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 Головне територіальне управління юстиції у 

Чернігівській області пропонує здійснити передплату 

видання Міністерства юстиції України на 2019 рік. 

Журнал «Бюлетень Міністерства юстиції України» – 

офіційне загальнодержавне науково-практичне фахове 

видання, засновником якого є Міністерство юстиції 

України. Наказом Міністерства освіти і науки України № 

747 від 13.07.2015 журнал внесено до Переліку фахових 

видань України у галузі юридичних наук. Журнал видається 

українською мовою один раз на місяць.  

«Бюлетень Міністерства юстиції України» - це 

справжній путівник юридичної думки. На сторінках 

журналу висвітлюються актуальні питання правової 

політики держави та процесів державотворення, діяльності 

органів державної влади, у тому числі Міністерства юстиції 

України, судів, нотаріату та адвокатури, а також практика 

застосування законодавства та результати дослідження 

правової науки. Особливістю журналу є поєднання 

теоретичних основ права з практикою застосування 

українського законодавства. Актуальні матеріали 

публікуються у рубриках «Сучасна юстиція України», «У 

фокусі юстиції», «Міжнародне співробітництво», 

«Незалежна юридична консультація». Рубрика «Думки 

експертів з права» ознайомлює читачів з сучасними 

дослідженнями у галузях конституційного, сімейного, 

кримінального, адміністративного, фінансового, 

екологічного, міжнародного права. 

 



 

 

 

 

 Бюлетень є тим професійним виданням в системі 

органів юстиції, яке поширює правові знання серед 

населення та підвищує професійний рівень фахівців у галузі 

права, створює потужний простір правової інформації. Це 

майданчик для спілкування юридичної спільноти, який 

забезпечує діалог між органами юстиції і громадськістю. 
 

Передплату видання на 2019 рік можна оформити у 

всіх поштових відділеннях та у передплатних агенціях. 

 

Передплатний індекс – 22670.  

 

Вартість передплати на 2019 рік становить: 

 

Термін передплати 

«Бюлетень 

Міністерства юстиції 

України»: 

передплатний індекс –

 22670 

1 місяць 233,60 грн. 

3 місяці 700,80 грн. 

6 місяців 1401,60 грн. 

12 місяців 2803,20 грн. 

 

З питань передплати також можна звертатись до 

відділу збуту ДП «Центр оцінки та інформації»: 02002, м. 

Київ, вул.Євгена Сверстюка, 15, телефон (044) 517-68-48,  

(044) 517-70-20. 

 

 
                                                                      Відділ систематизації законодавства, правової 

роботи та правової освіти Управління державної   

реєстрації нормативно-правових актів, правової 

 роботи та правової освіти Головного 

 територіального управління юстиції 

 у Чернігівській області   


