
  Шановні читачі! 
До вашої уваги пропонуємо юридичні 

видання, які надійшли до бібліотеки. 

Якщо вас зацікавлять матеріали 

перегляду, звертайтеся до Наукової 

бібліотеки, де вам допоможуть 

підібрати не тільки запропоновану 

літературу, а й літературу на будь-яку 

іншу тему(кім.365) 
 

      

 



 

 

Господарський кодекс України : станом 

на 02.02.21 р. ─ .Суми : ТОВ «ВВП 

НОТІС», 2022 . ─ 176 с. 

Господарський кодекс України регламентує 

відносини, що виникають в ході організації 

та здійснення господарської діяльності між 

різними суб’єктами господарювання. 

Учасниками господарських відносин 

можуть бути споживачі, суб’єкти 

господарювання, органи держаної влади та 

місцевого самоврядування, громадяни, а 

також громадянські організації, які є засновниками суб’єктів 

господарювання чи здійснюють організаційно-господарські 

повноваження на основі відносин власності.  

 

 

  

Закон України "Про захист прав 

споживачів" : нормативні документи з 

урахуванням останніх змін в редакції 

станом на 04.01.2022 р. . ─ .Суми : ТОВ 

«ВВП НОТІС», 2022 . ─ 40 с. 

Видання містить офіційний текст та має 

постатейний зміст чинного законодавства 

України зі змінами і доповненнями 

станом на 4 січня 2022 року. 

 

 

 



 

Закон України "Про національну 

поліцію" : нормативні документи з 

урахуванням останніх змін в редакції 

станом на 04.01.2022 р. ─ .Суми : ТОВ 

«ВВП НОТІС», 2022 . ─ 80 с. 

Видання містить офіційний текст та має 

постатейний зміст чинного законодавства 

України зі змінами і доповненнями 

станом на 4 січня 2022 року. 

 

 

 

 

 

Закон України "Про охорону праці" : 

нормативні документи з урахуванням 

останніх змін в редакції станом на 

05.01.2022 р . ─ .Суми : ТОВ «ВВП 

НОТІС», 2022 . ─ 32 с. 

Видання містить офіційний текст та має 

постатейний зміст чинного законодавства 

України зі змінами і доповненнями 

станом на 5 січня 2022 року. 
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Закон України "Про освіту" : 

нормативні документи з урахуванням 

останніх змін в редакції станом на 

10.01.2022 р. ─ .Суми : ТОВ «ВВП 

НОТІС», 2022 . ─ 88 с. 

Видання містить офіційний текст та має 

постатейний зміст чинного законодавства 

України зі змінами і доповненнями 

станом на 10 січня 2022 року. 

 

 

 

 

 

Земельний кодекс України : нормативні 

документи з урахуванням останніх змін 

в редакції станом на 10.01.2022 р . ─ 

.Суми : ТОВ «ВВП НОТІС», 2022 . ─ 160 

с. 

Видання містить офіційний текст та має 

постатейний зміст чинного законодавства 

України зі змінами і доповненнями станом 

на 10 січня 2022 року. 

 

 

 

 

 

 



 

Кодекс законів про працю України : 

нормативні документи з урахуванням 

останніх змін в редакції станом на 

05.01.2022 р. ─ .Суми : ТОВ «ВВП 

НОТІС», 2022 . ─ 104 с. 

Видання містить офіційний текст та має 

постатейний зміст чинного законодавства 

України зі змінами і доповненнями станом 

на 5 січня 2022 року. 

 

 

 

 

 

Митний кодекс України : нормативні 

документи з урахуванням останніх змін 

в редакції станом на 05.01.2022 р. ─ 

Суми : ТОВ «ВВП НОТІС», 2022 . ─ 

408 с. 

Видання містить офіційний текст та має 

постатейний зміст чинного законодавства 

України зі змінами і доповненнями 

станом на 5 січня 2022 року. 

 

 

 

 

 

 



 

Кримінальний кодекс України : зі 

змінами та доповненнями станом на 

01.09.2022 р. – К. : ПАЛИВОДА А. В., 

2022. – 264 с.  

У Кодексі станом на 1 вересня 2022 

подаються останні зміни та доповнення, 

що набули чинності згідно з законом 

України «Про внесення змін до 

Кримінального кодексу України щодо 

підвищення ефективності боротьби з 

кіберзлочинністю в умовах воєнного 

стану». 

 


