
01.08.2018 ж."Жасыбай-Бетон" ЖШС-нің несиегерлер тлаптарының тізімі

P/с
№

Кезек, кредиторды ң  Т .А .Ә . (бар 
болса)/ атауы

Кредиторды ң 
жеке 

сәйкестендіру 
нөм ір і/ бизнес 
сәйкестендіру 

нөмірі 
(Ж СН/БСН)

Қойылған
талаптарды ң

сомасы
(теңге)

іакім ш і қаоы лдаған  
ш еш ім нің  

негізд іл ігін  
растайтын 

қуж аттар (атауы , 
кун і, нөм ір і), 

береш ек туы ндаған
І Д / U

Ескертпе

1 2 3 4 5 6

1 Бірінш і кезек

1)

Тиісті мерзімдік төлемдерді 
капиталдандыру жолымен 
айқындалған, өмірі мен 
денсаулығына зиян келтірілгені 
үшін олардың алдында борышкер 
жауапты болатын азаматтардың 
ТфЧ I l l l d O W

Ж иы ны : 0

2) Алименттерді өндіріп алу талаптары

Ж иы ны :

3)

Ьңбек шарты бойынша жұмыс 
істеген адамдарға борышкерде 
банкроттық туралы іс жүргізу 
қозғалғанға дейін бір жыл 
алдындағы кунтізбелік он екі ай 
бұрын қалыптасқан орташа айлық 
жалақы есебінен еңбекақы және 
өтемақылар төлеу бойынша
ТЯГ|ЯПТЯР

Ж иы ны : 0

4)

ьорышкерде оанкр-отшқ” туралы іс
жүргізу қозғалғанға дейін бір жыл 
алдындағы күнтізбөлік он екі ай 
бұрын қалыптас.қан орташа айлық 
жалақы есебінен М емлекеттік 
әлеуметтік сақтандыру қорына 
әлеуметтік аударымдар бойынша

Ж иы ны :

5)

ЬОрЫШКйрДе ианкро і іЫК, іур алы  іс 
жүргізу қозғалғанға дейін бір жыл 
алдындағы күнтізбелік он екі ай 
бурын қалыптасқан орташа айлык, 
жалақы есебінен жалақыдан 
ұсталған міндетті зейнетақы 
жарналары, м індетті кәсіптік 
зейнетақы жарналары бойынша

Ж иы ны :



6)

Борышкерде банкроттык, туралы іс 
жүргізу қозғалғанға дейін бір жыл 
алдындағы күнтізбелік он екі ай 
бұрын қалыптасқан орташа айлык, 
жалақы есебінен жалақыдан 
ұсталған табыс салығы бойынша 
берешек

Ж иы ны :

7)
Авторлық шарттар бойынша 
сыйақылар төлеу талаптары

Ж иы ны :

Бірінші кезек бойынш а барлы ғы : 0

2 Екінш і кезек

1)

Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сәйкес рәсімделген, 
банкроттың мүлік кепілімен 
қамтамасыз етілген міндеттемелер 
бойынша кредиторлардың 
талаптары

Екінш і кезек бойынш а ж и ы ны : 0

3 Үш інш і кезек

1)
Салык, және бюджетке төленетін 
басқа да міндетті төлемдер 
бойынша берешек

1Д
Астана қ. А лм аты  ауданы  бойынш а 
М ем лекеттік кірістер басқармасі?і

981140001105 13 449 307

02.08.2018Ж . 
N°11972 талап арыз, 

01 .08 .18 ж. 
салыстыру актісі

2)
Залалдар, тұрақсы здық айыбы 

(айыппулдар, өсімпұлдар)

Үшінші кезек бойынш а ж иы ны : 13 449 307

4 Төртінш і кезек

1)
Азаматтық-қуқықтык, және өзге де 
міндеттемелер бойынша 
кредиторлардың талаптары

"Гостиница Тобы л" Ж Ш С 081140011997 30 240 640

№10 от 01.08 .2018 
ж. талап арызы, 
24 .12.2012ж . өзара 
талаптарды есепке 
алу келісім-шарты, 
30 .10 .17ж . текті 
сал ы стьту  актісі

Ж иы ны : 30 240 640

2)
Кепілмен қамтамасыз етілмеген 
бөлігінде міндеттемелер бойынша 
кепілді кредиторлардың талаптары

Ж иы ны :

3)
Кепілді өткізуден түсетін сома 
мөлшерінен асатын кепілді 
кредиторлардың талаптары



Ж иы ны :

*

Е'ер кепілді мүліктің бағалау құны 
■ е ~  тд кредитор бірінші кезектегі 
-релиторлардың талаптарын 
■ з-ағаттанды ру есебіне төлеген 
сомамен жиынтықта кредиторлар 
’■а.гаптарының тізіл ім іне енгізілген 
■ е -  я д і  кредитордың талаптарынан 
•ем болған ж ағдайда, айырма 
мөлшеріндегі кепілді мүлікті беру 

-ез.мдегі кепілді кредиторлардың 
талаптары

Ж иы ны :
г'

Төртінш і кезек бойынш а ж и ы ны : 30 240 640

1 5 Бесінш і кезек

1)
Залалдар, тұрақсы здық айыбы 
айыппұлдар, өсімпулдар)

!■

2.

қатынастары оанкроттық 
туралы іс бойынша іс жүргізу 
қозғалғанға дейін бір жылдан 
басталған уақыт кезеңі ішінде 
r /ындаған кредиторлардың 
борышкерде банкроттық туралы іс 
бойынша іс жүргізу қозталтанға 
дейін бір жыл алдындағы 
•чунтізбелк он екі ай бұрын 
қалыптасқан орташа айлық жалақы 
мөлшерінен асатын еңбекақы және 
өтемақылар төлеу бойынша

Ж иы ны :

з.

Ьанкроттық туралы іс Ооиынша іс 
жүргізу қозғалғанға дейін бір 
»кылдан бастап есептелген кезеңде 
қызметкердің жалақысын арттыру 
нәтижесінде қалыптасқан 
кредиторлардың еңбекақы және 
өтемақылар төлеу бойынша 
кредиторлар талаптарының ұлғаю
гп нагы

Ж иы ны :

4
Талаптар қою мерзімі өткеннен 
кейін мәлімделген талаптар

Бесінші кезек бойынш а ж иы ны :

Тізіл ім  бойынша ж иы **^ ^ ^ -^ 43 686 947


