
Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің

02.07.2014 № 762қаулысымен 
бекітілген

Банкроттық рәсіміндегі-
«Астана қаласының өңірлік қаржы отралығы рейтинг агенттігі» АҚ-ының кредиторлар 

талаптарының тізілімі

Р/с
№

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

і

Кредитордың
жеке

сэйкестендіру
нөмірі/
бизнес

сэйкестендіру
нөмірі

(ЖСН/БСН)

Қойьшған
талаптардың

сомасы
(теңге)

Әкімші 
қабылдаған 
шешімнің 

негізділігін 
растайтын 
қүжаттар 

(атауы, күні, 
нөмірі), 
берешек 

туындаған 
күн

Ескерті

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 
талаптары

. . .

Жиыны:
2) Алименттерді өндіріп алу 

талаптары
. . .

Жиыны:
1 2 3 4 5 6

3) Еңбек шарты бойынша жұмыс 
істеген адамдарға борышкерде 
банкроттық туралы іс жүргізу 
қозғалғанға дейін бір жыл 
алдындағы күнтізбелік он екі 
ай бүрын қалыптасқан орташа 
айлық жалақы есебінен 
еңбекақы және өтемақылар
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төлеу бойынша талаптар
...

Жиыны:
4) Борышкерде банкроттық 

туралы іс жүргізу қозғалғанға 
дейін бір жыл алдындағы 
күнтізбелік он екі ай бұрын 
қальттасқан орташа айлық 
жалақы есебінен Мемлекеттік 
әлеуметтік сақтандыру қорына 
әлеуметтік аударымдар 
бойынша берешек

...
Жиыны:

5) Борышкерде банкроттық 
туралы іс жүргізу қозғалғанга 
дейін бір жыл алдындағы 
күнтізбелік он екі ай бұрын 
қалыптасқан орташа айлық 
жалақы есебінен жалақыдан 
ұсталған міндетті зейнетақы 
жарналары, міндетті кәсіптік 
зейнетақы жарналары бойынша 
берешек

...
Жиыны:

6) Борышкерде банкроттық 
туралы іс жүргізу қозғалғанға 
дейін бір жыл алдындағы 
күнтізбелік он екі ай бұрын 
қалыптасқан орташа айлық 
жалақы есебінен жалақыдан 
ұсталған табыс салығы 
бойынша берешек

...
Жиыны:

7) Авторлық шарттар бойынша 
сыйақылар төлеу талаптары

...
Жиыны:

1 2 3 5 6
Бірінші кезек бойынша 
барлығы:

'X,. „п>»ое V',-* / і рн' ү*

і З _________
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2. Екінші кезек
1) Қазақстан Республикасының 

заңнамасына сәйкес 
рэсімделген, банкроттың мүлік 
кепілімен қамтамасыз етілген 
міндеттемелер бойынша 
кредиторлардың талаптары

...
Екінші кезек бойьшша жиыны:

3. Үшінші кезек
1) Салық жэне бюджетке 

төленетін басқа да міндетті 
төлемдер бойынша берешек

1

2) Салық төлеуші салық 
есептілігіне сэйкес есептеген, 
салық қызметі органы өтіп 
кеткен салық кезеңдері мен 
банкроттық рәсімі 
қолданылған салық кезеңі үшін 
салықтық тексерулер 
нэтижелері бойьшша есептеген 
салық жэне бюджетке 
төленетін басқа да міндетті 
төлемдерді төлеу бойынша 
берешек

...
Үшінші кезек бойынша 
жиыны:

4. Төртінші кезек
1) Азаматтық-құқықтық жэне өзге 

де міндеттемелер бойынша 
кредиторлардың талаптары

1
«Қазақстан Республикасының 
Үлттық Банкі» РММ

БСН-
941240001151

270 000 000, 
00 тенге

/ і Я !

Сұраныс хат 
11.10.18 ж. 
№33-10- 
09/6209, 
Келісім 
шарт №364 
28.07.2015ж. 
Салыстыру
ақтгсК\\

агситгтво
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2 «Қазақстан Ұлттық Банкінің 
Банктік сервис бюросы» АҚ.

БСН960440000
538

395 318,64 
тенге

Сұраныс хат 
№48/1120 
09.10.18 ж„ 
салыстыру 
актісі

3 «Қазақстан Республикасы 
Ұлттық Банкінің қызметін 
қамтамасыз ету орталығы 
акционерлік қоғамы»

і

БСН
110340003611

454 462,11 
тенге

Сүраныс хат
№05-14/1575
19.10.2018
ж.Делісім
шарт
№99ЦОД
14.03.18ж„
Салыстыру
актісі

Жиыны 270 849 780, 
70 тенге

2) Кепілмен қамтамасыз 
етілмеген бөлігінде 
міндеттемелер бойынша 
кепілді кредиторлардың 
талаптары

3) Кепілді өткізуден түсетін сома 
мөлшерінен асатын кепілді 
кредиторлардың талаптары

. . .

1 2 3 4 5 6
Жиыны:

4) Егер кепілді мүліктің бағалау 
қүны кепілді кредитор бірінші 
кезектегі кредиторлардың 
талаптарын қанагаттандыру 
есебіне төлеген сомамен 
жиынтықта кредиторлар 
талаптарының тізіліміне 
енгізілген кепілді кредитордың 
талаптарынан кем болған 
жағдайда, айырма 
мөлшеріндегі кепілді мүлікті 
беру кезіндегі кепілді 
кредиторлардың талаптары

. . .

Төртінші кезек бойынша 
жиыны: //  . 

---------- .11.г  ---- Ыі—

270 849 780, 

_______

«
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Азаматтық құқықтық және өзге 
де міндеттемелер бойынша 
кредиторлардың талаптары

1) Бесінші кезек

«Қазақстан Республикасының 
Үлттық Банкі» РММ-

БСН
941240001151

116 100,00 
тенге

Сұраныс хат
11.10.18 ж.
№33-10-
09/6209,
Келісім
шарт №364
28.07.2015ж.
Салыстыру
актісі

Жиыны: 116 100,00 
тенге.

2) Еңбек қатынастары
банкроттық туралы іс бойынша 
іс жүргізу қозғалганға дейін бір 
жылдан басталған уақыт кезеңі 
ішінде туындаган
кредиторлардың борышкерде 
банкроттық туралы іс бойынша 
іс жүргізу қозғалғанға дейін бір 
жыл алдындағы күнтізбелік он 
екі ай бұрын қалыптасқан 
орташа айлық жалақы 
мөлшерінен асатын еңбекақы 
жэне өтемақылар төлеу 
бойынша талаптары.

Жиыны:
3) Банкроттық туралы іс бойынша 

іс жүргізу қозғалғанға дейін бір 
жылдан бастап есептелген 
кезеңде қызметкердің
жалақысын арттыру
нәтижесінде қалыптасқан 
кредиторлардың еңбекақы 
жэне өтемақылар төлеу 
бойынша кредиторлар
талаптарының үлғаю сомасы

и
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...
1 2 3 4 5 6

Жиыны:
4) Талаптар қою мерзімі өткеннен 

кейін мәлімделген талаптар
...

Бесінші кезек бойынша 
жиыны:

116 100,00 
тенге.

Тізілім бойынша жиыны: 270 965 880, 
75 тенге.

6. Т анылмаған .талаптар:
....

Жиыны:

Әкімші 
02.11.2018ж.

Абилкайыров А.Н.


