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ТрсбоВП>«І1!І граждян. псрсд которыми должннк нссст 
отвсгствснность •■л іф пмснсңііс врсда жіпннн ■цр и аы а^-

Трсбовлния по в іыскаіііио алнмснтов

Очс|)с.іі.,ФИО (ііріі ■і]і.ііі|ііііі)(ііаіімсін>ваіінс ісрс.чіпо|иіа

Исриан «>чсінуіі.

Иттл ц;

IIііп о:
Трсбоіиіння по оплатс трудв н вып іатс ко.мпснсацнй лииа.м. 
оаботавшпм по тіл .цжому договору. іп расчігг.і____________

ІІІОІО
Задолжсмность но соиилльныя огчис.кнням в 
Государствснныіі <|юнд соцнЛлыіого стрлховання ігі расчста 
срсднсиосячнон іаработноіі плпты. сложибшсйся у должннка 

гснадцатъ колсндариых мссицсв. прсдшсствующих одному 
год\ до оотбуждсния проіпводства по дслу о банкротствс

ІІніго:
ЗадО.іжснность по удержанным іп  -лрэйотноіі платы 
обятагельным пснснонным втнослм.обя іаіслыіым 
Ж^І!£€с«іонлльнь;.идіаіст;і1»‘НУ! в-іно;ам. Ю  о аст ііі.

'Задолжс-нность ио удсржанному іі! іаработлнноіі нлаты 
подоходиому нллогу іп расчста срсднсхіссячноіі таработной 
іиагн .л: тоиінвщгіііці.) д р л -кіінкі) м двсні

Трсбовлння по выплатс воінлграждснпіі по авюрсыім

Чттіги іін исриоіі очсріуін:
Г» і орая очсрсді.

Трсбованнн крсдиторов по обяютсльству. обсспсчснному 
іялогом нмушссіва банкротл. пформлсііным в соогвстсгвни с 
іаконодятсльством Рссиубликн Катахстан

Игог» ііп вгороіі очсрс.ні:
ТрСГІ.И НЧС|Н‘.'И.

!(лдолжсніюсгь по налогам н другн.м обячатслыіым платсжам 
в бюджст____________________________________________
ГУ у г Д п о  Мсдгускому р-н

ГУ УГД по Мсдсускому р-ну

ГУ УГД гіо Мсдсускому р-ну

Злдалжениоегъ по упллтс налоюв іі другнх обятатслыіых 
платсжсіі в бюджет. нсчнслснная должннком сог.іасио 
на.-оі оноіі отчстносгн. начнсдсинач оогоном нллоговоіі

Иттіги III) цкм ілчі и,ісрс.ІиI:
Чім исртан «>чур<- іі.

Трсбов.дния креднгоро» по гражданско-правовым 
іатсльсгвам ________________________________

Трсбовлння талоговых крслпоров по обя !атсльсгв> в частн. 
нс ічнхпсчсніюіі талогом______________________________

АО "АТФ Банк"

АО "АТФ Банк"

Трсбовлним йлоговых крсднгоров. арсвыішііощпе рао
Ш ОГ.Д_______________

Итчнч:___________
Трсбовоннн талоговых крсднгороо прн ікрсдачс •іалогового 
имущсствл в ратмере |>;пннцы в случас. сслн оценочная 
стоіімость талогового ниушссгва мсньшс. чсм трсбовлння 
талогового крсдшора. включснныс в рсгстр трсбованпіі 
крадитироіі н совокупностн с суммоіі. уплачснііой «ілоговым 
крсднтором в счст удов.ктворсння трсбованніі крсднторов 
псрвоіі очсрсдн

11ГПІ0 Ііо чет ср т о іі очсрс.ні:
П н і .ін нчсре.и.

Убыткп. інлстоііки іііпрлуы. пснп)
И гнгн:

Т|!сГіовониіі крсдіпоров по оилате груда и выпллтс 
компсіісациіі. трудояыс ОТНОШСНІІЯ с которымн вотннкли в 
тсчснпс псріюда врсмсни. начнная с одного года до 
вотбуждсния нрон тодствл по дслу о бпнкроюгвс. 
ііргвышлющпс ратмср срсдігсмссячноіі кіработноіі пллты. 
сложив-шсііся у должиика 'іа Двснадиатъ кллендлрных мссяисв. 
прсдшссгвующнч одному году до вотбуждсння проіпводстікі 
по дслу о банкротствс

Иіогн:
Суммы увсличсппіі ірсбовашііі крсднторов по опллтс труда іі 
пып.тагх- компснсацнй. обраювавшиіхя в рстультотс 
повышсння іііработиоіі п.таты работннка в псриод, 

тііслясмыіі, начиная с одного года до воібужденіні 
пронтводства по дс.ту о банкіхігсівс_____________________

И іі
Трсбонання. іаявдснныс послс нстсчсшія срока 
предья в.тснші _________________________________

ТОО "Лс та на • И н тсротсл ь *

Итоги н«> тг щ іі нчсредіі:

Нспрігчнанные гоебавания
Н'тіііті іш р т т р у :

Иіілніііілуялі.ііі.ііі
идічііііфііісацнніин.ііі

ііомср/бннісс-
и. ісігги«|нік':іі ііі(>і і ііы іі нсн м ср 

іИИПТ.ИИі крслш ора

( умма іірс.іыін.тсііін.п 
ірсГкіііанніі (тснгс)

ЧІИ740(НІ0І23

УЮ7400110123

0.00

Днкумснті.і. нодтнсржлякинмс 
«ібіісжшаініік,т і. іірііннгні н 
гідмніінст|>ат»|мім рспісііни 

(ііаіімсііинаннс, д ага , ітм ср ) . ц» га 
інглііікіінвсііпи тадн.тжсііностіі

ІІріімсчанііс

606 043 822,00

3‘Х» 336 244.00

I ‘)52 47Д 237.(И)

‘>5114У99УІ5І

95ІІ4‘>*ті5І

94024ІЮІ Ю.379

22 566 852 438.70

1 091 957 207.70

5 658 809 646.40

25 658 80*1 616.10

Акг свсркп раСЧСІОЙ по состоямию
на 12 III 2016 г __________________
Акт свсркн расчегов ио состпянию 
на І2.Ю 2016 г__________________
Акт свсркн расчстов гю состоянию 
на 12 10 2016«__________________

Рампчныс соглашения К- 2КОГ>3- 
200.4 от 12 05.2005 г . Да 2К183-
2006 ог 26 10.2006 г.. №  2КП29-
2007 от 14,02.2007 г
Рамочныс сог.іашсніія №  2К063- 
2005 от 12.05 2005 . 2К183-
20ІК. оі 26Ю  2006 г. 2К02У-,
2007 от 14.02 2007 і.

2 233 259 .575,09
ГІрнгопцр Раііонного суда Х«2 
Мсдсуского раііона г.Алматм от 
30.06.16 Г. __________________

2 233 259 575.Н9
29 844 543 458.49

ІИтраф

Просрочснныіі схтювноіі до.тг

Просрочсинос во інлграждсшк

Г>амк|іоміі.ііі уііранднііііңіііі 
ТОО СП "Һ уры ды с-С іар" Дан.ісгка.інсн А. X.


