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правової допомоги
в україні – одну з найбільш передових серед
усіх 47 країн-членів
ради європи.
«Незалежна юридична консультація»
розповідає, як звернутися до Європейського
суду з прав людини.
Також велике наповнення отримала наукова частина нашого журналу.
На вулиці буяє весна. Бажаю всім якнайшвидшого завершення карантину! До нових
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Ус і х , х то ш а н у є
і любить наш журнал,
вітаємо з Великоднем! Це весняне свято
завжди є утвердженням миру, добра, позитивів, усіляких гараздів, нових горизонтів.
Щиро бажаємо всім
нам наснаги, світової
перемоги над covid-19,
якнайшвидшого припинення карантину та повернення всіх на свої
робочі місця! Ми переконані, що так воно і буде!
У цьому номері ми висвітлюємо тему
державної реєстрації, де найчастіше оскаржується внесення змін до відомостей державних реєстрів щодо власників нерухомого
майна та бізнесу. У новинах розповідаємо
про право на працю, про те, як система бпд

З повагою,
головний редактор журналу	Н. М. Оніщенко
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