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Филиал некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по
городу Нур-Султан
Справка
о зарегистрированных правах (обременениях)
на недвижимое имущество и его технических характеристиках
№10100575089606

31.03.2022
(дата выдачи)

Выдана Акционерное общество "Единый накопительный пенсионный фонд", БИН 971240002115
в подтверждение того, что на следующие объекты недвижимости:
Вид
Кадастровый
недвижимости
номер

Вторичный
объект

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

21:320:128:782: центр
13:н.п.11
кратковременного
пребывания детей
и нежилое
помещение

г. Нур-Султан, р-н
14
Есиль, ул. Алматы, д.
13, н.п. 11 (ранее: г.
Астана, р-н Есиль, ул.
Алматы, д. 13, н.п. 11),
(РКА1201600068208566)

1/13

201.9(кв.м.)

Площадь
Жилая

0.0(кв.м.)

Основная Полезная

X

Делимость Примечание
(ЗУ)

X
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1) зарегистрировано право:
Вид права

Содерждание

Правообладатель

Право собственности ВО, А (центр
кратковременного
пребывания детей и
нежилое помещение)

Акционерное
общество "Единый
накопительный
пенсионный фонд"

Форма общей собственности,
доля
Индивидуальная

Основание возникновения права
Соглашение № - от 28.02.2018

Дата, время
регистрации
03.03.2018 14:50:08

2) зарегистрировано обременение права:
Вид обременений

Содерждание

Правообладатель или уполномоченный
орган (заинтересованное лицо)

Форма общей
собственности,
доля

Основание возникновения обременения

Дата, время
регистрации

Аренда

ВО, А (центр
Турмаханова Галия Исаевна, 01.01.1976 г.р.
кратковременног
о пребывания
детей и нежилое
помещение)

Договор № О-11/16 от 01.02.2016

17.03.2016 11:26:52

Изменение условий
договора
обременения

ВО, А (центр
Турмаханова Галия Исаевна, 01.01.1976 г.р.
кратковременног
о пребывания
детей и нежилое
помещение)

Дополнительное соглашение к договору аренды
№ 2 от 30.11.2016

30.11.2016 12:23:43
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Вид обременений

"Информационно-справочная служба
(Единый контакт-центр)
Касательно получения государственных услуг"

Содерждание

Правообладатель или уполномоченный
орган (заинтересованное лицо)

Форма общей
собственности,
доля
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Основание возникновения обременения

Дата, время
регистрации

Изменение условий
договора
обременения

ВО, А (центр
Турмаханова Галия Исаевна, 01.01.1976 г.р.
кратковременног
о пребывания
детей и нежилое
помещение)

Дополнительное соглашение к договору аренды
№ 1 от 15.08.2016

09.12.2016 16:59:18

Изменение условий
договора
обременения

ВО, А (центр
Турмаханова Галия Исаевна, 01.01.1976 г.р.
кратковременног
о пребывания
детей и нежилое
помещение)

Дополнительное соглашение об изменении
условий договора № 3 от 30.03.2017

21.06.2017 11:44:24

Изменение условий
договора
обременения

ВО, А (центр
Турмаханова Галия Исаевна, 01.01.1976 г.р.
кратковременног
о пребывания
детей и нежилое
помещение)

Дополнительное соглашение № 4 от 05.09.2017

05.09.2017 10:51:56

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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