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Кезек. кредитордың Т .А .Ә . (бар болса)/ атауы
Кредитордыңжекесәйкестендірунөмірібизнессәйкесте ндіру нөмірі (ЖСН БСН)

Қойылган талаптардың сомасы (тенге)

Әкімші кабылдаган шешімнің негізділігін растайтын күжаттар (атауы. күні, нөмірі). берешек туындаган күн
Ескертпе

1 2 _■> 4 _ 5 61. Бірінші кезек

1)
Тиісті мерзімдік төлемдерді капитаддандыру жолымен айкындалган. өмірі мен денсаулыгына зиян келтірілгені үшін олардың алдында борышкер жауапты болатын азаматтардың талаптары ______________________Жиыны:

2) Алименттерді өндіріп алу талаптары
Жиыны:

3)
Еңбек шарты бойынша жұмыс істеген адамдарга борышкерде банкроттык туралы іс жүргізу козғалғанға дейін бір жыл алдындағы күнтізбелік он екі ай бүрын калыптаскан орташа айлыкжалакы есебінен еңбекакы және өтемакылар төлеу бойынша талаптар
Жиыны:

4)
Л

Борышкерде банкроттык туралы іс жүргізу козғалганға дейін бір жыл алдындагы күнтізбелік он екі ай бүрын калыптаскан орташа айлыкжалакы есебінен Мемлекеттік әлеуметтік сактандыру корына әлеуметтік !---------
---------

---------
----1

С .........



аударымдар бойынша берешек \

Жиыны: __ _ —

5)

Борышкерде банкроттык т\ралы іс жүргізу козғалганға дейін бір жыл алдындагы күнтізбелік он екі ай бүрын калыптаскан ортаіда айлык жалакы есебінен жалакыдан ұсталган міндетті зейнетакы жарналары. міндетті кэсіптік зейнетакы жарналары бойынша берешек
Жиыны:

6)

Борышкерде банкроттык туралы іс жүргізу козгалганға дейін бір жыл алдындагы күнтізбелік он екі ай бұрын калыптаскан орташа айлык жалакы есебінен жалакыдан ұсталган табыс салығы бойынша берешек
і

7)
Авторлык шарттар бойынша сыйакылар төлеу талаптары п...............................1 IЖиыны:Бірінші кезек бойынша барлыгы:

2, Екінші кезек

1)
Қазакстан Республикасының заңнамасына сәйкес ресімделген банкрот мүлкінің кепілмен камтамасыз етілген міндеттемелері бойынша кредиторлардың талаптары .. « . _ -і- -  -....... - .Жиыны

2)

ІніНКрО г гы к рлсімін ж\ рі І 3 V кезеңінде банкро і іыкгы баскарушының крсдиі а.іуы н з ін ж с с і п і с  іVып іаіам м15\г і \ \\̂  •> пехииаЯо09.-
н



кредиторлардың і а. іаіп ары
ЖиыныЕкінші кезек бойынша жиыны.

I)

4.

I)

Үшінші кезеісСалык және бюджетке төленетін баска да міндетті төлемдер бойынша берешек
Алматы к. Бостандык ауданы 
бойынша М КБ

5958742.00

2)

3)

4)

Салык төлеуші салык есептілігіне сэйкес есептеген, салык кызметі органы өтіп кеткен салык кезеңдері мен банкроттык рәсімі колданылған салык кезеңі үшін салыктыктексерулер нәтижелері бойынша есептеген салык жэне бюджетке төленетін баска да міндетті төлемдерді төлеу бойынша берешек

№ ДГД №-1-35.9- 09 3615 12.04.2018ж талабы. салыстыру акті. 4епзп карыз

Үшінші кезек бойынша жиыны:
Төргінші кезекАзаматтык-кұкыктык жэне езге де міндеттемелер бойынша кредиторлардың талаптары

Жиыны:Кепілмен камтамасыз етілмеген бөлігінде міндеттемелер бойынша кепілді кредиторлардың талаптары
Жиыны:Кепілді өткізуден түсетін сома мөлшерінен асатын кепілді кредиторлардың талаптары
Жиыны:Егер кепілді мүліктің бағалау кұны кепілді кредитор бірінші



1)

3)

кезектегі кредиторлардың талаптарын канағаттандыру есебіне төлеген сомамен жиынтыкта кредиторлар талаптарының гізіліміне енгізілген кепілді кредитордың талаптарынан кем болган жагдайда. айырма мөлшеріндегі кепілді мүлікті беру кезіндегі кепілді кредиторлардың талаптары
Төртінші кезек бойынша жиыны:Бесінші кезекЗалалдар, тұраксыздык айыбы (айыппүлдар. өсімпұлдар)
Алматы к. Бостандык ауданы 
бопынша М К Б

Жиыны:Еңбек катынастары банкроттык туралы іс бойынша іс жүргізу козгалганга дейін бір жылдан басталган уакыт кезеңі ішінде туындаган кредиторлардың борышкерде банкроттык туралы іс бойынша іс жүргізу козгалғанға дейін бір жыл алдындагы күнтізбелік он екі ай бүрын калыптаскан орташа айлыкжалакы мөлшерінен асатын еңбекакы жэне өтемакылар тэлеу бойынша талаптары.
Жиыны:

2184531.00

№ Д ГД № -1-35.9- 09/3615 12.04.2018ж талабы. салыстыру акті.талабы. салысгыру акті. ]
()с і VI

218-1531.00

Банкроттык туралы іс бойынша іс жүргізу козғалғанга дейін бір жылдан бастап есептелген кезеңде кызметкердің жалакысын арттыру нэтижесінде калыгітаскан кредиторлардың еңбекакы жэне өтемакылар төлеу бойынша кредиторлар талаптарының үлгаю сомасы
Жиыны:



--------------- 1--- ----

4) Талаптар кою мерзімі өткеннен кейін мәлімделген талаптар
Бесінші кезек бойынша жиыны: 8143273.00
Тізілім бойынша жиыны: 8143273,00

6. Танылмаган талаптар:
Жиыны: 1-3


