
Қазакстан Республикасы 
Үкіметінің 

2014 жылгы 2 шілдедегі 
№ 762 қаулысымен 

бекітілген

Нысан
2018 жылгы "__ " қыркүйек

(кредиторлар талаптарының тізілімін 
уокілетті органныц интернет-ресурсында

жариялау күні)

Банкроттық росіміндегі крсдиторлар талаптарының тізілімі 

ТОО «Віаск Соіа Тгаие», БИН 090240007961

(таратылатын борышкердің атауы/Т.А.Ә. (бар болса))

Кезек, Кредитордың жеке Қойылган Ә кіміііі Ескертпе
кредитордың сойксстсндіру талаптардың қабылдаган
Т.А.Ә. (бар 
болса)/ агауы

нөмірі/
бизнессәйкестендіру 
нөмірі (ЖСН/БСН)

сомасы (теңге) шсшімнің
негізділігін
растайтын
қүжаттар
(атауы, күні,
нөмірі),
бсрешек
туындагап
күн

2 3 4 5 6

1. Бірінші кезек 

1) Тиісті мерзімдік
төлемдерді 
капиталдандыру 
жолымен 
айқындалган, 
өмірі мен 
денсаулығына 
зиян кслтірілгені 
үшін олардың 
алдында 
борышкер 
жауапты болатын 
азаматтардың



талаптары

Жиыны:

2) Алимснттерді 
өндіріп алу 
талаптары

Жиыны:

3) Еңбек шарты 
бойынша жұмыс 
істеген адамдарга 
борышксрдс 
банкроттық 
туралы іс жүргізу 
қозгалғанға дейін 
бір жыл 
алдындагы 
күнтізбелік он екі 
ай бұрын 
қалыптасқан 
орташа айлық 
жалақы ессбінсн 
еңбекақы жэне 
өтемақылар төлеу 
бойынша 
талаптар

Жиыны:

4) Борышкерде 
банкроттық 
туралы іс жүргізу 
қозгалганга дейін 
бір жыл
алдындағы 
күнтізбелік он екі 
ай бүрын



қалыптасқан
орташа айлық
жалақы есебінен
Мемлекеттік
әлеуметтік
сақтандыру
қорына
элеуметтік
аударымдар
бойынша берсшск

Жиыны:

5) Борышкерде 
банкроттық 
гуралы іс жүргізу 
қозгалғанга дейін 
бір жыл 
алдындагы 
күнтізбелік он екі 
ай бұрын 
қалыитасқап 
орташа айлық 
жалақы есебінен 
жалақыдан 
үсталган міндетті 
зейнетақы 
жарналары, 
міндетті кәсіптік 
зейнетақы 
жарналары 
бойынша берешек

Жиыны:

6) Борышкерде
банкроттық
туралы іс жүргізу
қозгалганга дейін
бір жыл
алдындагы
күнтізбелік он екі



ай бұрын 
қалыптасқан 
оргаша айлық 
жалақы есебінен 
жалақыдан 
ұсталған табыс 
салыгы бойынша 
берешек

Жиыны:

7) Авгорлық
шарттар бойынша 
сыйақылар төлеу 
талаптары

Жиыны:

Бірінші кезек
бойынша
барлыгы:

2. Екінші кезек

1) Қазақстан
Республикасының
заңнамасына
сәйкес
ресімделген
банкрот мүлкінің
кепілмен
қамтамасыз
етілген
міндеттемелері
бойынша
кредиторлардың
талаптары



Жиыны

2) Банкроттық 
рәсімін жүргізу 
ксзеңінде 
банкроттықты 
басқарушының 
кредит алуы 
нәтижесінде 
туындаған 
кредиторлардың 
талаптары

Жиыны

Екінші кезек 
бойынша жиыны:

3. Үшінші кезек

1) Салық және 
бюджетке 
төленетін басқа
да міндетті
толсмдср 
бойынша берсшск

Алматы қаласы 101 943 934,39 28.07.2017 ж. Негізгі
Босгандық теңге 11.09.2018 ж. қарыз
ауданы бойынша 
мсмлекеттік 910740000044

салысгырын
тексеру

56 946 
127,62

кірістер актісі. тецгепі
депаргаіуіенгі, қүрайды
Алматы қаласы Борыш 2016 Өтемақы

жылдың 14 -44 279
кыркүйегінде 555,77
қүрылды. тецге,
2011 жылы Айыішүл

2) Салық толсуші 
салық 
есептілігіне

қосьшша -718251  
декларацин тецге 
нәгижесінде.



сәйкес есептеген, 
салық қызметі 
органы өтіп 
кеткен салык 
кезеңдері мен 
банкроттык
росімі
қолданылган
салық кезеңі үшін
салықтық
тексерулер
иэтижслері
бойынша
есептеген салық
және бюджетке 
төленегін басқа 
да міндетті 
төлемдерді толеу 
бойынша берешек

••

Үшіпші ксзек 
бойынша жиыны:

101 943 934,39 
теңге

4. Төртінші кезек

1) Азаматтық- 
қүқықтық жэне 
өзге де
міндеттемелер
бойынша
кредиторлардың
талаптары

Жиыны:

2) Кепілмен
қамтамасыз
етілмеген
болігінде
міндеттемелер
бойынша кепілді
кредиторлардың



талаптары

Жиыны:

3) Кепілді өткізуден 
түсетін сома 
мөлшерінен 
асатын кспілді 
кредиторлардың 
талаптары

Жиыиы:

4) Егер кепілді
мүліктің багалау
қүны кепілді
кредитор бірінші
кезектегі
кредиторлардың
талаптарьш
қанағаттандыру
есебіне төлеген
сомамен
жиынтықта
кредиторлар
талаптарының
тізіліміие
енгізілген кепілді
кредитордың
талаптарыпан кем
болған жағдайда,
айырма
молшеріндегі
кеиілді мүлікті
беру кезіндегі
кепілді
кредиторлардың
талаптары



Тортінші кезек 
бойынша жиыны:

5. Бесінші кезек

1) Залалдар, 
тұрақсыздык 
айыбы
(айыппүлдар,
осімпүлдар)

Жиыны:

2) Еңбек
қатынастары 
банкропық 
туралы іс 
бойынша іс 
жүргізу
қозгалғанға дейіп 
бір жылдан 
басталган уақыт 
кезеңі ішінде 
туындаган 
кредиторлардың 
борышкерде 
банкроттық 
туралы іс 
бойынша іс 
жүргізу
қозгалганга дейін 
бір жыл 
алдындагы 
күнтізбелік он екі 
ай бүрын 
қалыптасқан 
орташа айлық 
жалақы 
мөлшерінен 
асатын еңбекақы 
жэне отемақылар 
төлеу бойынша 
талаптары.



3) Банкроттық 
туралы іс 
бойынша іс 
жүргізу
қозғалғанга дейін
бір жылдан
бастап есептелген
кезсңде
қызметкердің
жалақысын
арттыру
нэтижесінде
қалыптасқан
кредиторлардың
еңбекақы жэне
өтемақылар толеу
бойынпіа
кредиторлар
талаптарының
үлгаю сомасы

Жиыны:

Ж и ы ііы :

4) Талаптар қою 
мерзімі өткеннен 
кейін
мәлімделген
талаптар

Бесінші кезек 
бойынша ж и ы ііы :



6. Танылмаган 
талагітар:

Жиыны:

Әкімші

Бапкропы к  
«ІЗІаск Со1(1 Тгасіе»

(борышкердіц ата

Жалгасбаев А.Б.

а)) (қолы) (Т.А.Ә. (бар болса))

М.О. (бар болса)


