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ТЕМА 1. Цивільне право в системі права України. Джерела цивільного 

права 

 

1. Теми для рефератів, доповідей та інших видів індивідуально-дослідної 

роботи за пропонованою проблематикою: 

1. Звичай ділового обігу як джерело цивільного права. 

2. Пандектна та інституційна система права. 

3. Рецепція. 

4. Прогалини в цивільному законодавстві. 

5. Зворотна сила закону у цивільному законодавстві. 

2. Індивідуально-дослідні завдання: 

1. Скласти порівняльну таблицю взаємодії цивільного права з 

сімейним, земельним, трудовим, житловим правом за об’єктом, 

предметом і методом правового регулювання. 

2. Скласти схему-характеристику «Етапи становлення науки 

цивільного права». 

Рекомендована література до Теми 1: (посилання на порядковий 

номер у списку рекомендованої літератури до дисципліни) 

1. Нормативні акти України: 1.1., 1.4. 

2. Підручники, посібники: 2.1., 2.3. – 2.5., 2.7., 2.8, 2.10. 

 

ТЕМА 2. Цивільні правовідносини 

 

1. Теми для рефератів, доповідей та інших видів індивідуально-дослідної 

роботи за пропонованою проблематикою: 

1. Правовий статус Національної поліції у цивільних правовідносинах  

2. Рішення суду в системі підстав виникнення цивільних 

правовідносин. 

3. Види юридичних фактів. 

4. Проблема суб’єктивного цивільного права та зловживання ним. 

5. Межі здійснення приватних прав в сучасному цивільному праві. 

2. Індивідуально-дослідні завдання: 

1. Скласти тестові завдання за даною темою. 

2. Формування списку правових актів, наукової та навчальної 

літератури за темою, який включає позиції, опубліковані за останні 

3 роки. 

Рекомендована література до Теми 2: (посилання на порядковий 

номер у списку рекомендованої літератури до дисципліни) 

1. Нормативні акти України: 1.1., 1.4. 

2. Підручники, посібники: 2.1., 2.3. – 2.5., 2.7., 2.8, 2.10. 

 

ТЕМА 3. Фізичні особи як суб'єкти цивільного права 

 

1. Теми для рефератів, доповідей та інших видів індивідуально-дослідної 

роботи за пропонованою проблематикою: 



1. Іноземні громадяни, як суб'єкти цивільного права. 

2. Фізичні особи, як суб'єкти підприємницької діяльності. 

3. Правовий статус Національної поліції у цивільних правовідносинах. 

4. Місце проживання і місце реєстрації фізичної особи: співвідношення 

понять. 

2. Індивідуально-дослідні завдання: 

1. Скласти тестові завдання за даною темою. 

2. Формування списку правових актів, наукової та навчальної 

літератури за темою, який включає позиції, опубліковані за останні 

3 роки. 

Рекомендована література до Теми 3: (посилання на порядковий 

номер у списку рекомендованої літератури до дисципліни) 

1. Нормативні акти України: 1.1., 1.4., 1.16. 

2. Підручники, посібники: 2.1., 2.3. – 2.5., 2.7., 2.8, 2.10. 

 
ТЕМА 4. Об’єкти цивільних прав 

 

1. Теми для рефератів, доповідей та інших видів індивідуально-дослідної 

роботи за пропонованою проблематикою: 

1. Юридичне значення класифікації речей на окремі види. 

2. Особливості нематеріальних благ як об’єктів цивільних прав. 

3. Послуги як об'єкт цивільних правовідносин. 

2. Індивідуально-дослідні завдання: 

1. Скласти тестові завдання за даною темою. 

2. Надати порівняльну характеристику різновидів цінних паперів за ЦК 

України і Законом України «Про цінні папери та фондовий ринок» шляхом 

заповнення таблиці: 

Види цінних 

паперів 
ЦК України 

Закон України «Про цінні 

папери....» 
документарні   
бездокументарні   
Акції   

Рекомендована література до Теми 4: (посилання на порядковий 

номер у списку рекомендованої літератури до дисципліни) 

1. Нормативні акти України: 1.1., 1.4., 1.18., 1.20., 1.22. 

2. Підручники, посібники: 2.1., 2.3. – 2.5., 2.7., 2.8, 2.10. 

 

ТЕМА 5. Строки та терміни в цивільному праві. Позовна давність 

 

1. Теми для рефератів, доповідей та інших видів індивідуально-дослідної 

роботи за пропонованою проблематикою: 

1. Поняття і обчислення строків в цивільному праві.  

2. Види цивільно-правових строків та термінів. 

3. Початок перебігу, зупинення і перерив строків позовної давності. 

4. Наслідки спливу строків позовної давності. 



2. Індивідуально-дослідні завдання: 

1. Скласти тестові завдання за даною темою. 

2. Формування списку правових актів, наукової та навчальної 

літератури за темою, який включає позиції, опубліковані за останні 

3 роки. 

Рекомендована література до Теми 5: (посилання на порядковий 

номер у списку рекомендованої літератури до дисципліни) 

1. Нормативні акти України: 1.1., 1.4. 

2. Підручники, посібники: 2.1., 2.3. – 2.5., 2.7., 2.8, 2.10. 

 

ТЕМА 6. Правочини 

 

Теми для рефератів, доповідей та інших видів індивідуально-

дослідної роботи за пропонованою проблематикою: 

1. Мотиви вчинення правочину. 

2. Електронний правочин: поняття та класифікація. 

3. Кауза правочину. 

4. Тлумачення змісту правочину як окрема категорія судових спорів. 

 

Рекомендована література до Теми 6: (посилання на порядковий 

номер у списку рекомендованої літератури до дисципліни) 

1. Нормативні акти України: 1.1., 1.4. 

2. Підручники, посібники: 2.1., 2.3. – 2.5., 2.7., 2.8, 2.10. 

 

ТЕМА 7. Право власності. Речові права на чуже майно 

 

Теми для рефератів, доповідей та інших видів індивідуально-

дослідної роботи за пропонованою проблематикою: 

1. Здійснення і захист права приватної власності 

громадян. 

2. Земля як особливий об’єкт права власності. 

3. Категорія прав на чужі речі в сучасному речовому 

праві України. 

4. Юридична природа сервітутів в сучасному 

цивільному праві України. 

Рекомендована література до Теми 7: (посилання на порядковий 

номер у списку рекомендованої літератури до дисципліни) 

1. Нормативні акти України: 1.1., 1.4. 

2. Підручники, посібники: 2.1., 2.3. – 2.5., 2.7., 2.8, 2.10. 

 

ТЕМА 8. Зобов’язальне право і зобов’язання 

 

Питання для самостійного вивчення: 

1. Іпотека як спосіб забезпечення виконання зобов’язань. 

2. Мирова угода та прощення боргу: співвідношення понять. 



3. Виконання зобов’язання третіми особами за цивільним 

законодавством України. 

Рекомендована література до Теми 8: (посилання на порядковий 

номер у списку рекомендованої літератури до дисципліни) 

1. Нормативні акти України: 1.1., 1.4. 

2. Підручники, посібники: 2.2., 2.3., 2.6., 2.9., 2.10. 

 

ТЕМА 9. Цивільно-правова відповідальність 

 

1. Теми для рефератів, доповідей та інших видів індивідуально-дослідної 

роботи за пропонованою проблематикою: 

1. Класифікаційні критерії та види шкоди як умови цивільно-правової 

відповідальності. 

2. Моральна шкода та критерії, які використовуються при обчисленні 

розміру її компенсації. 

3. Поняття, ознаки цивільно-правової відповідальності. Обставини, які 

звільняють від цивільно-правової відповідальності. 

2. Індивідуально-дослідні завдання: 

1. Скласти порівняльну характеристику цивільно-правової, 

адміністративної та кримінальної відповідальності за критеріями: суб’єкт, 

об’єкт, наявність вини, причинний зв'язок. 

Рекомендована література до Теми 9: (посилання на порядковий 

номер у списку рекомендованої літератури до дисципліни) 

1. Нормативні акти України: 1.1., 1.4. 

2. Підручники, посібники: 2.2., 2.3., 2.6., 2.9., 2.10. 

 

ТЕМА 10. Цивільно-правовий договір 

 

 Теми для рефератів, доповідей та інших видів індивідуально-

дослідної роботи за пропонованою проблематикою: 

1. Особливості укладання договору на аукціоні, за результатами 

конкурсу, на торгах. 

2. Проблематика не укладених договорів. 

3. Порівняльна характеристика договору та зобов’язання. 

Рекомендована література до Теми 10: (посилання на порядковий 

номер у списку рекомендованої літератури до дисципліни) 

1. Нормативні акти України: 1.1., 1.4. 

2. Підручники, посібники: 2.2., 2.3., 2.6., 2.9., 2.10. 

 

ТЕМА 11. Правове регулювання зобов’язань купівлі-продажу 

 

1. Питання для самостійного вивчення: 

1. Правові способи захисту прав споживачів. 

2. Правове регулювання купівлі-продажу на біржах. 

3. Договір купівлі-продажу об'єктів приватизації. 



4. Правове регулювання купівлі-продажу в зовнішньоекономічному 

обігу. 

5. Особливості гарантійних зобов’язань за договорами купівлі-продажу 

в умовах ринкової економіки. 

2. Завдання для самостійного опрацювання: 

1. Скласти тестові завдання за даною темою. 

2. Формування списку правових актів, наукової та навчальної 

літератури за темою, який включає позиції, опубліковані за останні 

3 роки. 

Рекомендована література до Теми 11: (посилання на порядковий 

номер у списку рекомендованої літератури до дисципліни) 

1. Нормативні акти України: 1.1., 1.4., 1.25., 1.33. 

2. Підручники, посібники: 2.2., 2.3., 2.6., 2.9., 2.10. 

 

ТЕМА 12. Договір дарування 

 

Питання для самостійного вивчення: 

1. Порівняльна характеристика договору дарування і 

договору пожертви. 

2. Спеціальні підстави розірвання договору пожертви. 

3. Порядок державної реєстрації договору дарування 

нерухомих речей. 

4. Порівняльна характеристика розірвання і відмови від 

договору дарування. 

Рекомендована література до Теми 12: (посилання на порядковий 

номер у списку рекомендованої літератури до дисципліни) 

1. Нормативні акти України: 1.1., 1.4. 

2. Підручники, посібники: 2.2., 2.3., 2.6., 2.9., 2.10. 

 

ТЕМА 13. Договір найму (оренди). Договір позички 

 

1. Питання для самостійного вивчення: 

1. Поняття і види договорів майнового найму. 

2. Особливості найму житлового приміщення як одного з зобов’язань з 

передачі майна у користування. 

2. Завдання для самостійного опрацювання: 

1. Скласти тестові завдання за даною темою. 

2. Формування списку правових актів, наукової та навчальної 

літератури за темою, який включає позиції, опубліковані за останні 

3 роки. 

Рекомендована література до Теми 13: (посилання на порядковий 

номер у списку рекомендованої літератури до дисципліни) 

1. Нормативні акти України: 1.1., 1.4., 1.28. 

2. Підручники, посібники: 2.2., 2.3., 2.6., 2.9., 2.10. 

 



ТЕМА 14. Недоговірні зобов’язання 

 

1. Питання для самостійного вивчення: 

1. Класифікація недоговірних зобов’язань. 

2. Види недоговірних зобов’язань, що виникають з правомірних дій. 

3. Види деліктних зобов’язань. 

4. Юридична природа вчинення дій в майнових інтересах іншої особи 

без її доручення. 

5. Місце недоговірних зобов’язань в системі цивільних правовідносин. 

6. Юридичні засади компенсації моральної шкоди. 

2. Завдання для самостійного опрацювання: 

1. Скласти тестові завдання за даною темою. 

2. Формування списку правових актів, наукової та навчальної 

літератури за темою, який включає позиції, опубліковані за останні 

3 роки. 

Рекомендована література до Теми 14: (посилання на порядковий 

номер у списку рекомендованої літератури до дисципліни) 

1. Нормативні акти України: 1.1., 1.4., 1.32. 

2. Підручники, посібники: 2.2., 2.3., 2.6., 2.9., 2.10. 

 

ТЕМА 15. Спадкове право 

 

1. Питання для самостійного вивчення: 

1. Підстави та особливості встановлення окремих видів спадкування. 

2. Спадкування права власності та інших речових прав. 

3. Особливості спадкування житлових приміщень. 

2. Завдання для самостійного опрацювання: 

1. Скласти тестові завдання за даною темою. 

2. Формування списку правових актів, наукової та навчальної 

літератури за темою, який включає позиції, опубліковані за останні 

3 роки. 

Рекомендована література до Теми 15: (посилання на порядковий 

номер у списку рекомендованої літератури до дисципліни) 

1. Нормативні акти України: 1.1., 1.4. 

2. Підручники, посібники: 2.2., 2.3., 2.6., 2.9., 2.10. 
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захист військовослужбовців та членів їх сімей» // www.rada.gov.ua  

1.7. Закон України від 28 лютого 1991 року «Про статус і соціальний 

захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи». // 

www.rada.gov.ua  

1.8. Закон України від 18 вересня 1991 року «Про інвестиційну 

діяльність» // www.rada.gov.ua  

1.9. Закон України від 10 квітня 1992 року «Про оренду державного та 

комунального майна» // www.rada.gov.ua  

1.10. Закон України від 2 жовтня 1992 року «Про інформацію» // 

www.rada.gov.ua  

1.11. Закон України від 14 жовтня 1992 року «Про охорону праці» . // 

www.rada.gov.ua  

1.12. Закон України від 22 жовтня 1993 року «Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту» . // www.rada.gov.ua  

1.13. Закон України від 21 січня 1994 року «Про державну таємницю» // 

www.rada.gov.ua  

1.14. Закон України від 01 липня 1994 року «Про енергозбереження» (із 

змінами та доповненнями) // www.rada.gov.ua  

1.15. Закон України від 11 лютого 1998 року «Про метрологію та 

метрологічну діяльність» (із змінами та доповненнями) // www.rada.gov.ua  

1.16. Закон України від 3 березня 1998 року «Про передачу об'єктів 

права державної та комунальної власності». // www.rada.gov.ua  

1.17. Закон України від 24 березня 1998 року «Про статус ветеранів 

військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та 

їх соціальний захист». // www.rada.gov.ua  

1.18. Закон України від 3 березня 1999 року «Про державне оборонне 

замовлення». // www.rada.gov.ua  

1.19. Закон України від 20.04.2000 року «Про планування і забудову 

територій». // www.rada.gov.ua  

1.20. Закон України від 18 січня 2001 року «Про об'єкти підвищеної 

небезпеки». // www.rada.gov.ua  

1.21. Закон України від 22 лютого 2006 року «Про Дисциплінарний 

статут органів внутрішніх справ України». // www.rada.gov.ua  
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1.22. Закон України від 20 лютого 2003 року «Про альтернативні 

джерела енергії». // www.rada.gov.ua  

1.23. Закон України від 18 листопада 2003 року «Про телекомунікації». 

// www.rada.gov.ua  

1.24. Закон України вiд 20 січня 2005 року «Про звернення громадян». 

// www.rada.gov.ua  

1.25. Закон України від 14 листопада 2009 року «Про будівельні 

норми» // www.rada.gov.ua  

1.26. Закон України від 1 червня 2010 року «Про захист персональних 

даних» // www.rada.gov.ua  

1.27. Закон України від 13 січня 2011 року «Про доступ до публічної 

інформації» // www.rada.gov.ua  

1.28. Кодекс цивільного захисту України від 10 вересня 2013 року // 

www.rada.gov.ua  

1.29. Закон України від 10 квітня 2014 року «Про здійснення 

державних закупівель» // www.rada.gov.ua  

 

2. Допоміжна: 

2.1. Указ Президента України від 20.10.2005 № 1497 «Про 

першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних 

технологій». 

2.2. Постанова Верховної Ради України від 23.06.1995 № 244 «Про 

державний нагляд за безпечним проведенням робіт на підприємствах, в 

установах, організаціях і у військових частинах військових формувань 

та органів внутрішніх справ і Служби безпеки України». 

2.3. Постанова Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 11.12.1984 № 

470 «Про затвердження Правил обліку громадян, які потребують 

поліпшення житлових умов, і надання їм житлових приміщень в 

Українській РСР» (зі змінами внесеними Постановою КМУ від 

11.10.1993 № 848«Про зміну, доповнення та визнання такими, що 

втратили чинність, деяких рішень Уряду у зв'язку з прийняттям Закону 

України "Про внесення змін і доповнень до Житлового кодексу 

Української РСР). 

2.4. Постанова Ради Міністрів Української РСР від 04.02.1988 № 37 

«Про службові жилі приміщення» (зі змінами внесеними Постановою 

КМУ від 11.10.1993 № 848 «Про зміну, доповнення та визнання 

такими, що втратили чинність, деяких рішень Уряду у зв'язку з 

прийняттям Закону України "Про внесення змін і доповнень до 

Житлового кодексу Української РСР). 

2.5. Постанова Кабінету Міністрів України від 23.09.1993 № 790 «Про 

Комплексну програму створення єдиної національної системи зв'язку». 

2.6. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.07.1994 № 508 «Про 

заходи щодо виконання Закону України «Про пожежну безпеку». 
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2.7. Постанова Кабінету Міністрів України від 15.07.1997 № 750 «Про 

додаткові заходи щодо поліпшення роботи з питань охорони праці на 

виробництві». 

2.8. Постанова Кабінету Міністрів України від 15.07.1998 № 1094 

«Про державну експертизу з енергозбереження». 

2.9. Постанова Кабінету Міністрів України від 21.09.1998 № 1482 

«Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності». 

2.10. Постанова Кабінету Міністрів України від 22.03.2001 № 270 «Про 

затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків 

невиробничого характеру». 

2.11. Постанова Кабінету Міністрів України від 04.04.2001 № 332 «Про 

граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого 

обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп’ютерів 

державними органами, а також установами та організаціями, які 

утримуються за рахунок державного і місцевих бюджетів» (зі змінами 

та доповненнями). 

2.12. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.12.2003 № 2030 

«Про затвердження Порядку обліку пожеж та їх наслідків». 

2.13. Постанова Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 № 630 «Про 

затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення, 

постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового 

договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання 

холодної та гарячої води і водовідведення». 

2.14. Постанова Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 № 815 «Про 

затвердження Плану використання радіочастотного ресурсу України». 

2.15. Постанова Кабінету Міністрів України від 06.06.2007 № 803 «Про 

затвердження Порядку відчуження об’єктів державної власності». 

2.16. Постанова Кабінету Міністрів України від 08.11.2007 № 1314 

«Про затвердження Порядку списання об’єктів державної власності». 

2.17. Постанова Кабінету Міністрів України від 19.06.2007 № 832 «Про 

затвердження Порядку здійснення контролю за виконанням функцій з 

управління об’єктами державної власності та критеріїв визначення 

ефективності управління об’єктами державної власності». 

2.18. Постанова Кабінету Міністрів України від 08.04.2009 № 321 «Про 

затвердження Державної програми інформаційно-телекомунікаційного 

забезпечення правоохоронних органів, діяльність яких пов'язана з 

боротьбою із злочинністю». 

2.19. Постанова Кабінету Міністрів України від 01.03.2010 № 243 «Про 

затвердження Державної цільової економічної програми 

енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з 

відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива на 

2010-2015 роки» (із змінами та доповненнями). 

2.20. Постанова Кабінету Міністрів України від 16.02.2011 № 147 «Про 

затвердження Порядку використання коштів, передбачених у 



державному бюджеті на будівництво (придбання) житла для 

військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу». 

2.21. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.04.2011 № 464 

«Питання державного оборонного замовлення». 

2.22. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1107 

«Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт 

підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, 

механізмів, устаткування підвищеної небезпеки». 

2.23. Постанова Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 №  1232 

«Деякі питання розслідування та обліку нещасних випадків, 

професійних захворювань і аварій на виробництві». 

2.24. Постанова Кабінету Міністрів України від 15.10.2012 № 992 «Про 

затвердження вимог до світлодіодних пристроїв та електричних ламп, 

що використовуються в мережах змінного струму з метою освітлення». 

2.25. Постанова Кабінету Міністрів України від 17.07.2013 № 564 «Про 

затвердження Порядку функціонування добровільної пожежної 

охорони». 

2.26. Постанова Кабінету Міністрів України від 14.08.2013 № 594 «Про 

формений одяг працівників міліції». 

2.27. Постанова Кабінету Міністрів України від 09.01.2014 №5 «Про 

затвердження Типового положення про відомчу пожежну охорону». 

2.28. Постанова Кабінету Міністрів України від 01.03.2014 № 65 «Про 

економію бюджетних коштів та недопущення втрат бюджету». 

2.29. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.03.2014 № 426 «Про 

норми харчування військовослужбовців Збройних сил, інших 

військових формувань та осіб рядового, начальницького складу органів 

і підрозділів цивільного захисту та Державної служби спеціального 

зв’язку та захисту інформації (зі змінами). 

2.30. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.10.2008 № 

1337-р «Про здійснення заходів щодо скорочення споживання 

електричної енергії бюджетними установами». 

2.31. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.12.2008 № 

1567-р «Про програми підвищення енергоефективності та зменшення 

споживання енергоресурсів». 

2.32. Наказ МВС України від 17.10.2014 № 1096 «Про затвердження 

Положення про Департамент матеріального забезпечення МВС». 

2.33. Наказ МВС України  від 25.11.1996 № 818 «Про затвердження 

Настанови з автомобільної служби в органах внутрішніх справ 

України» (зі змінами та доповненнями). 

2.34. Наказ МВС України  від 24.05.2002 № 535 «Про затвердження 

Правил носіння форменого одягу та знаків розрізнення особами 

начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, 

військовослужбовцями спеціальних моторизованих військових частин 

міліції внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України». 



2.35. Наказ МВС України від 10.09.2004 № 1039 «Про надання 

службових жилих приміщень і користування ними особами рядового і 

начальницького складу органів внутрішніх справ України», 

зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 05.10.2004 за № 

1255/9854 (із змінами та доповненнями, внесеними наказом МВС 

України від 12.05.2008 № 216, зареєстрований в Міністерстві юстиції 

України від 31.05.2008 № 488/15179). 

2.36. Наказ МВС України від 15.10.2009 № 444 «Про затвердження 

документів щодо упровадження нових засобів зв’язку в 

телекомунікаційних мережах органів внутрішніх справ України». 

2.37. Наказ МВС України  від 07.12.2009 № 536 «Про затвердження 

Програми зменшення споживання енергоносіїв органами та 

підрозділами Міністерства внутрішніх справ України на 2010-2014 

роки». 

2.38. Наказ МВС України від 31.05.2011 № 259 «Про затвердження 

Положення про комітет з конкурсних торгів МВС України». 

2.39. Наказ МВС України від 24.12.2012 №1190 «Про затвердження 

Інструкції з експлуатації техніки зв’язку в органах внутрішніх справ» 

(зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 06.03.2013 за 

№375/22907). 

2.40. Наказ МОЗ та МВС України від 31.01.2013 № 65/80 «Про 

затвердження Положення про медичний огляд кандидатів у водії та 

водіїв транспортних засобів» (зареєстрований в Міністерстві юстиції 

України 22.02.2013 № 308/22840). 

2.41. Наказ МВС України  від 04.12.2013 № 446 «Про затвердження 

Інструкції про порядок внесення змін до Лімітів споживання 

енергоносіїв та води для органів та підрозділів Міністерства 

внутрішніх справ України та Державної міграційної служби України». 

2.42. Наказ МВС України від 07.03.2014 № 251 «Про затвердження 

складу комітету з конкурсних торгів» (зі змінами). 

2.43. Наказ МВС України  від 12.05.2014 № 462 «Про затвердження 

Комплексного плану основних заходів з підготовки житлово-

комунального господарства та об’єктів енергоспоживання системи 

МВС України до стабільної роботи під час проходження 

опалювального сезону». 

2.44.  Наказ МВС України від 27.08.2014 № 873 «Про затвердження 

Положення про Центральну житлову комісію та комісію з розподілу 

житлової площі в гуртожитках Міністерства внутрішніх справ 

України» (зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 

11.09.2014 за №1117/25894). 

2.45.  Наказ Державного комітету України з енергозбереження від 

15.09.1999 № 78 «Про затвердження Порядку організації та проведення 

енергетичних обстежень бюджетних установ, організацій та казенних 

підприємств». 



2.46.  Наказ Державного комітету України з питань житлово-

комунального господарства від 17.05.2005 № 76 «Про затвердження 

Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій». 

2.47.  Наказ Міністерства палива та енергетики України і Міністерства 

з питань житлово-комунального господарства України від 10.12.2008 

№ 620/378 «Про затвердження Порядку організації та проведення 

енергетичних обстежень бюджетних установ, організацій та казенних 

підприємств». 

 

Інформаційні ресурси в Інтернеті 

1. http://portal.rada.gov.ua – офіційний сайт Верховної Ради України 

2. http://www.president.gov.ua – офіційне Інтернет представництво 

Президента України 

3. http://www.kmu.gov.ua/control – єдиний веб-портал органів 

виконавчої влади України 

4. http://www.scourt.gov.ua – інформаційний сервер Верховного Суду 

України 

5. http://www.ccu.gov.ua/pls/wccu/indx – офіційний веб-сайт 

Конституційного Суду України 

6. http://www.vasu.gov.ua – офіційний веб-сайт Вищого 

адміністративного суду України 

7. http://www.arbitr.gov.ua – офіційне Інтернет представництво 

Вищого господарського суду України 

8. http://www.nbuv.gov.ua – Національна бібліотека України імені 

В.І. Вернадського. 
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