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ПЕРЕДМОВА

Напевно, кожен громадянин, а тим більше юрист чи адвокат 
може навести чисельні приклади щодо проблем у  можливості 
захисту своїх прав в  Україні, недоліків національного законо-
давства, роботи правоохоронної та судової системи, невре-
гульованості суспільних відносин, відсутності єдиної судової 
практики, несправедливому відношенні державних органів 
до людини тощо.

Це дуже чутливі та актуальні проблеми сучасності, але оче-
видно, що в суспільстві пріоритетним є попит не на інформацію 
з переліком існуючих проблем, а на інформацію щодо можли-
вості їх вирішення.

На жаль, літератури з цього приводу дуже мало, а приклади 
з  власної успішної практики адвокатів поодинокі та, як  пра-
вило, наводяться лише в мережі Інтернет.

Цю прогалину намагається заповнити автор.
Дана книга є  логічним продовженням теми досягнення 

успіху в судовому процесі, що раніше наведена автором в серії 
книг під назвою «Складові успіху у кримінальному процесі», але 
тепер стосується цивільного права та процесу. Останній, на від-
міну від кримінального процесу, регулює більш широкий обсяг 
правовідносин та стосується значно більшого кола осіб.

Якщо точніше, то стосується кожного, бо кожен з нас щоденно 
(інколи незалежно від власної волі та бажання) вступає в пра-
вовідносини купівлі-продажу, позики, трудові, житлові, сімейні, 
замовлення та надання послуг тощо.

Далеко не всі ці правовідносини відбуваються ідеально, 
законно і  безспірно, а  тому вірогідність участі в  цивільному 
судовому процесі для кожного громадянина дуже велика.

Для таких випадків і  написана ця книга, в  якій наведені 
приклади деяких (найбільш актуальних в  суспільстві) успіш-

них цивільних процесів автора, з їх коротким описом, процесу-
альними документами та судовими рішеннями (про які більш 
детально зазначено в змісті книги). Наведені деякі поради сто-
совно тактики дій.

Кожен бажаючий може захищати свої права аналогічно 
автору, користуючись наведеними процесуальними докумен-
тами та посилаючись на створену судову практику. Тим більше 
це актуально для практикуючих юристів, адвокатів.

Бажаю успіхів у захисті своїх прав!!!

З повагою, адвокат Несінов О. М.



Книги, які можуть вас зацікавити

Складові успіху у
кримінальному процесі.

Видання друге

Апеляційне
оскарження вироку
суду. Практичний

посібник

Звернення до суду:
алгоритм

процесуальних дій
(цивільна юрисдикція)

Судовий допит.
Науково-практичний

посібник. Видання
третє

Вступна і заключна
промова у

кримінальному процесі.
Навчально-практичний

посібник

Зразки документів з
приватного права

(цивільне, сімейне,
житлове, трудове,

земельне, 
цивільно-процесуальне

та
господарсько-процес

уальне...

Перейти до галузі права
Цивільне право та процес

https://jurkniga.ua/skladovi-uspikhu-u-kriminalnomu-protsesi-vidannya-druge/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%A6%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81.+%D0%A3%D1%81%D0%BF%D1%96%D1%88%D0%BD%D0%B0+%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://jurkniga.ua/skladovi-uspikhu-u-kriminalnomu-protsesi-vidannya-druge/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%A6%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81.+%D0%A3%D1%81%D0%BF%D1%96%D1%88%D0%BD%D0%B0+%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://jurkniga.ua/skladovi-uspikhu-u-kriminalnomu-protsesi-vidannya-druge/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%A6%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81.+%D0%A3%D1%81%D0%BF%D1%96%D1%88%D0%BD%D0%B0+%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://jurkniga.ua/skladovi-uspikhu-u-kriminalnomu-protsesi-vidannya-druge/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%A6%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81.+%D0%A3%D1%81%D0%BF%D1%96%D1%88%D0%BD%D0%B0+%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://jurkniga.ua/apelyatsiyne-oskarzhennya-viroku-sudu-praktichniy-posibnik/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%A6%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81.+%D0%A3%D1%81%D0%BF%D1%96%D1%88%D0%BD%D0%B0+%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://jurkniga.ua/apelyatsiyne-oskarzhennya-viroku-sudu-praktichniy-posibnik/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%A6%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81.+%D0%A3%D1%81%D0%BF%D1%96%D1%88%D0%BD%D0%B0+%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://jurkniga.ua/apelyatsiyne-oskarzhennya-viroku-sudu-praktichniy-posibnik/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%A6%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81.+%D0%A3%D1%81%D0%BF%D1%96%D1%88%D0%BD%D0%B0+%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://jurkniga.ua/apelyatsiyne-oskarzhennya-viroku-sudu-praktichniy-posibnik/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%A6%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81.+%D0%A3%D1%81%D0%BF%D1%96%D1%88%D0%BD%D0%B0+%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://jurkniga.ua/apelyatsiyne-oskarzhennya-viroku-sudu-praktichniy-posibnik/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%A6%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81.+%D0%A3%D1%81%D0%BF%D1%96%D1%88%D0%BD%D0%B0+%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://jurkniga.ua/zvernennya-do-sudu-algoritm-protsesualnikh-diy-tsivilna-yurisdiktsiya-/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%A6%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81.+%D0%A3%D1%81%D0%BF%D1%96%D1%88%D0%BD%D0%B0+%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://jurkniga.ua/zvernennya-do-sudu-algoritm-protsesualnikh-diy-tsivilna-yurisdiktsiya-/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%A6%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81.+%D0%A3%D1%81%D0%BF%D1%96%D1%88%D0%BD%D0%B0+%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://jurkniga.ua/zvernennya-do-sudu-algoritm-protsesualnikh-diy-tsivilna-yurisdiktsiya-/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%A6%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81.+%D0%A3%D1%81%D0%BF%D1%96%D1%88%D0%BD%D0%B0+%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://jurkniga.ua/zvernennya-do-sudu-algoritm-protsesualnikh-diy-tsivilna-yurisdiktsiya-/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%A6%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81.+%D0%A3%D1%81%D0%BF%D1%96%D1%88%D0%BD%D0%B0+%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://jurkniga.ua/zvernennya-do-sudu-algoritm-protsesualnikh-diy-tsivilna-yurisdiktsiya-/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%A6%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81.+%D0%A3%D1%81%D0%BF%D1%96%D1%88%D0%BD%D0%B0+%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://jurkniga.ua/sudoviy-dopit-naukovo-praktichniy-posibnik-vidannya-tretie/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%A6%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81.+%D0%A3%D1%81%D0%BF%D1%96%D1%88%D0%BD%D0%B0+%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://jurkniga.ua/sudoviy-dopit-naukovo-praktichniy-posibnik-vidannya-tretie/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%A6%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81.+%D0%A3%D1%81%D0%BF%D1%96%D1%88%D0%BD%D0%B0+%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://jurkniga.ua/sudoviy-dopit-naukovo-praktichniy-posibnik-vidannya-tretie/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%A6%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81.+%D0%A3%D1%81%D0%BF%D1%96%D1%88%D0%BD%D0%B0+%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://jurkniga.ua/sudoviy-dopit-naukovo-praktichniy-posibnik-vidannya-tretie/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%A6%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81.+%D0%A3%D1%81%D0%BF%D1%96%D1%88%D0%BD%D0%B0+%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://jurkniga.ua/sudoviy-dopit-naukovo-praktichniy-posibnik-vidannya-tretie/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%A6%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81.+%D0%A3%D1%81%D0%BF%D1%96%D1%88%D0%BD%D0%B0+%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://jurkniga.ua/vstupna-i-zaklyuchna-promova-u-kriminalnomu-protsesi-navchalno-praktichniy-posibnik/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%A6%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81.+%D0%A3%D1%81%D0%BF%D1%96%D1%88%D0%BD%D0%B0+%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://jurkniga.ua/vstupna-i-zaklyuchna-promova-u-kriminalnomu-protsesi-navchalno-praktichniy-posibnik/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%A6%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81.+%D0%A3%D1%81%D0%BF%D1%96%D1%88%D0%BD%D0%B0+%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://jurkniga.ua/vstupna-i-zaklyuchna-promova-u-kriminalnomu-protsesi-navchalno-praktichniy-posibnik/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%A6%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81.+%D0%A3%D1%81%D0%BF%D1%96%D1%88%D0%BD%D0%B0+%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://jurkniga.ua/vstupna-i-zaklyuchna-promova-u-kriminalnomu-protsesi-navchalno-praktichniy-posibnik/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%A6%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81.+%D0%A3%D1%81%D0%BF%D1%96%D1%88%D0%BD%D0%B0+%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://jurkniga.ua/vstupna-i-zaklyuchna-promova-u-kriminalnomu-protsesi-navchalno-praktichniy-posibnik/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%A6%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81.+%D0%A3%D1%81%D0%BF%D1%96%D1%88%D0%BD%D0%B0+%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://jurkniga.ua/vstupna-i-zaklyuchna-promova-u-kriminalnomu-protsesi-navchalno-praktichniy-posibnik/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%A6%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81.+%D0%A3%D1%81%D0%BF%D1%96%D1%88%D0%BD%D0%B0+%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://jurkniga.ua/zrazki-dokumentiv-z-privatnogo-prava-%28civilne-simeyne-zhitlove-trudove-zemelne-civilno-procesualne-ta-gospodarsko-procesualne-zakonodavstvo-ukrayini%29/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%A6%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81.+%D0%A3%D1%81%D0%BF%D1%96%D1%88%D0%BD%D0%B0+%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://jurkniga.ua/zrazki-dokumentiv-z-privatnogo-prava-%28civilne-simeyne-zhitlove-trudove-zemelne-civilno-procesualne-ta-gospodarsko-procesualne-zakonodavstvo-ukrayini%29/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%A6%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81.+%D0%A3%D1%81%D0%BF%D1%96%D1%88%D0%BD%D0%B0+%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://jurkniga.ua/zrazki-dokumentiv-z-privatnogo-prava-%28civilne-simeyne-zhitlove-trudove-zemelne-civilno-procesualne-ta-gospodarsko-procesualne-zakonodavstvo-ukrayini%29/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%A6%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81.+%D0%A3%D1%81%D0%BF%D1%96%D1%88%D0%BD%D0%B0+%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://jurkniga.ua/zrazki-dokumentiv-z-privatnogo-prava-%28civilne-simeyne-zhitlove-trudove-zemelne-civilno-procesualne-ta-gospodarsko-procesualne-zakonodavstvo-ukrayini%29/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%A6%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81.+%D0%A3%D1%81%D0%BF%D1%96%D1%88%D0%BD%D0%B0+%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://jurkniga.ua/zrazki-dokumentiv-z-privatnogo-prava-%28civilne-simeyne-zhitlove-trudove-zemelne-civilno-procesualne-ta-gospodarsko-procesualne-zakonodavstvo-ukrayini%29/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%A6%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81.+%D0%A3%D1%81%D0%BF%D1%96%D1%88%D0%BD%D0%B0+%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://jurkniga.ua/zrazki-dokumentiv-z-privatnogo-prava-%28civilne-simeyne-zhitlove-trudove-zemelne-civilno-procesualne-ta-gospodarsko-procesualne-zakonodavstvo-ukrayini%29/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%A6%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81.+%D0%A3%D1%81%D0%BF%D1%96%D1%88%D0%BD%D0%B0+%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://jurkniga.ua/zrazki-dokumentiv-z-privatnogo-prava-%28civilne-simeyne-zhitlove-trudove-zemelne-civilno-procesualne-ta-gospodarsko-procesualne-zakonodavstvo-ukrayini%29/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%A6%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81.+%D0%A3%D1%81%D0%BF%D1%96%D1%88%D0%BD%D0%B0+%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://jurkniga.ua/zrazki-dokumentiv-z-privatnogo-prava-%28civilne-simeyne-zhitlove-trudove-zemelne-civilno-procesualne-ta-gospodarsko-procesualne-zakonodavstvo-ukrayini%29/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%A6%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81.+%D0%A3%D1%81%D0%BF%D1%96%D1%88%D0%BD%D0%B0+%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://jurkniga.ua/zrazki-dokumentiv-z-privatnogo-prava-%28civilne-simeyne-zhitlove-trudove-zemelne-civilno-procesualne-ta-gospodarsko-procesualne-zakonodavstvo-ukrayini%29/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%A6%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81.+%D0%A3%D1%81%D0%BF%D1%96%D1%88%D0%BD%D0%B0+%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://jurkniga.ua/zrazki-dokumentiv-z-privatnogo-prava-%28civilne-simeyne-zhitlove-trudove-zemelne-civilno-procesualne-ta-gospodarsko-procesualne-zakonodavstvo-ukrayini%29/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%A6%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81.+%D0%A3%D1%81%D0%BF%D1%96%D1%88%D0%BD%D0%B0+%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://jurkniga.ua/category/grazhdanskoe-pravo-i-process/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%A6%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81.+%D0%A3%D1%81%D0%BF%D1%96%D1%88%D0%BD%D0%B0+%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0


https://jurkniga.ua/tsivilniy-protses-uspishna-advokatska-praktika/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%A6%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81.+%D0%A3%D1%81%D0%BF%D1%96%D1%88%D0%BD%D0%B0+%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://jurkniga.ua?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%A6%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81.+%D0%A3%D1%81%D0%BF%D1%96%D1%88%D0%BD%D0%B0+%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0

