
Б ан кротты к ондірістік ісініц рәсіміндегі кредиторлар талаптары н ы н  тізілімі 

«2ЦМ А Епіегргізез» Ж ауапкериіілігі шектеулі серіктестік

Р/с
№ Кезек, кредиторлын Т.А.Ә. (бар болса)/ атауы

Кредитордын ж еке 
сэйкестендіру 
нөмІрі/ бизнес 
сәйкестендіру 

нөмірі (Ж СН/БСН)

Қойылган талаптарды н 
сомасы (теңге)

Әкімші кабы лдаған шешімнін 
негізділігін растайты н 

кұж аттар  (атауы , күні, нөмірі), 
берешек туы ндаган күн

Ескертпе

1 2 3 4 5 6
1 Бірінші кезек

1)

Тиісті мерзімдік төлемдерді капиталдандыру жолымен 
айкындалган, өмірі мен денсаулыгьгаа зиян келтіршгені үшін 
олардың алдында борышкер жауапты болатын азаматгардын 
талаптары

Ж иы ны :

2) Алимснттерді өндіріп алү татаптары

Ж иы ны :

3)

Енбек шарты бойынша жұмыс істеген адамдарға борышкерде 
банкроттық туралы іс жүрпзу қозғалғанға дейін бір жыл 
алдындағы күнтізбелік он екі ай бұрын калыптасқан орташа 
айлық жалақы есебінен еңбекақы және өтемакылар төлеу 
бойынша татаптар

Ж иы ны :

“ >

Борышкерде банкроттық туралы іс жүргізу қозғалғанға дейін бір 
жыл апдындағы күнтізбелік он екі ай бұрын калыптаскан орташа 
айлық жалақы есебінен Мемлекеттік әлеуметтік сактандыру 
корына әлеуметгік аударымдар бойынша берешек

Ж иы ны :

5)

Борышкерде банкроттық туралы іс жүргізу козгалғанға дейін бір 
жыл алдындагы күнтізбелік он екі ай бұрын калыптаскан орташа 
айлык жалақы есебінен жалақыдан ұсталған міндетті зейнетакы 
жарналары, міндетті кәсіптік зейнетакы жарналары бойынша 
берешек

Ж иы ны :

6)

Борышкерде банкроттық туралы іс жүргізу қозгалганға дейін бір 
жыл алдындағы күнтізбелік он екі ай бұрьга қалыптасқан орташа 
айлық жалақы есебінен жалакыдан ұсталған табыс салығы 
бойыниіа берешек

Ж иы ны :
7) Авторлық шарттар бойынша сыйақылар төлеу талаптары

Ж иы ны :
Бірінші кезек бойынша барлы гы :

2 Екінші кезек*

і)
Казақстан Республикасының заңнамасына сэйкес рәсімделген, 
банкроттың мүлік кепілімсн қамтамасыз етілген міндеттемелер 
бойынша кредиторлардың талаптары

Е к і н ш і  к е іе к  б о н ы н ш а  ж и ы н ы :

3 Үшінші кезек

і)
Салық жэне бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер 
бойынша берешек

Ж иы ны :

2)

Салык төлеуші салык есептілігіне сәйкес есептеген, салык 
кызметі органы өтіп кеткен салық кезендері мен банкроттык 
рәсімі қолданылған салык кезеңі үшін салыкгық тексерулер 
нәтижелері бойынша есептеген салык жэне бюджетке төленетін 
басқа да міндетгі төлемдерді төлеу бойьгаша берешек

Үшінші кезек бойынша ж иы ны :
4 Төртінші кезек

і)
Азаматтық-құқыкгық және өзге де міндеттемелер бойынша 
кредиторлардың талаптары

*КгаЛ Тга(1е ОізІгіЬиІіоп" ЖШС 090 540002 812 7 800.00
28.04.2018ж. Талап арызына 
сәйкес

Ж иы ны : 7 800,00

2)
Кепілмен камтамасыз стілмеген бөлігінде міндеттемелер 
бойынша кепілді кредиторлардың талаптары

АО "Казрі Вапк" 971 240 001 315 6 203 070,66
27.04.2018ж. Талап арызына 
сәйкес

Ж иы ны : 6 203 070,66

3)
Кепілді өткізуден түсетін сома мөлшерінен асатын кепілді

Ж и ы і і ы :



4)

Егер кепшді мүліктін багалау күны кепілді кредитор бірінші 
кезектеп кредиторлардьш талаптарын қанагаттандыру есебіне 
төлеген сомамен жиынтыкта кредиторлар талаптарының 
тізіліміне енгізілген кепйіді кредитордың талаптарынан кем 
болған жагдайда, айырма мөлшеріндегі кепілді мүлікті беру 
кезіндегі кепілді кредиторлардык талаптары

Төртінші кетек бойынша ж иы ны : 6 210 870,66
Бесінші кезек

1) Залалдар, тұраксыздық айыбы (айыппұлдар, өсімпұлдар)

АО "Казрі Вапк" 971 240 001 315 3 097 576,56 27.04.2018ж. Талап арызына 
сәйксс

Ж иы ны : 3 097 576,56

2)

Еңбек қатынастары банкроттық туралы іс бойынша іс жүргізу 
козғалганға дейін бір жылдан басталган уақыт кезеңі ішіндс 
туындаған кредиторлардың борышкерде банкроттық туралы іс 
бойынша іс жүргізу қозгалғанга дейін бір жыл алдындагы 
күнтізбелік он екі ай бұрын қалыптасқан оргаша айлық жалакы 
мөлшерінен асатын еңбекақы және өтемақылар төлеу бойынша 
талагттары.

Ж иы ны :

3)

Банкроттық туралы іс бойынша іс жүргізу козгалғанға дейін бір 
жылдан бастап есептелген кезенде қызметкердің жалақысын 
арттыру нәтижесінде калыптаскан кредиторлардын еңбекақы 
және өтемақылар төлеу бойынша кредиторлар талаптарынын 
ұлгаю Сомасы

Ж иы ны :

4) Талаптар кою мерзімі өткеннен кейін мәлімделген талалтар

Бесінші кезек бойынша ж иы ны : 3 097 576,56
Тізілім  бойынша жиыны: 9 308 447,13

6 Танылмаған талаптар:

Ж иы ны :

Б анкротты к баскаруш ы 
«21М А Еп(егргі$е$» ЖШС

Ж аксыберген А.Ж.


