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Анотація

Видання представляє собою практичний посібник, розроблений для приватних
і державних нотаріусів.   

У книзі подано зразки здійснення записів у книгах, реєстрах, журналах, що
використовуються у нотаріальній діяльності відповідно до Правил ведення
нотаріального діловодства. Зокрема, авторами показано зразки здійснення
записів в алфавітних книгах обліку, реєстрах для реєстрації заборон
відчуження нерухомого та рухомого майна, книзі обліку і реєстрації спадкових
справ, книзі обліку заяв про вжиття заходів щодо охорони спадкового майна,
книзі обліку цінностей при вжитті заходів щодо охорони спадкового майна,
книзі обліку договорів на управління спадщиною, журналі реєстрації звернень,
що надійшли під час прийому фізичних та юридичних осіб, журналі обліку
викликів нотаріуса, книгах реєстрації наказів з кадрових та
адміністративно-господарських питань, книзі обліку видачі документів з
архіву для ознайомлення, розносній книзі для місцевої кореспонденції,
журналах реєстрації вхідних і вихідних документів, книзі обліку депозитних
операцій, книзі обліку особових рахунків депонентів, квитанційній книзі.   

Видання розраховане на практикуючих нотаріусів, помічників нотаріусів, а
також може бути корисним усім, хто цікавиться порядком заповнення книг,
реєстрів, журналів, що використовуються у нотаріальній діяльності.
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