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Ж оқ оорыш кер Ь анкроттм к «нді|іісіік іс қо іГ іілм аг;ііі |мсіміндегі крелнт»рл»|і ти л п тл р ы н м ң  тічілімі 
С ІІ "К уры лы с-С гяр" Ж луапкерш ілігі шсктсулі серіктестік

Р/с
-V*

Кеіек. крелнтордын Т.А.Ә. (бар болсп)/ лтлуы

Креднгордмн жекс 
саіікестепдіру номірі/ 
бн шес сәйкестенліру 
номірі (Ж СН /БСН )

Қойылган таляптарды н 
сомасм (тенге)

Әкімш і кабы лдаган шешімнін 
негізділіпн растайтын күжаітлр 

(атауы, күні. номірі), берешск 
іуы идаган  күн

Ескертпе

1 2 3 4 5 6
1 Бірінші ксіек

1)
Тпісті мерзімдік төлемдерді капитапдандыру жолымен айқындалган. омірі мен 
денсаулыгына аияі* келтірілгені ушін олардын алдында борышкер жауапты 
болатын ачамат тардың талаптары

Ж им нм :
2) Л.іпменттерпі ендірім іыч' галаптары

Ж і і ы і і ы :

3)

Енбек шарты бонынша жұмыс істеген іідамдарга борышксрде банкроттык 
іуралы іс жүргізу козгалганга денін бір жыл алдындагы күн-гізбелік он екі аіі 
бурын қалыптасқан орташа аГілық жалакы есебінсн енбекақы және 
огемакылар төлсү бонынша талаптар

Ж і і ы і і ы : .

4)

Борышкерде банкріуггық туралы іс жүрпзу козгалганга денін бір жыл 
алдындагы күнтізбелік он екі ан бүрын қалыптасқан орташа айиық жалақы 
есебінен Мсмлекеттік алеуметтік сақтандыру корына әлсумсггік аударымдар 
соиынша бсрешек

Ж иы ны :

5)

Борышкерле банкротіык туралы іс ж ү р т у  козгалганга дейін бір жыл 
алдындагы кунтізікмік он екі аіі бұрын кішынтаскан орташа анлык жалакы 
есебінен жалақыдан үсталган мшдетті зеннстақы жарналары. міндетті кәсн тк  
зеГінетақы жарналары бопынша берешек

Ж нм ны : -

6)
Борышкерде банкроттык туралы іс жүргізу козгалганга деііін бір жыл 
алдындпгы күнтізбелік он екі аіі оұрын қалыптасқан оргаша аіілық жалақы 
ссебінен жалақьман усгалған габыс салыгы бойынша берешек

Ж і і ы і і ы :

7) Авторлық шартгар бонынша сыйақылар іолеү талаптары
Ж им нм :

Біцінші кезек бонмніііа Гнщлыгы: -

2 Екінші ксчгк

1)
Қазақстан Республикасының іакнамась.на сәйкес рәсімделген. банкроттың 
мүлік кеішіімен камтзмасы.ч етшген міндеттемслер бойынша креднторлардың 
тішашары

Екінші кезек ГніГімишя жиынм : -

.5 Үшінші кечек

1) Салык және бюджетке теленетін басқа да міндетгі толемдер бойынша берешек

Алматы к Медеч- аүдыны Бойынша Мемлекеттік Кірістер Басқармасы 910740000123 950 0«>4 171.00 12 10 2016 ж. талапт&рына сәіікес Негізгі карыс
.-Аиматы қ Медеу аудыны Боііынша Мсмлекетпк Кірістер Басқарм.чсы 910740000123 606 043 822.00 12 10.2016 ж. талаптарына сәйкес нсімпулдар
Алматы қ Меде\' аүяыны Бойынша Мемлекеттік Кірісгер Баскармасм 910740000123 396 336 244.00 ! 2 10.2016 ж. талаптарына сәйкес айыппүл

2)

Салық толеуші салық сссптілігіне сәічкес есептегсн. сапық қызметі органы етш 
кегкен салык кезендері мен банкрогтық рәсімі қолданылгак салык кезеңі үшін 
салыктык тексерулер нәтнжелері бойынша есептсген салык және бюджстке 
толенеин баска да міндетті юлемдерді тапсу бонынша берешек

Ушіішіі кечск иоііыііша жиынм: 1 952 474 237,00
1 Тортінші кечск

І>
Азаматтық-күкықтык және озге де міндеттемелер бонынша кредиторлардың 
талаптары

Ж им нм : 0

2)
Кепілмен қамтамасыз етілмеген боліпнде міндеттсмслер бойынша кепілді 
кроді іторлардын тапа п тар ы

Ж нм нм : 0

я
Келілді өткіэуден тусетш сомл мөлшсрінен асатык келілді кредиторлардык

Ж им нм :

4)

Егер кепілді мүліктің багалау кұны кепілді кредитор біршші кезектегі 
крслиторлардың тапаптарын каиагаттандыру сссбіне іолеген сомамен 
жнынтықта креднторлар талаптарының тізіліміне енгізілген кепілді 
крсднтордыц талаптарынан кем болган жагдайда. анырма молшеріндегі 
кепідді мүлікті беру кезінлсгі кеіндді креднторлардың тшіаптары

Тортінші кечек боймніна ж ныны: 0
5 Бесіішіі кечек

1) '.Тиішшар. турақсыздық аиыбы (аііыппулдар. осімнүлдар)
Ж пыиы:

2)

Ечбек кагынастары банкротгық ілралы іс бойынша іс ж ү р т у  қозгалганга 
дейін бір жылдзн басгАлған уақыт кезені ішінде туындапш кредпторлардын 
борышкерде банк|х»ттық туралы іс бонынша іс жүрпзу козгалганга дейін бір 
жыл алдындагы күнпзбелік он екі аГі бүрын қалыптаскан ортаиіа анлық 
жаыакы мөлшерінсн асаш н еибекақы және өтемақылар толеу бонынша 
талаптары.

"АТФ Баик" АҚ 951149999151 22 566 852 438,70

12.05.2005 ж №  2К063-2005.
26.10.2006 ж №  2 К І83-2006.
14 02 2007 ж. №  2К029-2007 
негічдсмелік келісімдеріне сайкес

Мерчімі өткен 
негізгі қарыс

"ЛТФ Банк" АҚ 951149999151 3 091 957 207.70

12 05 2005 ж. №  2К063-2005.
26 10 2006 ж № 2К 183-2006.
14 N2.2007 ж №  2К029-2007 
негіздемелік келісімдеріне сәйкес

Мерзімі өткен 
сыйакы

Ж нм нм : 25 658 809 646.40

»)

Банк-роттық туралы іс бонынша іс жургіэу қозгалганга дейін бір жылдан бастап 
есептелген кеіеңде қызметкердін жалақысын арттыру натшкесінде 
қалыптасқан кредиторлардын енбекақы жане етемакылар телеу бойынша 
крелнторлар талаптарының улғаю сомасы

Ж пы ны :
4) Талаптар кою мср:Лмі откеннен кенін малімделген талаптар

"Астана-Интеротель” ЖІЛС 940240000379 2 2.33 259 575,09
30.06.2016 ж Алматы каласынын №  2 
Медеу ауданынын сотының Үкімі

Бесінші кеіек- бонмніп.і ж іімны: 2 233 259 575.09
Тізілім бонынша жнмнм: 29 844 543 458.49

6 'Ганылмаган талаптар:

Ж ны ны :

('I I "Курһиімс-Сглр" ЖІІІС 
б іінкроггы к блсклрушы

Давлеткллнев А. X.


