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Анотація

Видання містить постатейний коментар до Закону України «Про охорону
навколишнього природного середовища» зі змінами станом на 1 вересня 2017
р. У Коментарі також враховані зміни, що будуть унесені до Закону з 18 грудня
2017 р., після введення в дію Закону про оцінку впливу на довкілля від 23
травня 2017 р.  

Розрахований на працівників органів державної влади, органів місцевого
самоврядування, юристів-практиків, науковців, викладачів та студентів
юридичних, екологічних вишів, а також усіх, хто цікавиться екологічним
законодавством.
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