
ТіурЖолСтрой» Ж Ш С банкроттык өнлірістігі бойынша кредиторлар талаптарынык тізілімі

2018жЛ0.О5.санкес

Р/с
.V; Кеіск, крслигордын Т .А .Ә . (бар болса)/ атауы

Кредитордың жеке 
сәйкестендіру но.мірі/ 
бизнес сәйкестендіру 

нөмірі (ЖСН/БСН)

Қоймлган 
талаптарлмн 

сомасы (тенгс)

Экі.мші кабыпдаган иіешімнін 
негізділігін растайтын күжаттар 

(атауы, күні, номірі), берешек 
туындаган күн

Ескертпе

1 2 3 4 5 о і1 Бірінші кезек

і)
'Гиісті мерзімдік төлсмдсрді капиталдандыру жолымен айкындапган, емірі 
мен денсаулығына зиян келтірілгені ушін олардыц алдында борышкср 
жауапты болатын азаматтарлын талаптары

Жиыны:2 ) Алименттерді өндіріп алу талаптары
Жиыны:

3)

Енбск шарты бойынша жұмыс істеген адамдарға борышкерде банкрогтык 
туралы іс жургізу козғалганга дсйін бір жыл алдындағы күнтізбелік он скі ай 
бұрын калыптаскан орташа айлык жалакы есебінен енбекакы жәнс 
өтемақылар төлеу бойынша талаптар

Байұзакұлы Н. 830214301936 130 289,00 20І7ж.15.06 талап арызы, жалакы 
жәапі анықтама, ХҚКО сыгындысы

2017ж.30.11 шыгыс 
кассалык ордермен толық 
төленді

Мутафасва Л. Т. 830214301936 110 127,00 2017ж 15 06 талагі арызы, жалакы 
жәйлі анықтама, ХҚКО сыгындысы

2017ж 30 11 шыгыС 
кассалык ордермен толық 
телснді

І Іурланкызы С. 891229401165 80 289,00 2017ж 15.06 тапап арызы, жалакы 
жәйлі анықтама, ХҚКО сыгындысы

20І7ж.30.11 шыгыс 
кассалык ордер.мен толық 
төленді

Ж ііы ны : 3 2 0  705 5 2 0  705
4)

Борышкерде банкротгык туралы іс жургізу козғалғанға дсйін бір жыл 
алдындагы күнтізбелік он екі ай бұрын калыптасқан орташа айлық жалакы 
сссбінен Мемлекетгік әлеуметтік сақтандыру корына әлеуметтік аударымдар 
бойынша бсрсшск

Жиыны:

5)

Борышкерде банкроттык туралы іс жүргізу козгалганға дейін бір жыл 
алдындагы күнтізбелік он екі ай бұрын калыптаскан оргаша айлық жалакы 
есебінен жалакыдан ұсталган міндетті зейнетакы жарналары, міндетті 
кэсіптік зейнетакы жарналары бойынша берешекЖ и ы і і ы : .

6 )
Борышкерде банкротгық туралы іс жүргізу қозғалганга дейін бір жыл 
алдындағы күнтвбелік он екі ай бұрын калынтаскан орташа айлык жалакы 
есебінсн жалакыдан ұсталган табыс салығы бойынша берешекЖ и ы і і ы :

7) Авторлык шарттар бойынпіа сыйакылар төлеу талаптары
Жиыиы:

Бірінші ксзск бойынша барлығы: .2 Бкінші кеіек

п
Казақстан Рсспубликасынын заннамасына сәйкес рәсімделген, банкроттын 
мүлік кешлімсн камтамасыз етілген міндеггемелер бойынша крсдиторлардыц 
талаіггары

Екінші кезек бойынша жиыны: .
3 Үшінші ксзск

0 Салық жэие бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша 
берешск

2 )

Салық толсуші салық есептілігіне сәйкес есептсген, салык кызметі органы 
отіп кеткен салық кезендері .мен банкроттық росімі колданылған салык ксзені 
үшін салыктык текссрулер нптижелері бойынша ссептеген салық және 
бюджетке телснстін басқа да міндетті төлемдерді төлеу бойынша берешек

Үшіінні ксзск бонынша жиыны: 0 —
4 Төргінші кезек 1

і)
Азаматгық-кұкықтық жэне озге де міндеттемелер бойынша кредиторлардың 
талаптары

Жиыны: 02 )
Кепілмен қамта.масыз етілмеген бөлігінде міндетгемелер бойынша кепілді 
кредиторлардын талаптары

Жныны: 0
3)

Кешлді откізуден түсетін сома мөлшерінен асатын кепілді крелиторлардын 
галаптары

Жнынм:

4)

Егер кепілді мүліктін баідлау құны кепілді кредитор бірінші кезектегі 
кредиторлардың талаптарын канагаттандыру есебіне төлсген сомамен 
жиынтықта кредиторлар талаптарынын тізілімше енгізілген кеиілді 
кредитордын галаптарынан ксм болган жагдайла, айырма мөлшсріндеп 
кепілді мүлікті бсру ксзшдегі кепілді кредиторлардың талаптары

-

Төргінші кезек бойыпша жныны: 0
5 Бесінші кезек1) 'іалалдар, түраксыздык айыбы (айыппұлдар, осімпүлдар)

Жиыны: .

2 )

Ецбек қатынастары банкроттық туралы іс бойынша іс жүргізу козгалғанға 
дейін бір жылдан басталган уакыт кезеңі ішінде туъіндаган кредиторлардын 
борышкерле банкротгык іура;іы іс бойынша іс жүргізу қозғалганға дейін бір 
жыл апдындагы күнтізбелік он екі ай бұрын қалыптасқан орташа айлык 
жалақы молшершен асатын енбекакы жәнс отсмақылар толеу бойынша 
тапаптары

Жныны:

3)

Банкроттык туралы іс бойышиа іс жүргізу козгалганга дейін бір жылдан 
бастап ссептелген кезенде кызметкердің жалақысын артгыру нәтижесінде 
қалыптасқан кредиторлардыц енбекакы және өтемакыпар төлеу бойынша 
кредиторлар талаптарының ұлгаю сомасы

Жныны:
4) Талаптар қою мерзімі өткеннен кейін мэлі.мделген тапаптар

ЖК Кадыралиев Г.Н 730101306069 
2 ^ ____________________

10 073 162 2017ж.06.10 талап арызы, сот 
шешімдері, атқару парактары

20.05.2018ж. Цессия 
шартымен 2 841 173.86 

тенге толенді.



ЖК Сагынгалиев С.Е. 921004300768 7 360 429.00 2017ж.06 10 талап арызы, сот 
шешімдері, атқару паракгары

20 05 2018ж Цессия 
шартымсн 2 076 037.14 

тенге төленді
Бесіпші ксзек бойынша жиыпы: 17 433 591 5 237 916
Тһілім боГіыпша жиыны: 12 195 6756 Танылмаган талаптар:

Абайканоа Р. К. 891220301704 325 938,00
2017ж 15 06 талагі арызы, жалакы 
жәйлі анықтама, ХККО сыгындысы

І-С бухгалтериясымен1 
және салык еселтерімен 
дәлелден&еген себебімен 
танылган жок

Байұзахулы Н 830214301936 3 662 407,00
2017ж. 15.06. талап арызы, жалакы 
жәйлі анықтама, ХҚКО сыгындысы

Талап тек 130 289.00 
тенгеге таиылды. каліан 
сомма І-С
бухгалтериясымен және 
салык есептерімен 
дәлелденбеген ссбсбімсн 
танылган жок

Мутафаева Л. Т. 630625401638 1 410917.00 2017ж. 15.06. талап арызы, жалақы 
жәйлі аныктама, ХККО сыгындысы

'Галап тек 110 127.00 
тенгегетанылды. калган 
сомма І-С
бухгалтериясымен жэце 
салык есептерімен 
дэлелденбеген себебімен 
танылган жок

Нурланкызы С. 891229401165 1 653 111,00 2017ж. 15.06. талап арызы, жапақы 
жэйлі анықтама. ХККО сығындысы

Талап тек 80 289,00 
тенгеге танылды. калган 
сомма І-С
бухі^штериясымен жэце 
салык есептерімен 
дэлелдеибеген себебімпн 
ганылган жокЖ і і ы и ы : ------ 7 052 373

Бапкротгык баскарушы 
"ІІурЖолСтрон" ЖШС' Давлеткалпев Л. X.


