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Шановні колеги!

Повідомляю, що з метою реалізації завдань, передбачених статутом 
Нотаріальної палати України (далі — НПУ) та задля належного висвітлення її 
діяльності серед громадськості та у засобах масової інформації, з 1 квітня 2017 року 
інформаційним медіа-партнером НПУ стало щотижневе юридичне видання 
«Закон і Бізнес», про що сторони підписали Меморандум про співробітництво (далі -  
Меморандум).

Газета «Закон і Бізнес» - одне з найстаріших в Україні видань правової 
спрямованості. У газеті розміщуються інформаційні та аналітичні матеріали правової 
та економічної тематики, проводиться моніторинг законотворчого процесу в Україні, 
нормативно-правових актів міністерств і відомств, судової практики, а також рішень 
Європейського суду з прав людини.

Меморандум передбачає постійне висвітлення в газеті та на інформаційному 
ресурсі в мережі Інтернет актуальних питань нотаріальної діяльності, коментарів, 
статей, новин, інформації про заходи НПУ, а також інтерв’ю за участі керівництва 
Палати та голів територіальних представництв.

Меморандум передбачає пільгові умови (до 30% знижки) для редакційної 
передплати на газету «Закон і Бізнес»:

1 міс. -  95,00 грн;
6 міс. -  480,00 грн;
12 міс. -  975 грн;
Передплату можна здійснити, надіславши на електронну адресу: 

info@zib.com.ua заявку з темою «редакційна передплата для нотаріусів», вказавши:
• ПІБ одержувача газети;
• Адресу, за якою Ви бажаєте отримувати газету;
• Період передплати за місяцями (на 1,3,6, 12 місяців).

Після чого Вам на електронну пошту-буде надіслало рахунок, який Ви зможете 
оплатитиу відділенні будь-якого банку. /  /  /

Прошу довести до відома цкинформацію нотафй/сам ввіреного Вам відділення 
НПУ та розмістити на сайті. / / У
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