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*Штрих-код "Мекенжай тіркелімі" ақпараттық жүйесі ұсынған және электрондық-цифрлық қолтанбамен қол қойылған деректерді қамтиды.

*Штрих-код содержит данные, предоставленные информационной системой "Адресный регистр " и подписанные электронно-цифровой подписью.

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.
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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.

Сәулет және қала құрылысы бөлімі - Қазақстан Республикасы

(Республика маңызы бар қаланың/облыс маңызы бар қаланың/ауданның сәулет және қала құрылысы басқармасы/бөлімі)

Отдел архитектуры и градостроительства - Республика Казахстан

(Управление/отдел архитектуры и градостроительства города республиканского значения/города областного значения/района)

ЖЫЛЖЫМАЙТЫН МҮЛІК ОБЪЕКТІСІНІҢ МЕКЕНЖАЙЫН НАҚТЫЛАУ ТУРАЛЫ АНЫҚТАМА

СПРАВКА ОБ УТОЧНЕНИИ АДРЕСА ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ

МЕКЕНЖАЙ ТІРКЕЛІМІ АЖ / ИС АДРЕСНЫЙ РЕГИСТР

(жылжымайтын мүлік нысаны / объект недвижимости)

Тұрақты/алдын-ала тіркеу

адресі:

Постоянный/предварительный

адрес регистрации:

Қазақстан РЕСПУБЛИКАСЫ, Атырау ОБЛЫСЫ,

Атырау ОБЛЫСТЫҚ МАҢЫЗЫ БАР ҚАЛАСЫ,

Балықшы ТҰРҒЫН ҮЙ АЛАБЫ, Айнаш Байжігітова

КӨШЕCI, үй №59

РЕСПУБЛИКА Казахстан, ОБЛАСТЬ Атырауская, ГОРОД

ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ Атырау, ЖИЛОЙ МАССИВ

Балықшы, УЛИЦА Айнаш Байжігітова, дом №59

Мекен-жай тіркеу коды:

Регистрационный код адреса:

0201300719079103

Объектінің сипаттамасы:

Описание объекта:
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