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Филиал некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по
Алматинской области
Справка
о зарегистрированных правах (обременениях)
на недвижимое имущество и его технических характеристиках
№10100312382369

13.02.2019
(дата выдачи)

Выдана Акционерное общество "Фонд проблемных кредитов", БИН 120140005984
в подтверждение того, что на следующие объекты недвижимости:
Вид
Кадастровый
недвижимости
номер

Земельный
участок

Целевое
Адрес,
Кол-во
Этажность, Площадь общая/
назначение
регистрационный код составляющих
этаж
Объем/
(литер по плану)
адреса (при его
Протяженность
наличии)

03:051:039:123 Ведение товарного обл. Алматинская, р-н
1
сельского
Талгарский, с.о.
хозяйства
Бескайнарский, с.
Бескайнар, уч. 3017,
(РКА2201800155680475)

X

4.6(га)

Площадь
Жилая

X

Основная Полезная

X

X

Делимость Примечание
(ЗУ)

Д
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1) зарегистрировано право:
Вид права

Содерждание

Правообладатель

Право собственности ЗУ (Ведение товарного Акционерное
сельского хозяйства)
общество "Фонд
проблемных
кредитов"
Право собственности ЗУ (Ведение товарного Акционерное
сельского хозяйства)
общество "Фонд
проблемных
кредитов"

Форма общей собственности,
доля
Индивидуальная

Основание возникновения права
Договор купли-продажи № - от 01.07.2017

Дата, время
регистрации
27.09.2017 17:07:52

Индивидуальная

Акт приема передачи № - от 26.09.2017

27.09.2017 17:07:52

2) зарегистрировано обременение права:
Вид обременений

Содерждание

Правообладатель или уполномоченный
орган (заинтересованное лицо)

Форма общей
собственности,
доля

Основание возникновения обременения

Дата, время
регистрации

Обременения не зарегистрированы

3) зарегистрированы юридические притязания и сделки, не влекущие возникновение прав или обременений на недвижимое имущество:
Юридические притязания и сделки

Содерждание

Заявитель (заинтересованное лицо)

Основание возникновения

Дата, время
регистрации

Юридические притязания и сделки не зарегистрированы
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Примечание: Сведения, содержащиеся в справке, являются действительными на момент выдачи
Электрондық анықтаманың түпнұсқасын www.egov.kz порталында тексере аласыз.
Проверить подлинность электронной справки вы можете на портале www.egov.kz.
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