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наведено зразки нотаріальних документів, що стосуються згаданих
нотаріальних дій.
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
посвідчення нотаріусом фактів.
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