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Анотація

У книзі наведено основні аспекти використання у нотаріальній практиці
іноземних документів. Зокрема, авторами узагальнено норми Гаазької
конвенції, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів від
05.10.1961 р.. окремі положення міжнародних договорів про правову
допомогу, учасником яких є Україна, що передбачають двостороннє визнання
офіційних документів без будь-якого додаткового засвідчення, визначено
основні аспекти проведення процедури проставлення апостилю, а також
різновидів консульської легалізації.  

Видання розраховане на практикуючих нотаріусів, помічників нотаріусів, інших
співробітників нотаріальних контор, а також може бути корисним усім іншим
особам, хто цікавиться особливостями використання у нотаріальній практиці
іноземних документів.



ІНОЗЕМНІ ДОКУМЕНТИ 
В НОТАРІАЛЬНІЙ ПРАКТИЦІ

НАУКОВО – ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА

Особливості консульської легалізації 
офіційних документів  

Випадки прийняття документів без легалізації  

Основні аспекти проставлення апостиля

Практичний посібник

Київ,
ОВК, 
2022

Inozem_Dock_Notarius_Block.indd   1Inozem_Dock_Notarius_Block.indd   1 11.01.2022   13:56:3111.01.2022   13:56:31



УДК 347.961.077.7(477)(07)
        К68

Авторський колектив:
Журавльов Дмитро Володимирович,

доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України,
Коротюк Оксана Вікторівна,

приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу,
кандидат юридичних наук, 
Чижмарь Катерина Іванівна,

доктор юридичних наук, доцент, Заслужений юрист України.

К68    Іноземні документи в нотаріальній практиці: особливості консульської 
легалізації офіційних документів; випадки прийняття документів без легалізації; 
основні аспекти проставлення апостиля : практ. посіб. / Д. В. Журавльов, О. В. 
Коротюк, К. І. Чижмарь. – К. : ОВК, 2022. – 32 с.

ISBN 978-617-7159-61-1

У книзі наведено основні аспекти використання у нотаріальній практиці іно-
земних документів. Зокрема, авторами узагальнено норми Гаазької конвенції, що 
скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів від 05.10.1961 р., ок-
ремі положення міжнародних договорів про правову допомогу, учасником яких 
є Україна, що передбачають двостороннє визнання офіційних документів без 
будь-якого додаткового засвідчення, визначено основні аспекти проведення про-
цедури проставлення апостилю, а також різновидів консульської легалізації. 

Видання розраховане на практикуючих нотаріусів, помічників нотаріусів, ін-
ших співробітників нотаріальних контор, а також може бути корисним усім іншим 
особам, хто цікавиться особливостями використання у нотаріальній практиці іно-
земних документів.

Усі права захищені. 
Без письмового дозволу видавництва забороняється відтворення цієї книги 
повністю або частково будь-якими способами та в будь-якій формі, у тому 

числі в мережі Інтернет.

                © Колектив авторів, 2022
                                                                      © ОВК, 2022

ISBN 978-617-7159-61-1

Inozem_Dock_Notarius_Block.indd   2Inozem_Dock_Notarius_Block.indd   2 11.01.2022   13:56:3211.01.2022   13:56:32



Нормативне виробничо-практичне видання

Авторський колектив:
Журавльов Дмитро Володимирович,

доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України,
Коротюк Оксана Вікторівна,

приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу,
кандидат юридичних наук, 
Чижмарь Катерина Іванівна,

доктор юридичних наук, доцент, Заслужений юрист України.

ІНОЗЕМНІ ДОКУМЕНТИ В НОТАРІАЛЬНІЙ ПРАКТИЦІ 
Особливості консульської легалізації офіційних документів 

Випадки прийняття документів без легалізації 
Основні аспекти проставлення апостиля

Практичний посібник

Комп’ютерна верстка – Л. М. Менчинська
Підписано до друку 22.12.2021 р. Формат 60 х 90 1/16.

Папір газетний. Гарнітура Times.
Ум. друк. арк. 4,05. Обл.-вид. арк. 5,95.

Тираж 300 прим. Зам. №93/01. Ціна договірна.

Видавництво «ОВК»
04212, м. Київ, вул. Зої Гайдай, буд. 5,

тел. 044-428-01-74, e-mail: offi  ce@owk.com.ua, 
сайт: http://owk.com.ua

(Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи
до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів

видавничої продукції — серія ДК № 4570 від 17.06.2013 року)

Віддруковано 
на власних потужностях видавництва.

Типографія Видавництва «ОВК»:
04074, м. Київ, вул. Коноплянська, 16 Б.

Inozem_Dock_Notarius_Block.indd   32Inozem_Dock_Notarius_Block.indd   32 11.01.2022   13:56:3311.01.2022   13:56:33



Книги, які можуть вас зацікавити

Реєстр для реєстрації
нотаріальних дій.

Зразки здійснення
записів згідно Правил

ведення нотаріального
діловодства

Заповіти: зразки
нотаріальних
документів

Довіреності: зразки
нотаріальних
документів

Договори: зразки
нотаріальних
документів

Заяви: зразки
нотаріальних
документів

Постанови про відмову
у вчиненні

нотаріальних дій:
зразки документів

Перейти до галузі права
Нотаріальне право

https://jurkniga.ua/reestr-dlya-restratsii-notarialnikh-diy-zrazki-zdysnennya-zapisv-zgidno-pravil-vedennya-notaralnogo-dilovodstva/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%86%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%96+%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8+%D0%B2+%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%96
https://jurkniga.ua/reestr-dlya-restratsii-notarialnikh-diy-zrazki-zdysnennya-zapisv-zgidno-pravil-vedennya-notaralnogo-dilovodstva/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%86%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%96+%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8+%D0%B2+%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%96
https://jurkniga.ua/reestr-dlya-restratsii-notarialnikh-diy-zrazki-zdysnennya-zapisv-zgidno-pravil-vedennya-notaralnogo-dilovodstva/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%86%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%96+%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8+%D0%B2+%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%96
https://jurkniga.ua/reestr-dlya-restratsii-notarialnikh-diy-zrazki-zdysnennya-zapisv-zgidno-pravil-vedennya-notaralnogo-dilovodstva/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%86%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%96+%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8+%D0%B2+%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%96
https://jurkniga.ua/reestr-dlya-restratsii-notarialnikh-diy-zrazki-zdysnennya-zapisv-zgidno-pravil-vedennya-notaralnogo-dilovodstva/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%86%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%96+%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8+%D0%B2+%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%96
https://jurkniga.ua/reestr-dlya-restratsii-notarialnikh-diy-zrazki-zdysnennya-zapisv-zgidno-pravil-vedennya-notaralnogo-dilovodstva/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%86%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%96+%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8+%D0%B2+%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%96
https://jurkniga.ua/reestr-dlya-restratsii-notarialnikh-diy-zrazki-zdysnennya-zapisv-zgidno-pravil-vedennya-notaralnogo-dilovodstva/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%86%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%96+%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8+%D0%B2+%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%96
https://jurkniga.ua/zapovti-zrazki-notaralnikh-dokumentv/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%86%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%96+%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8+%D0%B2+%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%96
https://jurkniga.ua/zapovti-zrazki-notaralnikh-dokumentv/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%86%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%96+%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8+%D0%B2+%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%96
https://jurkniga.ua/zapovti-zrazki-notaralnikh-dokumentv/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%86%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%96+%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8+%D0%B2+%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%96
https://jurkniga.ua/zapovti-zrazki-notaralnikh-dokumentv/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%86%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%96+%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8+%D0%B2+%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%96
https://jurkniga.ua/dovrenost-zrazki-notaralnikh-dokumentv/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%86%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%96+%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8+%D0%B2+%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%96
https://jurkniga.ua/dovrenost-zrazki-notaralnikh-dokumentv/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%86%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%96+%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8+%D0%B2+%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%96
https://jurkniga.ua/dovrenost-zrazki-notaralnikh-dokumentv/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%86%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%96+%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8+%D0%B2+%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%96
https://jurkniga.ua/dovrenost-zrazki-notaralnikh-dokumentv/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%86%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%96+%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8+%D0%B2+%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%96
https://jurkniga.ua/dogovori-zrazki-notaralnikh-dokumentv/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%86%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%96+%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8+%D0%B2+%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%96
https://jurkniga.ua/dogovori-zrazki-notaralnikh-dokumentv/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%86%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%96+%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8+%D0%B2+%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%96
https://jurkniga.ua/dogovori-zrazki-notaralnikh-dokumentv/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%86%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%96+%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8+%D0%B2+%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%96
https://jurkniga.ua/dogovori-zrazki-notaralnikh-dokumentv/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%86%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%96+%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8+%D0%B2+%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%96
https://jurkniga.ua/zayavi-zrazki-notaralnikh-dokumentv/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%86%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%96+%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8+%D0%B2+%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%96
https://jurkniga.ua/zayavi-zrazki-notaralnikh-dokumentv/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%86%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%96+%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8+%D0%B2+%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%96
https://jurkniga.ua/zayavi-zrazki-notaralnikh-dokumentv/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%86%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%96+%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8+%D0%B2+%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%96
https://jurkniga.ua/zayavi-zrazki-notaralnikh-dokumentv/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%86%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%96+%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8+%D0%B2+%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%96
https://jurkniga.ua/postanovi-pro-vidmovu-u-vchinenni-notarialnikh-diy-zrazki-dokumentiv/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%86%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%96+%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8+%D0%B2+%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%96
https://jurkniga.ua/postanovi-pro-vidmovu-u-vchinenni-notarialnikh-diy-zrazki-dokumentiv/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%86%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%96+%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8+%D0%B2+%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%96
https://jurkniga.ua/postanovi-pro-vidmovu-u-vchinenni-notarialnikh-diy-zrazki-dokumentiv/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%86%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%96+%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8+%D0%B2+%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%96
https://jurkniga.ua/postanovi-pro-vidmovu-u-vchinenni-notarialnikh-diy-zrazki-dokumentiv/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%86%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%96+%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8+%D0%B2+%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%96
https://jurkniga.ua/postanovi-pro-vidmovu-u-vchinenni-notarialnikh-diy-zrazki-dokumentiv/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%86%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%96+%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8+%D0%B2+%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%96
https://jurkniga.ua/category/notariat/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%86%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%96+%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8+%D0%B2+%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%96


https://jurkniga.ua/inozemni-dokumenti-v-notaralniy-praktitsi/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%86%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%96+%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8+%D0%B2+%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%96
https://jurkniga.ua?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%86%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%96+%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8+%D0%B2+%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%96

