
Переглянути у браузері  

  

 

 
  

Карантин – час для навчання! 

Вигідна пропозиція від Інституту «Радник» 

25% знижка 
на всі семінари та відеозаписи 

при замовленні до 1 квітня 2021 року 

Купон знижки RADNYK25 
  

Обирайте семінари на radnyk.npu.ua 
 

Підвищуйте професійний рівень на семінарах Інституту «Радник»! 

На сайті radnyk.npu.ua ви можете переглядати семінари у прямій трансляції та придбати 

відеозаписи минулих семінарів. 

Усі учасники отримують сертифікати про підвищення професійного рівня. 

Слідкуйте за новинами 
 

Дізнавайтеся першими про новини Інституту «Радник» — у TELEGRAM та FACEBOOK! 

Анонси онлайн-семінарів, відеозаписи та інші можливості для підвищення професійного 

рівня! 

     

 

 

https://dynam.esclick.me/3tm4gRSY9gi2umZt3el
https://dynam.esclick.me/3tm4gSAVWFs5778zZul
https://dynam.esclick.me/3tm4gSWUCXS6DHQXpOl
https://dynam.esclick.me/3tm4gSsSsp27JRi65el
https://dynam.esclick.me/3tm4gTERZ6c8PbzeL8l
https://dynam.esclick.me/3tm4gRoWpyI40wrRJ0l
https://dynam.esclick.me/3tm4gTaQFOC9VmHCbWl
https://dynam.esclick.me/3tm4gTwOvfmAbwYkr8l


Найближчі семінари 
  

 
 

 

🕙 19-23 квітня 

Школа помічника нотаріуса 

Навчальна програма «Школа помічника нотаріуса» відбудеться офлайн та онлайн 

(лекції, практичні заняття). 

Читати далі »  

  

 
 

 

🕙 27 березня - 15 травня 

Серія семінарів «Земельне право для нотаріусів» 

Людмила Спіцина, начальник управління ринку та оцінки земель Державної 

служби України з питань геодезії, картографії та кадастру 

https://dynam.esclick.me/3tm4gUeMIEwCoH7rNWl
https://dynam.esclick.me/3tm4gV0KyWWDuRPPdel
https://dynam.esclick.me/3tm4gViIL5gG6lyW9Ol
https://dynam.esclick.me/3tm4gUINbxMBi6qJ7Ol
https://dynam.esclick.me/3tm4gVMJeo6F0bgxtul


27 березня «Право власності на землю»  

10 квітня «Оренда земель в нотаріальній практиці»  

24 квітня «Обмежені речові права на землю»  

15 травня «Угоди про перехід права власності на земельні ділянки»  

 

 
 

 

🕙 2 квітня 

Новації податкового законодавства: ЄСВ, ПДФО, 

об’єднана звітність, 1ДФ 

Ярослава Дуброва, консультант з публічних закупівель, юрист. 

Читати далі »  

  

 
 

https://dynam.esclick.me/3tm4gW4H1NGHCwG4Pul
https://dynam.esclick.me/3tm4gWQFheqIJ6XcfOl
https://dynam.esclick.me/3tm4gWmENwQJPGpAvel
https://dynam.esclick.me/3tm4gX8D4E0KVR6jBOl
https://dynam.esclick.me/3tm4gXqAQnAMhlfphWl
https://dynam.esclick.me/3tm4gXqAQnAMhlfphWl
https://dynam.esclick.me/3tm4gYC974kNnvxNxul
https://dynam.esclick.me/3tm4gXUBkVaLbbOHR0l


 

🕙 6 квітня 

Актуальні питання спадкового права 

Людмила Садихова, приватний нотаріус Київського міського нотаріального 

округу 

Читати далі »  

  

 
 

 

🕙 9 квітня 

Новації в публічних закупівлях і контролі: управління 

ризиками 

Ярослава Дуброва, консультант з публічних закупівель, юрист. 

https://dynam.esclick.me/3tm4gYu6TduQ0GWUTWl
https://dynam.esclick.me/3tm4gZG59vUR6Qo2jWl
https://dynam.esclick.me/3tm4gZy2WUeTIlN9Ful
https://dynam.esclick.me/3tm4gZy2WUeTIlN9Ful
https://dynam.esclick.me/3tm4gYY7nMKOu6EwD0l
https://dynam.esclick.me/3tm4gZc3qD4SCb5azWl


Читати далі »  

  

 
 

 

Мар’яна Пленюк — Недоговірні зобов’язання  

Віталій Желінський — Державна реєстрація ФОП, ТОВ, ...  

Андрій Гриняк — Право власності та інші речові права на чуже майно  

Людмила Садихова — Загальні положення про спадкування  

 

Андрій Гриняк — Цивільне законодавство України  

Людмила Садихова — Правова основа та держ. регулювання нот. діяльності  

  

Також доступні відеозаписи минулих семінарів 
(поступово будуть додані усі) 

  

 

Сплачуйте карткою онлайн 
 

На сайті radnyk.npu.ua є можливість здійснювати оплату двома способами: 

прямим банківським переказом та карткою онлайн (Visa, Mastercard). 

 

Радимо обирати спосіб оплати карткою, адже це дозволяє не чекати 

підтвердження оплати, а одразу отримати доступ до бажаного семінару або 

відеозапису. 
  

 

 

https://dynam.esclick.me/3tm4gaK1CmEUOvehVOl
https://dynam.esclick.me/3tm4gb1yZLOWbGDo1Ol
https://dynam.esclick.me/3tm4gbNxFcyXhQVMH0l
https://dynam.esclick.me/3tm4gbjvvuYYnamuXul
https://dynam.esclick.me/3tm4gc5ucC8Ztl4SnGl
https://dynam.esclick.me/3tm4gcRtITiazvM138l
https://dynam.esclick.me/3tm4gcnrylIc65dZJGl
https://dynam.esclick.me/3tm4gd9qf2sdCFv7ZWl
https://dynam.esclick.me/3tm4gdVpLKSeIQCfpel
https://dynam.esclick.me/3tm4gafzt3oVV5wFlel

