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Р/с
№

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

Кредитордың
жеке

сәйкестендіру
нөмірІ/
бизнес

сэйкестендіру
нөмірі

(ЖСН/БСН)

Қойылган
талапгардың

сомасы
(теңге)

Әкімші 
кабылдаган 
шешімнің 

негізділігін 
растайтын 

күжаттар (атауы, 
күні, нөмірі), 

берешек 
туындаған күн

Ескертп
е

1 2 3 4 5 6
1. Бірінші кезек
1) Тиісті мерзімдік төлемдерді 

капиталдандыру жолымен айқындалған, 
өмірі мен денсаулыгына зиян келтірілгені 
үшін олардың алдында борышкер жауапты 
болатын азаматтардыңталаптары
Жиыны: 0,00

2) Алименттерді өндіріп алу талаптары
Жиыны: 0,00

I 2 3 4 5 6
3) Еңбек шарты бойынша жұмыс істеген 

адамдарға борышкерде банкроттык турапы 
іс жүргізу козгалғанга дейін бір жыл 
алдындағы күнтізбелік он екі ай бүрын 
калыптаскан орташа айлык жалакы 
есебінен еңбекақы және өтемакылар төлеу 
бойынша талаптар
Жиыны: 0,00

4) Борышкерде банкроттык туралы іс жүргізу 
козгалғанга дейін бір жыл алдындағы 
күнтізбелік он екі ай бұрын калыптаскан 
орташа айлык жалакы есебінен 
Мемлекеттік әлеуметтік сактандыру 
корына әлеуметтік аударымдар бойынша 
берешек
Жиыны: 0,00

5) Борышкерде банкроттык туралы іс жүргізу 
козгалғанга дейін бір жыл алдындагы 
күнтізбелік он екі ай бүрын калыптаскан 
орташа айлык жалакы есебінен жалакыдан 
үсталган міндетті зейнетакы жарналары, 
міндетті кәсіптік зейнетакы жарналары 
бойынша берешек
Жиыны: 0,00

6) Борышкерде банкроттык туралы іс жүргізу 
козгалганға дейін бір жыл алдындагы 
күнтізбелік он екі ай бүрын калыптаскан 
орташа айлык жалакы есебінен жалакыдан 
үсталған табыс салыгы бойынша берешек
Жиыны: 0,00

7) Авторлык шарттар бойынша сыйакылар 
төлеу талаптары



Жиыны: 0,00

1 2 4 5
Віріішіі кезек бомынша бар.иығы: 0,00

2. Екінші кезек
Қазакстан Республикасының заңнамасына 
сәйкес рәсімделген, банкроттың мүлік 
кепілімен камтамасыз етілген 
міндеттемелер бойынша кредиторлардың 
талаптары
Екінші кезек бойынша жиыны: 0,00

3. Үшінші кезек
і) Салык және бюджетке төленетін баска да 

міндетті төлемдер бойынша берешек
3.1.1 Мемлекеттік кірістер баСкармасы 

Алматы қаласы Алмалы ауданы 
бойынша" РММ

910740000153 19 911 940 № Д ГД - 1 -339  
-  11 /835,2018 
ж 26.01. тізілім 
талабына енгізу, 
2017 ж 17.04. 
салыстыру аісті. 
25.01.2018 ж.

-негізгі 9 123 304
-айып өсім 9 419 700
- әкімшілік айыппұл 1 368 936

2) Салық төлеуші салык есептілігіне сэйкес 
есептеген, салык кызметі органы өтіп 
кеткен салык кезеңдері мен банкроттык 
рәсімі колданылган салык кезеңі үшін 
салыктык тексерулер нәтижелері бойынша 
есептеген салық жэне бюджетке төленетін 
баска да міндетті төлемдерді төлеу 
бойынша берешек

1

Үшінші кезек бопынша жиыны: 19 911 940

4. Тортінші кезек
1) Азаматтык-күкыктық жэне өзге де 

міндеттемелер бойынша кредиторлардың 
талаптары

2) Кепілмен камтамасыз етілмеген бөлігінде 
міндеттемелер бойынша кепілді 
кредиторлардың талаптары
Жиыны: 0,00

3) Кепілді өткізуден түсетін сома мөлшерінен 
асатын кепілді кредиторлардың талаптары

1 2 3 4 5 6
Жиыны: 0,00

4) Егер кепілді мүліктің багалау күны кепілді 
кредитор бірінші кезектегі кредиторлардың 
талаптарын канағаттандыру есебіне 
төлеген сомамен жиынтыкта кредиторлар 
талаптарының тізіліміне енгізілген кепілді 
кредитордың талаптарынан кем болган 
жағдайда, айырма мөлшеріндегі кепілді 
мүлікті беру кезіндегі кепілді 
кредиторлардың талаптары
Төрз інші кезек бойынша жпыны: 0,00

5. Бесінші кезек
!) Залалдар, түраксыздык айыбы 

(айыппүлдар. өсімпұлдар)
Жиыны: 0,00

2) Еңбек қатынастары банкроттык туралы іс



бойынша іс жүргізу козгалғанга дейін бір 
жылдан басталган уақыт кезеңі ішінде 
туындаган кредиторлардың борышкерде 
банкроттык туралы іс бойынша іс жүргізу 
козғалганга дейін бір жыл алдындагы 
күнтізбелік он екі ай бүрын калыптаскан 
орташа айлық жалакы мөлшерінен асатын 
еңбекакы және өтемакылар төлеу бойынша 
талаптары.
Жиыны: 0,00

3) Банкротгык туралы іс бойынша іс жүргізу 
козғалганга дейін бір жылдан бастап 
есептелген кезенде кызметкердің 
жалакысын арттыру нэтижесінде 
калыптаскан кредиторлардың ■еңбекакы 
және өтемақылар төлеу бойынша 
кредиторлар іадаптарының ұлгаю сомасы

1 2 3 4 5 6
Жиыны: 0,00

4) Талаптар кою мерзімі өткеннен кейін 
мэлімделген талаптар
Бесінші кезек бойынша жныны: 0,00
Тізілім бойынша жиыны: 19 911 940

6. Танылмаган тапаптар: 0,00

Уакытша басқарушы 
«Малое предприятие «АН - НИ» ЖШС Телегенева А. К.


