
(EN) FINANCIAL STATEMENT 

The Lex Portus journal is published with the support of its founders - National University “Odessa Law 
Academy”, Public Organization “Marine association “Saint Nicholas” and Public Organization “Lex 
Portus” .  

The accepted papers are published free of charge.  

However, additional fees of 25 EUR, payable in UAH, may occur if:  

- a paper accepted for publication includes a complex graphic content demanding extra processing before 
publishing;  

- an author submits changes to a paper after the respective issue is sent for processing. 

Authors are also will be charged:  

- a shipping and handling fee for sending a hard copy of an issue (depends upon destination and shipping method);  

- a fee of 20 EUR, payable in UAH, for each extra hard copy of an issue, which they may order.  

 

(UA) ЗАЯВА ПРО ФІНАНСУВАННЯ  

Журнал Lex Portus видається за підтримки засновників – Національного Університету “Одеська 
юридична академія”, Громадської організації “Морська асоціація “Святий Миколай” та 
Громадської організації “Лекс Портус”.  

Прийняті до публікації статті видаються безкоштовно. 

Додаткова плата у 25 EUR, що сплачується у UAH, може стягуватися, якщо:  

- стаття, прийнята до публікації, містить складну графіку, яка вимагає додаткової обробки перед 
публікацією;  

- автор подає зміни до статті після того, як відповідний номер журналу передано в роботу. 

З авторів, також, стягується:  

- плата за пересилання друкованого примірника журналу (залежить від відстані та способу відправлення);  

- плата у 20 EUR, що сплачується у UAH, за кожен додатковий примірник журналу, який автор може 
замовити.  

 

(RU) ЗАЯВЛЕНИЕ О ФИНАНСИРОВАНИИ  

Журнал Lex Portus издается при поддержке учредителей – Национального университета «Одесская 
юридическая академия», Общественной организации “Морская ассоциация “Святой Николай” и 
Общественной организации “Лекс Портус”.  

Принятые к публикации статьи издаются бесплатно. 

Дополнительная плата в 25 EUR, оплачивается в UAH, может взиматься, если:  

- статья, принятая к публикации, содержит сложную графику, которая требует дополнительной обработки 
перед публикацией;  

- автор подает изменения в статью после того, как соответствующий номер журнала передан в работу;  

С авторов, также, взимается:  

- плата за пересылку печатного экземпляра журнала (зависит от расстояния и способа отправки);  

- плата в 20 EUR, оплачивается в UAH, за каждый дополнительный экземпляр журнала, который автор 
может заказать.  

 


