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Анотація

Видання представляє собою практичний посібник, розроблений з урахуванням
чинного законодавства, що врегульовує порядок вжиття нотаріусом заходів
до охорони спадкового майна і управління спадщиною. У книзі детально
розкрито порядок виконання згаданих нотаріальних процедур, звернуто увагу
на недоліки законодавства та запропоновано шляхи його удосконалення.
Авторами розроблено і наведено зразки нотаріальних документів, що
стосуються вжиття нотаріусом заходів до охорони спадкового майна і
управління спадщиною.
Видання розраховане на практикуючих нотаріусів, помічників нотаріусів,
працівників нотаріальних контор та органів юстиції, юристів, адвокатів, а
також може бути корисним усім іншим особам, хто цікавиться порядком
вжиття нотаріусом заходів до охорони спадкового майна і управління
спадщиною.
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Книги, які можуть вас зацікавити

Посвідчення
нотаріусом фактів:
загальна
характеристика, зразки
нотаріальних
документів

Документи, що
посвідчують право
власності на об’єкти
нерухомого та
рухомого майна до і
після 2013 року

Нормативний помічник
нотаріуса 2022

Відчуження земельних
ділянок
сільськогосподарськог
о призначення
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нотаріальних
документів

Реєстр для реєстрації
нотаріальних дій.
Зразки здійснення
записів згідно Правил
ведення нотаріального
діловодства

Перейти до галузі права
Нотаріальне право

