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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, 
СКОРОЧЕНЬ ТА ТЕРМІНІВ: 

 
АМК/АМКУ – Антимонопольний комітет України 
ВГСУ  – Вищий господарський суд України 
ВРУ  – Верховна Рада України 
ВСУ  – Верховний Суд України 
ГК/ГКУ  – Господарський кодекс України 
ГПК/ГПКУ – Господарський процесуальний кодекс України 
ЄЕС   –  Європейське економічне співтовариство 
ЄС  – Європейський Союз та/або  

Європейське співтовариство 
КАСУ  – Кодекс адміністративного  
   судочинства України 
КМУ   –  Кабінет Міністрів України 
КСУ  – Конституційний Суд України 
ЦК/ЦКУ – Цивільний кодекс України 
ЦПК/ЦПКУ – Цивільний процесуальний кодекс України 
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