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Іікнкропмк рлсіміндегі кредиторлир талинтарыні.ім Лтідімі Т О О  «Т Э СМ » БИН 990440000197 
(таратмлатыіі борышкердін атауы/Т.Л.Ә. (бар болса))

Р/с№ Кезек, кредитордың Т.А.Ә. (бар болса)/ атауы Кредитордын жеке сэйкестендіру нөмірі/ бизнессәйкестендірунөмірі(ЖСН/БСН)

Қойылған талаптардың сомасы (тенге)
Әкімші кабылдаган шешімнің негізділігш растайтын құжаттар (атауы, күні, нөмірі), берешек туындаган кун

Ескертпе

Г і 2 4 5 6I Бірінші кезек1) Тиісгі мерзімдік төлемдерді капиталдандыру жолымен айкыидалган, өмірі мен денсаулыгына зиян келтірілгеш ушш олардың алдында борышкер жауапты болатын азаматтардын талаптарыЖиыны:2) Алимепггерді ондірігі алуталаптарыЖиыны:1 2 3 4 5 63) Еңбек шарты бойынша жумыс істеген адамдарга борышкерде банкроттық туралы іс жургізу козгапганга дежн бір жыл алдындагы күнтізбелж он екі ай бурын капыптаскан орташа айлық жалакы ессбіііен енбскакы жэне өтемақылар төлеу бойынша талаптарЖиымы:4) Борышкерде банкроттык туралы іс жургізу козгалганга дейін бір жыл апдындагы күнтізбелік оіі екі ай бурын қалыптасқан орташа айлык жалакы ессбінен Мемлекеттік әлеуметтік сакгандыру корына элеуметтік аударымдар бойынніа берешекЖиымы:Борышкерде банкроттык туралы іс журпзу козгалганга дешн бір жыл алдындагы күнтізбелік он екі ай бурын калыптасқан орташа айлык жалакы есебінен жалақыдан усталган міндетгі зейнетакы жарналары, міндетті кэсштж зейнетакы жарналары бойынша берешекЖиыны:6) Борі.ішкердс банкротгык туралы іс жүргізу қозгалганга деиш бір жыл алдындагы кунтізбелік он екі ай бурын калыптаскан орташа айлык жалақы есебшен жалакыдан усталган табыс салыгы бойыііша берешекЖиымы:7) Авторлык шарттар бойынша сыйакылар төлеу талаптарыЖи ыны: .- |1 2 з 4 -  6 іБірінші кезек бойынша барлыгы:2, Екінші кезек іі і Қазаксган Республикасының заңнамасына сэйкес рэсімделген, банкроттың мулік кепілімен камтамасыз етілген мшдеттемелер бойынша гредтжірлардын талаптары. Екіңңіі ілц<<і»\ойынша жиыны:- ТГМцііи к сЧ 4 \
і'.-
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6 817 192
07.09.2017гДополнительное Требования УГД по Медеускому р-ну г.Алматы № 1671 от 19.01.2018 г, акг снерки взаиморасчето

лени50 814 тенге Осмовной доаг 4661625теемге. пени 2155567 темге
1 Салык толсуші салық есептілігте сэйкес сссптсгем, салык кызметі органы өтіп кеткен салык кезендері мен банкроттык рэсімі колданылган салык кезеңі үшін салыктық тексерулер нэтижелері бойынша есептеген салык жэне бюджетке төленетін басқа да мшдетп төлемдерді төлеу бойынша берешекҮшінші кезек бойынша жиыны: 6 903 181

-1 Төртішлі кезек
' 1 1 Лзамагтык-күкыкгык жэне өзге де мшдеттемелер бойынша кредиторлардын талаптарыЖиыны:2) Кепілмен камтамасыз етілмеген бөлігінде міндсзтемелер бойынша кепілді кредиторлардың талаптарыЖиыны:! 3> Кетлді откізудеи түсетін сома мөлшершем асатын кемілді кредиторлардыц талаптарыі---------- 2 І 4Жиыны:4) Егер кепілді мүліктің багалау кұны кешлді кредитор бірінші кезектегі кредиторлардың талаптарын канагаттандыру есебіне төлеген сомамен жиынтыкта кредиторлар талаптарының тізілімше енгізілген кепілді кредитордың талаптарынан кем болган жагдайда, айырма молшерііідеп ксшлді мүлікті беру кезнідегі кепілді кредиторлардын тапаптарыТөртінші кезек бойынша жиыны: і1 5. Бесіиші кезек |Залалдар, тұраксыздык айыбы (айыппүлдар, осімнұлдар) Р і! Жиыиы:
! *  іі Енбек катынастары банкроттык туралы іс бойыніііа іс жүргізу козгалтанта деиш бір жылдан басталган уақыт кезещ ішінде туындатан кредиторлардын борышкерде банкроттык туралы іс бойынша іс жүрпзу қозгалганга дейш бір жыл алдындагы күнтізбелік он екі ай бұрын калынтаскан орташа айлык жалакы мөлшершен асатын еңбекакы жэне өтемакылар төлеу бойынша талаптары

!
Жиыны:

ъ Банкротгык туралы іс бойынша іс жүргізу қозгалганга дейш бір жылдан бастап есептелген кезендс кызметкердш жалакысын артгыру нэтижесіндс калынтаскан кредиторлардын ецбекакы жэме өтемакылар төлеу бойымша кредиторлар талаптарыным ұлгаю сомасы1 2 3 А 6Жиыны:4) Талаптар кою мерзімі өткеннен кейінмәлімделген талаптарБесінші кезск бойынша жиыны:Тізілім бойынша жиыны: 6 903 181
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