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У книзі показано алгоритм здійснення нотаріусом реєстраційних дій у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Автором детально 
розкрито особливості формування заяв про державну реєстрацію речових прав, прийняття нотаріусом рішень щодо державної реєстрації, алгоритм дій нотаріуса щодо 
реєстрації права власності з відкриттям розділу, реєстрації переходу права власності без відкриття розділу, державної реєстрації припинення обтяження, формування 
документів у реєстрі і підписання їх ЕЦП, зупинення і відновлення розгляду заяви у передбачених законодавством випадках, видача інформації з Державного реєстру 
речових прав, а також виконання багатьох інших дій у реєстрі. Опис реєстраційних дій супроводжується ілюстраціями.  

Видання опубліковано з навчальною метою. Усі адреси об’єктів, відомості про осіб та реєстраторів, номери записів і документів, QR-коди та усі інші відомості, по-
казані в ілюстраціях, є несправжніми і були додані до книги з навчально-методичною метою. Будь-яке співпадіння з реальними відомостями про осіб, об’єкти нерухомого 
майна, записи тощо є випадковим і не стосується реальних відомостей про таких осіб, об’єктів, записів тощо. 

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

Усі права захищені. 
Без письмового дозволу видавництва забороняється відтворення цієї книги повністю або частково будь-якими способами та в будь-якій формі, 

у тому числі в мережі Інтернет.
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