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Анотація

У книзі показано алгоритм здійснення нотаріусом реєстраційних дій у
Державному реєстрі речових прав на нерухоме майна та їх обтяжень.  

Автором детально розкрито особливості державної реєстрації обтяження у
Спеціальному розділі Державного реєстру прав, реєстрації права власності на
новостворений об’єкт нерухомого майна, здійснення реєстраційних дій у
зв’язку з поділом об’єкта, реєстрації права власності та права оренди
земельної ділянки за заявами орендаря, а також реєстрації скасування
відкриття розділу на підставі рішення суду. Опис реєстраційних дій
супроводжується ілюстраціями.  

Видання розраховане на практикуючих нотаріусів, помічників нотаріусів,
державних реєстраторів, а також може бути корисним усім іншим особам, хто
цікавиться порядком державної реєстрації речових прав на нерухоме майно
та їх обтяжень.
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