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Лист редактора

«любов до Бать- 
ківщини починаєть-
ся з родини…»  – 
так звучить тема на-
шого нового номера. 
Автор матеріалу – 
журналіст і режисер, 
військовий капелан 
і  ветеран, учасник 
б о й о  в и х д і й  н а 
Сході України, автор 
проекту «Серце гор-
лиці» – Олеся Долі-
н а . Це   л ю д и н а , 
яка  створила те-
левізійний проект «Незламні  духом», 
я к и й  с к л а д а є т ь с я  з і   1 0 0   ф і л ь -
мів про сильних духом людей. чи-
тачам буде  цікаво познайомитись  
зі статтею цієї неймовірної особистості.

«У фокусі юстиції» – інтерв’ю з ака-
деміком, директором Інституту держави 
і права ім. В. М. Корецького НАН Украї-
ни Юрієм Шемшученком, присвячене  
70-річчю Інституту.

Також подаємо 
огляд юридичних 
подій, що відбулися 
як в Україні, так і за 
її межами.

У «Незалежній 
юридичній консульта-
ції» – актуальний ма-
теріал «Я маю право 
обирати :  основні 
права та обов’язки ви-
борця», що стосується 
майбутніх виборів 
у нашій державі.

До наукової ча-
стини журналу ввійшли статті, в яких 
розглядаються філософія юридичного по-
зитивізму у кримінальному праві та кримі-
нології;  трансформація завдань держави 
(телеологічний та аксіологічний аспекти); 
правові аспекти протидії дискримінації 
жінок (міжнародний досвід) тощо. 

Наостанок хочу побажати читачам хо-
лодного розуму і палкого серця, пам’ята-
ючи, що весна, як і Україна, непереможна.

З повагою, 
головний редактор журналу н. м. оніщенкоdpcoi.c

om.ua
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  наказ від 01.02.2019 № 316/5/57  

Про позначку кваліфікованого сертифіката відкритого ключа
Дата та номер державної реєстрації 05.02.2019 № 123/33094

  наказ від 11.02.2019 № 397/5  

Про визнання таким, що втратив чинність,  
наказу Міністерства юстиції України від 06 березня 2000 року № 10/5

Дата та номер державної реєстрації 12.02.2019 № 158/33129

ПереЛІК
нормативно-правових актів  

Міністерства юстиції України,  
виданих у лютому 2019 року

  наказ від 12.02.2019 № 413/5  

Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 29 вересня 2016 року № 2831/5
Дата та номер державної реєстрації 12.02.2019 № 147/33118

  наказ від 22.02.2019 № 560/5  

Про затвердження Змін до наказу Міністерства юстиції України від 12 серпня 2014 року № 1334/5
Дата та номер державної реєстрації 26.02.2019 № 197/33168

  наказ від 22.02.2019 № 563/5  

Про затвердження Змін до Інструкції про призначення  
та проведення судових експертиз та експертних досліджень

Дата та номер державної реєстрації 22.02.2019 № 187/33158
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  наказ від 27.02.2019 № 607/5  

Про встановлення вартості однієї експертогодини у 2019 році
Дата та номер державної реєстрації 28.02.2019 № 212/33183

  наказ від 27.02.2019 № 610/5  

Про визнання таким, що втратив чинність,  
наказу Міністерства юстиції України від 11 січня 2012 року № 39/5
Дата та номер державної реєстрації 04.03.2019 № 220/33191

ПереЛІК
нормативно-правових актів  

Міністерства юстиції України,  
виданих у лютому 2019 року

Управління систематизації законодавства  
та координації правової роботи Департаменту реєстрації  

та систематизації правових актів,  
тел. (044) 279-68-58

перелік наказів міністерства юстиції україни
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