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«ҚАЗПОШТА» АҚ КОРПОРАТИВТІК ХАТШЫСЫ ЖӨНІНДЕГІ ЕРЕЖЕ 

 

1. Жалпы ережелер 

 

1. «Қазпошта» АҚ Корпоративтік хатшысы жөніндегі осы Ереже (бұдан әрі – Ереже) 

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, «Қазпошта» АҚ-ның (бұдан әрі – Қоғам) 

Жарғысы, ішкі құжаттары, Корпоративтік басқару кодексі, сондай-ақ корпоративтік басқарудың 

үздік тәжірибесіне сүйеніп әзірленді. 

2. Ереже Қоғамдағы Корпоративтік хатшының (бұдан әрі – Корпоративтік хатшы) 

тағайындалу тәртібін, оның мақсаттарын, функцияларын, құқықтарын, міндеттерін, 

жауапкершілігін, сондай-ақ Қоғамның Корпоративтік хатшысы Аппаратының (бұдан әрі - 

Аппарат) қалыптасу тәртібі мен қызметін айқындайды. 

3. Корпоративтік хатшы Директорлар кеңесінің қызметін тиімді ұйымдастыру 

мақсатында, сондай-ақ Директорлар кеңесі және атқарушы органның Жалғыз акционермен 

өзара әрекеті үшін тағайындалады.  

4. Корпоративтік хатшы Қоғамның штаттық қызметкері болып табылады, өзінің 

міндеттерін толық жұмыс күні тәртібі бойынша тұрақты түрде атқарады.  

5. Корпоративтік хатшы өз қызметінде Қоғамның Директорлар кеңесіне (бұдан әрі – 

Директорлар кеңесі) бағынады және есеп береді, Қоғамның атқарушы органына тәуелсіз 

болып табылады.  

6. Корпоративтік хатшы өз қызметін Заңнаманың қағидалары, Жарғы, Корпоративтік 

басқару кодексі, осы Ереже, Қоғамның басқа ішкі құжаттарына, сонымен қатар, Қоғамның 

Жалғыз акционері мен Директорлар кеңесінің шешімдеріне сәйкес жүзеге асырады.  

7. Корпоративтік хатшы Қоғамның Омбудсмені функцияларын қоспағанда, өз қызметін 

Қоғамдағы басқа функцияларды орындаумен біріктірмеуі қажет, сондай-ақ Директорлар 

кеңесінің алдын ала келесімінсіз басқа ұйымдарда қызмет атқаруға құқығы жоқ.  

 

2. Корпоративтік хатшы лауазымына тағайындалу және босату тәртібі 

  

8. Корпоративтік хатшы Директорлар кеңесінің шешімімен тағайындалады. 

Қоғамның Директорлар кеңесі Корпоративтік хатшының Аппаратын құру туралы шешім 

қабылдайды және белгіленген қызметтің бюджетін анықтайды. Корпоративтік хатшыны 

тағайындау жөніндегі мәселе Директорлар кеңесінің күндізгі отырысында талқыға 

салынады. Корпоративтік хатшы лауазымына үміткер (-лер) аталған отырысқа міндетті 

түрде қатысуы қажет.   

9. Корпоративтік хатшыны тағайындау жөніндегі Директорлар кеңесінің шешімінде 

Корпоративтік хатшының өкілеттілік мерзімі, жалақы мөлшері көрсетіледі.  Корпоративтік 

хатшы мен оның Аппаратының еңбек ақы тәртібі Қоғамның Директорлар кеңесімен, сондай-ақ 

Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімдерімен бекітілетін Қоғамның ішкі нормативтік 

құжаттарымен анықталады.  

10. Корпоративтік хатшы лауазымына үміткерлерді іздеу мен іріктеу тәртібін Қоғамның 

Директорлар кеңесінің Тағайындау және сыйақы жөніндегі комитеті (бұдан әрі – Тағайындау 

және сыйақы жөніндегі комитеті) жүзеге асырады.  

11. Корпоративтік хатшыны іздеу мен іріктеу ашық және айқын рәсімдер негізінде 

жүзеге асырылады:  

1) Тағайындау  және сыйақы жөніндегі комитет үміткерлерді іздеу желісін анықтайды – 

өз бетінше немесе рекрутингтік ұйымдардың қатысуымен; 

2) Қоғамның персоналды дамытуға жауапты құрылымдық бөлімшесі үміткерлерді 

іздеуді жүзеге асырады;  

3) Тағайындау және сыйақы жөніндегі комитет комитет отырысының аясында 

үміткерлерді іріктеуді өткізеді: бағалау, интервью және үміткерлер бойынша ұсыныстарды 

дайындау;  
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4) Директорлар кеңесі Корпоративтік хатшыны тағайындау туралы шешімді 

қабылдайды.  

12. Әрбір үміткер үшін келесідей құжаттар қағаз және электронды тасымалдауышта 

көрсетілуі тиіс: 

1) Берілген Ереженің 1 Қосымшасына сәйкес үміткер жайлы деректер;  

2) Қоғамға қатысты аффилированиялаудың болуы (болмауы) жайлы ақпарат; 

3) Үміткер осыған дейін қызмет атқарған ұйымдардың лауазымды тұлғаларынан және 

мүмкін болған жағдайда кәсіби ұйымдардың ықпалды мүшелерінен екі ұсыныс хат; 

4) Корпоративтік хатшы лауазымына тағайындауға үміткердің жазбаша келісімі.  

13. Тағайындау  және сыйақы жөніндегі комитеті және/немесе Директорлар кеңесі тиісті 

үміткерді Корпоративтік хатшы лауазымына тағайындау туралы шешімді қабылдауға қажетті 

қосымша ақпаратты сұратуы мүмкін.  

14. Корпоративтік хатшы лауазымына келесідей талаптарға сәйкес келетін түлға 

тағайындалады: 

1) Жоғары заң немесе экономикалық білімінің болуы 

2) Кем дегенде 5 жыл кәсіби жұмыс тәжірибесінің болуы, оның ішінде корпоративтік 

басқару және корпоративтік құқық саласында тәжірибелік білімдерінің болуы, және 

басқарушылық лауазымдарда – кем дегенде 2 жыл; 

3) Өзіне жүктелген міндеттерді орындауға қажетті білімдердің, тәжірибе мен 

біліктіліктің болуы. Корпоративтік хатшының біліміне қойылатын талаптар берілген Ереженің 

2 Қосымшасында көрсетілген;  

4) Қоғамға қатысты аффилированиялаудың болмауы; 

5) Мінсіз іскерлік беделге ие болуы, сонымен қатар, әділдік, белсенділік, табандылық, 

мақсатқа жетуге талпынушылық, өзінің біліктілігін арттыруға ұмтылушылық, тез тіл 

табушылық, жауапкершілік сияқты Директорлар кеңесі мен Жалғыз акционердің сеніміне 

кіруге мүмкіндік беретін жеке қасиеттерінің болуы.  

6) ұйымдастырушылық және аналитикалық қасиеттер мен қабілеттерінің болуы; 

7) Жемісті қарым-қатынас орнату және тиімді қарым-қатынасты және Қоғамның 

органдары арасында ақпараттық ағынды қамтамасыз ету мақсатында жанжалды оқиғаларды 

шешу қабілетіне ие болу; 

8) Компьютерде жұмыс істеу қабілетінің болуы; 

9) Қоғамның қызмет ерекшеліктерін білу; 

15. Корпоративтік хатшы ретінде тағайындалған тұлғамен еңбек келісім-шарты 

жасалынады. Қоғам атынан еңбек келісім-шарты Қоғамның Басқарма Төрағасымен қол 

қойылады. 

16. Жаңа Корпоративтік хатшының тағайындау туралы шешімді Қоғамның Директорлар 

кеңесі Корпоративтік хатшының өкілеттілігін тоқтату туралы шешім қабылданғаннан кейін 

кем дегенде 3 ай мерзім ішінде қабылдайды. Жаңа Корпоративтік хатшыны тағайындау туралы 

шешім қазіргі Корпоративтік хатшының өкілеттілігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы 

шешіммен бір мезгілде қабылдануы мүмкін.  

17. Корпоративтік хатшыға қатысты ұйымда лауазымға енгізу және орынбасушылықты 

жоспарлау бағдарламасы жасалынады. Жаңадан тағайындалған Корпоративтік хатшыға оның 

алдындағы қызметкер немесе Аппараттың қызметкері іс-құжаттар мен құжаттар деректері 

базасын электронды және (немесе) қағаз тасымалдауышта беруі тиіс. Құжаттарды беру 

құжаттарды берудің негізі, тапсыру уақыты, тапсырылатын құжаттардың атауы мен құрамы, 

орындалу кезеңіндегі және жаңадан сайланған Корпоративті хатшы орындауы тиіс істердің 

тізімі (іс-шаралар, іс-әрекеттер, сұраныстар) міндетті түрде көрсетілуі тиіс қабылдау-тапсыру 

актісі арқылы жүзеге асырылады.  

 

3. Корпоративті хатшының міндеттері мен функциялары  

 

18. Корпоративті хатшының іс-әрекеті аясындағы міндеттері болып табылады: 
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1) Директорлар кеңесі мен Жалғыз акционер тарапынан уақытылы және сапалы 

корпоративтік шешімдерді қабылдауды қамтамасыз ету; 

2) Директорлар кеңесі, орындаушы орган мен Жалғыз акционер арасында тиімді 

қарым-қатынасты қамтамасыз ету;  

3) Қоғамдағы тиісті корпоративтік басқару практикасын тексеру. 

19. Директорлар кеңесі мен Жалғыз акционер тарапынан уақытылы және сапалы 

корпоративтік шешімдерді қабылдауды қамтамасыз ету жағынан Корпоративтік хатшының 

функциялары болып табылады: 

1) Қоғамның Директорлар кеңесі жұмысының жоспарын және отырыстардың күн 

тәртібін қалыптастыру кезінде Директорлар кеңесі төрағасына көмек беру; 

2) Директорлар кеңесі мен оның комитеттерінің отырыстарын өткізуді  ұйымдастыру; 

3) Күн тәртібі сұрақтары бойынша шешімдерді шығаруға қажетті және Директорлар 

кеңесі өкілеттілігі аясында Директорлар кеңесі мүшелерінің өзекті және уақытылы 

ақпаратты алуын қамтамасыз ету; 

4) Директорлар кеңесі мен комитеттерінің отырыстарын хаттамалау, хаттамалардың, 

стенограммалардың, аудио және видео жазбалардың, Директорлар кеңесі мен комитеттері 

отырыстарының материалдарының сақталуын қамтамасыз ету; 

5) Қазақстан Республикасының заңдары, Жарғы, қолданыстағы Кодекс, ішкі құжаттар 

сұрақтары бойынша Директорлар кеңесі мүшелеріне кеңес беру, болып жатқан өзгерістер 

мониторингін жүзеге асыру және уақытылы Директорлар кеңесі мүшелерін 

ақпараттандыру; 

6)  Акционерлердің жалпы жиналысын өткізуді ұйымдастыру; 

7)  Тиісті шешімдер қабылдау үшін акционерлердің/жалғыз акционердің жалпы 

жиналысының қаралуына шығарылатын сұрақтар бойынша материалдарды уақытылы 

жіберіп отыру; 

8) Акционерлердің жалпы жиналысын хаттамалау, хаттамалардың, 

стенограммалардың, акционерлердің (жалғыз акционердің шешімдерін) жалпы 

отырысының материалдарын сақтауды қамтамасыз ету; 

20. Директорлар кеңесі, орындаушы органның Жалғыз акционермен тиімді қарым-

қатынасын қамтамасыз ету жағынан  Корпоративтік хатшының функциялары болып табылады: 

1) Директорлар кеңесі мүшелерінің Жалғыз акционермен, Қоғамның орындаушы 

органымен қарым-қатынасын ұйымдастыру; 

2) Жалғыз акционердің сұрауларына уақытылы негізде ақпаратты жеткізуді 

бақылаумен қоса Қоғамның Жалғыз акционерімен тиісті қарым-қатынасын ұйымдастыру; 

21. Қоғамдағы тиісті корпоративтік басқару практикасын тексеру жағынан Корпоративті 

хатшының функциялары болып табылады:  

1) Кодекс ережелері мен қағидаларының сақталуы мен жүзеге асырылуын 

мониторингілеу; 

2)  Кодекс ережелері мен қағидаларының сақталуы мен жүзеге асырылуы туралы есепті 

дайындау; 

3)  Заңнама, Жарғы және Қоғамның басқа да құжаттарымен бекітілген корпоративтік 

басқару нормалары жағынан өзінің функцияларын орындау аясында заңбұзушылықтарды 

анықтау; 

4)  Қоғамдағы корпоративтік басқару сұрақтары бойынша Жалғыз акционерге, 

Директорлар кеңесі мүшелеріне, лауазымды тұлғаларға, қызметкерлерге кеңес беру; 

5) Корпоративті басқару саласындағы үздік әлемдік тәжірибелерді мониторингілеу және 

Қоғамдағы корпоративтік басқару практикасын жетілдіру бойынша ұсыныстарды енгізу;  

22. Корпоративті хатшының басқа да функциялары:  

1) Қоғамның Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшелерінің лауазымға кіруін 

және Директорлар кеңесінің әрбір мүшесі үшін кәсіби даму бағдарламасын  ұйымдастыру; 

2) Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелеріне өндірістік обьектілерге баруын 

ұйымдастыру; 



4 

 

3) Директорлар кеңесі мүшелерінің оқытылуын үйымдастыру және сарапшыларды 

шақырту;  

4) Қоғамның Директорлар кеңесі мен Жалғыз акционерінің шешімдерінің орындалуын 

қадағалау мен мониторингілеу;  

5) Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелері мен Төрағасын сайлауға Қазақстан 

Республикасы Ұлттық Банкінен келісім алу; 

6)  Корпоративтік хатшының қызметіне жататын Қоғамдағы корпоративтік 

оқиғалар жайында ақпараттарды жария ету; 

7)  олардың бекітілуі Жалғыз акционердің, Директорлар кеңесінің құзыретіне кіретін 

Қоғамның ішкі құжаттарының жобасын дайындауға қатысу мен даярлау;  

8) компанияның жылдық есебін даярлауға қатысу. 

23. Корпоративтік хатшыға басқа да міндеттемелердің жүктелуі Корпоративтік 

хатшының қазіргі жүктемесін ескере отырып жасалынуы тиіс. Жаңа міндеттемелердің 

жүктелуі қолданыстағы Ережеде айтылған функциялардың сапасыз орындалуына әкеліп 

соқтырмауы керек. Жаңа функциялар басқа құрылымдық бөлімшелер мен лауазымды 

тұлғалардың функцияларын қайталамауы керек. Қайталану жағдайында бұл функциялардың 

орындалуын қайта қарастыру қажет. 

24. Жоғарыда айтылған функциялардың орындалуы Корпоративтік хатшы арқылы 

өз бетінше және Хатшылықтың қызметкерлеріне тиісті тапсырмаларды беру арқылы да 

жүзеге асырылады. 

 

4. Корпоративті хатшының Аппараты 

 

25. Корпоративті хатшының өзіндік функцияларын және Директорлар кеңесінің 

тиімді қызметін қамтамасыз ету үшін Қоғамда Корпоративті хатшының Аппараты 

құрылады. Аппарат Қоғамның құрылымдық бөлімшесі болып табылады. 

26. Аппарат Директорлар кеңесінің шешімімен құрылады және таратылады. 

Аппараттың штаттық бірлігі Директорлар кеңесімен бекітіледі. Директор Кеңесінің 

тиісті сұрақтар бойынша отырысы күн тәртібінің материалдарында Корпоративті 

хатшының көзқарасы көрсетілуі керек.  

27. Аппараты басқаруды Корпоративті хатшы жүзеге асырады. Аппарат 

қызметкерлері тікелей Корпоративті хатшыға бағынышты болады. 

28. Аппарат қызметкерлері Басқарма Төрағасымен Қоғамның Директорлар 

кеңесінің ұсынысы бойынша лауазымына тағайындалады және лауазымынан 

босатылады. 

29. Аппарат қызметкерлері еңбек келісім-шартына және қолданыстағы Ереже 

негізінде құрастырылған лауазымдық нұсқаулыққа сәйкес әрекет етеді.   

30. Аппарат қызметкерлері өзіне жүктелген міндеттерді атқаруға жеткілікті тиісті 

біліктілік пен қабілеттерге ие болуы керек.  

31. Аппарат қызметкерлері бір мезгілде Қоғамдағы басқа да функцияларды бірге 

атқара алмайды, және Директорлар кеңесі мен Корпоративті хатшының келісімінсіз 

басқа үйымдарда қызмет атқара алмайды.  

32. Аппарат қызметкерлері Корпоративті хатшы бекіткен лауазымдық 

нұсқаулықтарға сәйкес қызметтерін жүзеге асырады. 

 

5. Корпоративтік хатшының құқықтары мен міндеттері 

 

33.  Корпоративтік хатшы құқылы:  

1) Корпоративтік хатшы өз қызметін жүзеге асыру үшін қажетті түсініктемелер керек 

болған жағдайда Қоғамның лауазымды тұлғаларынан, Ішкі аудит қызметінің басшысынан, 

Қоғамның құрылымдық бөлімшелерінен материалдар (ақпарат) алуға; 

 2) Директорлар кеңесі төрағасы және мүшелерімен, атқарушы органның бірінші 
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басшысы және мүшелерімен, ұйым жұмыскерлерімен, Жалғыз акционермен тікелей түрде 

әрекет етуге;  

3) Ескертулер мен ұсыныстарды шығаруға құқығы бар Жалғыз акционердің қабылдауы 

үшін ұсынылуы тиіс Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер 

бойынша материалдар пакетінің толықтығын тексеруге;  

4) Директорлар кеңесінің мүшелерінен және Басқару Төрағасынан Жалғыз акционердің, 

Директорлар кеңесінің шешімдерін іске асыру жөніндегі есебін сұрауға және алуға, сондай-ақ 

орындалмаған немесе орындалу мерзімдері бұзылған жағдайда шешімдердің орындалмауы 

(ішінара орындау)  және/немесе кеш орындау себептері бойынша жазбаша түсініктеме сұрауға; 

5) Жалғыз акционердің құқығының бұзылуына немесе корпоративтік жанжалдар мен 

мүдделер қақтығыстарының пайда болуына әкелетін жағдайға байланысты Директорлар кеңесі 

мүшелерінен және Басқару Төрағасынан түсініктемелер мен ақпарат сұрауға;  

34. Корпоративтік хатшы: 

1) өзінің қызметінде Заңнама, Жарғы, Корпоративтік басқару кодексі, осы Ереже, 

Қоғамның өзге де ішкі құжаттарының қағидалары мен талаптарын сақтауға;  

2) Директорлар кеңесінің бұйрықтарын орындауға; 

3) Директорлар кеңесі алдында өзінің қызметі жөнінде есеп беруге; 

4) Корпоративтік хатшы ретінде өкілеттілігін тоқтатқаннан кейін кем дегенде бес жыл 

ішінде Қоғам мен оның үлестес тұлғалары туралы ақпаратты, Корпоравтивтік хатшы өз 

функцияларын жүзеге асыру барысында белгілі болған инсайдерлік ақпаратты құпия сақтауға 

міндетті.   

 

6. Корпоративтік хатшы мен оның Аппаратының жұмыскерлерінің еңбегіне ақы төлеу 

мен жауапкершілігі 

 

35. Корпоративтік хатшы мен Аппарат жұмыскерлерінің еңбек ақысының мөлшері 

Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілген Қоғамның жұмыскерлерінің еңбек 

ақылары сызбасына сәйкес Директорлар кеңесінің шешімімен анықталады. 

36. Ішкі нормативтік құжаттарға сәйкес Корпоративтік хатшы мен Аппараттың 

жұмыскерлеріне есепті кезеңнің қорытындысы бойынша, сондай-ақ Хатшылықтың 

бюджетін үнемдеу жағдайында сыйақы (сыйлықақы) төленуі мүмкін. Мұндай сыйақы 

мөлшерін Қоғамның Директорлар кеңесі анықтайды.  

37. Корпоративтік хатшы, Аппараттың жұмыскерлері Қоғам мен Жалғыз 

акционердің мүдделеріне орай қызмет етулері, өз міндеттерін адал жүзеге асырулары 

қажет. 

38. Корпоративтік хатшы, Аппараттың жұмыскерлері Заңнама мен Қоғамның 

құжаттарымен бекітілген тәртіпке сәйкес жауаптылықта болады.  

 

7. Корпоративтік хатшы мен оның Аппаратын ұйымдастырушылық және техникалық 

қолдаумен қамтамасыз ету 

 

39. Атқарушы орган Корпоративтік хатшыны, оның Аппаратын өз қызметін жүзеге 

асыру үшін қажетті кеңсе тауарларымен, кеңсе техникасымен, бағдарламалық жасақтамамен, 

әдебиет, көлікпен, байланыс және аударма құралдарымен және т.б. керек-жарақтармен 

қамтамасыз етуге міндетті.  

 

8. Корпоративтік хатшы және оның Аппаратының Қоғамның құрылымдық 

бөлімшелерімен өзара жұмысы 

 

40. Корпоративтік хатшы және оның Аппаратының Қоғамның құрылымдық 

бөлімшелерімен өзара жұмысы келесі жолдарымен іске асырылады:  

1) ресми және/немесе электрондық поштада хат жазысып тұру арқылы; 
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2) Барлық қажетті ақпаратты  (материалдар мен құжаттар) ұсыну арқылы Қоғамның 

Жалғыз акционерінің, Директорлар кеңесінің, сондай-ақ басқа да адамдардың ниеті туралы 

Қоғамның құрылымдық бөлімшелерін уақытылы және белгіленген тәртіпте ақпараттандыру 

арқылы Директорлар кеңесінің жылдық немесе кезектен тыс жиналысын шақыру және 

өткізу; 

3) Қоғамның ішкі нормативтік құжаттарымен белгіленген тәртіпте және мерзімде 

Қоғамның Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселелері бойынша 

ақпаратты (материалдар, құжаттар) Қоғамның құрылымдық бөлімшелерене ұсыну; 

4) Қоғамның құрылымдық бөлімшелерінің жазбаша өтініші бойынша Қоғамның 

Директорлар кеңесі мәжілістерінің хаттамаларының үзінді көшірмесін ұсыну; 

5) Қоғамның Директорлар кеңесінің қарауына ұсынылатын құжаттардың рәсімдері мен 

ұсыну мерзімдерін бұзу фактілері туралы Қоғамның уәкілетті құрылымдық бөлімшелеріне  

хабарламалар жіберу; 

6) Қоғамның ішкі нормативтік құжаттарымен белгіленген тәртіпте 

Қоғамның құрылымдық бөлімшелерінің жазбаша өтініші бойынша Қоғамның Директорлар 

кеңесі мәжілістерінің хаттамаларын және/немесе үзінді көшірмесін және басқа да құжаттар 

және/немесе кеңес материалдарын ұсыну; 

7) Қоғамның ішкі нормативтік құжаттарымен белгіленген тәртіпте Директорлар 

кеңесінің шешімдерінің орындалуын бақылау және басқару. 

41. Осы Ережеде қарастырылмаған, сондай-ақ осы Ережеде қарастырылған, алайда 

оның тарауында көрсетілмеген сұрақтары боййынша Корпоративтік хатшы және оның 

Аппаратының Қоғамның құрылымдық бөлімшелерімен өзара жұмыс мәселелері Қоғамның  

Жарғысы, корпоративтік басқару кодексі және Директорлар кеңесінің қаулыларымен 

белгіленген және Қоғамның құрылымдық бөлімшелерінің басқармасының құзыреті шегінде 

айқындалған Қоғамның ішкі нормативтік құжаттарымен анықталады. 

 

8. Қорытынды ережелер 

42. Осы Ережемен реттелмеген мәселелер Қоғамның Жарғысы, Корпоративтік 

басқару кодексі, Директорлар кеңесі жөніндегі Ережемен және өзге де ішкі құжаттармен 

реттеледі.  

43. Заңнамаға, Қоғамның Жарғысы немесе Корпоративтік басқару кодексіне 

өзгертулер енгізу есебінен осы Ереженің бір немесе бірнеше тармақтары жұмыс істемейтін 

(жарамсыз) болған жағдайда бұл осы Ереженің қалған тармақтарын қозғамайды және олар 

Қазақстан Респуликасының Заңнамасы мен Қоғамның Жарғысына қарама-қайшы келмейтін 

дәрежеде қолданылады. 

 

 

 

 

 


