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Після літа – відпусток і канікул – не дуже
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Бажаю, щоб ваша праця давала вам і настрій,
і наснагу, і гідну нагороду!
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У вересні юридична спільнота відзначала День нотаріату.
Наш новий номер журналу містить інтерв’ю
з приватним нотаріусом
О. Данич, яка стверджує,
що нотаріус – це не професія, а спосіб життя
і розповідає про своє
бачення соціальної
складової в діяльності
нотаріусів України.
Актуальна тема вересневого номера
присвячена боротьбі з корупцією. Пропонуємо увазі читачів статтю відомого науковця О. Костенка «Корупційна злочинність
в Україні – наслідок соціальної аномалії».
Означена тема розглядається і в стат ті
І. Кресіної та І. Кушнарьова «Політична корупція: український вимір», розміщеній в науковій частині нашого видання.
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Триває передплата на електронну базу даних
інформаційного бюлетеня «Офіційний вісник України»
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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.
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Оформити передплату на ВЕСПІ
можна на сайті ДП «Центр оцінки та інформації»
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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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