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боерыгына үзгәрешләр кертү
турында
Ришвәтчелеккә каршы эшчәнлекнең нәтиҗәлелеген арттыру максатыннан
боерык бирәм:
1. Татарстан Республикасы сатып алулар буенча дәүләт комитетының
«Татарстан Республикасы сатып алулар буенча дәүләт комитетында норматив
хокукый актларның һәм норматив хокукый акт проектларының ришвәтчелеккә
каршы экспертизасы турында» 2016 елның 12 апрелендә кабул ителгән 04-14-49нчы
номерлы боерыгына (2017 елның 24 мартында Татарстан Республикасы сатып
алулар буенча дәүләт комитетының 04-14-40нчы номерлы боерыгы белән кертелгән
үзгәрешләр белән) түбәндәге үзгәрешләрне кертергә:
боерыкның 2нче пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«2. Татарстан Республикасы сатып алулар буенча дәүләт комитетында
норматив хокукый актларның һәм норматив хокукый акт проектларының
ришвәтчелеккә каршы экспертизасын үткәрү өчен җаваплы зат итеп Татарстан
Республикасы сатып алулар буенча дәүләт комитетының әйдәп баручы дәүләт
киңәшчесе Д.М.Камалетдиновны билгеләргә»;
боерыкның 3нче пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
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«3. Ришвәтчелеккә каршы экспертизага килгән норматив хокукый актларның,
норматив хокукый акт проектларының исәбе алып барыла торган журналны тутыру
өчен җаваплы зат итеп Татарстан Республикасы сатып алулар буенча дәүләт
комитетының әйдәп баручы дәүләт киңәшчесе Д.М.Камалетдиновны билгеләргә»;
Татарстан Республикасы сатып алулар буенча дәүләт комитетында норматив
хокукый актларның һәм норматив хокукый акт проектларының ришвәтчелеккә
каршы экспертизасын үткәрүнең күрсәтелгән боерык белән расланган тәртибен
кушып бирелә торган яңа редакциядә бәян итәргә.
2. Шушы боерыкның үтәлешен тикшерүне үз өстемә алам.

Рәис

О.А.Редько
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Татарстан
Республикасы
сатып
алулар буенча дәүләт комитетының
2016 елның 12 апрелендә кабул
ителгән 04-14-49нчы боерыгы белән
расланды
(Татарстан
Республикасы сатып алулар буенча
дәүләт комитетының 2019 елның
кабул ителгән 12.08.2019 нче номерлы
боерыгы редакциясендә)

Татарстан Республикасы сатып алулар буенча дәүләт комитетында норматив
хокукый актларга һәм норматив хокукый акт проектларына ришвәтчелеккә
каршы экспертиза үткәрү тәртибе
1. Гомуми кагыйдәләр
1.1. Шушы Тәртип Татарстан Республикасының сатып алулар буенча дәүләт
комитетында (алга таба – Дәүләт комитеты) норматив хокукый актларга һәм
норматив хокукый акт проектларына, шулай ук Татарстан Республикасының сатып
алулар буенча дәүләт комитеты тарафыннан әзерләнә торган норматив хокукый акт
проектларына (алга таба – актлар, акт проектлары) ришвәтчелеккә каршы
экспертиза үткәрү процедурасын һәм ришвәтчелеккә каршы экспертиза
нәтиҗәләрен исәпкә алуны билгели.
1.2. Ришвәтчелеккә каршы экспертиза «Норматив хокукый актларга һәм
норматив хокукый акт проектларына ришвәтчелеккә каршы экспертиза үткәрү
турында» 2009 елның 17 июлендә кабул ителгән 172нче Федераль законга, Россия
Федерациясе хөкүмәтенең «Норматив хокукый актларга һәм норматив хокукый акт
проектларына ришвәтчелеккә каршы экспертиза үткәрү турында» 2010 елның
26нчы февралендә кабул ителгән 96нчы номерлы карарына, Татарстан
Республикасы Министрлар Кабинетының «Аерым норматив хокукый актларга һәм
норматив хокукый акт проектларына ришвәтчелеккә каршы экспертиза үткәрү
Тәртибен раслау һәм Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының аерым
карарларына үзгәрешләр кертү турында» 2009 елның 24 декабрендә кабул ителгән
883нче карарына, «Татарстан Республикасы Президентының 2017 елның 29
июнендә кабул иткән «Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте норматив
хокукый акт проектларын ришвәтчелеккә каршы бәйсез экспертиза белән тәэмин
итүнең өстәмә гарантияләре һәм аларны әзерләгәндә җәмәгать фикерен исәпкә алу
турында» 575-УП номерлы Указын тормышка ашыру турында» 2017 елның 15
августында кабул ителгән 580нче номерлы карарына, шулай ук шушы Тәртипкә
ярашлы рәвештә үткәрелә.
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1.3. Ришвәтчелеккә каршы экспертизаның максатлары булып актларда һәм акт
проектларында факторларны ачыклау һәм алга таба аларны бетерү тора.
1.4. Көчен югалткан яисә гамәлдән чыгарылган норматив хокукый актларга
карата ришвәтчелеккә каршы экспертиза үткәрелми.

2. Актларга һәм акт проектларына ришвәтчелеккә каршы экспертиза үткәрү
2.1. Актларга һәм акт проектларына ришвәтчелеккә каршы экспертизаны
Татарстан Республикасы сатып алулар буенча дәүләт комитетының әйдәп баручы
киңәшчесе яисә аның вазифаларын башкаручы (алга таба – урындагы зат) үткәрә.
Әлеге урындагы зат шулай ук Дәүләт комитетында коррупциягә каршы экспертизага
кергән норматив хокукый актларны һәм норматив хокукый акт проектларын исәпкә
алу журналын (алга таба - Журнал) алып бару өчен дә җаваплы (шушы Тәртипкә
1нче кушымта).
2.2. Ришвәтчелеккә каршы экспертиза үткәрү өчен актлар һәм акт проектлары,
кем инициативасы белән кабул ителгән булса, шул структура бүлекчәсе җитәкчесе
(проектны эшләү өчен җаваплы зат) тарафыннан урындагы затка юллана.
2.3. Ришвәтчелеккә каршы экспертиза акт Журналда теркәлгән көннән алып ун
көн эчендә үткәрелә.
2.4. Ришвәтчелеккә каршы экспертиза нәтиҗәләре буенча шушы Тәртипнең
2нче кушымтасындагы формага ярашлы рәвештә йомгак ясала, анда түбәндәге
мәгълүматлар чагыла:
экспертизага тәкъдим ителгән актның реквизитлары (акт проектының исеме);
актта (акт проектында) ришвәтчелеккә бәйле факторларның булуы яисә
булмавы;
Ришвәтчелеккә бәйле факторлар булган актларның (акт проектларының)
(булган очракта) конкрет положениесы;
актларның (акт проектының) положениесын үзгәртү яисә, Ришвәтчелеккә бәйле
факторларны бетерү өчен, аерым положениесын алып ату (ришвәтчелеккә бәйле
факторлар ачыкланган очракта).
2.5. Нәтиҗә ясалган һәм урындагы зат тарафыннан имзаланганнан көннән
башлап бер эш көненнән дә соңга калмыйча, Дәүләт комитетының дәүләт
контрактларын гамәлгә ашыручы рәис урынбасарына яисә аның вазифаларын
башкаручыга юллана. Рәис урынбасары (аның вазифаларын башкаручы зат)
нәтиҗәне визалый һәм рәискә яисә аның вазифаларын башкаручыга тапшыра.
2.6. Йомгаклау нәтиҗәләре буенча актта ришвәтчелеккә бәйле факторлар
ачыкланган очракта, рәис аңа төзәтмәләр кертү яисә актны гамәлдән чыккан итеп
тану турында карар кабул итә. Күрсәтелгән карар кабул ителгән көннән алып өч эш
көненнән дә соңга калмыйча Дәүләт комитетының актларны (акт проектларын)
әзерләү өчен җаваплы структура бүлекчәсенә тапшырыла.
2.7. Дәүләт комитетының актларны (акт проектларын) әзерләү өчен җаваплы
структура бүлекчәсе, шушы Тәртипнең 2, 6нчы пунктында күрсәтелгәнчә, Дәүләт
комитеты рәисе карар кабул иткәннән алып өч көн эчендә Дәүләт комитеты актына
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ярашлы проект әзерли һәм аны ришвәтчелеккә каршы экспертизага урындагы затка
юллый.
Әгәр дә экспертизага юлланган актта (акт проектында) ришвәтчелеккә бәйле
факторлар булмаса, актны (акт проектын) әзерләү өчен җаваплы структура
бүлекчәсе җитәкчесе тиешле структура бүлекләре җитәкчеләре визалаган актны (акт
проектын), имзалау өчен, Дәүләт комитеты рәисенә юллый яисә актны (акт
проектын) тиешле органнарга һәм оешмаларга җибәрә.

3. Актларга һәм акт проектларына ришвәтчелеккә каршы бәйсез экспертиза
үткәрү
3.1. Ришвәтчелеккә каршы бәйсез экспертиза объектлары булып Дәүләт
комитеты әзерләгән, рәсми рәвештә басылып чыккан һәм Дәүләт комитетының
Интернет
мәгълүмат-коммуникация
челтәрендәге
рәсми
сайтына
( http://goszakupki.tatarstan.ru (алга таба - сайт) яисә ришвәтчелеккә каршы бәйсез
экспертиза үткәрү һәм җәмәгать белән фикер алышу максатында Татарстан
Республикасы дәүләт хакимияте органнарының норматив хокукый акт проектларын
урнаштыру өчен бердәм төбәк интернет порталы буларак билгеләнгән мәгълүмат
ресурсында (http://tatarstan.ru/regulation) урнаштырылган норматив хокукый акт
проектлары санала.
Дәүләт серен яисә конфиденциаль характердагы мәгълүматларны үз эченә алган
норматив хокукый актларга һәм акт проектларына карата ришвәтчелеккә каршы
бәйсез экспертиза үткәрелми.
3.2. Дәүләт комитеты тарафыннан әзерләнүче Татарстан Республикасы Дәүләт
Советының закон чыгару инициативасы тәртибендә Россия Федерациясе Федераль
Җыены Дәүләт Думасына кертеләчәк федераль закон проектларына, Татарстан
Республикасы Президентының указ проектларына, Татарстан Республикасы
Министрлар Кабинеты карарларлары проектларына ришвәтчелеккә каршы бәйсез
экспертиза үткәрү өчен Дәүләт комитеты аларны, Татарстан Республикасы дәүләт
хакимиятенең тиешле башкарма органнарына, башка органнарга һәм оешмаларга
килешүгә юллаган көнгә туры китереп, Интернет мәгълүмат-коммуникация
челтәрендәге үзенең рәсми сайтына һәм бердәм төбәк интернет-порталына
урнаштыра.
3.3. Дәүләт комитетының акт проектларына бәйсез эскпертиза үткәрү өчен
Дәүләт комитетының акт проектын әзерләү өчен җаваплы структура бүлекчәсе,
тикшерү өчен, проектны, урындагы затка юллаган көнгә туры китереп, эш көне
дәвамында сайтка һәм, эксперт нәтиҗәләрен юллау өчен, адресны (шулай ук
электрон почта адресын), шулай ук ришвәтчелеккә каршы бәйсез экспертиза
нәтиҗәләре буенча йомгакларны кабул итә башлау һәм тәмамлану көнен күрсәтеп,
бердәм төбәк интернет порталына урнаштыра.
3.4. Сайтка урнаштырылган акт проектларына бәйсез экспретиза үткәрү срогы
урнаштырылган көннән алып кимендә 5 эш көнен тәшкил итә.
3.5. Актка (акт проектына) ришвәтчелеккә каршы бәйсез экспертиза нәтиҗәләре
буенча Дәүләт комитетына күрсәтелгән вакыт эчендә килгән йомгак (алга таба -
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Йомгак) килгәннең икенче көненнән дә соңга калмыйча Татарстан Республикасы
дәүләт хакимиятенең электрон документ әйләнеше бердәм ведомствоара
системасында теркәлә һәм, тикшерү өчен, Дәүләт комитетының актны (акт
проектын) әзерләү өчен җаваплы структура бүлекчәсенә юллана.
3.6. Ришвәтчелеккә каршы бәйсез экспертиза буенча йомгак тәкъдим рәвешендә
чыгарыла. Ришвәтчелеккә каршы бәйсез экспертиза буенча нәтиҗәне, шушы
Тәртипнең 3.7нче пунктларында күрсәтелгән очракларны исәпкә алмаганда, аны
теркәгән көннән алып 15 көн эчендә Дәүләт комитеты карарга тиеш.
Тикшерү нәтиҗәләре буенча ришвәтчелеккә каршы бәйсез экспертиза үткәргән
физик яисә юридик затка нигезле җавап (йомгакта ришвәтчелеккә бәйле факторлар
ачыклану яисә ачыкланган факторларны юкка чыгару турында мәгълүматлар булган
очракларны исәпкә алмаганда) юллана. Анда ришвәтчелеккә каршы бәйсез
экспертиза йомгакларын һәм (яисә) норматив хокукый актта яисә норматив хокукый
акт проектында ачыкланган ришвәтчелеккә бәйле фактор белән килешмәүнең
сәбәпләрен исәпкә алу чагыла.
3.7. Норматив хокукый актларга һәм норматив хокукый акт проектларына
бәйсез экспертиза үткәрү буенча эксперт буларак Россия Федерациясе Юстиция
министрлыгында аккредитация узмаган юридик һәм физик затлар тарафыннан
әзерләнгән;
Россия Федерациясе Юстиция министрлыгы раслаган формага туры килмәгән
ришвәтчелеккә каршы бәйсез экспертиза нәтиҗәләре буенча йомгаклар каралмый.
Шушы Тәртипнең 3.7нче пунктның өченче абзацында күрсәтелгән очракта
Дәүләт комитеты андый йомгакны, сәбәпләрен күрсәтеп, теркәлгән көннән алып 15
көннән дә соңга калмыйча, кире кайтара.
3.8. Акт проектына ришвәтчелеккә карлы бәйсез экспертиза үткәргән вакытта
ришвәтчелеккә бәйле факторлар ачыкланса, алар шушы акт проектын эшләүче
тарафыннан акт проектын эшләп бетерү стадиясендә бетерелә.
Ришвәтчелеккә каршы экспертиза үткәргәннән соң акт проектын эшләүче
тарафыннан үзгәрешләр кертелсә, акт проектына ришвәтчелеккә каршы экспертиза
кабат үткәрелергә тиеш.
3.9. Ришвәтчелеккә каршы бәйсез экспертиза йомгагында бәян ителгән
кимчелекләрне бетергәннән һәм тәкъдимнәрне исәпкә алганнан соң, Дәүләт
комитетының акт проектын әзерләү өчен җаваплы структура бүлекчәсе
ришвәтчелеккә каршы бәйсез экспертиза йомгаклары белән бергә, кабат тикшерү
өчен, урындагы затка тапшыра. Кабат тикшерү өч көн эчендә гамәлгә ашырыла.
3.10. Әгәр ришвәтчелеккә бәйле факторлар актта ачыкланса, Дәүләт
комитетының актны әзерләгән структура бүлекчәсе актка үзгәрешләр кертү яисә
актны көчен югалткан дип тану буенча чаралар күрә.
3.11. Ришвәтчелеккә каршы экспертиза, шул исәптән бәйсез эскпертиза
үткәрелеп,
Татарстан
Республикасы
Министрлар
Кабинетының
карар
проектларында, Татарстан Республикасы Президенты указларының проектларында,
Татарстан Республикасының
закон проектларында, Татарстан Республикасы
Дәүләт Советының закон чыгару инициативасы тәртибендә Россия Федерациясе
Федераль Җыены Дәүләт Думасына кертеләчәк федераль закон проектларында
ришвәтчелеккә бәйле факторлар булуны дәлилләгән нәтиҗәләр белән килешмәгән
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очракта, актны әзерләүче, күрсәтелгән закон проектларын, ришвәтчелеккә каршы
экспертиза, шул исәптән бәйсез экспертиза нәтиҗәсе белән килешмәвенең сәбәбе
күрсәтелгән аңлатма язуы белән бергә Татарстан Республикасы Хөкүмәте, Татарстан
Республикасы Министрлар Кабинеты билгеләгән Регламент тәртибендә, карау өчен,
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетына кертә.

4. Норматив хокукый акт проектлары турында иҗтимагый фикер алышу
4.1. Дәүләт комитеты әзерләнә торган норматив хокукый акт проектларын
җәмәгать белән тикшерүне тәэмин итә.
4.2. Җәмәгать белән фикер алышу максатында норматив хокукый акт
проектлары Татарстан Республикасының ришвәтчелеккә каршы бәйсез экспертиза
үткәрү һәм җәмәгать белән фикер алышу максатында Татарстан Республикасы
дәүләт хакимияте органнарының норматив хокукый акт проектларын урнаштыру
өчен бердәм төбәк интернет порталы буларак билгеләнгән мәгълүмат ресурсына
(http://tatarstan.ru/regulation) (алга таба - Мәгълүмат ресурсы) рәсми порталына
урнаштырыла.
4.3. Иҗтимагый фикер алышуны тәэмин итәр өчен, Мәгълүмат ресурсына
гражданнарның хокукларына, ирегенә һәм бурычларына кагылышлы норматив
хокукый акт проектлары урнаштырыла.
4.4. Иҗтимагый фикер алышу максатында түбәндәге акт проектлары
урнаштырылмый:
дәүләт серен яисә конфиденциаль характердагы мәгълүматларны үз эченә алган
норматив хокукый акт проектлары;
актларны (аларның структура берәмлекләрен) көчен югалткан дип тану турында
норматив хокукый акт проектлары;
Татарстан Республикасы Президенты, Татарстан Республикасы Премьерминистры һәм аның урынбасарлары күрсәтмәсендә эшләп чыгару сроклары
иҗтимагый фикер алышуның минималь срогыннан ким (Мәгълүмат ресурсына
урнаштырылган көннән алып, биш эш көненнән кимрәк) булган норматив хокукый
акт проектлары;
Татарстан Республикасы бюджетының керемнәренә һәм чыгымнарына йогынты
ясаучы, Татарстан Республикасының бюджет үтәлешен тәэмин итүгә бәйле
норматив хокукый акт проектлары;
дәүләт хакимияте органнарының терроризмга, шул исәптән терроризмны
финанслауга каршы чараларны тормышка ашырганда оештыру, эшчәнлек һәм
хезмәттәшлекне тәэмин итү мәсьәләләрен регламентлаучы норматив хокукый акт
проектлары;
Татарстан Республикасының закондагы үзгәрешләргә бәйле рәвештә
яраклаштыруга юнәлтелгән норматив хокукый акт проектлары;
суд карарларын, прокурор җавапларының актларын, контроль-хисап
органнарының беркетмәләрен тормышка ашыру максатында әзерләнгән норматив
хокукый акт проектлары;
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дәүләт хезмәтләрен үтәүнең административных регламентлары һәм дәүләт
хезмәтләре күрсәтүнең административ регламентлары проектлары;
статистик күзәтү формаларын раслау турында норматив хокукый акт
проектлары;
Татарстан Республикасы норматив хокукый актларының эшчәнлеген туктату
турында норматив хокукый акт проектлары.
4.5. Норматив хокукый акт проектларын иҗтимагый фикер алышуны тәэмин
итү өчен урнаштырган очракта, кем инициативасы белән әзерләнгән булса, шул
структура бүлекчәсе тәкъдимнәр һәм кисәтүләрне юллау өчен адресны (шул исәптән
электрон адресны), шулай ук иҗтимагый фикер алышу срогының башланган һәм
тәмамланган датасын күрсәтә.
4.6. Норматив хокукый актларның иҗтимагый фикер алышу срогы аларны
эзерләүче билгеләгән срогы Мәгълүмат ресурсына урнаштырылган көннән алып
биш эш көненнән дә ким була алмый.
4.7. Үз инициативасы белән әзерләнгән акт проектына карата иҗтимагый фикер
алышу нәтиҗәләре буенча эшләп бетерү турында карар кабул ителсә, норматив
хокукый актның эшләп бетерелгән проекты иҗтимагый фикер алышу максатында
шулай ук урнаштырыла.
4.8. Норматив хокукый актларны Мәгълүмат ресурсына урнаштыру Татарстан
Республикасы Министрлар Кабинеты тарафыннан билгеләнгән тәртиптә гамәлгә
ашырыла.
Ришвәтчелеккә каршы бәйсез экспертиза тәмамланган көннән алып 30 көн
эчендә, иҗтимагый фикер алышу срогында, актны (акт проектын) әзерләүче
җаваплы зат, ришвәтчелеккә каршы бәйсез экспертиза үткәрү барышында
ачыкланган ришвәтчелеккә бәйле фактлар, иҗтимагый фикер алышу нәтиҗәләрен
күрсәтеп, 3нче кушымтага ярашлы рәвештә, фикер алышу барышында әйтелгән
тәкъдимнәр турында мәгълүмат бирә.

Татарстан Республикасы сатып алулар буенча
дәүләт комитетында норматив хокукый актларга
һәм акт проектларына ришвәтчелеккә каршы
экспертиза үткәрү Тәртибенә 1нче кушымта
Ришвәтчелеккә каршы экспертизага килгән норматив хокукый актларны һәм норматив хокукый акт проектларын
исәпкә алу журналы
Тәртип
саны

1.

Актны (акт
проектын)
экспертизага
кабул иткән
көн

Актның (акт
проектының) исеме

Проектны
ясаучы

Нәтиҗә
Ришвәтчелеккә
Нәтиҗәне кабул
чыгару датасы бәйле нормаларның
итеп алучы
булу/булмавы

Татарстан
Республикасы
сатып
алулар
буенча
дәүләт
комитетында
норматив
хокукый
актларга
һәм
акт
проектларына
ришвәтчелеккә
каршы
экспертиза
үткәрү Тәртибенә 2нче кушымта
Ришвәтчелеккә каршы экспертиза
үткәрү
___________________________________________________________________________________________________
(норматив хокукый актның яисә норматив хокукый акт проектының реквизитлары)
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
(кабул ителгән көне)
_____________________________________________________________________________________________________
(экспертиза үткәрелгән көн)

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Аерым норматив хокукый
актларга һәм норматив хокукый акт проектларына ришвәтчелеккә каршы экспертиза
үткәрү Тәртибен раслау һәм Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының
аерым карарларына үзгәрешләр кертү турында» 2009 елның 24 декабрендә кабул
ителгән 883нче карары
(ришвәтчелеккә каршы экспертиза үткәрү өчен нигез)

Актта (акт проектында) ришвәтчелеккә бәйле нормаларның булуы яисә
булмавы:
____________________________________________________________________
Ришвәтчелеккә бәйле нормалар булган актларның (акт проектларының) конкрет
положениелары:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Ришвәтчелеккә бәйле нормаларны бетерү өчен, формулировкаларны үзгәртү
яисә аерым нормаларны алып ату буенча тәкъдимнәр:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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Урындагы зат

_________________
(Имза)

________________
(Ф.И.О)

Татарстан Республикасы сатып алулар
буенча дәүләт комитетында норматив
хокукый
актларга
һәм
акт
проектларына ришвәтчелеккә каршы
экспертиза үткәрү Тәртибенә 3нче
кушымта
Ришвәтчелеккә каршы бәйсез экспертиза һәм (яисә) проект турында җәмәгатъ
белән фикер алышу нәтиҗәләре турында мәгълүмат
____________________________________________________________________
(норматив хокукый актның төре, норматив хокукый акт проектының исеме)

Ришвәтчелеккә каршы бәйсез экспертиза
N Эксперт (Ф.И.О. (соңгысы –
тәр булган очракта)/реквизитлар
тип аккредитация турында күрсәтмә
сан
ы

Ришвәтчелеккә
бәйле
ачыкланнан
фактор

Акт проектын
әзерләүченең
комментарие

Иҗтимагый фикер алышу
N
тәр
тип
сан
ы

Фикер алышуда катнашучы
(Ф.И.О. (соңгысы –булган
очракта)/ электрон почта
адресы)

Фикер алышуда
катнашучының
позициясе

Кабул ителгән тәкъдимнәрнең гомуми саны
Исәпкә алынган тәкъдимнәрнең гомуми саны
Өлешчә исәпкә алынган тәкъдимнәрнең гомуми саны
Исәпкә алынмаган тәкъдимнәрнең гомуми саны

Акт проектын
әзерләүченең
комментарие
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