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лено аналізу сучасної адміністративно-правової доктрини та правозастосовної практики.

Для студентів, аспірантів та викладачів вищих навчальних закладів, широкого кола 
читачів, які цікавляться питаннями Загального адміністративного права.

УДК 342.9(477)(075.8) 
ББК 67.9(4Укр)401я73
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