
Қазакстан Республикасы Үкіметінің 
2014 жылгы « »

№ қаулысымен бекітілген 
2017 жылгы «02» 11 (кредиторлар 

талаптарының тізілімін уэкілетті органның 
интернет-ресурсында жариялау күні)

Банкроттык рэсіміндегі кредиторлар талаптарының тізілімі 
«Объединенная стронтельная корпорация» АК

ЖСН: 001 040 001 073
Р/с
№

Кезек, кредитордың Т.А.Ә. 
(бар болса)/ атауы

*

Кредитордың
жеке

сәйкестендіру
нөмірі/
бизнес

сәйкестендіру
нөмірі

(ЖСН/БСН)

Қойылган
талаптардың

сомасы
(теңге)

Әкімші 
кабылдаган 
шешімнің 

негізділігін 
растайтын 

кұжаттар (атауы, 
күні, нөмірі), 

берешек 
туындаған күн

Ескертп
е

1 2 3 4 5 6
1. Бірінші кезек
1) Тиісті мерзімдік төлемдерді 

капиталдандыру жолымен айкындалган, 
өмірі мен денсаулығына зиян келтірілгені 
үшін олардың алдында борышкер жауапты 
болатын азаматтардың талаптары
Жиыны: 0,00

2) Алименттерді өндіріп алу талаптары
Жиыны: 0,00

1 2 3 4 5 6
3) Еңбек шарты бойынша жұмыс істеген 

адамдарға борышкерде банкроттық туралы 
іс жүргізу козғалганга дейін бір жыл 
алдындағы күнтізбелік он екі ай бұрын 
калыптаскан орташа айлык жалакы 
есебінен еңбекакы жэне өтемакылар төлеу 
бойынша талаптар
Жиыны: 0,00

4) Борышкерде банкроттық турапы іс жүргізу 
козғапғанга дейін бір жыл апдындағы 
күнтізбелік он екі ай бұрын капыптаскан 
орташа айлык жапакы есебінен 
Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру 
корына әлеуметтік аударымдар бойынша 
берешек
Жиыны: 0,00

5) Борышкерде банкроттык турапы іс жүргізу 
козғалганга дейін бір жыл апдындагы 
күнтізбелік он екі ай бұрын калыптаскан 
орташа айлык жалақы есебінен жалакыдан 
ұсталған міндетті зейнетакы жарналары, 
міндетті кәсіптік зейнетақы жарнапары 
бойынша берешек
Жиыны: 0,00

6) Борышкерде банкроттық туралы іс жүргізу 
козгалганға дейін бір жыл алдындагы 
күнтізбелік он екі ай бұрын калыптаскан 
орташа айлық жалакы есебінен жалақыдан 
ұсталған табыс салыгы бойынша берешек
Жиыны: 0,00

7) Авторлык шарттар бойынша сыйақылар 
төлеу талаптары
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Жиыны: 0,00

I 2 3 4 5 6
Біріиші кезек бойынша барлығы: 0,00

2. Бкінші кезек
I) Қазакстан Республикасының заңнамасына 

сәйкес рәсімделген, банкроттың мүлік 
кепілімен камтамасыз етілген 
міндеттемелер бойынша кредиторлардың 
талаптары

2.1.1 АО «Ғогіе Вапк»

Г

990740000683 75 915 917,00 №27/10105 
жылгы 2018 26. 
06. талап, қарыз 
берешегінің 
туралы аныктама 
ТОО "ОСК 
Атырау", несие 
желісін ашу 
турапы келісім 
№64/2006/КЛ
2006 ж. 19.07., 
косымша келісім 
№1 от 27.10.2006 
г., №2 от 18. 01.
2007 г., банктік 
карыз шарты, 
кепіл турапы 
шарт

Екінші кезек бойынша жиыны: 75 915 917,00
3. Үшіиші кезек
1) Салық және бюджетке төленетін баска да 

міндетті төлемдер бойынша берешек
2) Салык төлеуші салық есептілігіне сэйкес 

есептеген, салық кызметі органы өтіп 
кеткен салык кезендері мен банкроттык 
рәсімі колданылған салык кезеңі үшін 
салыктык тексерулер нәтижелері бойынша 
есептеген салық және бюджетке төленетін 
баска да міндетті төлемдерді төлеу 
бойынша берешек
Үшінші кезек бойынша жиыны: 0,00

4. Төртінші кезек
1) Азамаггы к-күкы кты к жэне өзге де 

міндеттемелер бойынша кредиторлардың 
талаптары

4.1.1 Корионов В. Я. 501226300819 33 261 171,00 11.07.2018 ж. 
тапап

4.1.2 ИП «Истифеева Р. И.» 520713401128 1 040 000,00. 17.07.2018 ж. 
енгізу турапы 
талап, 07.07.2012 
ж. жапга апу 
шартының 
көшірмесі,
31.07.2012 ж.
31.08.2012 ж. 
орындалған 
жұмыстар актісі, 
берешек болуы 
растайтын 
күжаттар 
көшірмелері.
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4.1.3 «КПФ «Техснабэлектрнкс» ЖШС 020540000586 9044147,00 2018 ж. 04.07 № 
0363 талабы, 
29№06№2010 ж 
МАЭС шешімі

4.1.4 «АТРИ -  СТАЛЬ» ЖШС

Г

150840008390 7 835 715,00 12.07.2018 г. 
талап, арыз 
берешекті 
өндіріп алу 
туралы талап, 
.2017 ж.25.09, 
2017 ж. 20.11. 
аныктау, 2016 ж 
15. 08. №0002 
келісім - шарт 
металл өнімін 
жеткізуге 
арналган, №01 -  
№ 027 косымша 
келісім, шарт 
№002 2016 
жылгы 15.08., 
салыстыру 
актілері, 
сенімхат, шот- 
фактуралар, 
орындалган 
жүмыстардың 
актілері, есептеу, 
өсімпұлдар, 
тұраксыздык 
айыбын есептеу

Жиыны: 51 181 033,00
2) Кепілмен камтамасыз етілмеген бөлігінде 

міндеттемелер бойынша кепілді 
кредиторлардың талаптары

4.2.1 АО «АТФБанк» 951140000151 136 986 000,00 2018 ж 05.07. 45 
/ 5952 енгізу 
туралы талап, 
кредит бергені 
үшін растай гын 
кұжаттар, негізгі 
берешек 
бойынша туралы 
аныктама
05.04.2018 ж.,
05.04.2018 ж .¥Б  
валюта
багамының ҚР,.

Жиыны: 136 986 000,00
3) Кепілді өткізуден түсетін сома молшерінен 

асатын кепілді кредиторлардыңталаптары
1 2 3 4 5 6

Жиыны: 0,00
4) Егер кепілді мүліктің багалау кұны кепілді 

кредитор бірінші кезектегі кредиторлардың 
талаптарын канагаттандыру есебіне 
төлеген сомамен жиынтыкта кредиторлар 
талаптарының тізіліміне енгізілген кепілді 
кредитордың талаптарынан кем болган 
жагдайда, айырма мөлшеріндегі кепілді 
мүлікті беру кезіндегі кепілді 
кредиторлардың талаптары



Төртінші кезек бойынша жиыны: 179122 886,00
5. Бесінші кезек
1) Залалдар, тұраксыздық айыбы 

(айыппұлдар, өсімпұлдар)
5.1.1 Корионов В. Я. 501226300819 7 191 286, 00 11.07.2018 ж. 

талап
5.1.2 «АТРИ -  СТАЛЬ» ЖШС

*

150840008390 I 204 741,16 12.07.2018 г. 
талап, арыз 
берешекті 
өндіріп алу 
туралы талап, 
.2017 ж.25.09, 
2017 ж. 20.11. 
аныктау, 2016 ж 
15.08. №0002 
келісім - шарт 
металл өнімін 
жеткізуге 
арналган, №01 -  
№ 027 косымша 
келісім, шарт 
№002 2016 
жылгы 15.08., 
салыстыру 
актілері, 
сенімхат, шот- 
фактуралар, 
орындалган 
жұмыстардың 
актілері, есептеу, 
өсімпұлдар, 
тұрақсыздык 
айыбын есептеу

- өсімпұл 748 310,78
- тұраксыздык айыбы 456 430,38

5.1.3 «Энергетическая компания» ЖШС 960940000556 5 816 442,00 17.07.2018 ж. 
енгізу тіралы 
талабы, 
25.08.2017 ж. 
сотын шешімі

- индексация 790 868,00
- тұрақсыздык айыбы 4 879 198,00
- мемлекеттік баж 146 376

2) Еңбек катынастары банкроттык туралы іс 
бойынша іс жүргізу козғалғанга дейін бір 
жылдан басталган уакыт кезеңі ішінде 
туындаган кредиторлардың борышкерде 
банкроттык туралы іс бойынша іс жүргізу 
козғалганга дейін бір жыл алдындагы 
күнтізбелік он екі ай бұрын калыптаскан 
орташа айлык жалакы мөлшерінен асатын 
еңбекакы жэне өтемақылар төлеу бойынша 
талаптары.
Жиыны: 0,00

3) Банкроттык туралы іс бойынша іс жүргізу 
козгалганға дейін бір жылдан басгап 
есептелген кезенде кызметкердің 
жалакысын арттыру нэтижесінде 
қалыптасқан кредиторлардың еңбекакы 
жэне өтемақылар төлеу бойынша 
кредиторлар талаптарының ұлгаю сомасы

1 2 з 4 5 6
4



Жиыны: 0,00
4) Талаптар кою мерзімі өткеннен кейін 

мәлімделген талаптар
5.4.1 «Энергетическая компания» ЖШС 960940000556 4 703 294,00 17.07.2018 ж. 

енгізу тіралы 
талабы, 
25.08.2017 ж. 
сотын шешімі

Бесінші кезек бойынша жиыны: 18 915 763,16
Тізілім бойынша жиыны: 282 998 713,16

6. Танылмаган талаптар: 0,00
6.1.1 «Строй Партнер» ЖШС 051140003227 28 729 150 3-бабы 90 т. 

бұзган ҚРЗ 
"Оңалту жэне 
банкроттык 
туралы" 
ұсынылган 
растайтын 
кұжаттар толык 
көлемде емес 
мүмкіндік деп 
танылсын 
аталган 
кредиторлык 
берешек, сондай- 
ақ көрсеткен 
тәсілі хабарлама 
жок-бабы 1- 
тармагы осы 
Заңның 25-де 
үйымдардан 
жоғарыда 
көрсетілген 
нормасы.

6.1.2 « Акжол» ЖШС 980840004638 120 265 582,00 Бүзган-бабы 3- 
тармағының 90 
ҚРЗ "оңалту 
және банкроттык 
ТУРАЛЫ" 
ұсынылган 
растайтын 
қүжаттар толык 
көлемде емес 
мүмкіндік деп 
танылсын 
аталған 
кредиторлык 
берешек, сондай- 
ак көрсеткен 
тэсілі хабарлама 
жок-бабы 1- 
тармагы осы 
Заңның25-де 
үйымдардан 
жогарыда 
көрсетілген 
нормасы.

6.1.3 «АТФБанк» АҚ 951140000151 97301542,58 83-бабына 
сэйкес "ҚРЗ" 
оңалту жэне 
банкроггық 
ТУРАЛЫ оңалту
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рәсімін 
токтаткан 
жағдайда АҚ - 
"Біріккен 
Құрылыс 
Корпорациясы" 
ақ сакталады 
салдары
көзделген, 68-
кұжат ҚРЗ
"оңалту жэне
банкроттык
ТУРАЛЫ", онда
шыгарылган
сәттен бастап
сот оңалту
рэсімін колдану
туралы шешім
туындайды
мынадай салдар
түрінде токтату
есептелген
тұраксыздык
айыбы
(өсімпұлдар,
айыппұлдар)
борышкер
берешегінің
барлык түрлері
бойынша,
сондай-ак
алынган
кредиттер
бойынша
сыйакыларды;

Уақытша баскарушы
«Объединенная строительная корпорацпя » ЖШС Телегенева А. К.
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