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Анотація

У монографії проведено системне дослідження реалізації права на
справедливий суд при розгляді справ про адміністративні правопорушення,
виокремлено проблеми нормативної бази і правозастосування, запропоновані
способи вдосконалення законодавства і вирішення проблемних питань
судової практики.  

Досліджено розвиток філософського розуміння справедливості і його
поступове втілення у правові документи. Акцентовано увагу на сучасних
концепціях справедливості і продемонстровано їх втілення у національну
правову систему, зокрема, адміністративно-деліктне законодавство. На
підставі дослідження генезису нормативного закріплення права на
справедливий суд зроблено висновок про його зв'язок з філософськими
уявленнями і концепціями про справедливість. Окремо приділено увагу
нормативному розвитку стандартів права на справедливий суд у незалежній
Україні.  

Результати дослідження можуть бути використані шляхом застосування
основних положень роботи при проведенні семінарських і практичних занять
та підготовці відповідних матеріалів, зокрема у формі схем і таблиць, для
навчальної літератури та навчально-методичних матеріалів.
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ

АСДС – Автоматизована система документообігу суду

ВРП – Вища рада правосуддя

ВС – Верховний Суд

ВССУ – Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивіль-
них і кримінальних справ

ВСУ – Верховний суд України

ДМС – Державна міграційна служба

ЄДРСР – Єдиний державний реєстр судових рішень

ЄК – Конвенція з прав людини і основоположних свобод

ЄСПЛ – Європейський суд з прав людини

КАС – Кодекс адміністративного судочинства

КК – Кримінальний кодекс

КПК – Кримінальний процесуальний кодекс

КСУ – Конституційний суд України

КУпАП – Кодекс України про адміністративні правопорушення

МК – Митний кодекс

МПГПП – Міжнародний пакт про громадянські і політичні права

НАЗК – Національне агентство із запобігання корупції

ООН – Організація об’єднаних націй

п. – пункт (нормативно-правового акта)

ст. – стаття

ЦПК – Цивільний процесуальний кодекс

ч. – частина (статті)
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ВСТУП

Забезпечення на національному рівні стандартів права 
на справедливий суд є міжнародним обов’язком держави відповідно 
до ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних 
свобод та ст. 14 Міжнародного пакту про громадянські і політичні 
права. Водночас, адміністративно-деліктне провадження є засобом 
виконання державою своїх внутрішніх зобов’язань по захисту прав 
осіб і підтриманню правопорядку у різних сферах життєдіяльності. 
Так, у 2017 році місцевими загальними судами розглянуто 
606 211 справ про адміністративні правопорушення (за кількістю 
осіб) з винесенням постанов, у 2018 році – 620 890 справ. У порівнянні 
з цим, кількість осіб, стосовно яких судами першої інстанції були 
ухвалені вироки у кримінальних справах у 2017 році складає 
90 306 осіб, та у 2018 році – 88 755 осіб. Всього у 2018 році (всіма 
уповноваженими органами) було розглянуто 3 859 296 справ про 
адміністративні правопорушення, за якими винесено постанови. 
У 2019 році судами розглянуто 657 185 справ про адміністративні 
правопорушення, і 108 893 кримінальних справ. Наведена 
статистика свідчить про досить широку сферу розповсюдження 
адміністративно-деліктних відносин, і тенденцію до зростання 
кількості справ, що зумовлює необхідність приділення 
особливої уваги дотриманню прав осіб під час притягнення їх 
до відповідальності. Натомість, чинне законодавство, яке регулює 
порядок притягнення осіб до адміністративної відповідальності 
не відповідає сучасним міжнародним стандартам права 
на справедливий суд, про що неодноразово наголошувалось 
як науковцями, так і практиками. У низці рішень Європейського 
суду з прав людини проти України звернуто увагу на наявність 
проблем, як нормативного так і процедурного характеру, які 
призводять до порушення гарантій права на справедливий суд 
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при розгляді справ про адміністративні правопорушення. Через 
недосконалість нормативної бази, суди у багатьох випадках, 
з метою забезпечення гарантій справедливого судочинства 
змушені застосовувати аналогію закону або іншим чином виходити 
за межі адміністративно-деліктного законодавства. В свою чергу, 
такі підходи створюють неоднакову судову практику, трапляються 
випадки нерелевантного застосування Конвенції у деліктному 
провадженні. У науці адміністративного права провадження 
у справах про адміністративні правопорушення доволі ґрунтовно 
вивчено і існує багато пропозицій по вдосконаленню нормативної 
бази. Проте, дуже мало наукових досліджень адміністративно-
деліктного провадження, які би розкривали його з точки зору 
дотримання міжнародних стандартів права на справедливий 
суд, і відповідно вдосконалення законодавства в цьому напрямі. 
В умовах тенденції до приведення національного законодавства 
до європейських стандартів забезпечення права на справедливий 
суд є особливо актуальним. У зв’язку із зазначеним, існує 
потреба у науковому дослідженні реалізації стандартів права 
на справедливий суд під час провадження у справах про 
адміністративні правопорушення.

Теоретичним підґрунтям дослідження стали роботи вчених, 
які досліджували сутність, процедуру і проблеми провадження 
у справах про адміністративні правопорушення (В. Авер’янов, 
Ю. Битяк, О. Глібко, С. Гнатюк, Е. Демський, В. Копаков, 
Т. Коломоєць, П. Пархоменко, Р. Сінєльнік, О. Фазикош, С. Ширіна 
та інші), а також зміст стандартів права на справедливий суд 
як на міжнародному, так і на національному рівні (Г. Бережанський, 
І. Бойко, Д. Віткаускас, М. Гімон, В. Городовенко, Н. Грень, 
М. Ентін, Т. Моршакова, М. Сальвіа, Е. Трегубов, Г. Христова 
та інші). У дослідженні використані рішення Європейського суду 
з прав людини, практика Комітету ООН з прав людини, а також 
рішення національних судів і дисциплінарних судових органів. 
При дослідженні сутності і структури права на справедливий 
суд використовувались роботи Г. Бережанського, М. Гімона, 
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В. Городовенка, Н. Грень, Е. Трегубова та інші. Позитивні і негативні 
зобов’язання держави у праві на справедливий суд досліджені 
за допомогою наукових робіт А. Бадиди, В. Лемак, Г. Христової. 
При дослідженні сфери застосування права на справедливий суд 
у адміністративно-деліктному провадженні, поряд із практикою 
судових органів, використані роботи І. Бойко, Т. Коломоєць, 
О. Фазикош та ін. Межі стандартів права на справедливий суд 
досліджені у предметній і суб’єктній площині. Теоретичним 
базисом при дослідженні реалізації права на справедливий суд 
на різних стадіях провадження у справах про адміністративні 
правопорушення стали: монографія С. Гнатюка, дисертації О. Глібко 
і Р. Сінєльніка, підручники О. Банчука, Ю. Битяка, Д. Віткаускаса, 
В. Колпакова, наукові роботи С. Ширіної, П. Пархоменка, Н. Грень 
та інші.
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Розділ 1
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРАВО 

НА СПРАВЕДЛИВИЙ СУД І ЙОГО 
СУТНІСТЬ У АДМІНІСТРАТИВНО-

ДЕЛІКТНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

1.1 Генезис права на справедливий суд

1.1.1 Розвиток філософського розуміння «справедливості»

Поняття «справедливості» було притаманне людству ще з давніх 
часів, що пов’язано з намаганням оцінювати поведінку один 
одного у суспільстві на відповідність існуючим звичаям, моралі, 
праву. Перші уявлення про справедливість почали формуватися 
ще в первіснообщинному суспільстві. Тоді, умови спільного життя 
людей вимагали встановлення всезагальної рівності, що визначала 
життєдіяльність людини та функціонування колективу, була 
витоком перших уявлень про справедливість. У зв’язку з цим, 
справедливість визначалася як загальний обов’язок дотримання 
звичаїв і традицій [1, c. 34].

Подальший розвиток уявлення про справедливість і його 
зв’язок із здійсненням правосуддя пов’язується з періодом 
античності, коли у працях філософів багато уваги приділялось 
питанням держави і права, людської ідентичності, місцю людини 
у державі і суспільстві. Так, Аристотель визначав справедливість 
найважливішим поняттям, без якого не може існувати 
ні громадянське ні політичне життя. Крім цього, зазначав, 
що «іти до суду – значить звертатися до справедливості, оскільки 
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суддя прагне бути ніби уособленою справедливістю; до того ж 
люди шукають неупередженого суддю» [2, с. 22]. Справедливість 
розглядається Аристотелем як етична чеснота, але особливого 
роду: вона є «досконалою чеснотою», «найбільшою з чеснот». 
Поняття справедливості нерозривно пов’язується Аристотелем 
з дотриманням законів. Так, він доходить висновку, що оскільки 
справедливість закладена в сутності людини, то, рухома 
нею, вона дотримуватиметься тільки справедливого закону, 
а несправедливий – ігноруватиме. При цьому, сама можливість 
існування справедливості обумовлена наявністю відносин між 
нерівними людьми [3, с. 103].

Платон доводив, що справедливість властива як людині, так 
і можливо цілій державі. В роботі «Держава» він розвив ідею про 
ідеальну, справедливу державу, доказуючи при цьому, що саме 
держава створює людські необхідності. Проблеми справедливості 
і несправедливості є головними соціальних, економічних, правових 
і моральних питань кожної людини. Порушення соціальної 
справедливості негативно відбивається на психології і моральному 
стані людей. Будь-яка економічна діяльність, що побудована 
на несправедливості, приречена на невдачу [4, с. 40].

Піфагор і його послідовники стоять біля джерел пізніше 
поширеного уявлення, що життя людей повинно бути реформоване 
і приведено у відповідність із філософськими висновками про 
справедливість, про «належну міру щодо людських взаємин». При 
цьому, піфагорійці сформулювали дуже важливо для наступників 
положення про справедливість: «справедливе полягає у відплаті 
іншому рівним» [1, с. 35].

Поняття справедливості – acqui (acquitas), відігравало також 
важливу роль в римському праві. Так, аcquitas були конкретизацією 
justitia (вічною і незмінною справедливості природного права), 
і в силу того, що висловлювали природно-правову справедливість 
служили масштабом для критики існуючого права, керівним 
орієнтиром у правотворчості, при тлумаченні та застосуванні 
права [5, c. 53].



12

Діденко Є. В.

Першу власне філософсько-правову концепцію з позицій 
християнського бачення правди та справедливості розробив Тома 
Аквінський. Він розглядав справедливість як постійне прагнення 
віддавати кожному належне. Ставлення до права він нерозривно 
пов’язував з рівністю, точніше, з рівновагою дії кожного стосовно 
іншого. Він визначав справедливість як відповідність природному 
закону, який відображає мудрість у людському розумі як чесноту, 
що лежить в основі відносин між людьми [4, с. 40].

Досить вагомий вклад у вивчення категорії справедливості 
зробив І. Кант. У праці «Метафізика нравів» він зазначав, що «якщо 
зникне справедливість, життя на землі вже не буде мати ніякої 
ціни». Він також казав, що ніщо не обурює нас більше, ніж 
несправедливість; всі інші види зла, які нам доводиться терпіти, ніщо 
в порівнянні з нею. Уявлення Канта про справедливість будувались 
на критерії свободи, як найпершому чиннику справедливості 
у відносинах між людьми. Справедливість за Кантом, реалізується 
у двох основних формах: як караюча (призначення співмірного 
покарання), і як розподільча (визначення винагороди співмірної 
до заслуги). Турбота про дотримання справедливості повинна бути 
пріоритетом у всіх діях держави [6, с. 137–138].

У працях Ж.-Ж. Руссо справедливість розглядалась з точки зору 
організації суспільства, яке мислитель уявляв як організоване 
співжиття незалежних, вільних, рівноправних людей, які мають 
спільну волю, що реалізується як народний суверенітет. Іншими 
словами, влада належить народові як корпоративному органу – 
учаснику суспільного договору [7].

Серед сучасних найбільш популярних концепцій справедливості 
виділяють: ліберальну (егалітаристську – Дж. Роулза), 
консервативну (меритократична – Д. Белла), лібертаристську – 
Ф. Хайєка, яка зорієнтована виключно на цінності ринкової 
економіки. Аналіз сучасних теорій справедливості слугує 
підґрунтям для кращого розуміння не тільки витоків цього 
поняття у юридичній сфері, але й можливих тенденцій розвитку 
цієї категорії.
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Так, егалітаристська теорія Дж. Роулза ґрунтується на доказі 
того, що людина має справедливість від природи і остання виступає 
у вигляді почуття, особливих здібностей індивіда до оцінок людей 
і соціальних явищ. Егалітарна концепція стверджує, що усім 
людям потрібно забезпечити гарантовану мінімальну частку 
соціальних благ і дати можливість на встановленій справедливій 
основі брати участь у їх розподілі. Саме таку справедливість 
Дж. Роулз називає чесністю, підкреслюючи, що вона є результатом 
чесної і неупередженої угоди суспільного договору. Справедливість 
Дж. Роулз розглядає як цінність, що визначає основні соціальні 
інститути, забезпечує спосіб втілення прав і обов’язків, 
характеризує соціальну структуру суспільства, визначає розподіл 
суспільного виробництва [8, с. 37].

Д. Белл, як представник меритократичної теорії, стверджує, 
що нормативні принципи повинні бути результатом суспільного 
договору, проте він не розглядає питання про критерії вибору 
зазначених принципів. Вчений вважає, що принципи виникають 
як результат довільної конвенції. Тільки на цій основі можливі 
договірні відносини як основа соціальної справедливості, без 
яких панувала б тільки груба фізична сила. Меритократична 
концепція справедливості передбачає обмеження диференціації 
«законних» та «незаконних» нерівностей і ліквідування останніх 
шляхом модифікації існуючої системи розподілу (дистрибутивна 
справедливість) [9, с. 419].

Ф. Хайєк заперечує поняття соціальної справедливості, 
зазначаючи: «Я не вважаю, що поняття соціальної справедливості, 
яке отримало широку підтримку в суспільстві насправді описує 
яке-небудь дійсне або ж можливе становище і загалом чи воно 
має смисл». На його переконання лише ринковий розподіл 
у демократичному суспільстві, який ґрунтується на приватній 
власності і суспільному договорі здатний забезпечити людині 
принцип рівних можливостей [9, c. 419].

Окремої уваги заслуговує процедурна теорія справедливості 
Ю. Габермаса і К.-О. Апеля заснована на етиці дискурсу. Так, 
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основоположним критерієм у теорії справедливості Ю. Габермас 
виділяє формальну рівність учасників взаємодії «...та чи інша 
норма лише у тому випадку може претендувати на значимість, 
якщо всі, кого вона стосується, як учасники практичного дискурсу 
досягають (або могли б досягти) згоди у тому, що ця норма має силу» 
[10, с. 44]. Вона базується на двох припущеннях: а) нормативні 
вимоги правильності одночасно є критеріями істинності; 
б) моральні й правові норми, для того щоб бути втіленими, мають 
пройти процедуру обговорення у відкритому публічному дискурсі 
[11, с. 21]. Ю. Габермас стверджує, що етика дискурсу може 
бути ефективно застосована для того, щоб пов’язати моральні 
інтуїції, характерні для сучасного розрізненого суспільства 
і які на перший погляд вважаються несумісними. У книзі 
«Фактичність і значимість» (1992) він пропонує процедурну 
концепцію права, за якою значимість і обов’язковість права 
обумовлюються процедурою інституціоналізованого обговорення 
і рішення, на противагу поширеному способу обґрунтування 
легітимації права через віртуальну суспільну угоду або посилання 
на надпозитивну інстанцію. Застосування закону являє собою одну 
з можливих інтерпретацій справедливості, тому, за Ю. Габермасом, 
соціальний консенсус набуває великої значущості, адже саме він 
має стати основою правової норми. Справедливість у нього постає 
як процес обговорення; вона не є завершеним сталим незмінним 
станом чи рішенням. Право є не механізмом, а результатом участі 
людини в процесі соціально-політичної комунікації. Метою 
теорії процедурної справедливості є створення і пропаганда 
правил, які забезпечують легітимність суспільної взаємодії. 
Підтримуючи теорію Ю. Габермаса, К. О. Апель вважає, 
що визначення справедливості не слід ставити в залежність від 
того, що може розглядатися як спільний знаменник окремих 
традицій тієї чи іншої спільноти за конкретних історичних 
обставин. Апель наполягає на розумінні справедливості як блага 
у сенсі морального принципу універсалізації, тобто як предмета 
доброї волі [12].



Книги, які можуть вас зацікавити

Добросовісність:
доктрина & судова

практика

Зразки документів з
приватного права

(цивільне, сімейне,
житлове, трудове,

земельне, 
цивільно-процесуальне

та
господарсько-процес

уальне...

Зразки документів з
публічного права

(кримінальне право та
процес,

адміністративне право
та процес)

Суддівський розсуд Адміністративно-право
ве регулювання

доступу до публічної
інформації про стан

використання
природних ресурсів

Обмеження та
заборони як засоби

запобігання
адміністративним
правопорушенням,

пов’язаним з
корупцією, у діяльності
державних службовців

в Україні

Перейти до галузі права
Адміністративне право

https://jurkniga.ua/dobrosovisnist-doktrina-sudova-praktika/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B9+%D1%81%D1%83%D0%B4+%D0%BF%D1%80%D0%B8+%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D1%96+%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://jurkniga.ua/dobrosovisnist-doktrina-sudova-praktika/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B9+%D1%81%D1%83%D0%B4+%D0%BF%D1%80%D0%B8+%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D1%96+%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://jurkniga.ua/dobrosovisnist-doktrina-sudova-praktika/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B9+%D1%81%D1%83%D0%B4+%D0%BF%D1%80%D0%B8+%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D1%96+%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://jurkniga.ua/dobrosovisnist-doktrina-sudova-praktika/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B9+%D1%81%D1%83%D0%B4+%D0%BF%D1%80%D0%B8+%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D1%96+%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B9+%D1%81%D1%83%D0%B4+%D0%BF%D1%80%D0%B8+%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D1%96+%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B9+%D1%81%D1%83%D0%B4+%D0%BF%D1%80%D0%B8+%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D1%96+%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B9+%D1%81%D1%83%D0%B4+%D0%BF%D1%80%D0%B8+%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D1%96+%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B9+%D1%81%D1%83%D0%B4+%D0%BF%D1%80%D0%B8+%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D1%96+%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B9+%D1%81%D1%83%D0%B4+%D0%BF%D1%80%D0%B8+%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D1%96+%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B9+%D1%81%D1%83%D0%B4+%D0%BF%D1%80%D0%B8+%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D1%96+%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B9+%D1%81%D1%83%D0%B4+%D0%BF%D1%80%D0%B8+%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D1%96+%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B9+%D1%81%D1%83%D0%B4+%D0%BF%D1%80%D0%B8+%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D1%96+%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B9+%D1%81%D1%83%D0%B4+%D0%BF%D1%80%D0%B8+%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D1%96+%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B9+%D1%81%D1%83%D0%B4+%D0%BF%D1%80%D0%B8+%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D1%96+%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://jurkniga.ua/zrazki-dokumentiv-z-publichnogo-prava-%28kriminalne-pravo-ta-proces-administrativne-pravo-ta-proces%29/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B9+%D1%81%D1%83%D0%B4+%D0%BF%D1%80%D0%B8+%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D1%96+%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://jurkniga.ua/zrazki-dokumentiv-z-publichnogo-prava-%28kriminalne-pravo-ta-proces-administrativne-pravo-ta-proces%29/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B9+%D1%81%D1%83%D0%B4+%D0%BF%D1%80%D0%B8+%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D1%96+%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://jurkniga.ua/zrazki-dokumentiv-z-publichnogo-prava-%28kriminalne-pravo-ta-proces-administrativne-pravo-ta-proces%29/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B9+%D1%81%D1%83%D0%B4+%D0%BF%D1%80%D0%B8+%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D1%96+%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://jurkniga.ua/zrazki-dokumentiv-z-publichnogo-prava-%28kriminalne-pravo-ta-proces-administrativne-pravo-ta-proces%29/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B9+%D1%81%D1%83%D0%B4+%D0%BF%D1%80%D0%B8+%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D1%96+%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://jurkniga.ua/zrazki-dokumentiv-z-publichnogo-prava-%28kriminalne-pravo-ta-proces-administrativne-pravo-ta-proces%29/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B9+%D1%81%D1%83%D0%B4+%D0%BF%D1%80%D0%B8+%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D1%96+%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://jurkniga.ua/zrazki-dokumentiv-z-publichnogo-prava-%28kriminalne-pravo-ta-proces-administrativne-pravo-ta-proces%29/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B9+%D1%81%D1%83%D0%B4+%D0%BF%D1%80%D0%B8+%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D1%96+%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://jurkniga.ua/zrazki-dokumentiv-z-publichnogo-prava-%28kriminalne-pravo-ta-proces-administrativne-pravo-ta-proces%29/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B9+%D1%81%D1%83%D0%B4+%D0%BF%D1%80%D0%B8+%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D1%96+%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://jurkniga.ua/sudeyskoe-usmotrenie/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B9+%D1%81%D1%83%D0%B4+%D0%BF%D1%80%D0%B8+%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D1%96+%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://jurkniga.ua/sudeyskoe-usmotrenie/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B9+%D1%81%D1%83%D0%B4+%D0%BF%D1%80%D0%B8+%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D1%96+%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://jurkniga.ua/administrativno-pravove-regulyuvannya-dostupu-do-publichnoi-informatsii-pro-stan-vikoristannya-prirodnikh-resursiv/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B9+%D1%81%D1%83%D0%B4+%D0%BF%D1%80%D0%B8+%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D1%96+%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://jurkniga.ua/administrativno-pravove-regulyuvannya-dostupu-do-publichnoi-informatsii-pro-stan-vikoristannya-prirodnikh-resursiv/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B9+%D1%81%D1%83%D0%B4+%D0%BF%D1%80%D0%B8+%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D1%96+%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://jurkniga.ua/administrativno-pravove-regulyuvannya-dostupu-do-publichnoi-informatsii-pro-stan-vikoristannya-prirodnikh-resursiv/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B9+%D1%81%D1%83%D0%B4+%D0%BF%D1%80%D0%B8+%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D1%96+%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://jurkniga.ua/administrativno-pravove-regulyuvannya-dostupu-do-publichnoi-informatsii-pro-stan-vikoristannya-prirodnikh-resursiv/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B9+%D1%81%D1%83%D0%B4+%D0%BF%D1%80%D0%B8+%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D1%96+%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://jurkniga.ua/administrativno-pravove-regulyuvannya-dostupu-do-publichnoi-informatsii-pro-stan-vikoristannya-prirodnikh-resursiv/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B9+%D1%81%D1%83%D0%B4+%D0%BF%D1%80%D0%B8+%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D1%96+%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://jurkniga.ua/administrativno-pravove-regulyuvannya-dostupu-do-publichnoi-informatsii-pro-stan-vikoristannya-prirodnikh-resursiv/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B9+%D1%81%D1%83%D0%B4+%D0%BF%D1%80%D0%B8+%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D1%96+%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://jurkniga.ua/administrativno-pravove-regulyuvannya-dostupu-do-publichnoi-informatsii-pro-stan-vikoristannya-prirodnikh-resursiv/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B9+%D1%81%D1%83%D0%B4+%D0%BF%D1%80%D0%B8+%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D1%96+%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://jurkniga.ua/obmezhennya-ta-zaboroni-yak-zasobi-zapobigannya-administrativnim-pravoporushennyam-povyazanim-z-koruptsiieyu-u-diyalnosti-derzhavnikh-sluzhbovtsiv-v-ukraini/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B9+%D1%81%D1%83%D0%B4+%D0%BF%D1%80%D0%B8+%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D1%96+%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://jurkniga.ua/obmezhennya-ta-zaboroni-yak-zasobi-zapobigannya-administrativnim-pravoporushennyam-povyazanim-z-koruptsiieyu-u-diyalnosti-derzhavnikh-sluzhbovtsiv-v-ukraini/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B9+%D1%81%D1%83%D0%B4+%D0%BF%D1%80%D0%B8+%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D1%96+%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://jurkniga.ua/obmezhennya-ta-zaboroni-yak-zasobi-zapobigannya-administrativnim-pravoporushennyam-povyazanim-z-koruptsiieyu-u-diyalnosti-derzhavnikh-sluzhbovtsiv-v-ukraini/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B9+%D1%81%D1%83%D0%B4+%D0%BF%D1%80%D0%B8+%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D1%96+%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://jurkniga.ua/obmezhennya-ta-zaboroni-yak-zasobi-zapobigannya-administrativnim-pravoporushennyam-povyazanim-z-koruptsiieyu-u-diyalnosti-derzhavnikh-sluzhbovtsiv-v-ukraini/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B9+%D1%81%D1%83%D0%B4+%D0%BF%D1%80%D0%B8+%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D1%96+%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://jurkniga.ua/obmezhennya-ta-zaboroni-yak-zasobi-zapobigannya-administrativnim-pravoporushennyam-povyazanim-z-koruptsiieyu-u-diyalnosti-derzhavnikh-sluzhbovtsiv-v-ukraini/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B9+%D1%81%D1%83%D0%B4+%D0%BF%D1%80%D0%B8+%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D1%96+%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://jurkniga.ua/obmezhennya-ta-zaboroni-yak-zasobi-zapobigannya-administrativnim-pravoporushennyam-povyazanim-z-koruptsiieyu-u-diyalnosti-derzhavnikh-sluzhbovtsiv-v-ukraini/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B9+%D1%81%D1%83%D0%B4+%D0%BF%D1%80%D0%B8+%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D1%96+%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://jurkniga.ua/obmezhennya-ta-zaboroni-yak-zasobi-zapobigannya-administrativnim-pravoporushennyam-povyazanim-z-koruptsiieyu-u-diyalnosti-derzhavnikh-sluzhbovtsiv-v-ukraini/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B9+%D1%81%D1%83%D0%B4+%D0%BF%D1%80%D0%B8+%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D1%96+%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://jurkniga.ua/obmezhennya-ta-zaboroni-yak-zasobi-zapobigannya-administrativnim-pravoporushennyam-povyazanim-z-koruptsiieyu-u-diyalnosti-derzhavnikh-sluzhbovtsiv-v-ukraini/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B9+%D1%81%D1%83%D0%B4+%D0%BF%D1%80%D0%B8+%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D1%96+%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://jurkniga.ua/obmezhennya-ta-zaboroni-yak-zasobi-zapobigannya-administrativnim-pravoporushennyam-povyazanim-z-koruptsiieyu-u-diyalnosti-derzhavnikh-sluzhbovtsiv-v-ukraini/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B9+%D1%81%D1%83%D0%B4+%D0%BF%D1%80%D0%B8+%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D1%96+%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://jurkniga.ua/obmezhennya-ta-zaboroni-yak-zasobi-zapobigannya-administrativnim-pravoporushennyam-povyazanim-z-koruptsiieyu-u-diyalnosti-derzhavnikh-sluzhbovtsiv-v-ukraini/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B9+%D1%81%D1%83%D0%B4+%D0%BF%D1%80%D0%B8+%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D1%96+%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://jurkniga.ua/category/administrativnoe-pravo/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B9+%D1%81%D1%83%D0%B4+%D0%BF%D1%80%D0%B8+%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D1%96+%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F


https://jurkniga.ua/realizatsiya-prava-na-spravedliviy-sud-pri-rozglyadi-sprav-pro-administrativni-pravoporushennya/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B9+%D1%81%D1%83%D0%B4+%D0%BF%D1%80%D0%B8+%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D1%96+%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://jurkniga.ua?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B9+%D1%81%D1%83%D0%B4+%D0%BF%D1%80%D0%B8+%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D1%96+%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F

