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Шановний  
павле Дмитровичу!

Прийміть наші щирі вітання  
з нагоди Вашого Дня народження!

Цінуємо Ваші великі здобутки на шляху утвердження в Україні 
верховенства права і зміцнення демократії.

Бажаємо Вам і надалі захищати права українців,  
мати наснагу, відданість ідеалам добра і справедливості. 
Щастя Вам, невичерпної енергії та нових перемог!

З повагою  
колектив ДП «Центр оцінки та інформації»  
Міністерства юстиції України, наукова рада та редакційна колегія  
журналу «Бюлетень Мін’юсту України» 
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лист редактора

«Україна є однією 
з  найпрогресивніших 
країн світу у питанні 
відкриття даних про ре-
альних власників ком-
паній», – стверджує пер-
ший заступник міністра 
юстиції Олена Сукма-
нова у статті «Держава 
повинна знайти баланс 
між стимулюванням 
компаній показувати 
своїх реальних влас-
ників та легкістю від-
криття й ведення бізнесу», яка стала темою 
номера. Адже ми першими в Європі зобов’я-
зали всі компанії розкривати інформацію 
про власників.

Також пропонуємо читачам інтерв’ю з го-
ловою Ольштинського об’єднання українців 
у Польщі Степаном Мігусом. Розмова відбу-
лася цього літа під час україно-польського 
фестивалю «Калинові мости», організова-
ного Ольштинським об’єднанням українців 
у Польщі для українських журналістів з метою 
показу, як і чим живе українська громада  

на теренах Європейсь-
кого Союзу.

Подаємо найваж-
ливіші юридичні но-
вини, а саме: про за-
твердження Кабміном 
плану заходів з прове-
дення Всеукраїнсько-
го тижня права цього 
року; проект для ново-
народжених «єМалят-
ко» тощо.

У «Незалежній юри-
дичній консультації» – 

матеріал про плату та строки надання послуг 
у сфері державної реєстрації нерухомості 
та бізнесу. 

Також отримала наповнення наукова  
частина нашого видання, де публікуємо статті 
з теорії та історії держави і права, цивільного 
права тощо.

Наближається до кінця літо, але вирує 
життя і продовжується робота над новими ви-
пусками нашого журналу, який для багатьох 
наших читачів, авторів, передплатників став 
корисним і необхідним.

З повагою, 
головний редактор журналу н. м. оніщенко
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бюлетень Мін’юсту україни

оголошення
Призначення

Вітання

Перелік нормативно-правових актів  
Міністерства юстиції України,  
виданих у червні 2019 року

Вимоги щодо оформлення  
наукових статей, які публікуються

Реклама

50

Правові проблеми  
визначення поняття повноваження  
у недоговірному представництві

В. В. Цюра

Юридична техніка  
природоохоронних норм  
Статутів Великого князівства Литовського 
1529, 1566, 1588 рр.

О. В. Патлачук

Загальний огляд практики застосування  
іноземного права в країнах ЄС

Г. В. Галущенко

Гарантії прав та свобод людини:  
європейський досвід

О. Г. Юхта

думки експертів з права

29

37

43

51

24

Сучасна юстиція україни

12

11

15

13

Децентралізація дала можливість  
територіальним громадам  
в рази збільшити свої бюджети

Кабмін затвердив план  
заходів з проведення  
Всеукраїнського тижня права  
у 2019 році 

Проект для новонароджених  
«єМалятко»

Підписано Меморандум  
про співпрацю у розбудові  
механізму перевірки інформації  
про кінцевих бенефіціарних власників

У першому півріччі  
2019 року Call-центром Мін’юсту  
було опрацьовано  
більше 26 тисяч звернень

«я за єднання українців,  
де б вони не жили», –

Степан Мігус

10

14

незалежна юридична 
консультація

Плата та строки надання  
послуг у сфері державної реєстрації  
нерухомості та бізнесу

61

63
20 64

ДеРЖАВА пОВиннА ЗнАЙТи БАлАнС  
МІЖ СТиМУлЮВАннЯМ КОМпАнІЙ пОКАЗУВАТи СВОЇХ РеАльниХ ВлАСниКІВ 

ТА леГКІСТЮ ВІДКРиТТЯ Й ВеДеннЯ БІЗнеСУ
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Триває передплата на електронну базу даних  
інформаційного бюлетеня «Офіційний вісник України»

Всеукраїнська електронна система правової інформації (ВеСпІ)

ВеСпІ – це електронна база даних, до якої входять  
повні тексти нормативно-правових актів, що були опубліковані  

в офіційному виданні Міністерства юстиції України  
інформаційному бюлетені «Офіційний вісник України» та набрали чинності.

Оформити передплату на ВеСПІ 
можна на сайті ДП «Центр оцінки та інформації» 

http://dpcoi.com.ua/

або

у відділі збуту: (044) 517-68-48, (044) 517-70-20

ел. адреса: peredplata@dpcoi.com.ua

ВЕСПІ має такі переваги перед друкованими виданнями,  
як отримання користувачами всіх оновлень без витрат часу на поштову пересилку,  

більш зручний пошук необхідної інформації, доступність інформації скрізь, де є інтернет.
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