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Р/с
№

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

Кредитордың 
жеке 

сәйкестендіру 
нөмірі/ бизнес 
сәйкестендіру 

нөмірі 
(ЖСН/БСН)

Қойылған
талаптардың

сомасы
(теңге)

Әкімш і қаоылдаған 
шешімнің 

негізділігін 
растайтын 

құжаттар (атауы, 
күні, нөмірі), 

берешек туындаған

Ескертпе

1 2 3 4 5 6
1 Бірінші кезек

1)

Тиісті мерзімдік төлемдерді 
капиталдандыру жолымен 
айқындалған, өмірі мен 
денсаулығына зиян келтірілгені 
үшін олардың алдында борышкер 
жауапты болатын азаматтардың 
1 іЛаі Іййігі.............

Жиыны: 0

2) Алименттерді өндіріп алу талаптары

Жиыны:

3)

Ьңбек шарты боиынша жумыс 
істеген адамдарға борышкерде 
банкроттык, туралы іс жүргізу 
қозғалғанға дейін бір жыл 
алдындағы күнтізбелік он екі ай 
бүрын қалыптасқан орташа айлық 
жалақы есебінен еңбекақы және 
өтемақылар төлеу бойынша

' У  • ......................
Жиыны: 0

4)

ьорышкерде оанкроттық туралы і с  

жүргізу қозғалғанға дейін бір жыл 
алдындағы күнтізбелік он екі ай 
бұрын қалыптасқан орташа айлық 
жалақы есебінен М емлекеттік 
әлеуметтік сақтандыру қорына 
әлеуметтік аударымдар бойынша

Жиыны:

5)

ьорышкерде оанкроттвіқ""туралы іс 
жүргізу қозғалғанға дей ін  бір жыл 
алдындағы күнтізбелік он екі ай 
бүрын қалыптасқан орташа айлық 
жалақы есебінен жалақыдан 
үсталған міндетті зейнетақы 
жарналары, м індетті кәсіптік 
зейнетақы жарналары бойынша

Жиыны:

г~
~г .У



6)

Борышкерде банкроттык, түралы іс 
жүргізу қозғалғанға дейін бір жыл 
алдындағы күнтізбелік он екі ай 
бүрын қалыптасқан орташа айлық 
жалақы есебінен жалақыдан 
үсталған табыс салығы бойынша 
берешек

Жиыны:

7)
Авторлык, шарттар бойынша 
сыйақылар төлеу талаптары

Жиыны:

Бірінші кезек бойынша барлығы: 0

2 Екінші кезек

1)

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

Екінші кезек бойынша жиыны: 0

3 Үшінші кезек

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

1,1
Астана қ. Алматы ауданы бойынша 
Мемлекеттік кірістер басқармасы

981140001105 898 995
26.06.2018ж. 

№9932 талап арыз, 
салыстыру актісі

2)
Залалдар, түрақсы здық айыбы 

(айыппұлдар, өсімпүлдар)

Үшінші кезек бойынша жиыны: 898 995

4 Төртінші кезек

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

Жиыны:

2)
Кепілмен қамтамасыз етілмеген 
бөлігінде міндеттемелер бойынша 
кепілді кредиторлардың талаптары

Жиыны:

3)
Кепілді өткізуден түсетін сома 
мөлшерінен асатын кепілді 
кредиторлардың талаптары

Жиыны:



L |

E 'ez  -е г ~л м . 7іктің бағалау құны 
•е_ "  -оел-,т ор бірінші кезектегі
• р-ел^орлардың талаптарын
• ;- Л :- з у  есебіне төлеген 
c cw a ve -  -^э-чтьчта кредиторлар 
тапэ—эры -ы ч тіз іл ім іне енгізілген 
•е~ і я  -седнторды ң талаптарынан 
-e v  бслған ж ағдайда, айырма 
'■■е~_еріндегі кепілді мүлікті беру 
-ез -легі кепілді кредиторлардың 
талаптары

Ж иы ны :

Төртінші кезек бойынша жиыны: 0

5 Бесінші кезек

1)
Залалдар, тұрақсы здық айыбы 
а-'<5 “ пұлдар, өсімпұлдар)

Г 1

t -.сеь катынастары оанкроттық 
_ .салы  іс бойынша іс жүргізу 
-.озғалғанға дейін бір жылдан 
бәсталган уақыт кезеңі іш інде 
т , = -дзған кредиторлардың 
борышкерде банкроттық туралы іс 
бойынша іс жүргізу қозғалғанға 
яей ін бір жыл алдындағы 
кунтізбегік он екі ай бұрын 
қалыптасқан орташа айлық жалақы 
ү.өл_іер!нен асатын еңбекақы және 
өтемақылар төлеу бойынша

Жиыны:

3|

г- , туралы іс Ьоиынша іс
- .з - із . қозғалғанға дейін бір 
- :  -дан бастап есептелген кезенде
- г з"-‘ібткердің жалақысын арттыру 
-әтиж есінде қалыптасқан
- эедиторлардың еңбекақы және 
өтемақылар төлеу бойынша
- эедиторлар талаптарының ұлғаю
глмагкі

Жиыны:

4 )
Талаптар қою мерзімі өткеннен 
кейін мәлімделген талаптар

Бесінші кезек бойынша жиыны: 0

Тізілім бойынша жиыны: 898 995

Г "

У ақ ы тш а б а сқ а р у ш ы : Е .К а сы м се й то в



Прошито и пронумеровано  

на '  '  л истах


