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Лист редактора

У цей складний для 
всього світу каран-
тинний період весна 
все одно настала, а ми, 
дистанційно працюю-
чи, підготували для вас 
новий номер журналу.  
Темою номера стала 
інформація про чергові 
засідання робочої групи 
з розробки проєкту За-
кону України «Про нор-
мативно-правові акти», 
які відбувалися у люто-
му і березні в Міністер-
стві юстиції України і на яких мені довелося 
брати участь як членкині цієї робочої групи.

Рубрика «У фокусі юстиції» містить ін-
терв’ю з  директором Департаменту нотаріа-
ту та державної реєстрації Міністерства 
юстиції України Дмитром Кирилюком, який 
розповідає про те, що зараз Департамент 
нотаріату та державної реєстрації курує чо-
тири різних напрями. Перший – це, власне, 
питання нотаріальної діяльності. Другий – 
державна реєстрація речових прав на неру-
хоме майно та їх обтяжень, а також бізнесу 

(розгляд скарг на рі-
шення  державних 
реєстраторів, доступ 
і  анулювання досту-
пу до реєстрів тощо). 
Третій напрям це  – 
система реєстрації 
актів цивільного стану 
(реєстрація народ-
ження, шлюбу, смерті). 
четвертий – реєстра-
ція громадських об’єд - 
нань, політичних пар- 
тій, ЗМІ тощо.

Як завжди, подаємо 
новини, Рішення Європейського суду з прав 
людини, нові призначення, вітання та перелік 
нових нормативно-правових актів. Також пу-
блікуємо наукову статтю, присвячену право-
вим засадам застосування заходів медичного 
та виховного характеру для соціальної реа-
білітації осіб, хворих на наркоманію.

На завершення хочу побажати усім, 
хто причетний до нашого видання, великого 
терпіння і витривалості у цей напружений 
карантинний період, який на сьогодні прохо-
дить уся наша планета.

З повагою, 
головний редактор журналу н. м. оніщенкоdp
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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.

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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