
НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ,  

ЯКИМИ КЕРУЄТЬСЯ КП «ДНІПРОВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ» ДМР 

ПІД ЧАС ВЕДЕННЯ СВОЄЇ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

№ 

п/п 
Назва НПА 

Номер 

НПА 

Дата 

прийняття 

ЗАКОНИ УКРАЇНИ 

1. Конституція України 254к/96-ВР 28.06.1996 

2. «Про міський електричний транспорт» 1914-IV 29.06.2004 

3. «Про транспорт» 232/94-ВР 10.11.1994 

4. «Про доступ до публічної інформації» 2939-VI 13.01.2011 

5. «Про захист персональних даних» 2297-VI 01.06.2010 

6. «Про інформацію» 2657-XII 02.10.1992 

7. «Про звернення громадян» 393/96-ВР 02.10.1996 

8. «Про рекламу» 270/96-ВР 03.07.1996 

9. «Про місцеве самоврядування в Україні» 280/97-ВР 21.05.1997 

10. «Про виконавче провадження» 1404-VIII 02.06.2016 

11. «Про запобігання корупції» 1700-VII 14.10.2014 

12. «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» 996-XIV 16.07.1999 

13. «Про фінансовий лізинг» 1201-IX 04.02.2021 

14. «Про оренду державного та комунального майна» 157-IX 03.10.2019 

15. «Про житлово-комунальні послуги» 2189-VIII 09.11.2017 

16. «Про зовнішньоекономічну діяльність» 959-XII 16.04.1991 

17. «Про публічні закупівлі» 922-VIII 25.12.2015 

18. «Про відпустки» 504/96-ВР 15.11.1996 

19. «Про оплату праці» 108/95-ВР 24.03.1995 

20. «Про охорону праці» 2694-XII 14.10.1992 

21. «Про загальнообов’язкове державне страхування» 1105-XIV 23.09.1999 

22. «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» 3543-XII 21.10.1993 

КОДЕКСИ УКРАЇНИ  

23. Господарський кодекс України 436-IV 16.01.2003 

24. Господарський процесуальний кодекс України 1798-XII 06.11.1991 

25. Житловий кодекс 5464-X 30.06.1983 

26. Земельний кодекс України 2768-III 25.10.2001  

27. Кодекс адміністративного судочинства України 2747-IV 06.07.2005 

28. Кодекс законів про працю України 322-VIII 10.12.1971 

29. Кодекс України про адміністративні правопорушення 8073-X 07.12.1984 

30. Кодекс України з процедур банкрутства 2597-VIII 18.10.2018 

31. Кримінальний кодекс України 2341-III 05.04.2001 

32. Кримінальний процесуальний кодекс України 4651-VI 13.04.2012 

33. Податковий кодекс України 2755-VI 02.12.2010 

34. Сімейний кодекс України 2947-III 10.01.2002 

35. Цивільний кодекс України 435-IV 16.01.2003 

36. Цивільний процесуальний кодекс України 1618-IV 18.03.2004 

37. Кодекс цивільного захисту України 5403-VI 02.10.2012 

ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

38. Про затвердження Правил надання населенню послуг з 

перевезень міським електротранспортом 

1735 23.12.2004 

39. Про Правила дорожнього руху 1306 10.10.2001 

40. Про тарифи на електричну енергію для міського 

електротранспорту 

 881  26.06.2007  

41. Про деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) 

бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, 

що закуповуються за бюджетні кошти 

1070 04.12.2019 

42. Про затвердження Порядку обчислення середньої заробітної 

плати 

100 08.02.1995 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1914-15#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/232/94-%D0%B2%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/270/96-%D0%B2%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1404-19#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1201-20#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-20#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2189-19#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/959-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/108/95-%D0%B2%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2694-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1105-14#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3543-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5464-10#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2597-19#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15
https://zakon.rada.gov.ua/go/5403-17
https://zakon.rada.gov.ua/go/1735-2004-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/go/1735-2004-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/go/1306-2001-%D0%BF
https://www.kmu.gov.ua/npas/84354561
https://www.kmu.gov.ua/npas/84354561
https://zakon.rada.gov.ua/go/1070-2019-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/go/1070-2019-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/go/1070-2019-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/go/100-95-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/go/100-95-%D0%BF
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43. Про затвердження Типового договору про організацію надання 

транспортних послуг з перевезень міським електричним 

транспортом та внесення змін до Правил надання населенню 

послуг з перевезень міським електротранспортом 

1045 14.11.2012 

44. Про вдосконалення системи державного контролю за технічним 

станом міського електротранспорту та забезпеченням безпеки 

руху трамвайних вагонів і тролейбусів 

149 06.02.1997 

45. Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних 

випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві 

337 17.04.2019 

46. Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт 

підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, 

механізмів, устатковання підвищеної небезпеки 

1107 26.10.2011 

47. Про затвердження Порядку проведення обов'язкових попередніх 

та періодичних психіатричних оглядів і переліку медичних 

психіатричних протипоказань щодо виконання окремих видів 

діяльності (робіт, професій, служби), що можуть становити 

безпосередню небезпеку для особи, яка провадить цю 

діяльність, або оточуючих 

1465 27.09.2000 

48. Про обов'язковий профілактичний наркологічний  

огляд і порядок його проведення 

1238 06.11.1997 

49. Про Порядок проведення атестації робочих місць за умовами 

праці 

442 01.08.1992 

50. Про затвердження Положення про єдину державну систему 

цивільного захисту 

11 09.01.2014 

51. Про затвердження Порядку організації та ведення військового 

обліку призовників і військовозобов’язаних  

921 07.12.2016 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ ТА УКАЗИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 

52. Розпорядження Президента України 

«Про невідкладні заходи щодо забезпечення безпеки 

дорожнього руху» 

1289/2005-рп 19.12.2005 

53. Указ Президента України  

«Про невідкладні заходи із забезпечення безпеки дорожнього 

руху» 

1121/2007 20.11.2007 

ПОСТАНОВИ ПЛЕНУМУ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ 

54. Про практику розгляду судами трудових спорів 9 06.11.1992 

НАКАЗИ МІНІСТЕРСТВ 

55. Наказ Міністерства інфраструктури України 

«Про затвердження Правил експлуатації трамвая і тролейбуса» 

36 03.02.2020 

56. Наказ Міністерства інфраструктури України 

«Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги 

міського електричного транспорту (трамвай, тролейбус)» 

940 25.11.2013 

57. Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 

«Про затвердження Порядку складання, затвердження та 

контролю виконання фінансового плану суб'єкта 

господарювання державного сектору економіки» 

205 02.03.2015 

58. Наказ Міністерства фінансів України 

«Про затвердження Національного положення (стандарту) 

бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової 

звітності»» 

73 07.02.2013 

59. Наказ Міністерства фінансів України  

«Про затвердження Національного положення (стандарту)  

бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби"» 

92 27.04.2000 

60. Наказ Міністерства фінансів України  

«Про затвердження Національного положення (стандарту)                  

бухгалтерського обліку» 

318 31.12.1999 

https://zakon.rada.gov.ua/go/1045-2012-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/go/1045-2012-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/go/1045-2012-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/go/1045-2012-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/go/149-97-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/go/149-97-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/go/149-97-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/go/337-2019-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/go/337-2019-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1107-2011-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1107-2011-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1107-2011-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1465-2000-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1465-2000-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1465-2000-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1465-2000-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1465-2000-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1465-2000-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/go/1238-97-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/go/1238-97-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/go/442-92-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/go/442-92-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/go/11-2014-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/go/11-2014-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/go/921-2016-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/go/921-2016-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/go/1121/2007
https://zakon.rada.gov.ua/go/1121/2007
https://zakon.rada.gov.ua/go/1121/2007
https://zakon.rada.gov.ua/go/1121/2007
https://zakon.rada.gov.ua/go/1121/2007
https://zakon.rada.gov.ua/go/1121/2007
https://zakon.rada.gov.ua/go/v0009700-92
https://zakon.rada.gov.ua/go/z0353-20
https://zakon.rada.gov.ua/go/z0353-20
https://zakon.rada.gov.ua/go/z2035-13
https://zakon.rada.gov.ua/go/z2035-13
https://zakon.rada.gov.ua/go/z2035-13
https://zakon.rada.gov.ua/go/z0300-15
https://zakon.rada.gov.ua/go/z0300-15
https://zakon.rada.gov.ua/go/z0300-15
https://zakon.rada.gov.ua/go/z0300-15
https://zakon.rada.gov.ua/go/z0336-13
https://zakon.rada.gov.ua/go/z0336-13
https://zakon.rada.gov.ua/go/z0336-13
https://zakon.rada.gov.ua/go/z0336-13
https://zakon.rada.gov.ua/go/z0288-00
https://zakon.rada.gov.ua/go/z0288-00
https://zakon.rada.gov.ua/go/z0288-00
https://zakon.rada.gov.ua/go/z0087-11
https://zakon.rada.gov.ua/go/z0087-11
https://zakon.rada.gov.ua/go/z0087-11
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61. Наказ Державного комітету будівництва, архітектури та 

житлової політики України 

«Про затвердження Інструкції про порядок обліку разових       

квитків на проїзд у міському електротранспорті та   

абонементних квитків на проїзд у міському громадському     

транспорті України і форм облікових документів» 

116 11.05.1999 

62. Наказ Державного комітету України з питань житлово-

комунального господарства 

«Про затвердження Правил реєстрації та обліку                

трамвайних вагонів і тролейбусів» 

99 17.06.2003 

63. Наказ Державного комітету України з питань житлово-

комунального господарства 

«Про затвердження Положення про атестаційну комісію 

підприємств міського електротранспорту з визначення  

кваліфікації водіїв трамвая та тролейбуса» 

70 31.03.2004 

64. Наказ Державного комітету України з питань житлово-

комунального господарства 

«Про затвердження Положення про порядок  

службового розслідування дорожньо-транспортних пригод на 

міському електротранспорті» 

129 06.07.2004 

65. Наказ Міністерства охорони здоров’я України 

«Про затвердження Переліку робіт, де є потреба у професійному 

доборі»  

263/121 23.09.1994 

66. Наказ Міністерства охорони здоров’я України 

«Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів 

працівників певних категорій» 

246 21.05.2007 

67. Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною 

праці 

«Про затвердження Типового положення про порядок 

проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці 

та Переліку робіт з підвищеною небезпекою» 

15 26.01.2005 

68. Наказ Міністерства праці та соціальної політики України  

«Про затвердження Положення про розробку інструкцій з 

охорони праці» 

9 29.01.1998 

69. Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною 

праці 

«Про затвердження Типового положення про службу охорони 

праці» 

255 15.11.2004 

70. Наказ Міністерства соціальної політики України  

«Про затвердження Вимог щодо безпеки та захисту здоров’я 

працівників під час роботи з екранними пристроями» 

207 14.02.2018 

71. Наказ Міністерства соціальної політики України  

«Про затвердження Мінімальних вимог безпеки і охорони 

здоров’я при використанні працівниками засобів 

індивідуального захисту на робочому місці» 

1804 29.11.2018 

72. Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною 

праці 

«Про Порядок опрацювання і затвердження роботодавцем 

нормативних актів з охорони праці, що діють на підприємстві» 

132 21.12.1993 

73. Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості 

України 

«Про затвердження Правил охорони праці під час роботи з 

інструментом та пристроями» 

966 19.12.2013 

74. Наказ Міністерства соціальної політики України  62 19.01.2018 

https://zakon.rada.gov.ua/go/z0361-99
https://zakon.rada.gov.ua/go/z0361-99
https://zakon.rada.gov.ua/go/z0361-99
https://zakon.rada.gov.ua/go/z0361-99
https://zakon.rada.gov.ua/go/z0361-99
https://zakon.rada.gov.ua/go/z0361-99
https://zakon.rada.gov.ua/go/z0556-03
https://zakon.rada.gov.ua/go/z0556-03
https://zakon.rada.gov.ua/go/z0556-03
https://zakon.rada.gov.ua/go/z0556-03
https://zakon.rada.gov.ua/go/z0806-04
https://zakon.rada.gov.ua/go/z0806-04
https://zakon.rada.gov.ua/go/z0806-04
https://zakon.rada.gov.ua/go/z0806-04
https://zakon.rada.gov.ua/go/z0806-04
https://zakon.rada.gov.ua/go/z0895-04
https://zakon.rada.gov.ua/go/z0895-04
https://zakon.rada.gov.ua/go/z0895-04
https://zakon.rada.gov.ua/go/z0895-04
https://zakon.rada.gov.ua/go/z0895-04
https://zakon.rada.gov.ua/go/z0018-95
https://zakon.rada.gov.ua/go/z0018-95
https://zakon.rada.gov.ua/go/z0018-95
https://zakon.rada.gov.ua/go/z0846-07
https://zakon.rada.gov.ua/go/z0846-07
https://zakon.rada.gov.ua/go/z0846-07
https://zakon.rada.gov.ua/go/z0231-05
https://zakon.rada.gov.ua/go/z0231-05
https://zakon.rada.gov.ua/go/z0231-05
https://zakon.rada.gov.ua/go/z0231-05
https://zakon.rada.gov.ua/go/z0231-05
https://zakon.rada.gov.ua/go/z0226-98
https://zakon.rada.gov.ua/go/z0226-98
https://zakon.rada.gov.ua/go/z0226-98
https://zakon.rada.gov.ua/go/z1526-04
https://zakon.rada.gov.ua/go/z1526-04
https://zakon.rada.gov.ua/go/z1526-04
https://zakon.rada.gov.ua/go/z1526-04
https://zakon.rada.gov.ua/go/z0508-18
https://zakon.rada.gov.ua/go/z0508-18
https://zakon.rada.gov.ua/go/z0508-18
https://zakon.rada.gov.ua/go/z1494-18
https://zakon.rada.gov.ua/go/z1494-18
https://zakon.rada.gov.ua/go/z1494-18
https://zakon.rada.gov.ua/go/z1494-18
https://zakon.rada.gov.ua/go/z0020-94
https://zakon.rada.gov.ua/go/z0020-94
https://zakon.rada.gov.ua/go/z0020-94
https://zakon.rada.gov.ua/go/z0020-94
https://zakon.rada.gov.ua/go/z0327-14
https://zakon.rada.gov.ua/go/z0327-14
https://zakon.rada.gov.ua/go/z0327-14
https://zakon.rada.gov.ua/go/z0327-14
https://zakon.rada.gov.ua/go/z0244-18
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«Про затвердження Правил охорони праці під час експлуатації 

вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і 

відповідного обладнання» 

75. Наказ Міністерства соціальної політики України  

«Про затвердження Правил охорони праці під час експлуатації 

обладнання, що працює під тиском» 

333 05.03.2018 

76. Наказ Міністерства соціальної політики України  

«Про затвердження Правил охорони праці під час експлуатації 

навантажувачів» 

1220 27.08.2018 

77. Наказ Міністерства надзвичайних ситуацій України 

«Про затвердження Правил охорони праці на автомобільному 

транспорті» 

964 09.07.2012 

78. Наказ Міністерства праці та соціальної політики України «Про 

затвердження Правил безпечної експлуатації  

 електроустановок споживачів» 

4 09.01.1998 

79. Наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та 

у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської 

катастрофи  

«Про затвердження Правил охорони праці на міському 

електричному транспорті» 

546 21.08.2006 

80. Наказ Міністерства внутрішніх справ України  

«Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні» 

1417 30.12.2014 

81. Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості 

України  

«Про затвердження Правил улаштування електроустановок»  

476 21.07.2017 

ДЕРЖАВНІ ТА ГАЛУЗЕВІ СТАНДАРТИ 

82. ДСТУ 4905:2008 Колісні транспортні засоби. Тролейбуси пасажирські. Загальні технічні вимоги. 

83. ДСТУ 4799:2007 Вагони трамвайні пасажирські. Вимоги пожежної безпеки та методи 

контролювання. 

84. ДСТУ 4798:2007 Вагони трамвайні пасажирські. Розташування зовнішніх пристроїв освітлення та 

світлової сигналізації. Технічні вимоги та методи контролювання. 

85. ДСТУ 4876:2019_Вагони трамвайні пасажирські. Загальні технічні вимоги 

86. ДСТУ 4706: 2006 Тролейбуси. Пожежна безпека. Вимоги та методи контролю 

87. ДСТУ 4398:2005 Тролейбуси. Вимоги електробезпеки та методи їх контролювання. 

88. ДСТУ 4224:2003 Трамвайні вагони. Системи гальмівні. 

Загальні технічні вимоги. 

89. ДСТУ 4070 – 2019 Вагони трамвайні. Вимоги безпеки й охорони довкілля. 

90. ДСТУ 3649-2010 Колісні транспортні засоби. Вимоги щодо безпечності технічного стану та 

методи контролювання 

91. ДСТУ 2919 – 94 Автотранспортні засоби. Гальмівні системи. Терміни та визначення 

92. ДСТУ 2886 – 94 Автотранспортні засоби. Гальмівні властивості. Терміни та визначення 

93. ДСТУ UN/ ЕСЕ R 36-03:2005 Єдині технічні приписи щодо офіційного затвердження 

пасажирських колісних транспортних засобів великої місткості стосовно загальної конструкції 

(UN/ ЕСЕ R 36-03:2002, IDT ) 

94. ГСТУ 204.04.05.001 – 2003 Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. 

Вагони трамвайні та тролейбуси. Порядок освоєння капітальних ремонтів та переобладнання 

95. ГСТУ 204.04.05.003 – 2004 Вагони трамвайні та тролейбуси. Порядок продовження терміну 

експлуатації 

96. ГСТУ 204.04.05.002 – 2004 Системи гальмівні трамвайних вагонів та тролейбусів. Експлуатаційні 

вимоги до ефективності гальмування та методи їх контролю 

97. ГСТУ 204.04.05.005 – 2004 Колії трамвайні. Система технічного обслуговування та ремонту 

98. СОУ 60.2 – 33886519 – 0001:2006 Колії трамвайні. Порядок проведення технічного 

обслуговування та ремонту. 

99. СОУ 60.2-33886519-0002:2006 Послуги міського електричного транспорту. Показники якості. 

100. СОУ 60.2-33886512-0003:2006 Контактна мережа трамвайних та тролейбусних ліній. Система 

технічного обслуговування та ремонту. 

https://zakon.rada.gov.ua/go/z0244-18
https://zakon.rada.gov.ua/go/z0244-18
https://zakon.rada.gov.ua/go/z0244-18
https://zakon.rada.gov.ua/go/z0433-18
https://zakon.rada.gov.ua/go/z0433-18
https://zakon.rada.gov.ua/go/z0433-18
https://zakon.rada.gov.ua/go/z1082-18
https://zakon.rada.gov.ua/go/z1082-18
https://zakon.rada.gov.ua/go/z1082-18
https://zakon.rada.gov.ua/go/z1299-12
https://zakon.rada.gov.ua/go/z1299-12
https://zakon.rada.gov.ua/go/z1299-12
https://zakon.rada.gov.ua/go/z0093-98
https://zakon.rada.gov.ua/go/z0093-98
https://zakon.rada.gov.ua/go/z0093-98
https://zakon.rada.gov.ua/go/z1146-06
https://zakon.rada.gov.ua/go/z1146-06
https://zakon.rada.gov.ua/go/z1146-06
https://zakon.rada.gov.ua/go/z1146-06
https://zakon.rada.gov.ua/go/z1146-06
https://zakon.rada.gov.ua/go/z0252-15
https://zakon.rada.gov.ua/go/z0252-15
https://ips.ligazakon.net/document/FN034218
https://ips.ligazakon.net/document/FN034218
https://ips.ligazakon.net/document/FN034218
https://www.korpmet.org.ua/wp-content/uploads/2011/12/27%D0%94%D0%A1%D0%A2%D0%A3-4905-2008-%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BB.%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%8C%D0%BD%D1%96-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87.-%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8.%D0%B7%D0%B3%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%B7-%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B3%D1%96%D0%BD.1.doc
https://www.korpmet.org.ua/wp-content/uploads/2011/12/25%D0%94%D0%A1%D0%A2%D0%A3-4799-%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B2%D0%B0%D0%B9.-%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B6.%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B3%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B3%D1%96%D0%BD.1.doc
https://www.korpmet.org.ua/wp-content/uploads/2011/12/25%D0%94%D0%A1%D0%A2%D0%A3-4799-%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B2%D0%B0%D0%B9.-%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B6.%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B3%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B3%D1%96%D0%BD.1.doc
https://www.korpmet.org.ua/wp-content/uploads/2011/12/24%D0%94%D0%A1%D0%A2%D0%A3-4798-%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D1%82%D0%B0%D1%88.%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B2-%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82.-%D0%B7%D0%B3%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B3.1.doc
https://www.korpmet.org.ua/wp-content/uploads/2011/12/24%D0%94%D0%A1%D0%A2%D0%A3-4798-%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D1%82%D0%B0%D1%88.%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B2-%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82.-%D0%B7%D0%B3%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B3.1.doc
http://www.korpmet.org.ua/wp-content/uploads/2021/06/%D0%94%D0%A1%D0%A2%D0%A3-4876_2019_%D0%92%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B8-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%96-%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96-%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96-%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8.docx
https://www.korpmet.org.ua/wp-content/uploads/2011/12/23%D0%94%D0%A1%D0%A2%D0%A3-4706-%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D1%83%D1%81.-%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B6.%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B3%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B3%D1%96%D0%BD.1.doc
https://www.korpmet.org.ua/wp-content/uploads/2011/12/22%D0%94%D0%A1%D0%A2%D0%A3-4398-%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D1%83%D1%81.-%D0%92%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8-%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%B7-%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B3%D1%96%D0%BD.1.doc
https://www.korpmet.org.ua/wp-content/uploads/2011/12/21%D0%94%D0%A1%D0%A2%D0%A3-42241.doc
https://www.korpmet.org.ua/wp-content/uploads/2011/12/21%D0%94%D0%A1%D0%A2%D0%A3-42241.doc
https://www.korpmet.org.ua/wp-content/uploads/2011/12/20%D0%94%D0%A1%D0%A2%D0%A3-40701.doc
https://www.korpmet.org.ua/wp-content/uploads/2012/03/%D0%94%D0%A1%D0%A2%D0%A3-3649-2010-%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%81%D0%BD%D1%96-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%96-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8.-%D0%92%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8-%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%83-%D1%82%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F.docx
https://www.korpmet.org.ua/wp-content/uploads/2012/03/%D0%94%D0%A1%D0%A2%D0%A3-3649-2010-%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%81%D0%BD%D1%96-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%96-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8.-%D0%92%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8-%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%83-%D1%82%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F.docx
https://www.korpmet.org.ua/wp-content/uploads/2011/12/15%D0%93%D0%A1%D0%A2%D0%A3-204.04.05.001-20031.doc
https://www.korpmet.org.ua/wp-content/uploads/2011/12/15%D0%93%D0%A1%D0%A2%D0%A3-204.04.05.001-20031.doc
https://www.korpmet.org.ua/wp-content/uploads/2011/12/17%D0%93%D0%A1%D0%A2%D0%A3-204.04.05.003_20041.doc
https://www.korpmet.org.ua/wp-content/uploads/2011/12/17%D0%93%D0%A1%D0%A2%D0%A3-204.04.05.003_20041.doc
https://www.korpmet.org.ua/wp-content/uploads/2011/12/16%D0%93%D0%A1%D0%A2%D0%A3-204.04.05.002_20041.doc
https://www.korpmet.org.ua/wp-content/uploads/2011/12/16%D0%93%D0%A1%D0%A2%D0%A3-204.04.05.002_20041.doc
https://www.korpmet.org.ua/wp-content/uploads/2011/12/18%D0%93%D0%A1%D0%A2%D0%A3-204.04.05.005-20041.doc
https://www.korpmet.org.ua/wp-content/uploads/2011/12/42%D0%A1%D0%9E%D0%A3-%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC.-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%97.-%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2.%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87.%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2.%D0%97%D0%90%D0%A0%D0%95%D0%84%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%99.doc
https://www.korpmet.org.ua/wp-content/uploads/2011/12/42%D0%A1%D0%9E%D0%A3-%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC.-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%97.-%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2.%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87.%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2.%D0%97%D0%90%D0%A0%D0%95%D0%84%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%99.doc
https://www.korpmet.org.ua/wp-content/uploads/2011/12/41%D0%A1%D0%9E%D0%A3-%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8-%D0%9C%D0%95%D0%A2.%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96-%D0%97%D0%90%D0%A0%D0%95%D0%84%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%99.doc
https://www.korpmet.org.ua/wp-content/uploads/2011/12/40%D0%A1%D0%9E%D0%A3-%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0-%D0%97%D0%90%D0%A0%D0%95%D0%84%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%99.doc
https://www.korpmet.org.ua/wp-content/uploads/2011/12/40%D0%A1%D0%9E%D0%A3-%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0-%D0%97%D0%90%D0%A0%D0%95%D0%84%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%99.doc
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