
 

Тематична програма офіційних періодичних видань 

 на 2018 рік 

 

1. Видання «Кодекси України». 

Видання виходить у світ у двох формах: в теках з роз’ємними замками і в 

книжковій. Видання в теках (передплатний індекс 74252) забезпечує щомісячну 

підтримку текстів усіх кодексів у контрольному стані. Для цього користувачам 

разом з текстом чергового кодексу надходять комплекти «Зміни». На доповнення 

сюди ж входить і комп’ютерна система «Зібрання законодавства України».  

До виходу в світ у 2018 році заплановано такі кодекси: Кримінально-

виконавчий, Господарський, Кримінальний процесуальний, Земельний, 

Торговельного мореплавства, Цивільний (1-4), Цивільний (5-6), Митний, 

Сімейний, Бюджетний, Адміністративного судочинства, Новий.  

Книжкова форма видання (передплатний індекс 21993) забезпечує 

користувачів лише текстом чергового кодексу, який подається в контрольному 

стані. 

2. Видання «Систематичне зібрання чинного законодавства України» 

(передплатний індекс 01379) містить систематизоване законодавство за галузями, 

що забезпечує зручне його використання органами влади, підприємствами, 

установами, організаціями, закладами відповідних галузей. На даний час укладено 

законодавство за двадцятьма галузями.  

В наступному році у виданні буде здійснено укладання розділу 21 «Цінні 

папери. Фондовий ринок» та розділу 22 «Страхова діяльність». 

Видання складається з друкованої і електронної частин. Перша із них 

публікує систематичний покажчик нормативно-правових актів розділу поточного 

укладання в накопичувальному вигляді. Електронна частина містить дві 

комп’ютерні правові системи на компакт-диску. Одна із них – система 

«Систематичне зібрання чинного законодавства України» - включає 

законодавство раніше укладених галузей та галузей поточного укладання. Інша 

система – «Зібрання законодавства України» - містить все законодавство України 

починаючи з 1991 року. 

3. Журнал «Картотека законодавства України» (передплатний індекс 

91133, за класифікацією Міністерства юстиції України) забезпечує ведення 

карткового обліку законодавства. Передплатникам надсилаються заповнені картки 

для систематичного каталогу нормативно-правових актів. Водночас надається 

електронна форма журналу, що дозволяє користувачам роздруковувати картки за 

своїм вибором. 

Крім електронного журналу, на компакт-диску розміщена правова система 

«Зібрання законодавства України», яка містить повне законодавство України. 

 Офіційні видання будуть дієвими помічниками у роботі кожного правника 

та усіх, хто цікавиться законодавством. Передплату видань можна оформити у всіх 

поштових відділеннях. 

 

 


