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Справка №514-0000489954
Информация о принадлежности земельного участка
от 25.09.2017 г.

Заявителю

БИН 150640014111, Жилищно-строительный кооператив "Лазурный берег"
(ИИН/БИН, наименование / фамилия, имя, отчество заявителя)

настоящей справкой подтверждается принадлежность следующего земельного участка:

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

*штрих-код МЗК ААЖ-не алынған деректерді қамтиды және ҚР ЖРБА электрондық цифрлық қолтаңбасымен қол қойылған
*штрих-код содержит данные, полученные из АИС ГЗК и подписанные электронно-цифровой подписью АУЗР РК
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1 Кадастровый номер земельного участка: 21-320-148-214
Адрес, регистрационный код адреса (при наличии) участка: город Астана, район
"Есиль", район пересечения улиц № Е 126 и Е 430 (проектное наименование)
Площадь земельного участка (кв. м): 3533.0
Целевое назначение земельного участка: строительство и эксплуатация
многоквартирного жилого дома с паркингом
Вид права: временное возмездное долгосрочное землепользование
Дата возникновения права: 05.12.2016 г.
Дата прекращения права:
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