
10.09.2018 ж."Престиж ЛТД НС" ЖШС-нің несиегерлер тлаптарының тізімі

P/с
№

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

Кредитордың 
жеке  

сәйкестендіру 
нем ір і/ бизнес 
сәйкестендіру 

нөмірі 
(ЖСН/БСН)

Қойылған
талаптардың

сомасы
(теңге)

сЖімші 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, өм ір і мен 
денсаулығына зиян келтірілгені 
үшін олардың алдында борышкер 
жауапты болатын азаматтардың 

ІЩ Ш Ы  ..................... - .......  .

Жиыны: 0

2) Алименттерді өндіріп алуталаптары

Жиыны:

3)

ЬңРек шарты Роиынша жүмыс 
істеген адамдарға борышкерде 
банкроттың туралы іс жүргізу 
қозғалғанға дейін бір жыл 
алдындағы күнтізбелік он екі ай 
бүрын қалыптасқан орташа айлық 
жалақы есебінен еңбекақы және 
өтемақылар төлеу бойынша
тяляптяп

Жиыны: 0

4)

ьорышкерде ОЭнкроттық турӘЛьІ 1C 
жүргізу қозғалғанға дейін бір жыл 
алдындағы күнтізбелік он екі ай 
бүрын қалыптасқан . орташа айлык, 
жалақы есебінен Мемлекеттік 
әлеуметтік сақтандыру қорына 
әлеуметтік аударымдар бойынша

Жиыны:

5)

ьорышкерде Оанкроиык, іуралы іс 
жүргізу қозғалғанға дейін бір жыл 
алдындағы күнтізбелік он екі ай 
бүрын қалыптасқан орташа айлық 
жалақы есебінен жалақыдан 
үсталған міндетті зейнетақы 
жарналары, міндетті кәсіптік 
зейнетақы жарналары бойынша

Жиыны:



6)

Борышкерде банкроттық туралы іс 
ж үргізу қозғалғанға дейін бір жыл 
алдындағы кунтізбелік он екі ай 
бұрын қалыптасқан орташа айлык, 
жалақы есебінен жалақыдан 
ұсталған табыс салығы бойынша 
берешек

Ж иы ны :

7)
Авторлык, шарттар бойынша 
сыйақылар төлеу талаптары

Ж иы ны :

Б ірінш і кезек бойынш а барлығы : 0

2 Екінші кезек

1)

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

Екінш і кезек бойынш а ж иы н ы : 0

3 Үш інш і кезек

1)

Салық және бюджетке төленетін 
басқа да міндетті төлемдер 
бойынша берешек

1Д
Астана қ. Алматы ауданы бойынш а 
М емлекеттік кір істер басқармасы

981140001105 898 995
26.06.2018ж. 

№ 9932 талап арыз, 
салыстыру актісі

2)
Залалдар, тұрақсыздық айыбы 

(айыппұлдар, есімпулдар)

Үш інш і кезек бойынш а ж иы н ы : 898 995

4 Төртінш і кезек

1)

Азаматты қ-қүқы қты қ және езге де 
міндеттемелер бойынша 
кредиторлардың талаптары

Ж иыны:

2)

Кепілмен қамтамасыз етілмеген 
болігінде міндеттемелер бойынша 
кепілді кредиторлардың талаптары

Ж иыны:

3)

Кепілді өткізуден түсетін сома 
мелшерінен асатын кепілді 
кредиторлардың талаптары

Ж иы ны :



4)

Егер кепілді мүліктің бағалау құны 
кепілді кредитор бірінш і кезектегі 
кредиторлардың талаптарын 
қанағаттандыру есебіне төлеген 
сомамен жиынтықта кредиторлар 
талаптарының тізіл ім іне енгізілген 
кепілді кредитордың талаптарынан 
кем болған жағдайда, айырма 
мөлшеріндегі кепілді мүлікті беру 
кезіндегі кепілді кредиторлардың 
талаптары

Ж иы ны :

Төртінші кезек бойынша жиыны: 0

5 Бесінші кезек

1)
Залалдар, турақсыздық айыбы 
(айыппулдар, өсімпұлдар)

2)

ьңоек қатынастары оанкроттық 
туралы іс бойынша іс жүргізу 
қозғалғанға дейін бір жылдан 
басталған уақыт кезеңі іш інде 
туындаған кредиторлардың 
борышкерде банкроттық туралы іс 
бойынша іс жүргізу қозғалғанға 
дейін бір жыл алдындағы 
кұнтізбелік он екі ай бұрын 
қалыптасқан орташа айлық жалақы 
мөлшерінен асатын еңбекақы және 
өтемақылар телеу бойынша
v r>  • і 'і Г:':і і 'і U I ...

Жиыны:

3)

Ьанкроттык, туралы іс Ооиынша іс 
жүргізу қозғалғанға дейін бір 
жылдан бастап есептелген кезеңде 
қызметкердің жалақысын арттыру 
нәтижесінде қалыптасқан 
кредиторлардың еңбекақы және 
өтемақылар төлеу бойынша 
кредиторлар талаптарының ұлғаю
I С\ :■ /;;! f Һ і  . .  . . . . .  . .... _________

Жиыны:

4)
Талаптар қою  мерзім і еткеннен 
кейін мәлімделген талаптар

"Цеснабанк" АҚ Астаналык, филиалы 920140000084 5 400

№ 120-06\39636, 
28.08.2018 ж. талап 
арыз, анықтама, 
28,022003ж. келісім 
шарт

Бесінші кезек бойынша жиыны: 5400

Тізілім б о йы гш і^ж йь щ ь!^% ^
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904 395
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