При цьому відношення відрізків вважають 
додатним, якщо вони напрямлені однаково, 
і від'ємним, якщо - протилежно. Найважли
вішими є такі четвірки точок, для яких П. n. 
дорівнює одиниці. Такі точки наз. г ар ~~о
н і ч н и ми, а їхнє розміщення на прямііі:
гар.;~tо ні•tниJІt ровJІtіщення.м. П. в. збер ігається 
при проектуванні , воно є одним з осн. понять 
прое~>тивної геоJІtетрії. 

ПОДВіЙНЕ ГРОМАДНИСТВО - перебу-
вапня особи одночасно у громадянстві двох 
чи більше держав. П . г. виникає гол. чином 
внаслідОІ{ розходження законодавства про гро
мадянство різних держав. Так, П. г. може ВІТ
никнути при шлюбі осіб з різним громадян
ством, якщо законодавство держави, грома

дянкою якої є жінка, не позбавляє її свого гро
мадянства, а зат,оподавство нраїни чоловіка 
автоматично падає їй своє громадянство тощо. 
Правове становище осіб з П. г. міжпародшш 
правом не визначене. Воно інколи врегульо
вується шляхом укладення угод між заінте
ресованими державами. Так, СРСР 1956-58 
уклав конвенції з Болгарією, "Угорщиною, 
1\НДР, МНР, Польщею, Румунією, Чехосло
ваччиною, Югославією, які передбачають уRП
кнення випадків П. г. шляхом добровільного 
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