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Перелік використаних скорочень
абз. 		
адмін.		
АРК 		
ВВР 		
ВВСУ 		
ВК 		
ВКСУ 		
ВП 		
ВРУ 		
ВС		
ВССУ		
ВСУ 		
ГК 		
гр. 		
громад.
ГУ 		
ДБР 		
держ. 		
див. 		
дисциплін.
ЄСПЛ 		
ЖК 		
зак-во 		
ЗК 		
ЗСУ 		
ін. 		
КАС 		
КВК 		
КЗпП 		
КК 		
ККС 		
		
КМУ 		
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– абзац
– адміністративний
– Автономна Республіка Крим
– Відомості Верховної Ради України
– Вісник Верховного Суду України
– Водний кодекс Укораїни
– Вісник Конституційного Суду України
– Велика Палата у складі Верховного Суду
– Верховна Рада України
– Верховний Суд
– Вищий спеціалізований суд України
– Верховний Суд України
– Господарський кодекс України
– громадянин (у судовій практиці)
– громадський
– газета «Голос України»
– Державне бюро розслідувань
– державний
– дивись
– дисциплінарний
– Європейський суд з прав людини
– Житловий кодекс України
– зак-во
– Земельний кодекс України
– Збройні Сили України
– інший
– Кодекс адміністративного судочинства України
– Кримінально-виконавчий кодекс України
– Кодекс законів про працю України
– Кримінальний кодекс України
– Касаційний кримінальний суд у складі Верховного
Суду
– Кабінет Міністрів України

КПК 		
крим. 		
КСУ 		
КТМ 		
КУпАП
ЛК 		
МВС 		
мед.		
міжнар.		
МК 		
МНС 		
МОЗ 		
МЮ 		
НАБУ		
напр.		
НБУ 		
небезпеч.
н.м.д.г. 		
ОВУ 		
п. 		
ПВСУ 		
ПДК 		
ПК 		
пост.		
пп. 		
псих.		
РКСУ 		
розд.		
СБУ 		
СК 		
соціал.		
спец.		
ст. 		
ст.ст. 		
сусп.		
т. зв.		

– Кримінальний процесуальний кодекс України
– кримінальний
– Конституційний Суд України
– Кодекс торговельного мореплавства України
– Кодекс України про адміністративні правопорушення
– Лісовий кодекс України
– Міністерство внутрішніх справ України
– медичний
– міжнародний
– Митний кодекс України
– Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій
– Міністерство охорони здоров’я України
– Міністерство юстиції України
– Національне антикорупційне бюро України
– наприклад
– Національний банк України
– небезпечний
– неоподатковуваний мінімум доходів громадян
– Офіційний вісник України
– пункт
– Пленум Верховного Суду України
– Податковий кодекс України
– Повітряний кодекс України
– постанова
– пункти
– психічний
– Рішення Конституційного Суду України
– розділ
– Служба безпеки України
– Сімейний кодекс України
– соціальний
– спеціальний
– стаття
– статті
– суспільний, суспільно
– так званий
11

ФДМ 		
ЦК 		
ЦПК 		
ч. 		
ч.ч. 		
ЮВУ 		
юрид.		

– Фонд державного майна України
– Цивільний кодекс України
– Цивільний процесуальний кодекс України
– частина
– частини
– газета «Юридичний вісник України»
– юридичний

