
іНурЖолСтрой» Ж Ш С банкротты к өндірістігі боныііша креднторлар га.іаптарыны н тізиті.мі

2018ж. 16.07.саііісс‘с

Р/с
.V* Кезек, крсдні ордын Т.Д.Ә. (бар болса)/атауы

Креднтордың жеке 
сэйкестепдіру номірі/ 
бнзнсс сәйкестсндіру 

нөмірі (Ж СН/БСІІ)

Қоиылган 
талаптарды н 

сомасы (тенге)

Әкімші кабы лдаган шешімнін 
кегізділігін расгапты н кұжаттар 

(атауы , к*үні, номірі), бсрешек 
туы ндаган ісун

Еекертпе

1 2 3 4 5 6
1 Ьірінші ксэек

і)
Тиісті мсрзімдік төле.мдерді капиталдандыру жолы.мем айкындалган. өмірі 
мсн денсаулыгына зиян келтірілгені ушін олардың алдында борышкер 
жауапты болатын азаматтардыңталантары

Ж иы ны :
2) Алиметгтерді өндіріп алү талаптары

Ж и ы ііы :

3)

Еңбек шарты бойынша жұмыс істеген адамдарга борышкерде банкроттык 
туралы іс жургізу козғалғанға дейін бір жыл алдындагы күнтізбелік он екі ай 
бұрын қалыитаскан орташа айлык жалақы есебінен ецбекакы және 
өтемакылар толеу бойышна талаптар

Байұзакұлы ІІ 830214301936 130 289,00 2017ж. 15.06. талап арызы, жалакы 
жэйлі аныктама, ХККО сыгындысы.

2017ж,30.11 шыгыс , 
кассалық ордсрмеп толык 
төлснді

М>тафчаева Л. Т 830214301936 110 127,00 2017ж. 15.06. талап арызы, жалакы 
жәйлі анықтама, ХҚКО сыгындысы

2017ж.30.11.шығыс 
кассалық ордсрмен толык 
төленді

Нурланқызы С 891229401165 80 289,00
2017*ж. 15.06. талап арызы, жалакы 
жэйлі анықтама. ХҚКО сыгындысы.

2017ж.30.11.шығыс 
кассалық ордермси толык 
төлснді

Ж ііы н ы : 320 705 320 705

4)

Борышкерде банкропык туралы іс жүрпзу козгалганга дейін б»р жыл 
алдындагы күнтізбелік он екі ай бұрын калыптаскан орташа айлық жалакы 
есебінен Мемлёкеттік әлеуметтік сақтандыру корына әлеуметгік аударымдар 
бойынша берешск

Ж иы иы :

5)

Борышксрде банкропык туралы іс жүргізу қозгалганга дейін бір жыл 
алдындагы күнтізбелік он екі ай бұрын қалыптасқан орташа айлық жалакы 
есебшсн жалакыдан ұсталган міндетті зеннетакы жаркалары, міндетті 
косіптік зейнетакы жарналары бойынша берсшек

Ж иы ны : .

6)
Борышкерде банкроттық туралы іе жүргізу қозгалганга дсйін бір жыл 
апдындагы күнтізбслік он екі ай бұрын калыптаскан орташа айлык жалақы 
есебінен жшіакыдан ұсталган табыс салыгы бойыііша берешек

Ж ііы ііы :

7) Авторлық иіарттар бойынша сыйақылар төлеу талаптары
Ж ны ны :

Бірінші кезск боГіыішіа барлы гы : 320 705 3-20 705
2 і,'кіпш і ксзек 1 ^

і)
Қазакстан Республикасынын заннамасына сәйкес рәсімделген, банкротгын 
мүлік келілімен камтамасыз стілген міндеттемелер бойынша кредиторлардын 
талаитары

Еісінші кезек бонынша ж ііы н ы : _

3 Үшінші кезек

1)
Салык жоие бюджетке төленетін баска аа мшдетті телемдер бойынша 
берешск

2)

Салық төлеуші салық есеггтілігіне сәйксс есептсгсн, салык кызметі органы 
отіп кстксн салық кезецдері меіс банкроттық рэсімі колданылған салык кезеці 
үшін салықтык тсксерулер нотижелері бойынша есептеген салык жэне 
бюджетке толенегін басқа да міндетгі төлсмдерді гөлеу бойынша берешск

Үшінші кезек боГіынша ж пы ны : 0
4 Төртіш ш  кезек

■)
Азаматтык-кұкыктық жоне озіс дс міндеттемелер бойынша крсдиторлардың 
талаптары

Ж иы ііы : 0

2)
Кепшмен қамтамасыз етілмсген бөлігінде міндеттемелер бойынша кепілді 
кредиторлардын талаптары

Ж иы ны : 0

3)
Кспілді өткізуден түсетін сома молшерінен асатын кспілді крсдиторлардыц 
талаптары

Ж ны ны :

4)

Бгер кепілді мүдіктің багалау кұны кепілді кредитор бірінші кезектсп 
крсднторлардың та.чаптарын қанагаттандыру есебінс толеген сомамен 
жиынтыкга кредиторлар талагітарымың тізіліміне енгізілгсн кепіпді 
хредитордын тапаптарынан кем болган жагдайда, айырма молшеріндеп 
кепілді мүлікті беру кезшдегі кенілді кредиторлардын талаптары

1

Гортінші к-езсіс боГіыниіа жмыны: 0
5 Бесінші ксзск

1) Залалдар, тұраксыздық айыбы (айыппүлдар, осімпұлдар)
Ж ны ны : _

2)

Еңбск қатынастары баикротгык туралы іс бойынша іс жүргізу козғалганга 
дейін бір жылдан басіалгаи уакыг ксзеці ішіндс туындаган креднторлардын 
борышксрдс банкропық туралы іс бойынша іс жүргізу козғапганга дейін бір 
жыл алдындагы күнтізбелік он скі ай бұрын қалыптаскан орташа айлық 
жалақы молшерінен асатын сңбекақы және өтсмақылар толеу бойынша 
талаптары. а/\ ¥ /  ***

Р ө с п З ^ .

АПКҒГоЛНІП \ \
Ж пы ны : / /  /

3)

Банкроттык туралы іс бойыиша іе жүргізу козгалғанга дейін бір жылдан 
бастап есеитслген кезекде қызметкердің жалақысын арттырү нәтижесіндс 
калыптасқан кредиторлардын енбскакы жәке отемақьшар төлеу бойынша 
кредиторлар талаптарының >шгаю сомасы

\ \Н ү & К
\ \  \  гб" РЛНИЧЕИИОЙ / і /

Ж иы ны : ч
4) Талаптар қою мерзімі откеннен кейін мәлі.мдслгеи талаптар о г, рб т" *

Кадыралиев Г.11. ЖК
, '" V ;

730101306069 162 2017ж.06.10. талап арызы, сот 
шешімдері, аткарү паракгары

20.05.201 8ж. Цсссия 
шартымен 2 841 173,86 

тенге төленді.



Сагынгалиев С.Е ЖК 921004300768 7 360 429,00 2017ж.06.10. талап арызы, сот 
шешімдері, атқарү паракггары

20.05.2018ж. Цессия 
шаргымсн 2 076 037,14 

тенге төленді.

"РКГОЕ" ЖК 401026400897 11 076 396,00 2018ж. 16.07. талап арызы, сот 
үйгаруы. аткару иарак

Бссінші кезек бойышиа ж иыны: 28 509 987 4917211
Тізілім боПынша ж і і ы і і ы : 28 830 692 523 7  916

6 Танылмаган талаптар:

Абайканов Р К 891220301704 325 938,00 2017ж.І5 06 талап арызы, жалақы 
жэйлі аныктама, ХҚКО сыгындысы.

1 -С бухгалтериясымен 
және салык есснтсрімен 
дәлслденбеген себебімен 
танылган жок.

Бай.үзакұлы II 830214301936 3 662 407,00
2 0 17ж. 15.06. талап арызы, жалакы 
жэйлі аныктама, ХҚКО сыгындысы

Талап тек 130 289,00 
тснгегс танылды, калган 
сомма 1-С
буосгалтериясымен және 
салық ссептерімен ( 
дәлелденбеген себебімен 
танылған жок.

Мутафаен-а Л Т. 630625401638 1 410917,00
2017ж. 15.06. талап арызы. жалакы 
жәйлі аныісгама, ХККО сыгындысы.

Талап тек 110 127.00 
генгегс танылды, калган 
сомма 1-С
бухгалтериясымен және 
салык есептерімен 
дәлслденбеген сеоебімен 
танылган жок.

І Іурланкызы (' 891229401165 1 653 111,00 2017ж. 15.06. талап арызы, жалақы 
жэйлі аныкггама, ХККО сыгыидысы.

Талап тек 80 289.00 
тенгеге танылды, калган 
сомма 1-С
бухгалтср ияс ы ме н Ж'әне 
салық есептерімен 
дэлелденбеген себебі.мен 
танылган жок

7 052 373
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