
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 "Рэмикс – Р" Акционерлік қоғамының  
("Рэмикс – Р" АҚ) 

АКЦИЯЛАРДЫ ШЫҒАРУ 
ПРОСПЕКТІСІ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Өкілетті органның жарияланған акцияларды шығаруын мемлекеттік тіркеу проспектіде 
көрсетілген акцияларды сатып алуға қатысты инвесторларға қандай да бір нұсқауды 
ұсынуды білдірмейді. Жарияланған акцияларды шығарудың мемлекеттік тіркеуін жүзеге 
асырушы өкілетті орган осы құжатта мазмұндалған ақпараттың растығы үшін 
жауапкершілікті атқармайды. Акцияларды шығару проспектісі Қазақстан Республикасының 
заңының талаптарына сәйкес қана қаралды. Акционерлік қоғамның лауазымды тұлғалары 
осы проспектіде мазмұндалған ақпараттың растығы үшін жауапкершілікті атқарады, және де 
бұнда ұсынылған барлық ақпарат расталған болып табылатынын және инвесторларды қоғам 
мен оған орналастырылатын акцияларға қатысты қателесулерге алып бармайтынын бекітеді. 
 
 
 
 
 
 

Алматы 2004 жыл 
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1. Акционерлік қоғам туралы жалпы мәлімет 
«Рэмикс – Р» Жауапкершілігі Шектеулі Серіктестігінің қайта құрылуы, «Рэмикс – Р» 
Акционерлік қоғамының пайда болуына себеп болды. 
 
2.  Акционерлік қоғамның атауы (келесіде Қоғам) 

 1 кесте. Қоғамның атауы 
 Мемлекеттік тілде  Орыс тілінде  Ағылшын тілінде 

Толық атауы «Рэмикс – Р» 
Акционерлік қоғамы 

Акционерное общество 
«Рэмикс – Р» 

«Remix – R» Joint-
Stock Company 

Қысқартылған 
атауы АҚ «Рэмикс – Р» АО «Рэмикс – Р» JSC «Remix – R»  

 
3.  Акционерлік қоғамның мемлекеттік тіркеуі (қайта тіркеуі) туралы мәлімет. 
Мемлекеттік тіркеу туралы куәлік № 63946-1910-АҚ, 22 маусым 2004 жылдан, Алматы 
қаласының Әділет Департаментімен берілген. 
 
4.  Салық төлеушінің тіркеу нөмірі: 
600800507213 
 
5. Акционерлік қоғамның орналасқан жері, байланысу телефондары мен факстың 
номерлері, электронды почтаның адресі туралы ақпарат. 
Заңды мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, 050030  Алматы қаласы, Бекмаханов көшесі, 
93. 
Тел/факс +7 (3272) 21-44-83 
E-mail: remix-r@list.ru 
 
6.  Акционерлік қоғамның банктік реквизиттері: 
Е/ш 101 467 915  ОАО «TEXAKABANK» Алматы қаласы  БИК 190 501 914 
 
7. Акционерлік қоғамның қызметінің түрлері  
− Өндіріс-техникалық бағыттағы ғимараттар мен құрылыстарды,  тұрғын үйді, құрал-

жабдықтарды және де басқа да мүліктерді жалға өткізу( онын ішінде лизингке өткізу); 
− Жалға беру, (cоның ішінде лизинг жағдайларымен) және сату жолымен кәсіпкерлік 

қызметінде салынған жылжымайтын мүлік нысандарын одан әрі пайдалану үшін 
құрылысты қаржыландыру; 

− Дамыту қызметі; 
− Құрылыс материалдарынын өндірісі; 
− Импортық және содай-ақ отандық құрылыс материалдары, өнімдермен құралдардын 

көтерме және жеке саудасы; 
−  Құрастыратын және толықтыратын бұйымдар, шикі зат, құралдар, құрылыс 

материалдары, құрал жабдықтардын экспорты мен   импорты ; 
− Құрылыс және жөндеу-құрылыс жұмыстары; 
− Қоғамдық  тамақтануды үйымдастыру; 
− Ақпараттық инжинирингтік, делдалдық, дилерлік  және дистрибьютерлік, өкілеттік  және 

де басқа қызметтер түрін анықтау; 
− Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін басқа да қызмет. 
 
8.   Акционерлік қоғамға берілген рейтингтердің немесе оның шығарған бағалы 

қағаздарына халықаралық рейтингтік агенттіктердің және (немесе) Қазақстан 
Республикасының рейтингтік агенттіктерінің берген рейтингтерінің бар болуы 
туралы мәлімет. 

Халықаралық және (немесе) отандық рейтингтік агенттіктермен берілген,  проспектінің 
шығару күніне  Қоғам  рейтингтері жоқ.. 
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9. Акционерлік қоғамның барлық филиалдары мен өкілдіктерінің атауы, тіркелген 

уақыты, орналасқан жері және почталық мекен-жайлары. 
Қоғам проспектісінің шығару күніне филиалдары мен өкілдіктері жоқ. 
 
10. Акционерлік қоғамның қаржылық есебінің аудитін жүзеге асырған аудиторлық 

ұйымның толық ресми атауы. 
Ұйым аудит өткізген жоқ. 
 

ҚОҒАМНЫҢ ОРГНДАРЫ  ЖӘНЕ ҚҰРЫЛТАЙШЫЛАРЫ (АКЦИОНЕРЛЕРІ) 
 

 
11.  Акционерлік қоғамның директорлар кеңесі  

 

1 кесте. Директорлар кеңесі   
 

Фамилиясы, аты, 
әкесінің аты 

   Соңғы 3 жыл ішіндегі атқарған лауазымдары 
  

Акцияларының 
акционерлік қоғам 
орналастырған 

акциялардың жалпы 
санындағы пайыздық 

қатынасы. 

бі
рі
нш
і 

Төраға 
Ан Юрий 

Николаевич 

18.02.1959 ж.т. 

- 2003ж. – 2004 ж. «Best U.A.» ЖШС  Бас директоры 
- 2004ж. – 2005ж.  ӘШБ АҚ ЖЗҚ «Корғау» бастығы 
- 2005ж. – қазіргі уақытта   «Каз Кор Стройинвест» 
АҚ-ң Бас директоры 0% 

ек
ін
ш
і 

Сержанов 

Галымжан 

Кенжетаевич 

23.12.1975 ж.т. 

- 2003ж. – 2004ж. «Фацет» ЖШС Бас директоры 
- 2004ж. – қазіргі уақытта «Союз Комплект 
Казахстан» ЖШС  Бас  директоры 

0% 

үш
ін
ш
і Тажибаев Зараб 

Рустемович 
23.12.1981 ж.т. 
Тәуелсіз директор 

- 2003ж. – 2005ж. «Техник Плюс Казахстан» ЖШС 
Бас директоры 

- 2005ж. – қазіргі уақытта «Отау - Синема» ЖШС 
Бас директор 

0% 

 
12.  Акционерлік қоғамның алқалы (жеке дара) атқарушы органы. 

 2 кесте. Атқарушы  орган 

Фамилиясы, аты, 
экесінін аты Соңғы үш жыл ішіндегі атқарған лауазымдары 

Акцияларының 
акционерлік қоғам 
орналастырған 

акциялардың жалпы 
санындағы пайыздық 

қатынасы: 

Битимбаев Бауыржан 
Жораевич  23.09.1970 т.ж. 

- 2003ж. – 2006ж. ЖШС «Tau Securities» 
Директоры 

- 2006ж. –  қантар 2007ж.  АО «ICKE CӘT 
COMPANY» Президенты 

- 11 ақпан 2007ж – осы уақытқа дейін 
«РЭМИКС-Р» АҚ  Атқарушы директоры 

6,98% 

 
13. Директорлар кеңесінің мүшелеріне,  атқарушы органның мүшелеріне және басқа 

да басқарушы қызметкерлерге төленген жалақылар, сыйақылар. 
Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеу қарастырылмаған. 
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Атқарушы директор Ю.Е. Терноваға соңғы үш айда 52 000 тенгеден ай сайын жалақы 
түрінде 156 000 тенге төленді . 
 
14. Акционерлік қоғамның ұйымдастыру құрылымы: 
Қоғамның құрлымдық бөлімшелері жоқ. 
 
15. Акционерлік қоғамның акционерлері (құрылтайшылары).  

3 кесте. Акционерлер 
Акционерлер Мекен-жайы Үлесі 

Калиева Алиман 
Мурзабаевна 

Қазақстан Республикасы, Семей қаласы, Найманбаева 
к-сі, үй 152, п.37 22,51 % 

АҚ «GLOTUR» (ГЛОТУР) Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Азербаева к-
сі, 1 «Б» 36,87 % 

АҚ «ІСКЕ СӘТ 
COMPANY» 

Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Бекмаханов 
к-сі, 101 24,76% 

 
16. Акционерлік қоғам ірі акционер болып табылатын ұйымдар туралы мәлімет – 

ұйымның орналастырған акцияларының (жарғылық капиталдағы үлесіндегі) он 
және одан да көп пайызды иеленеді: 

Қоғам проспектісінің эмиссиясы құрастырылған күнге  қоғам күрделі акционер болып 
саналмайды. Басқа ұйымдарда  (жарғылық капиталдағы үлесіндегі) он және одан да көп 
пайызды иеленетін ұстаушы болып табылмайды. 
 
17. Акционерлік қоғаммның қатысатын өндірістік, банктік, қаржылық топтары, 

холдингтер, концерндер, бірлестіктер, консорциумдар  
Жоқ. 
 
18. Акционерлік қоғамның басқа да кіріккен тұлғалары туралы мәлімет: 
 «ICKE СӘТ COMPANY» АҚ 

• Президент Битимбаев Б.Ж. 
 
 Битимбаев Б.Ж.-ң жақын туыстары 

• Битимбаев Жора Жангабылович - 10.03.1944ж. – әкесі. 
• Омарова Дарханкуль Тажикеновна - 08.07.1947ж. – шешесі 
• Битимбаев Нурлан Жораевич – 06.08.1972ж. - бауыры 
• Кальменова Айгуль Кайшибековна – 25.02.1976ж. - жұбайы 
• Битимбаев Диас Бауыржан-ұлы – 15.12.1995ж. - ұлы 
• Битимбаев Санжар Бауыржан-ұлы – 27.02.1999ж. – ұлы 
•  

«Союз Комплект Казахстан» ЖШС 
Бас  директор Сержанов Г.К. 
 
 Сержанов Г.К-ң жақын туыстары. 

• Сержанов Кенжетай Тулкибаевич – 25.08.48ж. – әкесі 
• Сержанова Бексулу – 25.05.1949ж. – шешесі 
• Сержанова Гулжан Кенжетаевна – 15.04.1974ж. – әпкесі 
• Сержанов Жанар Кенжетаевич – 15.07.1978ж. – әпкесі 
• Сержанов Бекжан Кенжетаевич – 30.03.1981ж. –бауыры 
• Сержанова Салтанат Кенжетаевна – 04.04.1984ж. - әпкесі 
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«КАЗ-КОР СТРОЙИНВЕСТ» ЖШС 
• Бас директоры Ан Ю.Н. 
 

 Ан Ю.Н.-ң жақын туыстары 
• Ан Анна Андреевна – 24.06.1933 ж. – шешесі 
• Ан Эльвира Ахметкалиевна – 25.07.1970ж. – жұбайы 
• Ан Марина Юрьевна – 03.03.1987ж. – қызы 
• Ан Анна Юрьевна – 24.08.1991ж. – қызы 
• Ан Давид Юрьевич – 14.11.2005ж. – ұлы 

 
 «ICK GROUP» ЖШС 

• Бас директоры  Тажибаева З.Р.  
 

         З.Р. Тажибаеваның жақын туыстары 
  

• Тажибаев Рустем Абдуллаевич – 27.05.1943ж. – әкесі 
• Шамшатова Гульжан Ибрагимовна – 18.07.1949ж. – шешесі 
• Тажибаева Зульфия Рустемовна – 08.09.1966ж. – әпкесі 
• Тажибаев Зульхар Рустемович – 18.07.1986ж. - бауыры 

 
 

АКЦИОНЕРЛІК  ҚОҒАМНЫҢ  ҚЫЗМЕТІНІҢ СИПАТЫ 
 
19. Акционерлік қоғамның негізгі қызмет түрлерінің қысқаша сипаттамасы, 

акционерлік қоғамның бәсекелестері болып табылатыны ұйымдар туралы мәлімет  
Қоғамның негізгі қызмет түрі болып: 

1) Жер учаскелерін, әкімшілік және өндіріс техникалық ғимараттарды, ағаш және 
темірден жасалатын бұйымдар мен құрастырулар жасайтын технологиялық 
жабдықтарды және де Бекмаханов көшесі, 93 орналасқан өндіріс базасындағы басқа 
да мүліктерді жалға беру  ; 

2) технологиялық  құрал-жабдықтар импорты; 
3) ақпараттық, маркетингтік делдалдық, өкілеттік, инжинирингтік және басқа да қызмет 

көрсету. 
Бәсекелестерді анықтау – мүмкін емес. 
 
20. Акционерлік қоғамның негізгі қызмет түрлері бойынша сатудың (жұмыстың, 

қызмет көрсетудің) табыстылығына оң және теріс әсерін тигізуші факторлар. 
Жалға беру қызметінің табыстығына оң әсер ететін факторлар : 
- Алматы қаласындағы жер және жылжымайтын мүлік бағаларының жоғарлығы; 
- өндірістік базаның Алматы қаласы ішінде жүк автомобиль магистралі әуежай, Алматы 1 

темір жол станциясына жақын орналасқаны; 
- өндіріс техникалық ғимараттарының офистер орналасуына, қойма шаруашылығын 

ұйымдастыруға және заттар өндіруге бұйыруы; 
- қуатпен жабдықтау , оған қоса резервті (Солтүстік Ирландияда жасалған, дизильдік 

генераторлық орнату) байланыс, жылу  мен қамтамасыз ету канализация, су мен 
қамтамасыз ету ; 

- тәулік бойы күзеттпен қамтамасыздандыру; 
- темір жол тұйық тиеу-женілдету техникасынын барлығы; 
- жоғары техникалық дәрежесі және жабдыктарды европа шығарушы фирмаларынын 

сапасы , Қазақстанда бүндай жабдықтын болмауы; 
жалға беру қызметінін табыстығына теріс әсер ететін факторлар: 
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- Жалға берілетін өндіріс база ғимаратын және технолог)иялық жабдықтар құрылыс 
материалдарын, өндіруге арналған себептерден және ҚР құрылыс құлдыраға ұшқан 
жағдайда, өндіріс базалары өзгеруге жатады. Бүл жағдай кіріс төмендеуіне ықпал етеді.  

- Мүлікті жалға алушылар қіріккен компаниялар болғандықтан осы қызмет қірісі компания 
тобы табысына тәуелді. 

 
21. Өткізілген өнімдердің (орындалған жұмыстардың, көрсетілген қызметтердің) 

көлемдері  
 

 4 кесте. Сатылған өнім  көлемі (мың. тенге) 

№ Өнім атауы (жұмыс, қызмет) 2002 2003  22.06.2004ж. 
жағдайына қарай 

1. Өнімді өткізу - - 31 583,08 
2. Басқа да  - -  
  Барлығы:    31 583,08 

 
22. Акционерлік қоғамның өз өнімдерін (жұмыстарды, қызметтерді) сатуды 

ұйымдастыру жөніндегі қызметі. 
 

 5 кесте. Жеткізушілер туралы мәлімет 

Жеткізуші атауы Орналасқан жері 
 жеткізілетін өнім 

көлемінің жалпы үлесі 
(%) 

Құрал-жабдық жеткізушісі:   
Ligran Enterprises LTD Кипр Республикасы, Никосия 92,77% 
Барлығы:  92,77% 

 
 6 кесте. Тұтынушы туралы ақпарат 

Тұтынушы атауы Орналасқан жері 
өндірілетін тауардың 
жалпы көлемінен үлесі 

(%) 
Мүлікті жалға беруші   

«Реиз» ЖШС ҚР,  Алматы қаласы,  Бекмаханов көшесі, 93 50,97% 
«Reis House» ЖШС ҚР,  Алматы қаласы,  Ворошилова көшесі, 15 22,04% 
«Реиз-СтройМонтаж» ЖШС ҚР,  Алматы қаласы, Бекмаханов көшесі, 93 10,64% 
Барлығы:  83,65% 

 
 
23. Акционерлік қоғамның қызметіне әсерін тигізуші факторлар  
 
1) Маусымдық ықпал ету: 
Өз өнімінін сатылған көлеміне қарамастан жалға беру ақшасы жалға алушылар төленеді. 
Қоғамның  қызметіне маусымдық сипаттағы жағдайлар әсер етпейді.  
Импорт үлесі: 
Жеткізілетін құрал-жабдықтар импортының  үлесі  92,77% құрайды. 
2) Сот процестеріне қатысу: жоқ. 
3) Тәуекел факторлары: 
− Макроэкономикалық  қатер – ҚР-ғы экономикалық жағдайлардын нашарлауына 

байланысты мүлікті жалға беру бағасының томендеуіне, жалға алушылардын жоғалуына  
әкеп соғады. 

− Ақша қатері – Ұлтық валютаннын болашақ әрекетінін тұрақсыздығымен байланысты. 
Егер  қоғам өз қызметің орындау процессінде қанда-да бір валюталық операциялар 
откізсе, аталған қатер ықпалын тегізуі мүмкін . 
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− Экологиялық қатер. Қоғам қызметінін спецификасына байланысты аталған қатер 
ықпалын тигізбейді. 

− Транспорттық қатер. Импорттық құрал-жабдықтарды тасымалдаумен  байланысты. 
Тасымалдау кезіндегі түрлі залалдардын болуы құрал-жабдықтардын жарамсыздығына 
әкеп соғады.  

 
 
 

ҚАРЖЫЛЫҚ   ЕМЕС ҰЙЫМДАРДЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒДАЙЫ 
 
24. Инвестициялар 
Жоқ. 
 
25. Дебиторлық қарыз.  

7 кесте. Дебиторлық қарыз туралы мәлімет 

Дебитор атауы Оның нақты мекен-жайы Қарыз сомасы 
( тенге) 

өтеу 
мерзімі  

Қайтарылуға 
келмейтін 

қарыз сомасы 

«АСКБ Коргау» ЖШС ҚР, Алматы қаласы, Ратушного 
көшесі, 70 4 378 732 07/2004  

«Реиз» ЖШС ҚР, Алматы қаласы, Бекмаханов 
көшесі, 93 13 041 105 08/2004  

«Reis House» ЖШС  ҚР, Алматы қаласы, Ворошилов 
көшесі, 15 3 818 366 07/2004  

 «ЭкоТИМ» ЖШС ҚР, Алматы қаласы, Бекмаханов 
көшесі, 93 1 440 345 09/2004  

«Baumarkt» ЖШС ҚР, Алматы қаласы, Бекмаханов 
көшесі, 93 1 441 986 07/2004  

Басқада  13 240 030 07/2004  
Барлығы:   37 060 564   

 
 
25-1. Активтер 

Таблица 8. Сведения об активах 

Атауы Баланстық құны 
(тенге) 

Ұзақ мерзімді активтер 463 081 158,41 
     Материалдық емес активтер: 3 258 510,14   

Телефондарды қосу     295 304,05   
Телефон әңгімелерін тарификациялау бағдарламасы     46 451,09   
Жер учаскелерін  жалға алу құқы 2 916 755,00   

     Негізгі құралдар: 380 893 277,00   
Жер учаскесі 1,8594 га 10 665 500,00   
ғимарат 189 882 824,40   
құрылыс   18 886 015,55   
өткізілетін құрылғылар  (желіде) 15 962 955,95   
Күш  машиналары және  құрал-жабдықтар    11 183 239,65   
Жұмыс  машиналары  және құрал-жабдықтар 120 285 940,69   
басқа машиналар және құрал-жабдықтар      12 352 480,42   
Мобильдік көлік       108 334,22   
Компьютерлік, перифериялық  құрылғылар және деректерді жаңалайтын құрал-жабдықтар            180 524,92   
Басқа да        1 385 461,20   
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Аяқталмаған капиталды құрылыс, орнатылмаған құрал-жабдықтар 78 929 371,00 
  
Ағымды активтер 39 632 772,92  
     Тауар-материалдық  қорлары      368 824,00   
     Дебиторлық  қарыз       37 060 564,00   
Болашақ кезеңдегі  шығындар                9 060,00   

     Қаражат          2 194 324,92   
Барлығы:  502 713 931,33 

 
26. Акционерлік қоғамның Жарғылық капиталы 
Қоғамның жарияланған Жарғылық  капиталы  1 000 000 000 (бір миллиард) тенгені құрайды. 
Қоғамның құрылтайшыларымен төленген Жарғылық капиталы 396 526 667 (үш жүз тоқсан 
алты миллион бес жүз жиырма алты мың алты жүз алпыс жеті) тенгені құрайды. 
 
27. Займдер 
Жоқ. 
 
28. Қоғамның негізгі қызмет түрлерін жүзеге асыруына байланысты несиелік 
қарыздары. 

 9 кесте. Несиелік қарыз туралы мәлімет 
 

Несие беруші атауы 
 Оның нақты мекен-жайы Қарыз сомасы 

(тенге) 
Өтеу мерзімі 

Ligran Enterprises LTD Республика Кипр, Никосия 77 507 165,00 11/2004 
Прочие  19 250 560,00 07/2004 
Барлығы:   96 757 725,00  

 
 

ҚАРЖЫЛЫҚ ҰЙЫМДАРДЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒДАЙЫ 
 
30-42. Аталған тармақтар қаржылық ұйымдармен толтырылады. 
 
 

ҚҰНДЫ ҚАҒАЗДАР ШЫҒАРЫЛЫМЫ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР 
 
43. Барлық тіркелген құнды қағаздарға қатысты ақпарат 
Жоқ. 
 
 

ЖАРИЯЛАНҒАН АКЦИЯЛАР ШЫҒАРЫЛЫМЫ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ 
 
44. акциялар туралы мәлімет 
Қоғам акцияларының жалпы көлемі 1 000 000 000 (бір миллиард) дананы құрайды, оның 
ішінде: 

• жай акциялар 1 000 000 000 (бір миллиард) дана; 
• артықшылықты акциялар – жоқ. 

Жай акциялардың жалпы көлемі 396 526 667 (үш жүз тоқсан алты  миллион бес жүз жиырма 
алты мың алты жүз алпыс жеті) дананы құрайды, жарияланған әр жай акциялардың 
номиналдық құны 1 (бір) тенге, жалпы сомасы 396 526 667 (үш жүз тоқсан алты  миллион 
бес жүз жиырма алты мың алты жүз алпыс жеті) тенгені құрайды.  Битимбаева Б.Ж. иеленеді 
Акция құнын анықтау әдістемесі,оларды өтеуін төлеп алу кезінде акционерлердің жалпы 
жиналысының хаттамасымен 20.06.2007 ж.бекітілді, ол шешім «РЭМИКС-Р» акционерлік 
қоғамының акцияларды шығару анықтамалығының ажырамас қосымшасы болып  табылады. 
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45. Айырбасталатын құнды қағаздар 
жоқ. 
 
46. Акционерлік қоғамды тіркеушісі туралы мәлімет  
Акция ұстаушыларының реестірін құрылуын, жүргізу және сақтауын тәуелсіз тіркеуші  
«Зерде» АҚ орындайды. (Қазақстан Республикасының Ұлттық комиссиясының құнды 
қағаздар бойынша реестр жүргізу қызметіне берілген мемлекеттік  лицензиясы № 
0406200238, 01.04.2002 жылдан). Мекен-жайы: 480004,  Алматы қаласы, Гоголь көшесі, 111 
«А». 
Төлеуші  агент жоқ. 
 

ҚОСЫМША ЕРЕЖЕЛЕР 
 
47. акциялар шығарылымына кеткен шығындар 
жоқ. 
 
48. Инвесторларға арналған ақпарат  
Әлеуетті инвесторлар қоғам Жарғысының көшірмесімен және проспектісімен мына мекен-
жайда таныса алады: 

Қазақстан Республикасы, 
480030,  Алматы қаласы 
Бекмаханов көшесі, 93 

 
 
 
Атқарушы директор                                                                                  Б.Ж. Битимбаев 
 
Бас бухгалтер                                                                                               К.С. Байсиикова 
 
Ішкі аудит бөлімі                                                                                         жоқ 
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