
01.08.2018 ж."Тамыз Holding" ЖШС-нің несиегерлер тлаптарының тізімі

Р/с
№

Кезек, кредитордыңТ.А.Ә. (бар 
болса)/ атауы

Кредитордың 
жеке 

сәйкестендіру 
нөмірі/ бизнес 
сәйкестендіру 

нөмірі 
(ЖСН/БСН)

Қойылған
талаптардың

сомасы
(теңге)

Әкімші 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 
МТ НИі І»м ...

Жиыны: 0

2) Алименттерді өндіріп алу талаптары

Жиыны:

3)

Ьңбек шарты Ьойынша жумыс 
істеген адамдарға борышкерде 
банкроттық туралы іс жургізу 
қозғалғанға дейін бір жыл 
алдындағы күнтізбелік он екі ай 
бұрын қалыптасқан орташа айлық 
жалақы есебінен еңбекақы және 
өтемақылар төлеу бойынша
т я ля п т я п

Жиыны: 0

4)

ьорышкерде оанкроттық туралы !С 
жүргізу қозғалғанға дейін бір жыл 
алдындағы күнтізбелік он екі ай 
бұрын қалыптасқан орташа айлык, 
жалақы есебінен Мемлекеттік 
әлеуметтік сақтандыру қорына 
әлеуметтік аударымдар бойынша

Жиыны:

5)

ЬОрЫШкАрДе оанкрОТТык, Үуралы іс 
жүргізу қозғалғанға дейін бір жыл 
алдындағы күнтізбелік он екі ай 
бұрын қалыптасқан орташа айлық 
жалақы есебінен жалақыдан 
ұсталған міндетті зейнетақы 
жарналары, міндетті кәсіптік 
зейнетақы жарналары бойынша

Жиыны:



6)

Борышкерде банкроттық туралы іс 
жүргізу қозғалғанға дейін бір жыл 
алдындағы күнтізбелік он екі ай 
бұрын қалыптасқан орташа айлық 
жалақы есебінен жалақыдан 
усталған 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 мүлік кепілімен 
қамтамасыз етілген міндеттемелер 
бойынша кредиторлардың 
талаптары

Екінші кезек бойынша жиыны: 0
3 Үшінші кезек

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

1Д
Астана қ. Алматы ауданы бойынша 
Мемлекеттік кірістер басқармасы 981140001105 14 717 805

26.06.2018Ж. 
№9931 талап арыз, 

салыстыру актісі

2)
Залалдар, турақсыздык, айыбы 

(айыппұлдар, есімпұлдар)

Үшінші кезек бойынша жиыны: 14 717 805
4 Төртінші кезек

1)
Азаматтык,-құқықтық және езге де 
міндеттемелер бойынша 
кредиторлардың талаптары

Жиыны:

2)
Кепілмен қамтамасыз етілмеген 
бөлігінде міндеттемелер бойынша 
кепілді кредиторлардыңталаптары

Жиыны:

3)
Кепілді өткізуден тусетін сома 
мөлшерінен асатын кепілді 
кредиторлардың талаптары

Жиыны:



Егес -епілді мүліктің бағалау құны 
• егкдді кредитор бірінші кезектегі 
-редиторлардың талаптарын 
кәнағаттандыру есебіне төлеген 
сомаыен жиынтықта кредиторлар 
талаптарының тізіліміне енгізілген 
кепілді кредитордың талаптарынан 
кем болған жағдайда, айырма 
үэлшеріндегі кепілді мүлікті беру 
-езіндегі кепілді кредиторлардың 
талагтары

Жиыны:

Төртінші кезек бойынша жиыны: 0

5 Бесінші кезек

к )
і з~аг-ас  турақсыздық айыбы 
(айа “ лұлдар, есімпулдар)

2)

t-.ce- -.а^ынастары оанкроттық 
түралы іс бойынша іс жүргізу 
козғалғанға дейін бір жылдан 
басталған уақыт кезеңі ішінде 
туындаған кредиторлардың 
борышкерде банкроттык, туралы іс 
бойынша іс жүргізу қозғалғанға 
дейін бір жыл алдындағы 
кұнтізбелік он екі ай бурын 
қалыптасқан орташа айлық жалақы 
мөлшерінен асатын еңбекақы және 
өтемақылар төлеу бойынша

Жиыны:

3)

ьанкроттық туралы і с  Ооиынша іс 
жүргізу қозғалғанға дейін бір 
жылдан бастап есептелген кезеңде 
қызметкердің жалақысын арттыру 
нәтижесінде қалыптасқан 
кредиторлардың еңбекақы және 
өтес.ақылар төлеу бойынша 
-редиторлар талаптарының ұлғаю

Жиыны:

4)
Талаптар қою мерзімі өткеннен 
кейін мәлімделген талаптәр

Бесінші кезек бойынша жиыны: 0

Тізілім бойынша жиыны: 14 717 805

Уақытша басқарушы: Е.Касымсейтов



Прошито и пронумеровано  

па '  ' листах


