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1. Мета дисципліни – формування у студентів відповідального та усвідомленого 

правозастосування нормативно-правових актів, що стосуються садового будівництва та їх 

застосування у професійній діяльності відповідно до чинного законодавства.  

 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни (за наявності): 

1. Знати: 

 - правові засади державного й громадського контролю та нагляду за підприємствами, що 

здійснюють благоустрій населених пунктів; 

- основні юридичні поняття й нормативно-правові акти, що забезпечують правове регулювання 

господарських, земельних, екологічних, митних, корпоративних  та інших правовідносин;  

- правові основи землекористування, господарської діяльності, екологічної безпеки, митних 

процедур, прав інтелектуальної власності; 

- правові основи земельного права, господарського права, екологічного права, митного права; 

- види суб’єктів господарського права та їх правовий статус; 

- майнову основу господарювання;  

- особливості правової регламентації господарських договорів і господарських зобов’язань; 

- особливості правового режиму об’єктів благоустрою; 

- правові засади забезпечення екологічної безпеки; 

- зміст екологічних прав та обов’язків фізичних та юридичних осіб, територіальних громад і 

держави; 

-  особливості митних процедур;   

- порядок митного контролю та оформлення товарів, що перетинають митний кордон України; 

- види юридичної відповідальності за правопорушення законодавства України та ЄС; 

2. Вміти:  

- орієнтуватись у системі нормативно-правових актів, якими регламентуються господарські, 

земельні, екологічні, митні правовідносини; 

- здійснювати пошук нормативно-правових актів та аналізувати їх при вирішенні ситуативних 

завдань, а також у професійній діяльності; 

- правильно тлумачити, визначати, обгрунтовувати і відстоювати свою правову позицію; 

- застосовувати правові і методологічні принципи здійснення землекористування, господарської 

діяльності, екологічної безпеки, митних процедур; 

- давати правову характеристику щодо правового режиму територій; 

- аналізувати специфіку правових відносин, які виникають у зв’язку із переміщенням товарів та 

транспортних засобів через митний кордон України; 

- розробляти проектні рішення відповідно до чинного законодавста із урахуванням вимог до 

екологічної безпеки.  

3. Володіти: 

- юридичною термінологією в навчальному процесі та професійній діяльності й основними 

чинними нормативно-правовими актами, якими регламентуються господарські, земельні, 

екологічні, митні правовідносини;  

- еколого-правничим підходом до розробки, проектування, планування та капітального 

будівництва, реконструкції об’єктів благоустрою населених пунктів.   

 

3. Анотація навчальної дисципліни: 

Навчальна дисципліна «Нормативно-правова база в декоративному садівництві» є складовою 

освітньо-професійної програми «Ландшафтний дизайн урбанізованого середовища». Вона 

належить до обов’язкових дисциплін з підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

«Магістр», галузь знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальність 206 «Садово-паркове 

господарство». У ній розглядаються питання, пов’язані із нормативно-правовими аспектами 

регулювання діяльності підприємств, що здійснюють благоустрій територій у населених пунктах 

згідно чинного законодавства України. Висвітлено питання правової регламентації митного 

законодавства України та ЄС. Зазначено види юридичної відповідальності за правопорушення, 
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зокрема законодавства України, а також приділено увагу правовим питанням з екологічної 

безпеки.  
  
4. Завдання (навчальні цілі):  

Згідно з вимогами  Стандарту вищої освіти України другий (магістерський) рівень вищої освіти, 

галузь знань 20 Аграрні науки та продовольство, спеціальність 206 Садово-паркове господарство 

дисципліна забезпечує набуття студентом таких компетентностей: 

інтегральної: 

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері садово-паркового господарства та у 

процесі навчання, що передбачає проведення досліджень і здійснення інновацій за невизначених 

умов та вимог. 

загальних: 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.  

ЗК4. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.  

ЗК5. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.  

ЗК6. Здатність розробляти та управляти проектами.  

спеціальних (фахових, предметних): 

ФК3. Здатність проектувати та реалізовувати заходи з інженерної підготовки території, 

будівництва, благоустрою, озеленення і утримання об'єктів садово-паркового господарства, 

об'єктів культурної спадщини та девастованих ландшафтів.  

ФК4. Здатність до управління об'єктами садово-паркового господарства, їх функціонального 

використання, охорони, захисту та організації робіт з урбомоніторингу і інвентаризації об'єктів 

садово-паркового господарства, об'єктів культурної спадщини.  

ФК6. Здатність організовувати і здійснювати державний контроль і нагляд за дотриманням правил 

утримання об'єктів садово-паркового господарства, об'єктів культурної спадщини.  

ФК7. Здатність оцінювати розмір шкоди, заподіяної об'єктам садово-паркового господарства та 

об'єктам культурної спадщини при порушенні природоохоронного або містобудівного 

законодавства.  

ФК9. Здатність контролювати виробничу і проектну діяльність в галузі садово-паркового 

господарства.  

ФК11. Здатність прогнозувати наслідки, знаходити ефективні рішення в плануванні і реалізації 

проектів з урахуванням наявних обмежень.  

ФК15. Здатність викладати спеціальні дисципліни в закладах вищої та фахової передвищої освіти, 

навчати співробітників інноваційної діяльності та здійснювати просвітницьку природоохоронну 

діяльність серед населення.  

 

Основними завданнями дисципліни є формування у майбутніх фахівців: 

- комплексних знань з нормативно-правової бази, що стосується виробничої діяльності у 

декоративному садівництві. 

- здатності розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми пов’язані з 

професійною діяльністю, що стосується нормативно-правової бази декоративного садівництва; 

- здатності на професійному рівні застосовувати чинну нормативно-правову базу під час 

вирішення питань, що стосуються законодавчої бази у декоративному садівництві; 

- навичок, що забезпечують розв’язання ситуативних завдань та практичних проблем у 

декоративному садівництві;  

- уміння на професійному рівні систематизувати та аналізувати інформацію для вирішення 

професійних і наукових завдань, аналізувати і тлумачити чинне законодавство, застосовувати 

законодавчо-правові норми за конкретних фактичних   обставин; 

- здатності, за результатами виробничої діяльності оцінювати юридично-правові ризики, їх 

нормативно-правовий статус та впливати на прийняття управлінських рішень щодо їх збереження 
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і розвитку залежно від вимог чинної законодавчої бази. 
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5. Результати навчання за дисципліною: 

 

Результат навчання 
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. автономність 

та відповідальність) 

Форми  

(та/або методи і 

технології) 

викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання та 

пороговий 

критерій 

оцінювання (за 

необхідності) 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 

1.1 Знати - основні проблеми, що стосуються 

нормативно-правової бази у декоративному 

садівництві; особливості формування та 

функціонування законодавчої бази; правові засади 

державного й громадського контролю і нагляду за 

підприємствами, що здійснюють благоустрій 

населених пунктів; основні юридичні поняття й 

нормативно-правові акти, що забезпечують 

правове регулювання господарських, земельних, 

екологічних, митних, корпоративних та інших 

правовідносин; правові основи земельного, 

господарського, екологічного та митного права; 

види суб’єктів господарського права та їх 

правовий статус; майнову основу господарю-

вання; особливості правової регламентації 

господарських договорів і  зобов’язань та 

правового режиму об’єктів благоустрою; зміст 

екологічних прав та обов’язків фізичних та 

юридичних осіб, територіальних громад і 

держави; особливості митних процедур;  

порядок митного контролю та оформлення 

товарів, що перетинають кордон України; види 

юридичної відповідальності за правопорушення 

законодавства України та ЄС.  

лекції,  

практичні роботи, 

 самостійна робота 

Модульна 

контрольна 

робота з  

теми 1-7, 

Індивідуальне 

розрахункове 

завдання  

30 

2.1 Вміти - орієнтуватися в системі нормативно-

правових актів, якими регламентуються 

господарські, земельні, екологічні, митні 

правовідносини; здійснювати їх пошук та аналіз 

при вирішенні ситуативних завдань; професійно 

тлумачити, визначати, обгрунтовувати і 

відстоювати свою правову позицію; давати  

оцінку щодо правового режиму територій; 

аналізувати специфіку правових відносин, які 

виникають у зв’язку із переміщенням товарів та 

транспортних засобів через митний кордон 

України; розробляти проектні рішення 
відповідно до чинного законодавста.   

лекції,  

практичні роботи, 

 самостійна робота 

Модульна 

контрольна 

робота з  

теми 8-14, 

Індивідуальне 

розрахункове 

завдання 

30 

3.1 Володіти юридичною термінологією в навчаль-

ному процесі та професійній діяльності й основ-

ними чинними нормативно-правовими актами, 

які регламентують господарські, земельні, еколо-

гічні, митні правовідносини;  еколого-правничим 

підходом до розробки, проектування, планування 

та капітального будівництва, реконструкціїї 

об’єктів благоустрою населених пунктів.   

лекції,  

практичні  роботи, 

 самостійна робота 

Індивідуальні 

розрахункові 

завдання з  

теми 1-7 

26 

4.1. Вирішувати й виконувати  поставлені завдання із 

використання нормативно-правової бази під час 

планування, організації та ведення робіт у 

декоративному садівництві, а також 

забезпечувати їх інформаційний, методичний і 

законодавчий супровід.  

лекції,  

практичні  роботи, 

 самостійна робота 

Індивідуальні  

розрахункові 

завдання з  

теми 8-14 

14 
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6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання  

Результати навчання дисципліни  (код) 

Програмні результати навчання (назва) 
1.1 2.1 3.1 4.1 

ПР1. Обґрунтовувати технологічні процеси інженерної підготовки території, 

будівництва і утримання об'єктів садово-паркового господарства + + + + 

ПР7. Здійснювати ефективне управління об'єктами садово-паркового 

господарства, природними і культурними ландшафтами з урахуванням 

технологічних, правових, економічних, екологічних та інших аспектів 
+ + + + 

ПР 8. Організовувати роботу колективу виконавців проектів + + + + 

 

7. Схема формування оцінки.  

7.1 Форми оцінювання студентів:  

- семестрове оцінювання:  

1. Модульна контрольна робота з  теми 1-7: РН 1.1, 2.1, 3.1, 4.1 – 30 балів/15 балів 

2. Модульна контрольна робота з теми 8-14: РН 1.1, 2.1, 3.1, 4.1 – 30 балів/15 балів 

3. Індивідуальне розрахункове завдання з теми 1-14: РН 1.1, 2.1, 3,1, 4.1 – 26 балів/13 балів 

4. Наявність конспекту лекцій з 2 модулів: РН 1.1, 2.1, 3.1, 4.1 – 14 балів/7 балів 

 

- підсумкове оцінювання: у формі заліку 

Підсумкова оцінка за залік виставляється як сума результатів всіх форм семестрового оцінювання. 

Студент отримує залік лише за умови успішного виконання завдань 2 модульних контрольних робіт (по 

кожній не менше 50 % правильних відповідей) та індивідуального розрахункового завдання (не менше 

50 % правильних відповідей).  

 

 

7.2 Організація оцінювання:  
Модульні контрольні роботи 1 і 2 проводяться після завершення лекцій з модулів 1 і 2 

відповідно. Оцінювання індивідуального розрахункового завдання проводиться на останньому 

практичному занятті. 

 

7.3 Шкала відповідності оцінок 

 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 
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88..  ССттррууккттуурраа    ннааввччааллььннооїї    ддииссццииппллііннии..  Тематичний  план  лекцій і практичних занять 

№ 

п/п 
Номер і назва  теми* 

Кількість годин 

лекції практичні 
самостійна 

робота 

1 2 3 4 5 

Модуль 1  «Нормативно-правове регулювання діяльності установ, що займаються 

декоративним садівництвом» 

1 

Державний контроль і нагляд за 

підприємствами, що здійснюють благоустрій 

населених пунктів 
2   

Громадський контроль і нагляд за дотриманням 
вимог щодо благоустрою територій   4 

2 

Нормативно-правове регулювання діяльності 

підприємств, що здійснюють благоустрій 

населених пунктів 
 2  

Правове регулювання ввезення садивного 

матеріалу 
  4 

3 

Майнова основа господарювання 2   

Правове регулювання порядку переміщення 
товарів та транспортних засобів. Митні режими 

  4 

4 

Господарські договори. Господарські 

зобов’язання 
 2  

Митно-тарифне регулювання, справляння мита 
та митні пільги 

  4 

5 

Правове регулювання користування землями в 
Україні 

2   

Адміністративна відповідальність за порушення 

митних правил та провадження у цих справах 
  4 

6 

Основні види договорів з приводу земельних 
ділянок 

 2  

Європейський досвід правового регулювання 
організації та діяльності митних органів 

  4 

7 

Нормативно-правове регулювання митних 
процедур 

2   

Міжнародно-правові основи митного 
регулювання 

  4 

Модуль 2   «Нормативно-правові вимоги до функціональної діяльності у сфері 

декоративного садівництва» 

8 

Юридична оцінка правових ризиків. 

Дизайнерські рішення як об’єкти права 

інтелектуальної власності 
 2  

Склад та цільове призначення земель України   4 

9 
Правове забезпечення екологічної безпеки  2   

Екологічні права та обов’язки громадян    4 

10 

Екологічно-правові вимоги до розміщення, 

проектування, будівництва  й експлуатації 

господарських та інших об’єктів нерухомості 

 2  

Право землекористування та його види   4 
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1 2 3 4 5 

11 

Юридичні ризики в професійній діяльності 

ландшафтного дизайнера 
2   

Право земельного сервітуту. Добросусідство   5 

12 

Правове регулювання переміщення товарів, 

предметів, транспортних засобів через митний 

кордон України 

 2  

Європейський досвід правового регулювання 

організації та діяльності митних органів 
  5 

13 

Види юридичної відповідальності за 

правопорушення законодавства України  
2   

Право землекористування   5 

14 

Правові аспекти видів юридичної відпові-

дальності за законодавством України та ЄС 
 2  

Правове регулювання фінансової діяльності   5 

 ВСЬОГО: 14 14 60 
*Примітка: слід зазначити також теми, винесені на самостійне вивчення 

 

Загальний обсяг 90 год, в тому числі (вибрати необхідне): 

Лекцій – 14 год. 

Практичних занять – 14 год. 

Консультації – 2 год. 

Самостійна робота – 60 год. 
 

 

9. Рекомендовані джерела 

Основна: (базова) 

1. Адміністративне право [Текст] : навч. посіб. для здобувачів вищ. освіти / [Ю. П. Битяк та ін.]. - 

3-тє вид., допов. та перероб.  Харків : Право, 2018. 183 с. 

2. Земельне право України : Навчальний посібник / За загальною редакцією Мироненка В.П.  

Київ : Алерта, 2018. 350 с. 

3. Екологічне право України [Текст] : навч. посіб. / [Н. С. Гавриш та ін.] ; за ред. проф. 

І. І. Каракаша, д-ра юрид. наук Т. Є. Харитонової, канд. юрид. наук А. І. Черемнової ; Нац. ун-

т "Одес. юрид. акад.".  1-е вид.  Одеса : Гельветика, 2018.  383 с. 

4. Конкурентне право України [Текст] : навч. посіб. / [О. О. Бакалінська та ін.  ; за ред. 

В. С. Щербини, І. В. Лукач ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка.  Київ : Ліра-К, 2017. 378 с.   

5. Митна справа [Текст] : підручник / [М. І. Крупка та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. 

М. І. Крупки ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка.  Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2017.  570 с.  

6. Швидка Т. І. Господарське право в схемах і таблицях [Текст] : навч. посіб. : [з остан. змінами в 

законодавстві] / Т. І. Швидка ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. 2-ге вид., перероб. і 

допов.  Харків : Право, 2019. 134 с. 

7. Юридична відповідальність за екологічні правопорушення [Текст] : навч. посіб. для 

здобувачів вищ. освіти за спец. 101 "Екологія" та 081 "Право" / І. Г. Швиденко [та ін.] ; Одес. 

держ. екол. ун-т. Харків : Панов А. М. [вид.], 2017. 142 с.  

 

Додаткова література: 

1. Бойчук А. Ю. Юридична відповідальність за правопорушення у сфері охорони 

навколишнього середовища в Україні (1917-2017 рр.) [Текст] : монографія / А. Ю. Бойчук ; за 

ред. д-ра юрид. наук, проф., заслуж. діяча науки і техніки України М. О. Баймуратова ; 

Харків. нац. ун-т внутр. справ. Одеса : Фенікс, 2018. 347 с.  

2. Екологічне право: словник термінів (українською, російською, англійською мовами) [Текст] / 
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Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; за заг. ред. Г. І. Балюк, О. А. Купрієвич ; 

[авт.-уклад.: Г. І. Балюк та ін.]. Чернівці : Кондратьєв А. В., 2013.  331 с.  

3. Євстігнєєв А.С. Екологічна безпека спеціального природокористування в Україні у контексті 

сталого розвитку: теоретико-правові аспекти [Текст] : монографія / А. С. Євстігнєєв ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. Київ : Гордон, 2018. 494 с. 

4. Кононець В. П. Юридична відповідальність за порушення податкового законодавства 

України [Текст] : монографія / В. П. Кононець ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. Дніпро : 

Ліра, 2017. 139 с.  

5. Кулініч О. О. Авторське право і суміжні права [Текст] : навч.-метод. посіб. для студентів ВНЗ 

за галуззю знань 08 "Право", зі спец. 081 "Право", спеціалізація - "інтелектуальна власність" 

освіт.-кваліфікац. рівень "магістр" / О. О. Кулініч ; Ін-т інтелект. власності Нац. ун-ту "Одес. 

юрид. акад." в м. Києві. - Одеса : Юрид. літ., 2017. - 147 с.  

6. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України [Текст] / [Л. Ф. Винокурова 

та ін.]; за заг. ред. В. С. Щербини, Н. Б. Пацурії ; [спец. ред. В. С. Ковальський]. Київ : 

Юрінком Інтер, 2019. 810 с. 

 

Нормативні документи: 

1. Закон України «Про насіння і садивний матеріал»: від 26.12.2002 р. [Електронний ресурс]. - 

Режим доступу: http://zakon1. rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=411-15.  

2. Закон України «Про охорону прав на сорти рослин» : від 07.10.2010 р. [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://zakon1.rada. gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3116-12.  

3. Закон України «Про захист рослин» : від 17.02.2011 р. [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/ main.cgi?nreg=180-14.  

4. Закон України «Про пестициди і агрохімікати» : від 19.10.2010 р. [Електронний ресурс]. - 

Режим доступу: http://zakon1.rada. gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=86%2F95- %E2%F0.  

5. Закон України «Про карантин рослин» : від 03.02.2011 р. [Електронний ресурс]. - Режим 

доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi- bin/laws/main.cgi?nreg=3348-12. - Заголовок з екрана.  

6. Про охорону навколишнього природного середовища : Закон України від 25.06.1991 р. No 

1264-XII [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon1. 

rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=12 64-12&p=1297235890149088.  

7. Про охорону земель : Закон України від 19.06.2003 р. No 962-IV [Електронний ресурс]. - 

Режим доступу: http://zakon2. rada.gov.ua/laws/show/962-15/print132065 7380125489.  

8. Про благоустрій населених пунктів : Закон України від 06.09.2005 р. No 2807-IV. - Режим 

доступу: http://zakon2.rada.gov. ua/laws/show/2807-15/print132065738012 5489.  

9. Про благоустрій населених пунктів : Закон України від 06.09.2005 р. No 2807-IV. - Режим 

доступу: http://zakon2.rada.gov. ua/laws/show/2807-15/print132065738012 5489.  

10. Про регулювання містобудівної діяльності: Закон України від 17.02.2011 р. No 3038-VI 

[Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T113038.html. 

11. Про загальні умови укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві: 

постанова КМУ від 01.08.2005 р. No 668 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP050668.html. 

12.   Закон України «Про благоустрій населених пунктів» від 06.09.2005 р. №2807-ІV; 

13.  Закон України «Про мораторій на видалення зелених насаджень на окремих об’єктах 

благоустрою зеленого господарства м. Києва»; 

14.  Закон України «Про мораторій на зміну цільового призначення окремих земельних ділянок 

рекреаційного призначення в містах та інших населених пунктах»; 

15. Про основи містобудування: Закон України від 16.11.1992 р. No 2780-XII [Електронний 

ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2780-12.   

 
10. Інформаційні ресурси 

1. Конституція України від 28.06.1996 р. No 254к/96 - ВР// [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP050668.html
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http:// zakon.rada.gov.ua/go/254к/96-вр.  

2. Водний кодекс України від 06.06.1995 № 213/95 - ВР. - Режим доступу:  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/213/95-вр. 

3. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436 - IV. Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15.  

4. Земельний кодекс України від 25.10.2001 № 2768 - III;   Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14.  

5. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 № 8073-X - Режим доступу:  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10. 

6. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-III. - Режим доступу:  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14. 

7. Лісовий кодекс України від 21.01.1994 № 3852-XII; - Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3852-12. 

8. Митний кодекс України від 13.03.2012 № 4495-VI. - Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17. 

9. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV.  Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15.  

10. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. No 2755-VI [Електронний ресурс]. - Режим 

доступу: http: zakon.rada.gov.ua/go/2755-17.  

11. ДБН 360–92 «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень» 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://profidom.com.ua/b-2/b-2- 2/1194-dbn-360-92-

mistobuduvanna-planuvanna-i-zabudova-miskih-i-silskih-poselen. 

12. ДБН 360–92 «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень» від 

17.04.1992 No 44 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ 
FIN35002.html. - 

 

INTERNET-ресурси: 

 

1. http://www.rada.kiev.ua/ - Верховна Рада України  

2. http://www.kmu.gov.ua - Кабінет Міністрів України  

3. http://www.guds.gov.ua - Національне агентство з питань державної служби  

4. http://www.menr.gov.ua  - Міністерство екології та природних ресурсів України  

5. http://www.mns.gov.ua - Державна служба України з надзвичайних ситуацій 

6. http://www.nau.kiev.ua - Нормативні акти України  

7. https://ligazakon.net - Ліга: закон 

8. http://eur-lex.europa.eu/  - законодавство ЄС. 

 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/213/95-вр
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/

