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ШЕШІМ
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АТЫНАН
30 қаңтар 2018 жылы

Шымкент қаласы

Оңтүстік Қазақстан облысының мамандандырылған ауданаралық
экономикалық соты құрамында: судья Г.П.Тұрлыбекова, хатшылықта
К.Байханованың отыруында, арызданушының өкілі Р.Исламбековтың,
мүдделі тұлғалардың өкілдері: А.Аристановтың, Е.Жансеитовтың, уақытшы
басқарушы Е.Сатыбалдиевтың қатысуларымен өзінің ашық сот отырысында
сот залында «Әл-Фараби ауданы бойынша Мемлекеттік кірістер басқармасы»
республикалық мемлекеттік мекемесінің (әрі қарай - «Әл-Фараби ауданы
бойынша Мемлекеттік кірістер басқармасы» РММ-сі) жауапкер «Ютекс»
акционерлік қоғамын (әрі қарай - «Ютекс» АҚ-ы) банкрот деп тану туралы
азаматтық ісін қарап,
АНЫҚТАҒАНЫ:
Талап қоюшы сотқа берген талап арызында «Ютекс» АҚ-ның бюджет
алдындағы жалпы қарызы 259 455 866 теңге, дәрменсіздік және төлем
қаблетсіздігіне қарай «Ютекс» АҚ-н банкрот деп тануды сұраған.
Талап қоюшы «Әл-Фараби ауданы бойынша Мемлекеттік кірістер
басқармасы» ММ-нің өкілі Р.Исламбеков сотта талап арызды қолдап, былай
деп көрсетті, «Ютекс» АҚ-ның бюджет алдындағы жалпы қарызы өсіп
жатқанын, оның жұмыс істемейтінін, қарыз сома салықтық тексеру актісінің
қорытындысымен пайда болғанын, төлем қабілетсіздігі жоқ болғандықтан,
жауапкерді банкрот деп тануды сұрады.
Уақытша басқарушы Е.Сатыбалдиев сотта «Ютекс» АҚ-ның қаржылық
жағдайы туралы қорытындысында серіктестіктің бюджет алдындағы жалпы
қарызы 259 455 866 теңге екенін, «Әл-Фараби ауданы бойынша Мемлекеттік
кірістер басқармасы» ММ-нен басқа да кредиторлары бар екенін,
серіктестіктің мүлкі жоқ, құжаттары жоқ, төлем қабілетсіз екенін көрсетті.
Мүдделі тұлға «ОҚО бойынша мемлекеттік кірістер департаменті»
РММ-сі «Ютекс» ЖШС-н банкрот деп тану туралы арызды
қанағаттандыруды және азаматтық істі өзінің қатысуынсыз қарауды сұрады.
Мүдделі тұлға «АТФБанк» АҚ-ның сенімді өкілі А.Аристанов арызды
мойындамай, банктің алдында қарызы бар екндігін көрсетіп,
қанағаттандырусыз қалдыруды сұрады.
Мүдделі тұлға «АО «НК «ҚТЖ» АҚ-ның сенімді өкілі Е.Жансеитов
арызды қанағаттандыруға қарсы емес екендігін айтып көрсетті.
Тараптар өкілдерін тыңдап, іс материалдарын тексеріп, сот талап
қоюшының талабы қанағаттандыруға жатады деп табады.
Қазақстан Республикасының “Оңалту және банкроттық туралы”
Заңының 5 бабы 2 бөліміне сай егер борышкерсалық берешегі бойынша
борышкердің филиалдары мен өкілдіктерінің берешегін қоса алғанда,
салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша

кредитор алдындағы міндеттемелері оларды орындау мерзімі басталған
кезден бастап төрт ай ішінде орындалмаған және республикалық бюджет
туралы заңда тиісті қаржы жылына белгіленген бір жүз елу айлық есептік
көрсеткіштен кем емес соманы құрайтын кезде төлемге қабілетсіз болып
табылады.
Сотта зерттелген іс материалдарына қарағанда «Ютекс» АҚ-ы ӘлФараби ауданы бойынша кірістер басқармасында 27 тамыз 2009 жылы салық
төлеуші ретінде тіркеуден өткен.
«Әл-Фараби ауданы бойынша Мемлекеттік кірістер басқармасы» ММмен жасалған есеп айырысу актісіне қарағанда «Ютекс» АҚ-ы бюджет
бойынша жалпы қарызы – 187 803 269 теңге , өсімі – 71 652 597 теңге. Қарыз
сома 2016 жылғы салықтық тексеру актісінің қорытындысымен пайда болған.
Одан болек, басқа да кредиторлар, атап айтқанда «АТФБанк» АҚ-ның,
«НК «ҚТЖ» АҚ-ның және «Қазақстаннның Инвестициялық Қоры» АҚ-ның
алдында қарызы бар екендігі анықталған.
Іске тіркеген құжаттарға қарағанда «Ютекс» АҚ-ның атында
жылжымайтын мүліктер және жер телімдері тіркеуде болғандығы
анықталған.
Заңның 4 бабы 5 бөліміне сай борышкердiң дәрменсiздiгi оны сот
тәртiбiмен банкрот деп жариялау үшін негiз болып табылады.
Дәрменсiздiк фактiсiн анықтау кезiнде борышкердiң орындау мерзiмi
басталған, сондай-ақ орындауға қабылданған және (немесе) орындалып
жатқан мiндеттемелерi ескерiлуге тиiс.
Осы Заңның 1 бабы 12 тармағына сай дәрменсiздiк деп
кредиторлардың ақшалай мiндеттемелер бойынша талаптарын толық
көлемде қанағаттандыруға, еңбек шарты бойынша жұмыс iстейтiн
адамдармен еңбекақы төлеу бойынша есеп айырысуды жүргiзуге,
салықтарды және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдердi,
Мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру қорына әлеуметтiк аударымдарды,
сондай-ақ мiндеттi зейнетақы жарналарын және міндетті кәсіптік зейнетақы
жарналарын төлеудi қамтамасыз етуге борышкердiң сот белгiлеген
қабiлетсiздiгiн айтады.
Сот зерттелген дәлелдемелерге баға беріп «Ютекс» АҚ-ның бюджет
алдындағы 259 455 866 теңге қарызды төлеуге мүмкіндігі жоқ деп санайды,
оның 2016 жылдан бастап салық төлемдерін төлемегені оның төлем
қабілетсіздігін көрсетеді.
Қазақстан Республикасы АПК-ң 72-бабына сай, әр тарап өзінің
талаптарының және қарсылықтарының негізі ретінде сілтеме жасайтын мәнжайларды дәлелдеуі тиіс.
Сот барысында серіктестіктің бюджет алдындағы қарызды өтеуге
дәрменді екеніне іске қатысушылармен сотқа ешқандай дәлел ұсынылған
жоқ. Керісінше борышкердің дәрменсіздігі, оның ешқандай қаржысының,
дүние мүлкінің, дебиторлық қарызының жоқтығы және бюджет алдындағы
қарыздарын өтеуге төлем қабілетсіздігі іс құжаттарымен анықталды.

Сонымен сот зерттелген іс материалдары бойынша «Ютекс» АҚ-ң
бюджет алдындағы берешек қарыздарын өтеуге қабілетсіз екені айқындалды
деп санайды.
Негізгі және айналым қорларының жоқтығына байланысты бюджет
алдындағы қарызын өтей алуға оның мүмкіндігі жоқ.
Мұндай жағдайда, сот борышкерді банкрот деп танып, оны тарату үшін
банкроттық іс жүргізу өндірісін қозғауға мүмкіндіктер бар деп есептейді.
Сот шешімі шыққанға дейін кредиторлар комитетінен талап түспеген.
Көрсетілгендер негізінде, Қазақстан Республикасының “Банкроттық
туралы” Заңының 4, 69 бабын, АПК-нін 223-225 баптарын басшылыққа алып,
сот
ШЕШІМЕТТІ:
«Әл-Фараби ауданы бойынша Мемлекеттік кірістер басқармасы»
республикалық мемлекеттік мекемесінің жауапкер «Ютекс» акционерлік
қоғамын банкрот деп тану туралы талабы- қанағаттандырылсын.
«Ютекс» акционерлік қоғамы банкрот деп танылсын, банкроттық
рәсімін жүргізу қозғалсын және мекеме таратылсын.
«Ютекс» акционерлік қоғамының мүлкі мен істерін басқару құқығы
уақытша басқарушыға өткізілсін;
«Ютекс»
акционерлік
қоғамының
лауазымды
адамдарының
борышкерді банкрот деп тану туралы шешім шығарылған күннен бастап үш
жұмыс күннен кешіктірілмейтін мерзiмде құрылтай құжаттарын, есепке алу
құжаттамасын, мүлікке құқық белгiлейтiн құжаттарын, мөрлерін,
мөртаңбаларын, банкротқа тиесілі материалдық және өзге де құндылықтарды
уақытша басқарушыға беру міндеттелсін;
- Банкрот мүлкіне салынған барлық шектеулер мен ауыртпалықтарды
(банкрот шоттарына органдардың инкассолық өкімдері, сот орындаушылары
тағайындаған мүлікке тыйым салуды және басқаларын) оларды тағайындаған
органдардың тиісті шешімдері қабылданбастан, әкімшінің өтініші негізінде
алынсын;
Уәкілетті органның интернет-ресурсында орналастыру үшін уақытша
басқарушы борышкерді банкрот деп таныған күннен бастап екі жұмыс
күнінен кешіктірілмейтін мерзімде уәкілетті органға борышкерді банкрот деп
тану және банкроттық рәсімін қозғай отырып, оны тарату туралы қазақ және
орыс тілдерінде хабарландыру жіберілсін.
Банкроттық рәсім жүргізу мерзімі 9 (тоғыз) айға белгіленсін.
«Ютекс» акционерлік қоғамынан (ОҚО, Шымкент қаласы, Жансүгіров
к., БСН 040340000166) мемлекет пайдасына 11 345 (он бір мың үш жүз
қырық бес) теңге мемлекеттік баж өндірілсін.
Қазақстан Республикасының Азаматтық процестік кодексінің 403, 404
баптарының талаптарын сақтай отырып, осы Кодексте белгіленген
жағдайларды қоспағанда, апелляциялық шағым, прокурор өтінішхат – шешім
түпкілікті нысанда шығарылған күннен бастап, ал сот талқылауына
қатыспаған тұлғалар өздеріне шешімнің көшірмелері жіберілген күннен
бастап бір ай ішінде Оңтүстік Қазақстан облыстық сотының азаматтық істер

жөніндегі апелляциялық сот алқасына Оңтүстік Қазақстан облысының
мамандандырылған ауданаралық экономикалық соты арқылы берілуі мүмкін.
Судья:

Г.П.Тұрлыбекова

