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814.	Про	затвердження	Порядку	і	правил	проведення	обов’язкового	
страхування	цивільно-правової	відповідальності	приватного	нотаріуса	:	
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для	 отримання	 особою	 свідоцтва	 про	 право	 на	 заняття	 адвокатською	
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України.	–	2014.	–	№	7	(7).	–	С.	13-15.
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жавне	 соціальне	 страхування	 :	 Закон	 України	 від	 08	 липня	 2010	 року	
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840.	Про	Положення	про	автоматизовану	систему	визначення	члена	
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