
Қазакстан Республикасы 
Үкіметінің

2014 жылгы 2 шілдедегі 
№ 762 каулысымен 

бекітілген 
Нысан

20 жылғы
(кредиторлар талаптарының

Оңалту рәсіміндегі кредиторлар талаптарынын тізілімі
«ТУРАН-БАРЛАУ» ЖШС

тізілімін уэкілетті органның 
интернет-ресурсында жариялау күні)

(оңалтылатын борышкердің атауы)

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

2

Креднтордың
жеке

сэйкестендіру
нөмірі/бизнес
сэйкестендіру

нөмірі
(ЖСН/БСН)

Әкімші кабылдаған 
шешімнің 

Қойылган негізділігін
талаптардың растайтын кұжаттар 

сомасы (тенге) (атауы, күні, 
нөмірі), берешек 
туындаған күн

4 5

Ескертпе

6

1. Бірінші кезек

Тиісті мерзімдік төлемдерді 
капиталдандыру жолымен айкындалган.

I азаматтардың өмірі мен денсаулығына 
зиян келтіргені үшін олардың алдында 
борышкер жауапты болатын азаматтардың 
талаптары

Жиыны:

Алименттерді өндіріп алу бойынша 
талаптар

Жиыны:

Еңбек шарты бойынша жүмыс істеген 
адамдарға борышкерде оңалту туралы іс 
жүргізу козғалғанга дейін бір жыл

3) алдындағы күнтізбелік он екі ай бүрын 
калыптаскан орташа айлык жалакыдан 
асырылмай есептелген еңбекакы жэне 
өгемакылар төлеу бойынша талаптар

1 Нурпеисов Бауржан Эдыгеевич 91001300695 1 1 210 877.60

18.03.2013 жылғы № 
1/13-Д еңбек 
келісімшарты;. 
18.03.20 
бүйрығы 
жылғы ж 
зейнетг



Махамбетов Ғалымхан Шэзіндаұлы

Жиыны:

бойынша берешек 
жөніндегі аныктама
9.06.2014 жылғы №
11/14-М еңбек 
келісімшарты;
9.06.2014 ж.№ ц - м

630929300507 4 329 516,10 бұйрығы; 25.10.2018
жылғы жалакы жэне
зейнетакы 
жарнамалары 
бойынша берешек 
жөніндегі аныктама

15 540 393,70

Борышкерде оңалту туралы іс жүргізу 
козғалғанга дейін бір жыл алдындағы 
күнтізбелік он екі ай бұрын калыптаскан

4) орташа айлык жалақы есебінен
Мемлекеттік әлеуметтік сактандыру 
корына элеуметтік аударымдар бойынша 
берешек

Жиыны:

Борышкерде оңалту туралы іс жүргізу 
козғалғанға дейін бір жыл алдындағы 
күнтізбелік он екі ай бұрын калыптаскан

5) орташа айлык жалакы есебінен
жалакыдан ұсталған міндетті зейнетакы 
жарналары. міндетті кәсіптік зейнетакы 
жарналары бойынша берешек

1 Нурпеисов Бауржан Эдыгеевич

2 Махамбетов Ғалымхан Шэзіндаұлы 

Жиыны:

6) Борышкерде оңалту туралы іс жүргізу

791001300695

18.03.2013 жылғы № 
1/13-Д еңбек 
келісімшарты;
18.03.2013 № 1

1 580 123.00 бұйрыгы; 25.10.2018 
жылғы жалакы және 
зейнетакы 
жарнамалары 
бойынша берешек 
жөніндегі аныктама

9.06.2014 жылғы №
1 1/14-М еңбек 
келісімшарты;
9.06.2014 ж. № 11-М

630929300507 579 806.60 оұирығы; 25.10.2018
жылғы жалакы және
зейнетакы 
жарнамалары 
бойынша берешек 
жөніндегі аныктама



козғалғанға деиін оір жыл алдындағы 
күнтізбелік он екі ай бүрын калыптаскан 
орташа айлык жалакы есебінен жалакыдан 
үсталған табыс салығы бойынша берешек

Жиыны:

^  Авторлык шарттар бойынша сыйакылар 
төлеу бойынша талаптар

Жиыны:

Бірінші кезек бойынша жиыны:

2. Екінші кезек

Қазакстан Республикасының заңнамасына 
сәйкес рәсімделген, борышкердің мүлік 

1) кепілімен камтамасыз етілген
міндеттемелер бойынша кредиторлардың 
талаптары

Екінші кезек бойынша жиыны:

17 700 323,30

3. Үшінші кезек

I Салык жэне бюджетке төленетін баска да 
міндетті төлемдер бойынша берешек

Борышкер салык есептілігіне сәйкес 
есептеген, салык кызметі органы өткен 
салык кезеңдері мен оңалту рәсімі 
колданылған салык кезеңі үшін салыкгык 
тексерулер нәтижелері бойынша есептеген 
салык жэне бюджетке төленетін баска да 
міндетті төлемдерді төлеу бойынша 
берешек

Үшінші кезек бойынша жиыны:

4. Төртінші кезек

Азаматтык-күкыктык және өзге де 
1) міндеттемелер бойынша кредиторлардың 

талаптары
1 «КМС Технологиясы» ЖШС 040140002738 30 447 040,71 20.02.17 №8 галап,

05.01.2015 №2/01 
жалдау шарты,

2 «КгаЙ-Раск» ЖШС 140540012108 85 570 834



«Нефть Тех Сервис» ЖШС

«ТУРГАЙ-ПЕТРОЛЕУМ» АҚ

«СПМК» ЖІІІС

«Оңтүстік Мүнай Сервис» ЖШС

Жиыны:

актісі, 20.07.2017 
жылғы талап етуді 
беру келісім-шарты.

010340003383 68 046 747,13 20.02.2017 № 339
талап. 20.02.2017 
салыстырып тексеру 
актісі

950840000065 49 788 954.66 08.02.2017 № 188
талап. 12.12.2014 № 
К2-14-8100-0804 
сатып алу-сату 
шарты. 01.01.2017 
салыстырып тексеру 
актісі

010240002103 9 634 707 22.02.2017 № 103
талап, 22.02.2017 
салыстырып тексеру 
актісі, 28.03.2014 № 
32 жалдау шарты 

120840007199 37 365 338,46 20.02.2017 № 28
талап. 01.02.2017 
салыстырып тексеру 
актісі

280 853 621.96

Кепілді өткізуден түскен сома мөлшерінен 
асатын кепілді кредиторлардың талаптары

Жиыны:

Төртінші кезек бойынша жиыны:
280 853 621,96

Бесінші кезек

Залалдар, түраксыздык айыбы 
(айыппұлдар, өсімпұлдар)

«Тат-Арка» ЖШС

«ТУРГАЙ-ПЕТРОЛЕУМ» АҚ

010740003714 22 284 467

950840000065 9 957 790,92

22.09.2016 №263 
талап, 26.01.2017 
салыстырып тексеру 
актісі.
08.02.2017 № 188 
талап, 12.12.2014 № 
К2-14-8100-0804 
сатып алу-сату 
шарты, 01.01.2017 
салыстырып текс 
актісі

Жиыны: 32 242 257,92



Еңбек катынастары оңалту туралы іс 
бойынша іс жүргізу козғалганға дейін бір 
жылдан басталган уакыт кезеңі ішінде 
туъіндаган кредиторлардың борышкерде 
оңалту туралы іс бойынша іс жүргізу 
козғалғанга дейін бір жыл алдындагы 
күнтізбелік он екі ай бүрын калыптаскан 
орташа айлык жалакы мөлшерінен асатын 
еңбекакы жэне өтемакылар төлеу бойынша 
галаптары

Жиыны:

Оңалту туралы іс бойынша іс жүргізу 
козғалғанға дейін бір жылдан бастап 
есептелген кезеңде кызметкердің 

3) жалакысын котеру нәтижесінде
калыптаскан еңбекакы жэне өтемакылар 
төлеу бойынша кредиторлар 
талаптарының үлгаю сомасы

Жиыны:

4)

1

Талаптар кою мерзімі өткеннен кейін 
мәлімделген талаптар

«Оңтүстік мүнай газ» АҚ

«Нефтяная компания «КОР» АҚ

Жиыны:

990540000170

991140000357

27.03.2017 № 278-10 Негізгі
талап, 09.07.2012 карыз -
жылғы ОҚО МАЭС 38944599
шешімі. 03.09.2012 теңге.
аткару парагы түраксыздык 

айыбы -  
1 952 141 
теңге,
мемлекеттік
баж
1 226 902 
теңге

2 120 726.89 08.06.2017 № 04-
1/486 талап. 
9.06.2014 № ДОУ-
203/2014 келісім- 
шарты

44 244 368.89

Бесінші кезек бойынша жиыны: 

Тізілім бойынша жиыны:

6. Танылмаган талаптар:

1 «2һапго5 Огііііші» ЖШС

76 486 626,81 

375 040 572,07



165 талап,
15.02.2017 ж. 
салыстырып тексеру 
актісі

285 156 420,43


